
Rayyon Kosmik şuaının esrarı ! 
Fen 1llemlnde eni lnkılA lar hazırlanıyor 

Alellde bir zı.a camdan na811 geçer- Ranon Kosmlk (Rayonç Cosmlque) de 
... , ...... kallnlllında bir ku ... un tabakasından örlece geçiyor r 

mU ••YZU Z n e O r lceard ın tecrUbelerine dair yarından 
ltl.._.n pzetemlzde bir makale sllsllesl ne,rine başhyoruz 

Puar 6 Klauaaevvel (12 inci ay) 1931 Sayısı 5 Kuruı 

ürk - Bulgar Dostluğu Etrafında 
Balkarl-b-ir-liğ-i-r--B-u_l_g_a_r_B_a_ş_v_e_k_il-il_e_y_a_p_ıl_a_n_m_u_··-k-i-ıı::::ıı -Fr-an-s-ız-g-em-i-cil-eri 

idealinin DUn Taksimabtdeslne 
lngelleri lemeler samimi ve dostanedir çeıenk koydular 

l>oat Bulgar milletinin Baıve- akl 1 d ti k 1 ti ~ M.Muıanof'un Ankarayı iki memleket arasınd şuur u os u umum ye e ve 
et edıti Balkanlann ıimal tahslsen A vrupanm cenubu şarki kısmında sulh ve itli Af 
inde garip ve tlipheli bazı havasını berraklandıracak mahiyettedir 

'yata yol açtığını göriiyoruz. 
Pttutanof'un daha Sofyadan M. Muıanof, bugün ıehrimize dönüyor. Bulgar heyeti 

etinden evveı başlıyan bu ayrı ayrıReisicümhurHz.nin iltifatlanna mazhar oldular 
Yat bili devam ediyor. 
ıunu söylemek lizım ge- Ankara 5 ( Vakıt) - M. Mo- , .. ...,.. Resmi tehllt--- Ceneral Saftlfla nuıl taDJfmıı 

bundan dolayı hayı et etme- şanbf hareket etti. istasyonda Aabn. 5 CA.A)-a..1-.ı.can eq. olduklannı aalatb. 
il k d 'ld' H uuow-- M. Kaleadorof, Bulpr heyeti ı .... Ilı m ün eğı ır. Başvekil, Meclis reisi, ariciye vekdfnln Anbrada ikaaıed mflnasebe· Da•••a tefekk•leriain kabulli-

~bulda Dolmabahçe Ye Yıl- Vekili, Afyon mebusu Ali, KA- dle M Muşanof Cen1plarile ismet na rica etti. M. Dtmof çiftçilerin 
laraylannda bir Balkanlılar tibi umumi Tt:vfik Beylerle Yu- Pş. Hz. ve Hariciye vekl1l Dr. TeTfit sellmmı arzetti. M. Ivan ıimo-

ansJDJn toplandığı a-ünlerden nan, Mısır sel irleri ve poliı Rüşdl Bf, aruJnda samimi Te dostane nof, G.zi Hz. Dİ Sofyada gar-
h mobaven ye mUtalemeler Tatu bal· ek da ld enüz daha bir ay bile geç- müfrezesi tarafından tetyi edildi. m arzuma o ujunu ve bu 
• 8 k f ı d y muştur. ıa&bt. h't:. emelenm· • n"ca etti. u on erans ar a ugos- ismet, K4 -m Patalar ve Tev- 111uu az.ı 1ki memleket dnlec ldım1111 ona Gazi Hz. ana tebeu&mle mu-
• murahhaıları da bulundu fik Rüştü Bey, Madam MUfa· elçilerinin de huzunı ne JIPUklm kabele buyurcla. 

'loalavya murahhasları kon- nvfa buketler takdim ettiler. noktai nazar teadleriade iki millet Aakara, 5 - Bul Bqvekili 
ta Balkan milletleri arasın- Ankara 5 (Vakit)_ M. Mo- arastada mevcut olan ldmılttr dolt- ye Hariciye Nazın li' Mapnof 

birlik vücuda getirmek için ,anof şerefine Tevfik Kimil Bey ıak milnaseb&tana Te menafi .amıM- ye refikaları, refakatlerindeki Tahtelbahlr kumandanlan 
memleketlerin murahhas- bı·r zı·yafet verdı·. Saat d•rtte ledne binaen mlaruada hiç bJr lbdW ı:ent ile birlikte 1Ut 19,30 da abide ISnUnde 

v ı b-'- L--ek t 1m:..:.. IJmanımızda bulunan iki Fran-~uıır1 .... hiç geri kalmadı. On· Riyascticilmhur orketruı Halk olmada&ını aynı memauJytde &ör- ıtan .... ...,. e e .,..... ıız tabtelbabrinin süvarileri dlln 
da ayni ideali ayni hararetle evinde bir konser verdi. Kon- müşlerdir. Mlprllnile,b Hz. iataıyonda kolordu kumandanı Şnkrll Naib 

d Müşariiııileyblm Jld memlıkeda ~ B. M. Mecliai Reiıi Klzım Baı-
ah L serde Gazi Hazretleri de bulun- büy" ... m--.ı:·-de..ı ı-L•-- 0, __ ._ n-.. Yeldi lamet Pf. Hz. le Hariciye Pf. ile vali Muhittin beyi ma-

alde lstanbul konferansm· us. cıuaa H C&IUlll ,.._ .... kaml d • 
b du. Konserden sonra Gazi Haz- adi münasebetlerine daha ziyade la- Vekili Teyfik Rlftll Bey ve re- ann a zıyaret etmiflerdir. 
u kadar hararetle Ballc ail f ı k b ı fiblan ffammefendi, Riyueti Her iki geminin kumandanlan One taraftar olan bu murah- retleri Bulgar miıa ir eri a u .kişaf vermelerinln flJDI mo ohlo· 

tr ğunu kezalik mUfl)ıede eımiflerdL dlmhar kltibi umumisi Tevfik, ve zabitleri dün saat on Oçte 
n mensup olduğu memle- e 

1
• Ik° 1 k t Uldlld urlu C. H. Fırkau grupu reisi Afyon Taksim meydanına gelerek me-

bir kısım matbuatındaki M. Mutanof konserde Gazi ' meme c an~ fU meb'aau Ali Beylerle Şehrimizde t dolduk umumiyede ve ıabaisen AT· rasimle cümhoriyet abidesine bir 
ezabllrata ıebep nedir? Ha- Hazretlerinin Joca11oda idi. ru-.... _ .. "'... ...... ~= -tL •••n Mfir Ye tefaretler erki- el k k 1 dı 

..-- ........ ~.. .--aı. ......,_ - 1..-..a •-•• d ç en oymaj ar r. 
en bu auaıe.. maintl aul'ette l"ürk - BUJau iLl•Uuk ce..U,e- •e tdı•.ı: havı- 1..--1.1 ... ..1~--ı. ma· m, _.-.ciye nııuueti mi Orleri G b ti ....s fi d - b ı k .. k'.ld • aı ...... uuıwa..-ıww•\4a ---L-~- ..... ....a eclU • b" emi la i en -•e ne On -Yap um& muı 0 lir. ti reisi Gazi Hazretlerine cemi· blwettedir. 111111111naD ...,,,. mlf Ye ır or-

l;ı.ır_ T J l" nfre • • 11 ·ı Unyon Franıezd6 bir çay ziya-""'ler iirkiye cümhurıyetinin yet azasmın selimlannı bildire- po ıı m zuı reamı ae mı ı a · ... ..-....-...-..... -----...-....... -..•ı 1 ·..:.. feti verilmiştir. 
el ıiyasetiude şimdiye kadar rek cemiyetı'n dostluk gay••= ,.. _ _! U---etlen" ,. ____ , Sa-~- ey eau.,..... Gal t bb 
L_ _ ~ ~ ~ '-Cll...... TIB• M. Mupnof tren hareket eder- a a n mma Y8D8flllll 
llllDgi bir tüphe ve tereddü- etrafmda daha vasi suretta çalı- iltifat etti. Balkan harbinde ken teuicle bulanan zevab• Allaha olan gemileri dün arm edenler 
lllahal verecek bir hareket şa~ğ"anı arzetti. mevzii m&tareke yapbklan uman 11marlac:bk" diye ıellmlamlfbr. gezmiıler4ir. 
• vukubulmuş olsaydı Belgrat 5:=;~======-======-====--------==--=---=-=-=====-==== ::==========~===-

~:t:::n!~b~:~a~~;~kİ:~ Pariste Et işi Gömülemiyen cenaze ! 
~Jab mazur görmek doğru d 

1 ·~~··i· ..... bt ,~he~ .!':kufd:~1:: 1932 güzellik Halle i di ! Bir rum papasının cesedi 
lbazur g&sterecek bir hare- kraliçesi seçildi k. ,, d ,, 

blllisaJi bulabilirlermi? p · 5 (AA) 1932 p f AzamAJ bir fiyat se ız gun ur taşınıyor 
"alcat bizim kanaatimiz budur arıs, • - ar 1 

llaenuubau neıriyat Yugos- gilzeli intihap edilmiştir. labfa konacak •• 
• efk&n umumiyesinin hakiki neticeıinde aynlmıt olan beı 

· ula değildir. Ayni za- namzet araıından intihap edilmiı 
bazı mahafildc zannedil- olan Paris güzeli, zarif bir kılıl 

libi Belgrat hükümeti de bu saçlıdır, 23 yafındadır. 
lııı.:.~~ata tanip eder bir te- Yeni Paris güzeli, halka g6s
~de değildir. Çnukil Balkan- terildiği zaman, bu intihabı be
~. hakiki bir sulh birliğinin ğenmemişler, niimayif yap1D1flar
~ntl kendi menfe~tlerine dır. Halk, diğer iki namzedi is
~ bulmıyan bir takım me- tiyordu. Bunları omuzlannda ta
' •ana bu nqriyat ancak fıyarak intihap edilmiı olan gn
-....._~den gelene ceryanların zelin istifasını talep ettiler. 
~tl olabilir. Salonu tahliye için cümhuriyet 

..MefuHet .A&UH muha faz kıtasının celbine liizum 

~:U;:i;Tıti··-A!-~!;;;:..gici-;-~---

lhUklr ... ,,....,_ betaclı.a 

flit mUcadeler• geçecektir 
Şehrimizin muhtelif yerlerinde 

ayn ayn fiatlarla sablmakta olan 
etin tebrin her tarafında aym 
fiatla ve makul bir hadde indi
rilerek sablma11 imklmnı hazır
lamak llzre ıehir mecliai tarafından 
seçilen komİ8)'0D saat 16 da ıon 
toplantısmı yapmlf ve et işinin 
halli için bUI tedbirler almlfbr. 

Bu cnmleden olarak belediye 
etleri cinalere te&ik edecek ve 
her cinı için azami bir fiat ko
yacaktır. Şehrin her tuafında 
blltlln kasaplar etleri belediye
nin koyduğu fiattan fazlaya u
tamıyacaklar, fakat iaterlene 
daha apjl yerebileceklerclir. 

Narhtan fazla satanlar ce
zalanclmlacaklarchr • Belediyece 
alman ba ilk tedbire kup, ka
aaplar et kesimini azaltmak su
retile veya her haafi bir ıekilde 
şehirde bir et buhranına ıebebi· 
yet verecek olurlana belediye 
derhal phrin en iflek yerlerinde 
birçok dDkklalar açmak auretile 
halka ucuz et satacak Ye kaup
larla filen m&cadele edecektir. 

Komiayon aarb İfİDe ait maa
mellbn bitirilmeli lfia et İfİDİ 
daimi ea ._,.. alpir. 

Papa Ettim kendisini, Balıklı hastanesinde 
mavzerle (l) karşıladıklarını sUylOyor 
Papa Eltim efendi ile Fener 

patrikhanesi aramda çıkan yeni 
· ibtiliftaıı bahletmııtik. Hadise 
evvelce de yudıtamız gibi papa 
Eltim efendi taraftarından papaz 
Trant01'un 61llmtlnden sonra bq
lamlfbr. 

Gtlnden g8De fayanı dikkat 
bir ufhaya giren bu meseleyi 
dnn g6r0fd0ğilmllz Papa Eltim 
efendi aynen fByle anlatmak· 
tadır: 

Olen papaz yerine kabahati bize 
İlllat edilen Rumluğun tarihi bir 
hata olduğu ve bizim Rum değil 
Ortodoks Tllrk olduğumuz kanaa· 
tinde bulunmaadır. Trantos'a 
ıeçen ayan içinde nUzul isabet 
elmifti. Dk tedaviaini yapan dok
tor buüneye kaldınlmasını Papa Ettim Ef. 

a&yledi. Keacliai F ellerin tesiri ettirdik 
albnila bulunduğunu ileri silrerek 
Bahldi butanesine kaldırılma
llDI iatemiynrdu. Gnlhane baıta
ban•ine mllracaat ettik. Fakat 
butahjm tedavili uzun sDreceği 
ve G&lhane daha ziyade bir 
mektep mahiyetinde olduğu için 
bastamınn kabulBne imkln g6-
r81emedi. Bahkbya mllracaat et
tik ve mlllktlatla hutaJI .kabul 

Hastanede Trantos'u nasıl te
davi ettiklerini bilmiyorum. Yalnız 

şahitlerin ifadesile tesbit edilmif 

bir hakikat Tar ki o da ıudur: 

Malümdur ki hastanelerde hu· 
taların odalarında sabaha kadar 

aydınlık bulunması icap eder. 
Bir gece yansından sonra Tran• 

[Lütfert Ja~ fayı çeviriniz] 



TİCARET 
VE İK İIAT 

bey· teklifi 
Ticaret a eminde hararetli akislar 

uyandırdı 
lzmir meb'usu Halil beyin 

meclise bir layiha verdiğini ve 
buoda bazı maddelerin memle
kete girmesinin menedilmesini 
istediğini ya2mıstık. Halil beyin 
ithalinin men'ini istediği bu ma l-
deler için mamleketten ne lrndar 
para çıkbğma ve muhtelif mem
lekctler1e yaptığımız ticarete ait 
gösterdiği r kaml r şu suretle 
işaret edilmektedir: 

Kahve 5,500,000, kakno 
lf(j00,000, çay J ,600,000, pirinç 
2,459,248, biber 250,900, karan
fil ve emsali 350,000, Susam 
yağı 1,145,940, kolza yağı 
600,000, bezir yağı 250,000, 
mran 98,000, fil dişi 44,000, 
kereste 2,354,000, şeker 9,289,000 

liraıki buolarm yekunu 25,525,480 
lira tutmaktadır. 

Muhtelif memleketlerle olan 
tk:aret mUnascbobmızı göste
ren rakkamlar da ıunlareır: 
Bize sattıkları Biıden aldıkları 
Rusya 16,500,0 )Ü 5.500,000 
Çekoslo. 15,SOU,000 4, 150,500 
Macaristan 6, 126, 176 33, 731 
Romanya 5,221, 125 3, 761 ,653 
Hohındn 5,500.500 400 000 
Almanva 39,172,000 20,j81,00C 

· Fransa 26,680,225 19,618,000 
ltalya 22,000,00li 33,000,000 
Amerika 17,150,000 15,3$7,000 
Brezilya 4,663,334 · 19,863 
Hindistan 6,099,525 18,125 
Çn 4,401 ,563 9,098 

Halil beyin memleketimize 
pmelerinin nıenedilmesini iste
dihi maddelere ait rakamlarla 

rıuhtelif memleketlerle olan ticari 
mUnnıebahmıza ait rakamlar 
üzerinde dün gümrükte tctkikatta 
bulunduk. Cllmrük idoresine göre 
bu rakamlar muayyen bir se
neye ait ithalat ve ihracatımızı 
kat'i olarak ifade etmemektedir. 
Meseli 1930 senesinde memle
kelioıizc 3,576,431 liralık kahve 
ve 1,240,776 liralık çay girmiş
tir. Fakat bununla beraber güm
rük idaresi Halil beyin göster
diii rakamların muhtelif sene· 
lerin vasatisi olmasının da muh
temel olduğunu ilave etmektedir. 

Halil Beyin teklifi ticaret ile· 
minde çok hararetli akisler u
yandtrmıştır. Bir kısım lUccarlar 
bu teklifin tatbik kabiJiyelinin 
gUçlüğDnden bahsetmektedirler. 
Bazı tüccar ve iktısatcılar da 
teklifi mu ip ve çok faydalı gö
mektcdirlerler. 

Ege mıntakasınd mevcut 
mal toku 

'4bracat ofisinin topladığı ma· 

toslfn od sında elektrikler· bir· 
denbire aönOyor ve içeriye Uç 

meçhul ıabıs girerek hastanın 
üzerine hUcum ediyorlar. 

- Nihayet gebermeden eli-
• mizc dUştUn. Seni timdi biz ge

berteceğiı, sade seni değil fırsat 

düşünce papa Eftimi de bü
tün Türk ortodokslarını da 
söylediğim üç şahide anlatıyor. 
Şahitlerden birisi hastanede 

böyle geberteceğiı. ,, Diyorlar. 

Ve hastaya i,kence yapıyorlar. 

Bu söylediklerimde mubalağa_ 

vardır zannedilmeıin. Bunları er

tesi gün hasta, bizzat aşağıda 

bulunan ailesini ziyarete gelCD 

Leonida Ef., diğeri Tranlosu ı.i-

lümata göre teşrinisani nihaye
tine kadar Ege mıntakasında 
mevcut mahsul stoku mıktarı şu 
suretle tesbit edilmitıtir: 

Arpa 139,915,625,afyon 354,917 
buğday 177,850.657, bakla 
5,734,081, ceviz kabuklu 1,302,632 
iç 8,065, deri 368,434, incir 
1,911,939, keten tohumu 3,285, 
meyan kökU 8,369,560, mazı 

188,220, pamuk 3,087,305, pa
lamut 17,926,350. susam 4,772,37~ 
tütün 18,896,318, üzüm 6,634,858 
yapağı 1,0061287, zeytinyağı 
2,388,604 kilo. 

Fcı ulya lhr cabmız 
Son günlerde memleketimiz

den Midilli ve Giride kuru fa
sulya ihracatına baş?anmıfbr. 
Yunan tüccarları fiyatlan müsait 
bulduklanndan ehemmiyetli mik
t rda fasulya almak üzere sipa
rişler vermektedirler. 

Kambiyo borseıeınd• 
Dün kambiyo borsasında lngi

Jiz lirası 704,25 kuruşta açılmıf, 
708 kuruşta kapanmıştır. Dolar 
47,21,33 da açılmış, 47,22,5 de 
kapanmıştır. Liret 9,34,46 da ııçıl
mı~. 9,37,38 de kapanmıştır • 
Mark 2,04,37 de açılmış; 2,04,43 
da kapanmıştır. lsviçre frangıda 
2,43,16 da açılmış, 2,42 de ka· 
panmıştır. 

Kambiyo borsasındı dünkü 
muamele miktarı 4 milyon Fran• 
sız frangı, 2,600 sterlin:' 33,500 
do!iır ve 40,000 lsviçre frankm
dan ibarettir. 

GUmUş piyasası 

Londra S ( A. A.) - Gümü§ 
madeninin piyasasında yine biraz 
salah hasıl olmuştur. Bu madenin 
piyasası Standard Once başına 
vadeli olarak 18 5-8 den 19 5-8 e 
çıkmıthr. Bu tereffü, lngiliz: lira· 
runın müracaatı netıce,idir, zira 
bu maden iç.in umumi hiç bir 
toJep yoklur. Alım ve satımın 

hepsi de spekülasyondan ibarettir 
Maamafih, piyasanın 9eraiti ka

rarsızdır. Bugün, kapanışta, ln
giliz lirası 84,375 franktır. 

lnglllz lstokunun zayiata 

Paris 5 (A.A.) - Nazırlar ece 
lisinin bu sabah hükumetle Fran
sa bankası arasmda aktedilen 
ve ingili:ı lirası fiyatının t,.nez· 
1ülü dolayısile husule gelen zi
yanın mUhim bir kısmını kapat
mağa matuf bulunan mukavele· 
nameyi tasdik etmiş olduğu is
tihbar edilmiıtir. 

ynrete giden madam Kleopatra, 

diğeri de avukat Istamat Zihni 

Ef. dir. Zaten bu ciheti hastane 

müdürü de bizzat itiraf etmiıtir. 

Zavallı haıtn.ya yapılanlar bu 

kadarla kalmıyor. Trontos hasta

neye geldikten bırkaç gün son
ra petirikhancnin tcsirile ve 

" Bu adam papaz değildir. Ru
hani sıfatı yoktur " diyerek ceb

ren ve hiç bir sıhhi lüzum olma· 
dan saçını sakalını traş ediyor
lar. Nihayet teşrinisaninin 29 

uncu pazargünü bize pabazın 
öldliğü heberi verildi. Cenazeyi 

gömmeye gittik. Mezarlığa def· 

nine müaaade edilmedi. Ve bu 
papazın )'eri meıarhk dctil 

Dahfli 1 Ve 
ı-ıarici 

tlç aylık kontenjan 1 

listesi hazırlanıyor 
Ankara, 5 (Vakıt) - lstihba

rıma göre üç aylık kontenjan 
liıtcıi hazırlandı. Yarınki heyeti 
vekileye ıevk ile müzakere edil
mesi muhtemeldir. 

Yeni listenin mahalli ihtiyaçlar 
nazarı dikkate alınarak her güm
rüğe ayn ayrı kontenjan konul
duğu söylenmektedir. M~mleket 
sanayiinin inkişafı için listeye 
makinelerin gelmesi için fazla 
miktar kondu. 

Doğru olmıyan bir 
haber 

Ankara, 5 ( Vakıt) - Tütün 
inhisarını 1 O senede 200 milyon 
dolu .-ererek işletmek için bir 
Amerikan gurupunun müracaat 
ctiiği haberi doğru değildir. 

Akar vergisi JAylbası
nını ihzarına doğru 

Ankara, 5 ( Vakıt ) - Akar 
vergisi layihasının ikmali için va· 
ridnt umum müdürü B. tarafın

dan çalışılmaktadır. Kaç yüz li
radan yukarı vergi alınacağı Ye 

nisbetlerin nasıl !olacağı henüı 
tesbit olunmamıştır. 

Holyada zelzele 
Napoli, 51 ( A.A. ) - Feggia 

yakininde kain Cerignola'dan 
bildirildiğine göre şiddetli ve 
müteaddit zelzeleler hissedilmiş
tir. Halk, ıon derece dehşete 
düşmüş ve geceyi açıkta geçir· 
mişlir. 

Binlerce kiti, diğer ka!!abalara 
nakledilmiştir. Yüzlerce evde 
çatlaklar hasıl olmuf olup yıkıl-

mak tehlikesine maruzdur. 
Nüfusça znyiat yoktur. 

Sabık ispanya kralının atlore 
sabhyor. 

Madrit, 5, ( A.A. ) - Sabık 
karala ait ahırdaki atların müza-
yede ile satılmasına başlanılmıştır. 

Hoover'ln kaimblrederi 
beraat etti 

Santamonica, 5, (A.A.) - M. 
Hoover·in kaimbiraderi olup is
pirtolu içki bulundurduğundan 
dolayı tevkif edilmiş olan M. 
Vannes Levitt beraat eylemiş, 
fakat tevkifaneden pek az evvel 
bir bardak ispirtolu içki içmiş 
olduğunu da kabul etmiştir. 

Gendi 
Londra, 5, ( A.A.) - Gandi, 

Hindistana avdet etmek üzre bu 
sabah Fransaya hareket etmistir. 

kilise naıarında mücrim ve 
cani olanların defnine mahsus 
olan 4C8amya tarlası» dır ce-
vabı verildi. Bunun üzerine vi· 
liyete müracaat ettik. Vilayet 
cenazenin umumi mezarlığa defn
edilmesi emrini verdi, Emri teb
liğ edecek olan memurla bera
ber tekrar Bataklıye gittim. K3pı-
yı çaldık. Kapı açılır açılmaz içe· 
riden iki adam çıkarak biri be
nim boğazıma ve diğeri ele memu-
run boğazına sarıldı. Bu sırada 
içeride bulunan iki kiti de ellerin-
de bulunan mavzerlerel fieek sü
rerek tehditkar bir vaziyet aldı-
lar, bu vaziyet karşıı1ında biz 
geri çekildik. 

Diğer taraftan cenazeyi mua
yene eden hükumet doktoru 
ölümün sebebini şüpheli bulmuı. 
Hakikaten cenazenin elinin par· 
makları tamamile yanmıştır. Dr. 
bunun elektrik ccryanile yanmış 
olmaaı ihtimalini ileri sürmüş. 
Bunun üzerine cenaze salı günü 
morga naklcdi'.di. Muayene edil· 
di. Per~embe günü de belediye 
otomobilile Galatada cemalimize 
ait olan Panaiya kilisesine geti
rildi. 

Trantoı'un her banıi bir ıu· 

r 
Dü . i e eclisinde 

•• 
Mu telif mesele er görüşüldil 

iş kanunn - Te kileli esasiye tadilAtt hakkında 1'•"" 
beyin teklifi - Posta kanununa mUzeyyel madd• -

Balye şirketinin eazolinleri. 
, ____ ...;.._-ı---------------:f:-'lc•oo· 

Ankara, S ( A.A) - Meclis Bilnhara posta, telgrı k•""' 
ikide Hasan bey (Trabzon) un nuna müzeyyel ve muaddel 
riyasetinde taplandı. lfıyıhasma geçildi. b'li1e 

Mahmut Esat beyin iş kanu- Refik Şevket bey - Da ~o•· 
nunun Meclise ne ı.aman sevkedi· vekili bey burada yok. . ~ dedİ' 
leceği hakkındaki sual takririne kaşaya mu~atap kiın olacak 
iktısat vekili müteakip celıede "Ve kürsUye gelerek,. tar'' 
cevap vereceğini söyledi. -Layiha her iki encüıne"d·ıd~ 

legiliz Jirası olarak maaş al· fından tetkik ve ikmal e :et' 
maktn olan elçililc memurları hak- Hükü netin şimdiye kadar. ~ 
kandaki tefsire geçildi diği layihaların madde•• '..,ei 

Hasan Fehmi bey (Gümüşha- esbabı mucibesi az, niıa111n• ,r 
ne) - Meselenin toğrudan doğ- dahili hUkümetin teklifinde ~ 
ruya kambiyo meselesi olduğunu babı mucibeye dikkat edil~re' 
beyan ederek bütçe encüme- lazım diyor. Buna encOıneD ~U1' 
nine havalesini teklif etti ve tek- dikkat edilmit olsaydı~ dab b•Y' 
lif kabul olundu. ve bütçe enclimenlcrı ll~ 01 

Badehu Tarık beyin Teşkilatı geri çevirmi4 olacaklardı. ",,. 
esaaiyenin tadili teklifinin ikinci iğmazıayn ettiler. Her ıoUet~e i" 
müzakeresine geçildi. nin r.iayetle mükellef ol o titt 

Hasan Fehmi bey, buna bağlı teammUller vardır. HUkOaıeta' 
bütçelerden maksat, mülhak büt- l~yihasına hem tezyil, belll dd' 
çelerdir. Devlet bülcesi en a.z dil, hem de müzeyyel 1111 ti' 
üç o.y evvel gelir. Mülhak büt- denilmiş. Llyiha üç kanun• 
celer bütçenin varidat kısmını mns ediyor. ff 
teşkil eder. Bu:mn için ber iki- Bunların ayrı ayrı tasrih~ ll~ıe 
sinin birden gelmeııi daha iyi dır. Teşrii hayatımıza. ,.,ye 
olur. Halbuki bil'abara gelirse biraz mazbut olalım. it' 
bütçenin tetkikinde güçlük çe- Kemal Zaim bey. buna eo'bd 
kilir. Maddenin encümence tav- men namına cevap vererek tti" 
ıihi lazımdır. Eğer encümen, noktaya encümenin dikkat e ,-
maksadı ifadeye l{!fi görürse ğini ve encümen maıbataSI 11 o zaman mesele kalmaz. d iıttJJ 

daha fazla yazılmış ol U1'~ 
Dedi ve takrir okundu. Tak-

r:rde birinci bütceler helimcsin- ~öyledim. .,;!.. 
elen . sonra 02Ulrn~ .!~~tç_~JJ:r &<eıt: . -Sırrı bey ( Y oıgat ) \cali 0~t' 
meıinin konulması teldif edili- birinci maddesindeki 500 ıO tP~ 
yordu. Takrir kabul edilerek lemenin kaldırılarak yaln1ı b,1-
encümene ha vole edildi, kaleme bı~~~ılması auretile ıeatt• 

kın istedıgı kadar ~oki d•b' 
ücretini peşin vermcııni _,
muvafık görerek madenin ° 

............... , ........................................... . 
retle zehirlendiğini zannatmek 
istemiyoruz. Ancak hastanede 
işkence gördüğü muhakkaktır. 

ihtimal ki gördUğü işkence ü
zerine kendisine ikinci bir nü-
zul gelmiş ve ölUmü bundan 
olmuştur. Riz, cenaze perocmbe 
günü bizim kiliseye nakledildik
ten sonra dini ayin yaptık ve 
viliyctteı. umumi mezarlığa defin 
müsaad.esi geldiği için cuma günü 
Balıklıya gittik. Fak at kiliseden 
cenazeyi bu defa da defnetme
mize müsaade edilmedi. Yalnız 
bu sefer yanımızda resmi po· 
lisin bulunduğu için üzerimize 
hücuma cesaret edemediler. 

Cen~zeyi ters yüzü tekrar geri 
getirdik. Kilisemize koyduk. Bu
gün " dün ,, vali muavini Fazlı 
beyi :ıiyaret ederek vaziyeti izah 
ve \1İ !ayetin müdahalesini rica 
ettim. Kanun dairesinde icap 
eden ıeyJerin yapılacağı cevabı 
veri!di. 

Hadise bundan ibarettir. Ve 
Fener patrikhanesinin haksız 
bir inadı yüziinclen cenaze sekiz 
gündenberi oradan oraya nakle· 
dilmekte ve bir yere gömülemc
mcktedir. Halbuki şimdiye ka
dar cemaatimize mensup olanla· 
rın cenazeleri Şişlideki mu~nrlığa 
defnedilebiliyordu. Işittığime gö
re oraya da cenazelerımiıi def
netmeınizc bundan sonra müsa
ade edilmiyecclcmiş. ,, 

Rapor henUz verilmedi 
Diğer tmaftan papazın ölnmil 

hakkında tahkıkat yapılmaktadır. 
Dlin papa Eftim efendi Galata 
merkezine d vct edilerek bu 
mesele hııkkında malümahna 
mlirac·rnt edilmiştir. 

Papaz Tranto!"uıı alışıısı morg 
kimyahanesinde tahlil edilmek
tedir. Neticeye göre rapor blr
lcaç güne kadar verilecektir. 

retle tadilini istedi. ere" 
Hasan Fehmi B. cevap f ~·· 

rek bütçe encümeninde li~or' 
nın kabulü e nasında koY d•' 
imzadan vaz geçerse teklif e 

bilir, dedi. csı"' 
Badehu layihanın heyatı d" ıer• 

miyesi kafi görülerek rnad. ebe' 
geçilmesi reye kondu. Re1

• 1dtı' 
iki tarafın aynı miktarda d:1er' 
ğunu beyan ederek uıad. ee•"' 
geçilmiyeceği kabul edilıD1! ,ı• 
olursa layihanın reddeditrıııŞ 
yılac<ığmı söyledi. f eb,.,ı 

Bunun üıerine Hasan e0• 
bey bir takrir vererek encU:"1if 
verilmesini istedi, Ve bu 

kabul edildi. tİ'lıe" 
Badehu Karaaydın·Baly• ..,01"' 

ti gazolinlerinin gümrük r~((ıııd' 
dan muaf tutulınası ba 
ki layihaya geçildi. t v~ 

Ali Süruri Bey - Ikh•a ,rti"' 
ldli Bey biraı izahat ~ 
dedi. . k'ti" 

lktısnt Vekili Bey, şır dol•' 
maden fintlarmın düşm••1 şirk'' 
yısile ihtiyati bir tedbirle si if 
tin tatili faaliyet etm~d~i'11d'1' 
bu layıhanm teklif cdıl d 
bahsetti. Ve kabul oluıı ": _,,c 

Meclis içtimnı paıart•5' 
14 dP. tı'ili lr kılınth. ~ 

Diln gece ki ıod ~ 
ı.. hıtld ';it 

Dün hava lı ısrnen Hu d ~I 
miştir. Geceye doğr.u ti~'~'~ 
lodos ruzgfm esm.•re utec'tl • 
bu yüzden sevahıh ın . yıt' 

·oı vapurları gece seferler• 
mamışlardır. 
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Avusturyalı doktorun başına gelenler 

t er]f halkı da koru
mak IAzımdır 

kı l"en1 bir gümrük. ,.e yeni hir teşvi-
~na)'i kanunu haZtrlanıyor. 

8a) en.i kanunların hedefi, Türkiyeyi 
li rıayıleştirme planının tatbikidir. 
h·alk Fırkasının programı içinde mii
h ını bir esas teşkil eden sanayile~me 
d iltekett elbette ki bir cok kanunlara, 
t '~rıya kar~ı şiddetle ~himayeye muh 
artır. 

tılliiç bir memleketin gümrük !İyaseti, 
'r 1St:ıfları için bir rnridat değildir. 
1tt5' ihj nnayj kanunu da Türki~·ede 
1 tlenin zararına inkişaf edecek, kit
h~1'in cf:ıl<'ti hesabına zengin olacak 
b:" sınırın mc\'cudiyetini h:ııırltyan 
.r esas değildir. 

11 
J\\e glimrükler, ne teş\'iki san.ıyi ka-

l ~'tıunu Tiirki'-·ede artık bfö·iik har-
>ıı ,, • 
k 1 o, me bur (pala tı. bayramlı, :.e· 
~ trJi) hı\1:1 hatıralarını bir eli~ mı-ı 
h'.bi ~aman, zaman yaşadıoğımız me~ 
, :ır Zenginlerine benzeyiş zümreleri 
~ eliştirmek için hazırlanamaı. Bu ka 
d lıtıl;.ırııı ruhunu tek bir kelime ile ifa 
,/ rtıiimkündür: Müstakil rnemlı•' et 

1 l>llıak' 
~ . 

1 leseleyj hu ·ekilde alınca bızde bas 
I)• ~ 

tl llcak olan sanayi hareketlerinin, 
t \Jet kun·ctinden istifade ctlerek te

~l:kJ..iiI eden yabancı memleketler sa-
1':Vi hnrcketlerinden farklı bir isti
t·q~ıct takip ctm~sinj istemı>k gayet 
·•lııi olur. 

O, llir defa de\'let. bünyesi itibarile 
, lerkamtilizm) in ve Avrupa burju-
~ hakimiyetinin kurulduğu zamanki 
.~11Yedcn tnmamile farl,lıdır. l\1uhte· 
1 tl\cınlcketlerin, memleketin mukad 
ktrat~na hilfl kaydü :.art Mkim bir 
1 sınıf \'iicude getirme~i il'in alclık-

11.tı \' . 1 k • t' 'd . . t U aZlyet, mut a ·ıye ı ı arıye esa-
r eder. ninacnaleyh sanayi hnre

ttıeriniıı ~eniş kitlenin zarann.ı o:a
k İnkişafı nnc:nk i tibdadın kuvYeti-

\ l'llüm!,lin olnhilmi~tir. 
lo..tLuld 'l'ül'ldye bfr hıt1k' clinıhuri

tticlir. Ve geni::: kitlenin temelidir. 
't>tıi !.itle 1,ü<'

0

:il, hir s.mf yanında 
'
1 

lıüyiil, eh rrİ\ ettir. 
. :u bünye rıı rkından dolayıdır ki 
ıııı·,~ ('" 1 • ı· . , 1" r . '..Jc um ıuı·ıyc ı ve ın,\I ap ır-

;1 •
1 'l'ürki:ı enin snnn) il eşme hareke· 

ıı'ı bir --ınıf teharüzü değil, bir milli 
q'.1utu-; hnmJc .. i addetmek mechı:ri-

'.tıdedir. 
· ~tekim "'Üntriik ve tcc;viki ·ana'-'İ 

tırı . .., • ,, 
l' 1 '~11larının c ... a:-.mı maliyet fl:n1tları 

ııt edecektir. Maliyet fi)ah harice 
1 ~· l . d - ., . . d d U >n· set ol ıı~u ~· JI, ıçcr e c 

·, " 1·i~ e ha' at "c' İ\·csinin mizanı ola-
' ,"'elidir. · · 
i 111:<ıli~ct fi:ıatı ortada bir ökii ha
.ti cı !..ahu] edilince. memleket it_:inde 
i '<!rek fh·atıarın 'iik~elmc~inc ma 
·1°1:tçnı, bi;. h'dbir ~lnlıilir. 

('~\ 'ıl. . .. "1 k 
ı1 1 '' anayı ,.e ~umru \ an unu· 
iıı :ı~, lınnuıılıınıı ,·c tedbirh•rin ta-
1 ·~lnıc i pek miimlıündiir. 

"rkh· .. · h' d 1 Urı .. e ;;.nnnyıını ımaye e er ıc" 
· .. 

11~c halkı ela elbette dii iiniilecek ' Ilı • 
'~udur. 

~ SAIW~ f·:Tf,'.H 

liir ilıtilif 
Bütün adalar 

~ Vakıf imiş ! 
•\>, 

•\id ı<afta defterdarlık arasmda 
\lı:ıll erı çıkmış olan bir davaya 
~~ l"ıuevvelin ondokuzunda de· 
~bi ~dilecektir. Bu davanın se· 
~u~· 

1
varissiz bir mülkün evkafa 

1tı~~ eılnıesi lazım gelirken ha· 
'dı~. ~al edildış olması iddia 
~ , .. unlar Heybeliadadacır. 
~hıttdY~endiğine göre binanın 
~a111 • lıgu arazı vakfa ait bulun· 

ij b~.tağmen defterdarlık bina
~~~lbu~~neye intikal ettirmiştir. 
\tttl b~ sahipleri varissiz vefat 

(t ~ '~alarm bulunduğu arazi
~İt ', ~: f~ ait ise binanında ev
~~\ b il~t vakıf olmadığı tak· 
)~~ltttııneye geçmeıi lazım gel· 
~~ b: Evkaf 1 diğer taraftan 

ltlanın bulunduğu arazi· 

Kari Muleyin cesedi bugün af arozlular mezarlığından 
çıkarılıp süslü tarafa gömülecek ! 

Belediyede: 

Odun, Kömür 
Belediye flatlarda 
lhtlkAr olmadığına 

kani 
Havaların gittikçe soğumağa 

baılaması üzerine odun ve kö
mür fiatlarındaki yükselme de art
maktabır. Fakat belediyenin sa
lahiyettar makamlara odun ve 
mangal kömürü üzerinde bir ib
tikirın mevcut olduğuna kani bu~ 
lunmadıklarını söylüyorlar, odun 
ve kömüre vaki bir miktar zam 
mevsim icabı yapılmış ufak bir 
fey telakki olunmaktadır. Mama
fih tetkikata de.-am edilmekte 
o:up fabit fiatlar görülürse 
bunu yapanlar cezalandırılacak
lardır. 

Diğer taraftan piyasada İngi
liz kömürü kalmadığı halde bir 
çok kömürcülerin yerli veya rus 
kömürile bir miktar İngiliz ma· 
den kömürünü karıştırarak ingi· 
li.z kömürü fiatına sattıkları hak· 
kında belediyeye şikayetler vaki 
olmuştur. 

Bu hususta a" rıca tetkik olu
nacaktır. 

Maarifte: 

Müfettişler 
Toplandılar 
Dün maarif müdürlüğünde, 

müdür Haydar beyin riyasetinde 
ilk tedrisat müfettitleri bir top· 
lanb yapmlşlar ve ilk mekteplerde 
kooperatif ve san'at kütüphane· 
leri menelelerini görü~müşlerdir. 
Bu hususta tesbit edilen esaı!ar 
bir tamimle mektep'ere bildiri
lecektir. 
Feyzlatl lisesinde konferans 
~u akşam saat 20 de mühen· 

dis mektebi muallimlerioc'en 
Salih Murat Bey tarafın-
dan F eyziati lisesinde son 
nmanlarda fizik ve riyazi ta· 
rakkiyata mevzuu üzerinde bir 
konferans verilecektir. Arz.u e· 
denler konferanst:ı bulunabıle· 
ceklerdir. 
Muallimler blrllOI mecmua 

çıkaracak 

lstanbul muallipıler birliği ılk 
mektep talebelerine mahsus bir 
mecmua çıkarmağa karar ver· 
miştir. Bu mecmuanın adı (mek· 
tepli mecmuası) olacaktır. 

Mı:.aalllm namzetlerine 
konferans 

Yarın saat 16 da Çapada f ,. 
tanbul kız muallim mektebinde 
Selim Sırrı bey tarafından kız 
ve erkek muallim namzetlerine 
(Cümburiyet muallimlerinden ne· 
bekliyoruz mevzuu üzerinde bir 
konferans verilecektir. 

Bu konferansa arzu eden mu
allim hanım ve beyler gelebile
ceklerdir. 

Kadınlar birliğinde 
Kadın birliği idare heyeti bu

gün toplanacak ve tasarruf haf-
tasına kadınlarımızın iştiraki su· 
reli meselesile birlik hakkında 
yapılan neşriyata dair görüşüle
cektir. 

------·································--···· .. ······ nin vakıf olduğunu söylemekle 
kalmamakta ve bütün Adaların 
evkafa ait bulunduğunu ısrarla 
iddia etmektedir. 

Söylediklerine göre bu vakıf 
ta Fatih zamanından başlamııtır. 
Defterdarlığa gelince, evkafın bu 
iddialarına cerbeden ve davaaın· 
da kendisini haklı çıkaran mühinı 
bazı vesikalar ve deliller topla· 
dığını ıöylemektedir. 

Şehrimizde ölen Avusturyalı 
gazeteci do'<tor Kari Muley'in 
cenazesinin başına gelenleri yaz· 
mı,tık. Sağlığında doktorJa ara
ları açık olan Katolik papazları, 
Kari Muleyden hiç olmazsa öl
dükten sonra intikam almak is· 
temişler ve doktorun cesedi bek
çiler tarafından Feri köyündeki 
Latin mezarlığında kilisenin em· 
rini dinlememit ve aforoz edilmiş 
olanlara ait bakımsız. ve mühmel 
bir yere gömülmüştü. 

Doktorların Türk dostları pa· 
pazların bu münasebetsiz hare· 
ketlerinden pek müteessir ol
muılar, Türk tıp cemiyetinin son 
içtimaında bu mesele mevzuu 
bahsolmuştur. Hekimlerimiz, sağ· 
lığında gerek memlektimiz ve 
gerek ta babetimiz hab kında 
Avrupa gazetelerinde dos· 
tane neşriyatta bulunmuş olan 
Avusturyalı doktorun ölümünden 
sonra uğradığı hakaretin tashih 
edilmesi lüzumunda birleşmişler· 
dir. 

Dr. Karel Mu ley' in dostları 
gerek papazlarla, gerek hüku
metle temas etmişler, bu vaziyet 
karşısında papaslar cesedi bu
lunduğu Aforozlular mczarlıgın· 
dan çıkarup takdis etmek ve 
ondan sonra Feri köy mezarlığı· 
nın süslü tarafına gömmek ka· 
rarını vermişlerdir. Do~torun 

cesedi bugün saat onda bulun
duğu yerden çıkarılacak, karşı 
tarafına defner'ilec~ktir. 

Aleyhimizde 
Bir karar 

Muhtelit mubadele 
komisyonunda 

Muhtelit mübadele Jrnmisyonu 
1'ürk n Yunan murahhas heyetleri 
arasında ~ıkan noktııi na'lar ihtilaf -
]arından biri hakkında bitaraf mu -

Adliyede: 

Üç ismi var! 
Bir maznun dört se
neye mahkum oldu 

lstanbul ağırceı:a mab"emesi, 
Aksaraylı Ali, Kalikratyah Ha
lim, Afyonkarahisarlı Halil isim· 
lerile tanılan bir maznunun mu
hakemesini dün bitirmiştir. 

Maznunun, Kozyatağında Mu
lJittin Pş. nın köşkünden eşya 

çaldığı sabit olmuı, d6rt acne 
hapsine karar verilmiştir. 

Burun kesmek davası 
lstanbul Ağırceza mahkemesi 

dün öğleden ıonra bir burun 
kesmek davasının rüyetine baş· 
lam ıştır. 

Maznun mevkiinde, davacı Ka· 
mile hanımın 'kocası llyasla yeğ· 
ni Münir efendir bulunuyor. 
Muhakeme, ıabitlerin celbine 
kalmışhr. 

Seyyar esnafın ölUmU 
Eyüpte lslimbey mahallesinde 

seyyar esnaftan Ômeri öldür
mekle mazf\un Vebbinin muha· 
keıuesine, dün lstanbul ağır ceza 
mahkemesinde baılanmııtar. Şa
hitler çağırılacaktır. 
Barda çahşan kız niçin öldU? 

Bir barda müstahdem madma· 
zel Sofyanın f aıla Heroin itima
li suretile zehirlenerek öldüğü 
noktasından tahkikata devam 
olunmaktadır. Kendisine Heroini 
tedarik ettiği mevzuu bahsolan 
Sü.leyman, dün mevcuden poliı· 
ten Adliyeye gönderilmiştir. 
Bakarköyde bir ceset bulundu 

Bakuköyde tıpa fabrika11 ci· 
varında bir cest bulunmuıtur. 

Keyfiyet, müddeiumumilif'e bil
dirilmif, tahkikata ba,Ianmııtır. 

Poliate: 

iki ateş 
SUndUrilldü 

rahha~lar hakem sıfatile kararlarını Dün iki yangın baılangıcı ol-
bildirmişlerdir. muştur: 

lhtiHH 191:1 tc yapılan Atina mu• 1 - Saat 12 de Topkapıda 
ahecle inin cliirclüncii maddesinin tef- Fatma sultan mahallesinde Ku· 
sirindcn çıkmıştır. Bu nıuahedenin yulu ıokakta 7 numarada oturan 
dördüncü maddesinin i'dnci fıkrası 
şu mealdedir: •·nu muahedenin akdi Angili'nin evinde mangaldan sıç· 
tarihinde Yunanlı olanlar arzu ettik- rıyan kıvılcım yüzünden çıkan 
]eri takdirde üç sene 1arfında 'fürk ateş sirayetine meydan nrilme· 
\'e Yunan hükumetleri nl:1kadar me. den söndürülmüıtür. 
murların:ı hir heynnnanıe vererek 2 - Kumkapıda Nişancada 
Türkiye hükumeti lehine hakkı hı • Mehmet efendinin kömürcü dük
yarlanm kullanabilirler. Ancak bu kinınm üstünde yatak odasında 
hakkı hıyarın istimali. alitkadarların · duran mangaldan sıçrıyan ateş 
bu müddet zarfında '\ unanistan ara• döşemeyi yakmıf yetitilerek sön· 
zisin·İ terketmiş bulunnıalanna müte- dürülmüşUlr. 
\'akktrtır... Bi t bll 

Gene dördüncü maddenin üt:ünci.i r 0 omo çarpışması 
fıkrası da şu mealdedir: "Bu müddet Evelisi a-ece Bebekte inıirah 
zarfında Yunanistan haricine hicret caddesinde oturan Amerikan 
eden veya ik:ımetgahlaıını harice nak- hastanesi sert~bihi M. Şatmar 
ledenler Türk tabii:ı etinde kalacak • otomobil ile polis mektebine gi· 
Iardır,., derken mektebin bahçesinden 

Türk murahhas heyeti yukarda gelen 1070 numaralı diğer bir 
bahsettiğimiz ü~üncü fıkranın sara· otomobille çarpıtmışlardır. Bu 
ha tine i tinaden 191a ten itibl\ren Ü\' arada şoför kaçmıştır. T ahkika
senelik hakk~ hıyar müddeti zarfında ta devam olunmakbr. 
Yunanistanı terketmiş hulunan kim·============== 
sel erin Türk tabii) etini mnhafnza et
miş sayılmalan icnp edeceği fikrini 
müdafaa etmişti. Buna mukabil Yu· 
nan murahhasları. Yunanistanı bu 
müddd zarfında terketmiş bulunmak 
keyfiyetinin Türk tabiiyetini muhafa
zaya k:ifi gelmiyeceğini. hunun iı:in 
hakkı hıynrı sarih bir Surette kullan
mak limm geleceğini ileri sür:miişler· 
di. Hitaraflar dün iki murahhas hey
et riya~etlerine tebliğ ettikleri karar
larında Yunan noktai nazarını kabul 
ettiklerini hildirmişlerdir. 

Alakadarlar, Atina muahedename· 
~inin dördüncü maddesinin üçüncü 
fıkrasının hükiımetir.ıiz tarafından 

17 seneden fazla bir :zamandan beri 
komisyondaki murahhas heyetimizin 

tef~ir ettiği ~ekilde tatbik edilmekte 
olduğunu, bitarafların son kararla· 
rını niye istinaden verdikleri bitin -
mediği için bu hususta her hangi hir 
muhnkeme yürütülemiyeceğini söyle -
mektedirler. 

Verilen karar emlak iadesi i~in de 
alakadar olduğu i~in olduk~a ehemmi
yetlidir. 

Diğer taraftan İl'tanbuldaki rum • 
lara etabli vesikaları ten:iatına de • 
,·am edilmektedir. Şimdiye kadar 70 
bin ruma H~iknlan ,·erilmiştir. l\:o
misyon bu i~i süratle bitirebilmek h;in 
kat'i ,.e cezri tedbirler almıya kanlr 
Yermi,.tir. Alakadar rumlardan he • 
nüı \·esika almıyanlar zabıta vasıta

aile komisyona devredileceklerclir. 

Turş oları teftiş 

Belediye turşucu dükkAnlan 
na teftişe karar vermiı. Son 

aylar zarfındaki faaliyetleri ara
sında ıimide narh konması bir, 
bu teftiş kararı iki, bu ikisi mü
himdir. 

Kar yağıp havalar soğuduktan 
sonra onun ve kömür fiyatlannın 
yükselmesi yarı mevsuk bir sıa
zete haberi halinde duyula dur
sun, Belediyenin akıamcıları ve 
ehli keyfi düşünüp şu turşu tef· 
tişine çıkışı cidden yerinde bir 
tedbirdir. 

Belediyemiz halka ucuz et ye-
dirmiyor, temiz ıu içiremiyor, 
temiz sirke ve nefis turşu suyu 
içirtsin fena mı olur? 

• * • 
Soba ve kalorifer 

Osman bey civarında bir 
apartımanda oturan bir 

dostum anlattı : 
- Bir müddettenberi hizmetçi 

ııkıntısı çektiğimizi biliyorsun. 
Geçenlerde bir tane bulduk; 
üstü, başı temiz. Elinden it 
geliyor. lstediği aylığı vermeği de 
kabul ettik. Fakat evvelki gün 
hani kar yağmıştı. O akşam eve 
geldiğim zaman bizim hanım, 
hizmetçinin çıkıp gittiğini söy
ledi. Sordum : 

- Neden gitti? 
- Bu apartımanda kalorifer 

yok, diye. ''Ben soba ile otur
mağa alışmadım,, dedi. 11 Otur• 
duğum evlerde hep kalorifer Yardı.,. 

* • * 
Nurettinler 

Ben çocuk ve mektep talebe
si iken bir sene bir sınıfta 

dokuz tane Nurettin toplanmı,
tık. Bu gün de her türlü san'at 
ve meslekte ·Bazıları (d) lı, ba· 
zılara (t) li - bir çok Nurettin'ler 
vardır. Halep kalesinde iımi 
Mahkuk Prens Nurettin bu tari-
he varıncaya kadar gelen Nuret· 
tin'leri saymak mümkün olsa, bel· 
ki milyonlara varabiliriz. 

Son musiki mükakaşalarının 
kahramanları da, birer suretle 
bu ismi tasımlayorlar ve: Vali 
Nureddin, Münir Nureddin! 

Fak at, ıon günlerde ismi ga• 
zete sütunlarına geçen bir Nu· 
rettin var ki, bütün Adaılarına 
pes! dedirtti, taş çıkarttı: 

Bu Nurettin rakı kaçakcılığın• 
dan 22 dafa mahküm olmuş ve 
23 üncü mahkümiyetini idrak 
etmek üzere tekrar mahkemeye 
verilmiştir. 

Bakırköy 
civarında tifo! 

Vilayet hastaya gitmeyen 
doktor hakkında tahkikata 

başladı 
Öğrendiğimize göre Bakırköy cin\• 

rındaki bir köyde tifo ha~tahğı ~ık· 
mı,.tır. 'fifoyu haber \eren Ye~ilköY, 
belediye doktorudur. Vilayete yaJK .. 
Jan şiki'ıyetlere göre belediye hudut· 
ları haricinde kalan Bakıı·köyün ne 
doktoru ne de sıhhiye memunı tifo 
çıkan kö)'e gitmemişler ve hastalığa 
karşı tedbiı· almamıslardır. Ha ta• 
lığın ~irayetine meydan nrmemek 
i~in vilftyet dün hu köye derhal bir 
doktor göndermi~tir. Bakmköy dok -
turu ve sıhhiye memuru hakkında da 
aynca tahkikat yapılacaktır. 

Fırkada: 

Recep bey 
Fırka umumi katibi Recep B. 

dün de Halk fırkası merkezine 
gelmiş ve fırkanın vilayet idare 
beyetile görüşmüştür. 

Vali Muhittin bey, fırkada ak-
ıam üzeri Recep beyi ziyaret 
etmiştir. 
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Ecza fiatları arttı Gümrükte 
Şikayetler birbirini 

takip ediyor 

Çin askerleri Mukden 
•• • 

Depo sahipleri ''ihtikar,, 
yapmıyoruz, diyorlar 

Bazı beyannameler yanh,hkla 
ba,kalarına verlllyormuf 
Dün gümrükte beyannamelerin 

dağıhlmasma devam edilmiştir. 
Tahdit kararının tatbike başlan~ 
dığı gündenberi devam eden şi
kayetler bir türliı bitmemiştir. 

Dünkü vaziyette muamelatın tan
zimi i(İn bir talimatnameye kat'i 
ihtiyaç olduğunu temamile gös
termektedir. Komisyoncuların ve 
tüccarların şika~·etleri daha ziya
de muamelittaki uıulıü:ılüktedir. 
bazı beyannameleri sahiplerinden 
başkalarının da aldığı anlaşıl

maktadır. 

uzerıne ilerliyor ! 
Akvam cemiy-eti-. · -hala uğraşıyorsa da 

bir netice alamamaktadır 
Fakat eczacıların iddiası bunun aksinedir Cenevrede-lıl Çin murahhası ile NanklJ1 

hariciye nazırı istifa ettiler! Doktorlarımııın geçenlerde yap· 
tıklan bir içtimada bazı ilaçların 
pahalılaşmasından şikayet edil
mifc:li. Bu pahalılıktan bazı ecza
alar da şikayet etmekte ve ilaç 
fiatlannın yükselmesine topdancı 
ecza tacirlerinin sebebiyet ver
diklerini iddia etmektedirler. 

Bu iddialar karşısında ecza 
depolan sahiplerinin mütaleala
nnı öğrenmek istedik. 
Bahçekapıda bir ecza deposu

nun sahibi olan Kampeas Ef. 
dedi iri: 

- Bizim ecza fiatlarmda !hti
kir yaptığımız hiç bir suretle 
iddia edilemez. Istiyen eczacı 
gelain, eski fiatten vereyim. 

Yalnız son gümrük tahdidatın
dan .ıonra memlekete ithali me
nedilen bazı Avrupa müstahze· 
rab fiatları biraz yükseldi. 

-Mesela "Termojen ,, pamukla· 
rı bundan sonra buraya getiri
lemiyeceği iç.in ellerinde termo-

J jen bu!unan depoıar gayet tabii 

1 

olarak bunları eski foıtla satmı
yorlar. Buda ihtikar sayılamaz . ., 

Diğer taraftan tahkikatımıza 

göre son gümrük tahdidatandan 
sonra bu karardan istifade et
mek istiyen bazı ceza tacirJeri 
fiatları arttırmışlardır.Meseli es
kiden 60 kuruşa satılan tanınmış 
bir Amerikan diş macunu deposu 
toptan fiatları arttırdığı' için 
85 kuruşa sablabilmektedir. 

Eskiden 140 ı. uruşa satılan 
"sirodöşin,, şimdi 170 kuruşa, 

150 kuruşa olan Kinyomlabarrak 
180 kuruşa, lGO kuruşa oJan 
Ensülinleö şimdi 150 kuruşa, 
kilosu eskiden 26 lira ile 27 li
ra arasında olan nsprin 28 liraya 
satılmaktadır. 

Mamafi ecza depoJarı sahip
leri fiatlarda görülen bu yükselişi 
gayet tabii bulmakta ve fiatların 
asıl şimdi normal olduğunu iddia 
etmektedirler. 

Diln bir tüccar baımüdürlüğe 
müracaat ederek kendisine ait 
bir beyannamenin gümrükte aynı 
cinıden malı olan başka birisi 
tarafından alınarak kendi malını 
daha ~vvel piyasaya çıkara bil
mek için, beyannamenin günlerce 
kendisine Yerilmediğinden şika

yette bulunmuıt~r. 
Adil Bey Ankaraya gitti 

Tokyo, 5 ( A.A ) - Rengo la bir takım fikir ihtilafları ınef-
ajansı, Çin kuvvetlerinin Japon cut bulunmaktadır. . d, 
ordusunun umumi karargahını Pkris, 5 (A.A) - M. E-.-ı•11b_ 
sarmak maksadile i.iç muhtelif d;_jn saat 16,30 da Japon mur•0 
istikametten Mukden üzerine hasını kabul etmiş ve sonr• a 
yürümeleri do'.ayısile mezkur şe- Çin murahhası ile görüımG~tur· 
birde vaziyetin vehamet kespet- Mumaileyhin, Mukden cıvarı~: 
miş olduğu bildiriımektedir. daki kıtaahn son harekih Y 

Kintcheoudan gelen Çin as- zUnden vaziyette hasıl olan "'b•· 
kerleri, Tsin-Mine doğru ilerle- meti, aaat 18 de toplanacak 

01'~ 
"k"l ı· · · h l ıtıesı mektedir. Tchang·Sou ve Fa - on ı ı er mec ısıne ıza eye 

Kou· M~nden gelen Çialiler ise muhtemeldir. t' 
Tahou-Liao hattı üzerine yürii- Paris, 5, ( A .A) - CeıniY;.

1 

mekledir. akvam meclisisi, ihtimal veril 
1
' 

v. .• j t f nd•" 
Ecnebi kuvvetlerile bitaraf bir gıne gore, aponya ara 

1 
t yapılması arzu edilen zşbı ' 

mıntaka ihtası teklifinde bulun- s• harekatının vüs'ati ve bilh•1 

muş olan T chang-Liang, kuvvet- bitaraf mıntakanın hududu11ıı1~ lerini Kintcheou civarında tahşit \ja ı temdidi meselesine ait bir s 
etmel<te berdevamdır, tevcih etmeği kararlaştırmıştır· 

Mukten, 5, (A.A.) - Çin as- Tokio, 5 (A.A.) _ Rengo aja7" 
kerlerinin Mukden 'e doğru iler- aı, Hankeou'dan gelen bir te 
lemekte oidukları haber verimiş- grafnamenin bu mıntakada J•; 
tir. Japon tayyareleri tarafından ponlar aleyhinde yapılmakta ol~~ 

Tasarruu ha~ta~ı 

Borsa komiseri ve maliye tef
tiş heyeti reisi Adil B. , maliye 
vekili tarafından yapılan davet 
üzerine dün akşam Ankaraya 
gitmiıtir. Dün kendiıile görüşen 
ve muamelittaki usulsüzlükler 
hakkında yapılan tikiyetlerden 
bahseden bir mubarririmize Adil 
B. demiştir ki: 

yapılan keşif uçuşlarının bu ile- tahrikatın hakiki bir mali p•0~. 
ri harekete st!bep gösterildiği tevlit etmiş olduğunu bildirıııe 
söylenmektedir. ·•ot• te bulunduğunu haber ver~) "1 

Nankin, 5 ( A.A) - Mançuri Vaziyet o kadar gergindır t• 

Bu sene mükemmel bir 
program hazırlandı 

" - Ankaraya gidiyordum. 
Avdetimde bu makaatla hazır· 
lanmış olan talimatnamenin tat
bikatına başlanacaktır, Bu gUkii 
acemilik devresi geçmek üz
redir. Muamelat herhalde şiki
yetçileri memnun edecek bir 
ıekle konacakbr. 

meseleleri hakkında Cenevrede hükümet tarafından bu busu~.1 
ve Pariste yapıian müzekerelerde müdahelede bulunmadığı tak 

1 

Çin hlikümetini temsil etmiş olan de sarraflar dükkinlarmı k•l';; 
M. Sze ile Nankin hükümeti tacaklarım tehdit makaınl11 

hariciye nazırı M. Vollington söylemektedirler. k• ------------- Koo iıtif alarını ver mitlerdir. T o ki o, 5 (A.A) - Bugün. be f' 
Geçen sene olduğu gibi bu 

ıene de kanunuevvelin on ikisinden 
on sekiıine ka.dar memleketin 
her kö~esinde tasarruf ve yerli 
mallar seferberliği yapılacaktır. 
Milli iktısat ve tasarruf cemiyeti 
bu seneki tasarruf haftasının 
daha mükemmel olmasını temin 
için esasla tertibat almıştır. Ha
z11Janan program halkı, mektep
leri ve orduyu harekte geçirecek 
mahiyettedir. 

Hazırlanan bu programın esas
ları tudur: 1 - Bu hafta zar
fında gazeteler tasarruf umdele
rini sıra ile neşredeceklerdir. 
2 - Büyük Erkanı Harbiye re
isi Müşir Fevzi paşa tarafından 

tuarruf haftası münasebetile ya
pılan tamim tayyarelerle tevzi 
edilecektir. 3 - Bu hafta içinde 
halk, ordu ve hükümet seferber 

hale gelecektir. 4 - Haftanın 
Cuma gUnü askeri erkan, memur
lar ve fabrika aahipleri bu 
merasime iştirak edeceklerdir. 
S - Hazırlanan büyük bez ilan-

lar münasip yerlere asılacaklar. 
6 - Milli iktısat ve tasarruf ce
mi7eti tarafından hazırlanan ve 

yeril malların istihlakinin fada
laımasını teşvik eden filmler 
halka parasız gösterileceklerdir. 
7 - Gene bu maksatla hazırla
nan plaklar kahvelere tevzi edi
lerek halka dinlendirilecektir. 
8 - Mekteplerde muallimler ta
rafuıd.an konferanslar verilecek 
Ye talebe te.zahürat yapacaktır. 

9 - Radyo ile de halka konf e
ranslar verilecektir. l O - Ka
nunuevvelin on sekizinci cuma 
günü büyük bir geçit resmi ya
pılacak ve burada otomobiller 
içinde yerli mallar teşhir edile
cektir. 11 - Geçen sene olduğu 
gibi bu sene de vitrin müsabakası 
yapılacak ve geçen sene birin-

ciliği kaıananlara madalye ve 
dip!!Jma tevzi edilecektir. 
12 - MiJli tasarruf ve iktısat 
cemiyeti bu hafta bir de mec
mua neşrederek tasarruf ve yerli 

malı istimalin in f aidelerini tamim 
edecektir. 

Paris, 5 ( A. A. ) - Cemiyeti lenilmcdik tarzda büyük m1kt9 I• 
akvam meclisi Tchin-Tcheou mm da ln2'ilİZ lirası mübayaası 1•ij~e 
takasının bitaraf bir hale konma- mıştır. Eu mübayaa gör0f1 ,, 

Darülbedayi Temailleri 
Bugün akıam 
saat 21,30 da 

sı hakkındaki tetkikatına devam göre, japonyanın yakında te~' ğ1 
ISTAHBUL BElliı f fSI etmiştir. Bu mesele hakkında altın üzerine ambargo koya'' 

M o ın ~ön d ~ ij~ ~ ~ij Çi;:ı~~=on~n;ii;a ha- Ö~~~a~=~~·=~ v ecihi Bey Kom~!.~:,•rde idealinin ıat tahdit ediliY0' 
Kope nhagdan yazılıyor; 1931 

K ti
. t . ~Jüsıhipzıdc CelAI 1111 Engelleri Danimarka ziraat nazırı! .... ,ur 

lyme 1 ayyareCI Halk gecesi ıenesinde ithal edilen k~P~,rı' 
dün şehrimize , Cumartesi ve 11111111 ı Baş nıakalemizden mabaat 1 şarap, likör ve konyak . ınık rı$' 

pazar günleri Hiç fÜphe yok ki bu gün Bal- nın 1932 senesinde ancak '11 
bit 

geldi tenzilatlı halk geceıi. Oyundan kan memleketleri hariçten gelen ithal edilebileceği bakkınd~ tif• 
Sivil tayyarecimiz Vecihi bey sonra hususi tramvay. nüfuzların tesirlerinden tama mile tahdit kanunu teklif et111ıŞ 0~ 

d 
kurtulmuc addedilemez. Bu nü- Nazır, bundan başka bit tiıı 

ün Adapazarın'dan tayyaresile Salı gu··nü d ·t"b v k 1 r••· n en ı 1 aren: fuzların tesiri bu gün bundan maddelerin gümrü resin:> e e• 
hareket ederek saat 13 te Y eıil· ŞARLAT N ( KONK) B ıfl A beş on sene evvelki kadar kuv- artınlmasıni istemiıtir. u iıt'• 
köy' e inmiştir. vetli olmamakla beraber bu güu yanda sun'i ipekle çiçek relsli"'e' 

Vecihi bey, vali ve belediye BULGAR OPER111tT in •o l · ·· d t d ·· de e 1 

.. " de hala vardır. Balkanlılar birliği erı yuz e o nz an yuz tle' 
reisi namına Bakırköy kaymaka- temstllerl ideali filiyat sahaıina intikal lavanta ve kolonyalar kıyl1l~t0' 
mı Fehmi, Tayyare cemiyeti mü- Bugün muine ~aat 16 da "Bıyadua M edinceye kadar da var olmakta rinin yüzde ellisine, büyük .. ıdt 
dürü Hasan F cbmi, Piyango mü- ~;mmcrich Kalmının meşhur npertti. devam cdec~ktir. işte l::u haki- mobillerin de kıymetlerioin .r''aıo· 

Tenor: Y Ç•çd . Prima Don na : i\limi h k otuzuna yu··k·eltı·tme·ı· dficuO .:.1' 1 

dürü Fikri beylerle T ayy3re ce- kati iç bir zaman unutmama '" .. '!. r11" Ralk3n~ka - i\ıpnltnn: Stnil Srailoff. I d yor Pırlanta ve elmas guııı rıi• 
miyeti erkanı, Bakırköy Cumhu- Akcam ~aat 21 d• .<on tenı.cil: .. Hartm lıım ır. J ;d "k lt'l kt. Bir D'btJ " ' - Bulgar Başvekilinin Ankara erı e yu ıe ı ece ır. 
riyet Halk fırkası reisi, hava müf. f~qarı" ~lüzi'· ·. \'alentinoff: . l\omi'· : k t · naıar.tf1 b' "' " seyahati dolayısile bir kısım Bel- mar a gaze esıne . • o:t• 
rezesi kumandanı, Türk tAyyare- A. ~ousknff tedbirler, Danimarka _zıraı ,ıt'ıf 
cileri ve halk tarafından hararet- t.':ıe,hur Tenor IVAN ÇA· grat matbuatında görülen neşri· ıUllerine gümrUklerinı ~~f,. 
le karşılanmı,tır. ÇEF'ln konseri yatı Yogoslavyada Balkanlılar olan Fransaya mütevecc~ 

birlıği idealini kabul etmiş ve J ( 
Vecihi bey bu ··n valı" beyı· Arzu 'e talep umumi üzre nte~hıır A . k d d gu • • bu ideale dog· ru yürümegv e az- (as a a bUZ p ı' 

k t d k d C tenor han Cac.ef taraftndan ün·u·mu··z. o or u uman anını ve um- - metmiş olan sulhperverlerin ken- d k. eı11 
hu 1• t H lk f k . . . . deki 9 kaııunue\0\"C) rnrşamba '"'Unlı arasın a ı g ıll r ye a ır ası reısını zıya- ~ - "' di memleketlerinde bir haylı müş- tası" 
ret edecektir. saat l - de FranfiJZ tiyatro unda l::ir kilatı iktıham etmeğe mecbur Nevyork,2 - Alaska. ~1 

d•11' 
Son zamanlarda Anadolu da- konser "eritecektir. kalacaklarını göstermektedir. Poit Bauav limanında ıkı sPY k•-

beri buzlar arasında sıkışı aıf. 
hilinde Tayyare cemiyeti namına Ru konserin programı Napolibn Bu zevat hakiki bir azim ve el " 
b .. ük h ı l · ·1 h k d l · lan 1300 ton bacıni_r. dee .. be~ uy seya at ar yapmış o an ,., Yi) analı ~arkılarile bü)'ük opera• ıman ı e are et e er erse nı· d •· b· 
V 

~ h t lh k d ff Chimo adlı vapur Ul1 te 
ecihi beyin bu seyahat intiba- hırdan mürekkeptir. Mufassal pro~· aye su ma sa ına muva a d d G . y• .ııt kıyetle varacakları şüphesizdir. mey an ayoktur. eD1ı bıJV 

ları ve tayyarecilik hakkında ya- ramr tiyatro kişesine taaalik edilmi~ ..AleJ'ı.mct .A.smt likeli surette tazyik eden ş .,e)'1 

kında bir konfrans verecektir. H ldı.el~r bilet r;atışma başlamışhr. _ --========:::.;;;;;;;:=:-:--- tarafından ezilip parçatanrı1~rO~Jt· 
--------- ruzgirın tesirile engine b5 

.. ııt111 

••m:-s:ı:ml'-..ı-ı:zm~amı• Bugünkil Pazar --------• Kısa haberler u .. dt' nerek batmııtır. Vapur jçif1 ~ 
M ~~ L E K ve E I" H A M R A Jandarma kamandanımız - muhasarasına uğrayınc• Naı1'et. 

d 
Isıanhul jandarmr humaııdanı hinbaşı ki yolcular tayyare ile ib~J 

sinemaların a mevsimin en b5yük sinema hadisesini teşkil eden kteO r 

ISTANBUL SOKAKLARINDA
• f~ısan bey mj için orduya verilmi~tir. naklolunmuşlardı. Kü~ haıı>ult tJ 

Türkçe sözlü ve şarkılı ve Rumca ıarkıları havi muazzam 
kemali takdirle seyredip alkıtlayabilir1iniz. 

Se } • Elhamrada saat 12,30 dan 
, aDS ar • Melekte saat 1 den itibaren başlayer. 

filmini 

U5kiidar Jandarma kumandanı kendisine ret olan pek luymeth b1tt~d 
\'ek4lct etmektedir. kurtarmak için de nıü!et!~etİ""ıı 

Gelenler, Gidenler 

Amerika sefiri M. Greev ite 
Belçika ve Hollanda sefirleri dün 
Aokaradan şehrimize gelmişlerdir 

beşi bir buz kitlesı tı y•"1ı• 
diğerleri de vapura eıt d• 1'' .• 
olan sahilin bir noktas~, ge~ 
mışlardır. Kaza esnasın 
de kimıe yoktu. , 



Acuzenin Delin esi 
llaemt1 ı Nlzamettln Nazif Ressamı : MUnlf Fehim 

) Bu güzel 
Sırt 

Bu beş arkadaş çok meşhurdıJ ! 100,000 dolara 
sigorta edildi " -- - --•• Hani S,000 kişinin beceremediği işi 

bunların bölüğil derhal başarırdı !. ,, Şimdiye lrndıı r sigorta ı;ıirketleri · 
.nin biiyük san'atkftrlann, s:lnema ar
tistlerinin gözlerini, eJJerini ve ayak
lannr büyiik mebJAğlarla sigorta et• 
tiklerini Jtnber alıyorduk. 
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L. İtiıı tuhafı yataklarından çı- Kısa boylu, çenesini kaşıyarak ge-
"'ll diler üç arkadqı da pala hı· ne: 
~ ıençle elbirliii etmi!ler, bir - O zaman, o zaman •• -diye söy-
~dan bir taneıi, boyunun lendi- O zaman .• 
~ima bakmıyor, hepıinden - Heey •• Ne yaparsın o zaman? Kı 
i;\~ açıyordu aizım.. Ona ıöy- tır kıtır keser mi in beni? 
L.ııir baktı. Yatakta oturduğu Öbürleri dinliyorlardı. Yesaıi hir 
~de omuzları burnuna yakla§ı· saniye kadar su tu. Sonra başını yu
•vrclq, "Uhavle,, der gibi batını kan aşağı salltyarak: 
:!'jarak, bir lihza, küfredenlere - Yooo! -diye haykırdı- Sana kr-
~ masum baktı: yamam dayı! 
.ıL::- Gene kafamı ıiıirdiniz .. - - Hay yaşıyasm Yesari amca. 
""lı - Bu,Un gene halim harap.. .Aptüliıalimin arknsrnda duran iki 
. - Yatsı okunmadan yatağa nrkadaş giilüştüler. Veysel Jm:;a boylu 

lir., Bu vakte kaadr horul horul arkadaşını kucağından indirdi: 
~ .. Sonra da halin harap öyle - Görüyorsun ya .. -dedi- '.I'eh-
... ,? B be d h ·· .. " k ditlerin bana vtz gelir .. Veysel ~özü-
lbacln:.~. n a a gozumu ıı-p • nün önünde söyledi. Her emrini yeri-

ne getiriyor ama, beni pek öldiirmek 
niyetinde değil .. - Daha fazla üzerime varır • 

~ı, gene uyurum... Hanj değil 
~i f~r, top patlatıanız kulağımın 

bande vız gelir .•. 
t~--=- Vız mı gelir .. B~e ben daha 
~:unü kırpmadım dıyorum ıa -

ı._ - Bana ne? Müftünün evine 
~ ~m haynna gitmedin ya .. 
~~a kadar çene çal, yemediğin 
~ b bırakma •. Sonra da gel, "Bre 

il gözümü kırpmadım!., diye 
~lı avaz bağır... Kırpmadıyıan 
:"'l>Dıadın .. Evin mi yok, yatağın 
"'1? Hem ben sana bir §ey &öyli
~ mi Aptülhalim .. Siz de fi\· 
•L_olun çocuklar .• Eğer aen bir 
~ daha benden izinsiz bu ev
~ çıkarıan ve eğer yarın sabah 
~ heni tatlı uykumdan cder.s:n 
. l ki artık ben yokum bu ı~m 
'fiıtde.. • ' 
'-Bu sözleri öyle ciddi .bir.tav•~.r
tca..aylemitli ki odada.kilerın ku -
·:rrıerıorrdenbire keıilai. Uepıi-
~" gözleri pala bıyıklı gence di-

ldi. Aptülhalim, galiba bu-
~ lınıiydi ki, bu tehdide de ge· 
"- lllukabele etti: 
. - Demek ki, senin yanında 
l1ıi111 bir ıabah uykusu kadar kıy
:, t'ıniz kalmadı. Ala .• Hiç cliye

Yok .• 
Dev adam .. Evet dev adam: 

~~ira bunun heybeti röriilmüş i!li
~ lllit fey değildi) dehşetli bir 
~hkaha savurdu. Sonra o da ar-
• daşlarının az evvel yaptıkları c\,i Yorganı attı, yatağından fır
ch. 
8oyu bir buçuk adam bovu 

::rdı. Baıı açık olduğu halde, 
·~ değmemek için kafasını 

tt'1iye mecbur oluyordu. Elleri ... 
ı_ illi dedik. Hayır, yanlış .. Bun-

_., l>ence demek lazımdır. 
"-~•btıçlan nah höyle böyleydi. Ye 
ı, Plbuç kadar kocaman nasırlı eller 
~'"ıbapnda duran lHsa bo~ lu ar-

lfını ;akal:ıyıp kucağıma aldı: 
-:r baha mini mini yavrusunun çe
" ili J\asıl gıdıklarsa, onu nns.ı ok-

taa tıpkı öyle okşay1p gıdıklıyarnk: 
lll' lfeey Yesari amca ... -edi- De· 
lif'k ki sen de Apttilhalimle ~öz bir
\iil tdenıerden"in.. Demek, bundan 
~lt Uyku bize haram .. 

,,, .AptUlhalimi parmağry1e i aret 
lflllUmsedi: 

4Q llu arslan gece demiyecek, gün
l~ del!lfyecek, gezecek .. Sonra sabah 
~ ttin doğar doğmaz, hep beraltt?r 
'tirrıe çullanar.a:k ınız. UyanMız
~iı.\'tt ,.ır nr, başımın etini yiyecek· 

\a1~~a boylu bu ne\i iltifatlara her
'I' e~ı alışkın bulunuyordu ki, bu 
"'>')etten hiç şikayet etmiyor, sı!<ıl
••ı:"•hı. Bir kolunu onun boynuna 
~f öbür eliyle dev adamm dudak 
~1 aa 1arkrp, uçlan göğ üne deyen 

...,. 'tını çekiyordu. 
~ lft hı 'hl., -diye güldü- Ne bi· 
~l ~ .. Ben bir şey bilmem .. Ap

be!,"' ne derse onu yaparım. 
"-ı adam ona, şöyle bir, ~'-ay as
'., ~er ribl baktı : .__,la .Aptülhalim, çek bıça.ğı·nı, kes 

~trae.. 
la.inan •• 

Gene gölüştüler. Yesarj de gülüyor 
do; hem nasıl ka~1klnrını tutarak, l\P· 

tılnsıya .. 
F'akat yalnız Aptülhalimin yuzu 

gülmüyordu. O, hllukis kız1yordu. Sap 
sarı kesilmişti. Çatık kaşlarında içi 
yıldırımla dolu hir boranın başlangı
cı imşel cakıyordu. Onun hu lıali 

dört arkadaşrn neşeı ini, birden bire 
\'e köklinden baltalamıştı. Sustular. 

Ycsaıi, Veysel'in bacağını dürt~rek 
başiyle Aptülhalimi gösterdi. Yani "şu 
nun derdi nerse öğren de, bir c:ıresi
nc b:ıkıYerel1m,, demek i tcdi. Fakat 
Aptiilhalim, sorguya .. uale rn~ıhal bı
rakmadı. 

- Dostlarım .. -dedi-
Sonra, hir hntn t'c!:p etmediğini an• 

l:ımnk ister gibi. dördüne de ayrı ay
rr bakarak: 

- Siz benim doı;;tlarımsınız, değil 

nt•? ........t1ye sordu
Uördü Wrden CC\'ftP 

- }<~)bette .• 

- E,·et.. 
- m·et .• 

Şimdiye ikadar duyulmıyan bir 
şey, bir lkadm s.ırtının sigorta edil
digiydi. Bunu, Holivut snn"atkarla
rından Lil Dago\·er yaptı. 

Holivudn Almanyadan gelen bu 
kıymetli \'e güzel artist bir kaç gün 
en·ef ~rtını sigorta ettirmiş, ve bu 
garip jı-;j yUz bin dolar mukabilinde 
yaptırmıya muvaffak olmuştur. 

Lil Dagover, se li {ilimlerin çık· 
masından sonra şöhret kazanmış bir 
artiı;ttfr 

Şarlo 
Mahkiım! 

Eski kl\ttbeslne yüz 
lira verecek - Sormıyn ne hacet! Yeni nti öğre-

neceksin.. Birkaç gi.ln evvelki tel-
- Ahi .. Öyleyse dinleyiniz beni.. graflar mis May Şcperpel na-

-diye clemm etti genç- Ye biliniz ki mındaki bir lngiliz luzının meı-
~u anda kat'i bir karar vermekliğimiz bur sinema yıldızı Şarlo aleyhinde 
liızım .. EV\'elil öğrenmek istiyorum. dava açtığını ve ondan yüz Sterlcap ederse benim öleceğim yerde Ö· 
ı ü r miisiin üz ? · lin istediğini haber veriyordu. 

Yesari korkulu bir rüya görüyor- Son posta ile gelen Londra ga-
muş gibi gö:derni yumdu. Veysel: zeteleri Şarlonun mahkeme ta-

- Ona ne şüphe .. -di~ e tıağmlı- rafından vuku bulan davete ica
Hem yanlış si)) ledin .. Dikkat et .. ı\r• bet ederek sorulan suallere ce
kııda hi:'1mızr ispat için ölmek h\ırm vap verdiğini anlatıyor. 
gelirse. bil ki göğ ümüzü sana siper Şarlo ifadesinde şu sözleri söy 
~der, enden e\•vel biz öliirü1. O za-
mana kndnr yapacağın işi yaj)tın ne miştir: 
tıl:l ! Yapmadın .. On elan ötc~ine aklı· 11Mis May benim Londradaki 
mtı ermez.. yazıhanemden istihkakını almış-

- Oyley. e oturun .. Bnşbaşa konu· tır. Fakat onun isUhkakını almış 
şalım. · olmasına rağmen, istediği para-
Beşi birden yere çöktiiier, yntalda· yı da tediye edeceğim. Çünkü 

nn Ustünde bir halka çevirdiler. Gen~ d 
palahıyıklarınr burarak bir ki dakika Mis May iddiasın a bir çok isim· 
kadal' di"sündül ten sonrn: Jcrden bahsetmiş bulunuyor. Ben 

- Artık .• -dedi- Bu işe hen ta• bu isimlerin tekrar mevzuu bah
hammUl eclemiyece~lm. O da dayana- solmasını istemiyorum. 
mıyor. Bu gene iyki konuştuk. anlaş- Hakim bu sözleri nazarı dik-
tık. • K!Z kaçacak 1 kate alarak Mis May tarafından 

- Mükemmel! -diye homurdandı 
Veysel- Altılaşacai:rız desene.. istenilen tazminatın ve mahke-

- Hem iyi ki evvelden haber ,·er- me masarifinin Şarlodan tahıi
din . . -diye ilı\vc etti Yesari- ya ge- line karar vermiştir. 
çen seneki gibi, gece )ansı kızcağızı Mis Mayın mevzuu babıettiii 
çalyaka edip getirseydin ne olurdu lJc isimler, başvekil Mister Makd~ 
nim halim.· Muhakkak kabak benim nald, lngiltere kralının amcası 
yafal:'ln başına patlardı.. Jljç unut• Dok Dokunuttur. 
mam, tulumdan sıçan çıl,arır gibi beni 
yatağımdan çekmiş senin yatağına Şarlo bu gibi büyük isimlerin 
sokmuştu .. Hatn-Jar mıSJn Veyse]? mahkemede tekrar edilmesile 

- Hatırlamaz olur muyum yiği- onların haysiyetlerini ihlal cde
tim. · 1\'.oynuma tekir kedi girmiş san- cek bir sözUn sarf edilmesinden 
mıştım da.· endişe etmiş ve binaenaleyh pa· 
- Ya •. Bir tekmede beni odanın taa 

öbür tarafına fırlntmıştın.. rayı vere~ek rn~t~azeli sustur-
1\luhaverenin içinde canlanan sah- •• ~~Y.! .. !~~~.'.~ .... ~!.~.~~.~~~: .................... _ 

ne o kadar gülünçtü ki, bütün o me- ne gelmez, gelirse hep. ine birden ça
yus ciddiyetine rağmen Aptülha1im tardı. Bunlara beşler denirdi. Biri bir 
dayanamamıştı; bastı kahknha~'I .. '?e yere gitti mi, diğer dördü de muhak
beşi birden bastılar kahkahayı.. kak orada bulunurdu. Ezkaza :çıerin-

Bu beş arkadaş payitahtta pek meş den birini bir yere davet etmes:ttler, 
burdu. Beraber yerfor, içerler bera• diğerleri mutlaka arkasından dam
ber gezerlerdi. Ayın evde otururlar, larlardı. 
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Gece yaı ısından sonra bir adamı 
evime kabul etmenin manasını 

bir tO.rlü anlıyamıyordum 
- Hakkınız var .•• lıtemiyerek 

böyle bir teklifi kabul etmi§ ol
dum. Herkeı, bunun manaıınn 
ne demek olduiunu anlıyordu. 
Fakat ben hiç bunu dütünmemit· 
tim. Gece yansından ıonra bir a· 
damı evime kabul etmenin mana· 
ıını bir türlü anlıyamıyordum. Bu 
nu öğrenince it itten ıeçmifti. Bu 
nunla beraber ıoiuk kanlı olma
yı, :elecek olan adama bütün bun 
ları anlatmayı kararlaıtnmıtbm. 
Fakat içeriye ıi:ı ıirince, lvan Ea 
ratof'un ıizden batka biriıi olma 
dığını anlayınca aklım baım,dan 
gitti. 

Nelliroz ıuıtu. Jerar ıene 
onu dinlemiyordu, ıene, ıeııç kı
zı ıatırtan ıükGtf bir tanr almış· 
tı. Acaba ne dütünüyordu? 

Nihayet ıözlerini kalur•ı .. dı, 
genç kıza baktı ve: 

- Benden nefret ediyorsunuz, 
dejil mi? 

Dedi. 
- Hayır. Sizden nefret etmİ• 

yorum. Fakat bilmezainiz. Ted· 
birıiz bir hareket yaptım. 

- Şimdi de, pifmanımız dejil 
mi? 

- Ent. 
- Demek, bu hareketi tekrar 

etmek limn ıelae, yadinizi tut• 
mıya.cak mıydınız? 

Nelliroz düıündü, tonra kat'i 
bir tavırla: 

- Hayır, dedi, mademki çek 
alınmıttır, vadimi tutardım. Buna 
borçlu oldufumu ıayet İyi biliyo
rum. Hatti, bu ıece vadimi tuta
cağımı bilenler beni Anıen' e ka
çırmı§lardı. Buna rağmen pence
reden kaçıp bir sandala hindim, 
yolda bir aarhoıun taarruzuna ma 
ruz kaldım ve buraya geldim. Bü
tün bunları da vadimi yerine ge
tirmek için yaptım. 

- Sizi kaçll'dılar dı demek •• 
O halde bu aktam buraya gelece
ğimi biliyorlardı ? 

- Evet, annem bana gönderdi
ğiniz mektubu okumuıtu. Kendi
aile beraber ıelmemi iıtedi, red· 
dettim, beni kaçırdı. Fakat lı~n 
de ondan kaçtım. 

Jerar bu cesaretli kıza fevkala
de hayran olmuıtu: 

- Matmazel, dedi, ıizden bir 
kere daha af dilerim. Çok fena ha 
reket ettiğimi anlıyorum. 

Jerar bunları aöylerken düıü
nüyordu. Nelliroz Kaçmıftı. 
Kendiıini kaçıranlar bunun far
kına varmamıılar mıydı? Nerde 
ise ıelmiyecekler miydi? Diğer ta 
raftan Nelliroz, onu dehıetli 
surette tahrik ediyordu. Bu ak
,a.m elindeydi ve istese ona ma
lik olacaktı. Herıeyi de hazırla· 
mıth. Jerar gözlerini Nelliro
za dikmitti. GenÇ kız bu balatla
rın altında sıkılıyordu. 

Matmazel, dedi, biraz goruşe
lim. Birbirimizi tanunıyoruz. Da· 
ha doğruau ıiz beni tanmııyor•u
nuz. Beni, ıiz Aayadan gelen ka
ba, müstehzi barbar bir insan, pa
rasına mukabil en nadide, en gü
zel ıeyi iıtiyen biriıi gibi telakki 
edebilirsiniz. Evet, evet. • Böyle 
düşüneblirainiz. Fakat ben hiç te 
öyle değilim. Tıpkı benim, ilk ön
celeri ıizi batka türlü telakki etti· 
ğim ıibi. Ne yapayım, siz insanı 
taıırtıyoraunuz. Hareketleriniz 
pek cesurane. Bütün kayıtlardan 
kurtulmut bir kadın gibi hareket 
ediyonunuz. Bununla beraber al· 
dandıiınıı görüyorum. T ek-·ar be· 
ni affetmenizi rica ederim. Ve hiç 
bir 19yden korkmayınız. . Söyle
yiniz bakavım .. Bir ıeyden kork· 
muyorum diyiniz . 

Nelliroz müphem bir hare

- Ne o, dedi, hala çekiniyor· 
ıunuz? Doğru değil. Sizi sakin bir 
halde görmeyi çok isterdim. Size 
itimat telkin etmek için ne yapa
bilirim. . Durunuz, baka:fım. • 
Hah .• Buldum .. Demin demitti
niz ki, sizi korkutan ıey böylece 
dört duvar arasında bir erkekle 
yalnız bulunmanızdır. İıter mııı· 
niz sizinle dıtarı çıkalım. 

Nelliroz ona hayretle bak • 
tı: 

- Evet .• Sizinle beraber biraz 
daha bulunmak ıerefini zan • 
netmem ki eıirgiyesiniz. Belki ıi• 
zi bir daha hiç görmiyeceğim. Si· 
zinle bulunmak benim için kafi,. 
bunun, böyle bir odada baıbafa 
Ölmaıının lüzumu yok. • Geliniz, 
ıizinle iki arkadat gibi, yahut, 
birbirini tanımıyan fakat bir teıa .. 
düfle bulunmuf ve reteıi günü., ... 
tık hiç ıörüımiyecek iki yaban~1 
gibi dolaıalım. 

Jerar bu sözleri ıaf, ıamimi bi· 
raz da Meli.nkolik bir tavırla ıöy .. 
lemitti. Nelliroz oturduiu yerden 
hemen hemen ıevinçle kalktı: 

- Sahi mi? Dedi, istiyor mu· 
ıunuz? 

- latiyorum ne demek, rica e· 
derim. 

- Peki, nereye gideceğiz? 
Jerar bir dakika tereddüt eder 

ıibi durdu: 
- Şey .. , dedi. aşağıda otomo

bilim bekliyor. İster misiniz sizi 
danı etmiye götüreyim? Bu ak • 
ıam bir baloya gidecektiniz zaten. 

- Nereden biliyorııunu'? 
- Basit! Öğleden sonraki çay 

ziyafetinizde Don Kitot'a benzi • 
yen fakat fazla olaark monokl ta· 
kan ııska birisine söylerken duy
muttum. 

Valne'yi böyle tarif editi Nelli
roz'u güldürmü•tü· Deva.m r.~ti: 

- Şimdi anladmım mı? Sizi 
bir danı salonuna götüreyim :mi? 
Monmart veya Monpamas'da? 
A .. iyi ki aklıma geldi. Daha iyi· 
sini buldum. Hem de ıizi tanımaz
lar.. Otöyde bu akıam bir Ruı 
balosu var. Bilmem hanıi senei 
devriye münaıebetile... Hakiki 
Ruılar.. Öyle uydurma değil.. 
hem şarkı ıöyliyecekler, hem 
danı ... Ne güzeldir bilseniz! ... Is .. 
terseniz bir saat kadar, gider, ka· 
brız. 

- Sonra? 
- Sonra? Sonruı ıizi evinize 

getirir, aUaha ısmarladık der1m. 
Bu suretle vadinizi de tutmu' o• 
lursunuz! 

Nelliroz' Jerar'a baktı. Goz • 
lerinde memnuniyet, teıir ve min 
netarlık okuyordu. 

- Kabul ediyorum, dedi, ıe· 
ıekkür ederim. İyi ki bu teklifte 
bulundunuz! Bilseniz burada ne 
kadar korkuyorum. Şimdi ıize 
eminim, tamamile eminim .. Hadi 
gidelim .. 

CiNAYET 

Gece yarısından bir az sonra, 
Angendeki köşkün koridorunda 
pinekliyen madam Deıtol gerindi. 
ve bir feyler mırıldanarak uyan
dı. 

Soğuğa rağmen titriye titriye 
biriç oynamakta devam eden üç 
ıili.hşorlarla Valne, gözlerini ka1· 
dırdılar. 

Madam Destol tamamile uyan· 
mıı fakat henüz aklını başına tol>' 
lamamıştı. Etrafına bakınarak: 

- Ne o? dedi, ne oluyoru7.? 
Sonra hatırlıyaralt güldü: 
- Ütüyor mu unuz? Bir da· 

kika bile uyuyarna..f•m ama her 
tarafım ağrıyor. 

ket yaptı. Jerar onun el'an çekin· 
dilini hiueti ve hazl1'1adı2ı ovu- tı. 

Madam Deşto ~yaga kalkmı~-



MOD 
Pijama şeklinde gece ·tuvaleti 

bu sene pek modadır ! 

Sinema ytldızı Marlen 

Bu sene P.ijama kıyafetinde 
gece tuvaletleri son modadır. 
Hatta Avrupa şehirlerinde bu 
yazın gündüz elbiselerini bile bu 
şekilde yaptıra~lar çok oldu. 

iyi tatbik edilirse bu biçim 
tuvaletler boylan uzunca olan 
kadınlara cidden çok yaraşıyor. 

Bu modayı Amerikan filim yıl

dızlarından "Maryen Marş" icat 

etmiştir. Maryen Mart giyinme
ıiyle meşhur, en yüksek san'at
karlardan biri olduğu için, orta
ya attığı moda derhal aldı yü
rüdü. 

Marş yeni tuvaletiyle .. 

Maryen Marş en yüksek para
ile çalıştırılan bir artisttir. Enda

mı fe•kaladc mlitenasip ve sima
sı çok sevimli ve cazip olan gü-

zel yıldızın suvarelere bu kıya

fetle geldiğini görenler, evvela 

ona garip bakmışlar, fakat aradan 

bir hafta geçince' hemen bila 
istisna herkes kendisini taklide 
başlamıştır. . 

Resimde gördügünüz pijama 
tuvalet, siyah ve beyaz krep 

satenden yapılmıştır. 
Şık şey, değilmi? 

lngiltere ziraatini himaye için 
alınan tedbirler 

Londradan bildiriliyor: 
lngiliz: ziraat nazırıaın Avam 

kamarasında teklif ettiği kanun 

proJesının metni neşredildi. Bu 
kanun projesine nazaran bir kı-

sım zirat mahsullere konulacak 

olun gümrük resmi kıymetlerinin 

yüzde yüz miktarını geçmiye
cektir. 

Meyva~ar: Kirez, Frenk üzümü 
badem, turfanda üzüm, erik, çi 
lek. 

Taze sebzeler: Kuş konmaz, 
fasulye, karnıbahar, havuç. 

Salatlar : Marul, hıyar, mantar 
bezelye, yerelması, domates, 
turp. 

Çiçekler: Kesilmiş çiçekler, 

kış bahçesinde yetişen nebat, 

soğan çiçeği, gül ve muhtelif 
yeıillikler. 

Bu kanun projesinin tatbik 

miiddeti on iki ay olacaktır. 

Konserve sebzelerin bu liste

ye dahil olup o!mıyacağı henüz 
ballolunmamııtır. 

Ziraat nazırı bu hususta 
bir şey söylememiştir. Bununla 
beraber Evening Neur gazetesi 
bu kanunun konservelere de teş
mil edileceğini bildirmektedir. Bu 
kanun 1932 senesi bidayetinde 
tatbik edilecektir. 

Fransızlar ltalya /uzdzz. 
dunu tahkin1 ediyorlar 

Italya ile bitişik Fransa hu· 
dudu kısımlarının en son sistem 

tahkimat ile takviyesi Fransız 

hükümetince karargir olmuştur. Bu 
tarafta mevcut olan Fransız istih

kamlarında yapılması lazımgelen 
değişiklikler h:ı\<kında tetkikatta 

bulunmak üzere Fransız meb'usan 

mecl;si müdafaai milliye encü
meni Nise g~Imiştir. Encümenin 

refakatinde Fransız erkanı har
biyesine mensup iki mutahassıs 
bulunmaktadır. Tetkikatın neti-

cesi f ransız mebusanı!la bir ta
kım müsbet teklifler şeklinde 
arzolunmaktadır. 

• 
a 

Raşit Rıza 
lstanbulda son temsilini verlf°' 

• • •• •• •• ser nın uçuncu-
sü bir kraliçedir 

(Deyli Ekspres) gazetesinin mu 
habirleri tesadüf ettikleri en 
Güzel kadınlar hakkında bir sıra 
yazı yazmaktadırlar. Bugün bu 
yazıların üçüncüsünü naklediyo
ruz, muharrir diyor ki: 
Tanıdığım en p,"Üzel kadın, bir 

kralicedir ve Kralice Maridir. 
Ben bir ress'\..~ c.~saydım, onu, sa
rı saçlarile, muhteşem kaşlarile, 
güzel ve biraz mütebessim, biraz 
haz· mavi gözl ri1e resmetmek 
ister.:Um. 

Onu il!: defa r~riste, umumi 
•, · r~ ""r-a R 't": c-tdinde 

gördüm. Kraliçe Mari, bir Hohen
zolern ib evlenen bir İngiliz pren 
sesiydi. F r' - ~ h--- ~~ .. ; Romanya
yı o kadar benimsemişti ki bütün 
diişünceleri Romanya üzerinde te 
merküz ediyordu. 

Romanyada petrol var. Fakat 
Romanya demirlere, çelik köp
rülere, ve lokomotiflere muhtaç
tı. Bunların hepsi, güzel kadmla
rı alakadar edecek şeyler değil
dir. Fakat Kralice Mari biitün 
bunlarla alakadaı.-oluycr, bunlar 
için kah Bnldvin' e, kah Amerika
lı Gary ile müzakereler yapıyor 
ve bunlarla Romanyayı yeniden 

Bulgar opereti yar1n gece 
Kıymetıi sahne sn.n'atkfmmız Ra

~t Uıza bey bir kısım Balkan mem· 
leketlerinde ve Anadoluda sekiz ay 
süren bir turneden sonra geçenlerde 
idaresindeki tem il heyet.ile birlikte 
l:stanhula glmişti. Şehrimizde bir 
müddet istirahat eden Unşit Rıza 

hey tekrar sahne faaliyetine geçmek 
üzeredir. Uzun müddettenberi lstan
bulda tem il vermemi~ olan Uaşit Uı
za bey iki haftalık bir zaman ıçm 
Bcyo "hında Fransız tiyatrosunda oy. 

namak tir.ere mukavele aktctrniştir. 
Bu tiyatroda temsiller vermekte olan 
Bulgar operet heyeti yarın gece sor 

temsillerini \'erecekler ,.e sah günü 
1Jir kaç temsil veı mek üzere Anka ray~ 
gideceklerdir. 

Raşit Rıza beyin tı:?m.sil heyeti 
Fransız tiyatrosundaki temsillerine 
salı günü akşamı haşlıyacaktır. Ra
şit Rıza bey Jstanbul temsilleri ara• 
sında Faruk Nafiz beyin (Canavar) 
jsimli manzum piyesini, Aleksandr 
Dümafisin (Aktör ıkin) isimli dramı· 
nr. Kudret helvası, 'l'ah1k eğlence-

Lo ra g 
canlandırmak istiyordu. •• 

Raşit Rıza Bet od~ 
leri, Afacan isimli komedi ve 1 

leri de oynıyncaktır. i' 
Uaşit Rıza hey temsil hereti, " 0rt 

akiben Jznıfrc gidecek, ramaZ3
111 

da geçirecektir. ~ 

ate~ e 
o 

r 

' Hayatta tesadüf ettiğim en g'-i· S 
zel kadınla ilk konuştuğum gün, O , 
bir iş kadınıyJe karşılaştığımı gör J SJ 
düm. K 

1
. <L Fransız başvekilinin tam·rat meseıe 

Daha sonra ra ıceye os· • 1 d dı 
ren) de tesndüf ettim. o zaman hakkındakı n ngil·z eri klz ır ı 
henüz ölen valdesinin yasım tutu- ,,ı 
yordu, Kral, bu sırada Zizin Lam- Londra gazeteleri lngiltereyej verilmiş, sonra Fransa fr~e tel 
brino ile evlen'!liş, hemen ayni sı· karşı ateş püskürüyorlar. Mösyö kıymetinin beşte biri üzerı~ ,1' ( 
rada da, Kral (Kıstantin) in kı· (Laval) in geçenlerde Fransız! bit etmekle o istikraza iştır tl 
zı Prenses Helen'i sevmişti. meb'usanında. tamirat meselesine den her lngilizi yüzde sekse' 

Kraliçe Mari, bu sıralarda si- dair irat ettiği nutuk, Londrada rara uğratmıştı. ~il 
yahlar giyiniyor ve çok mal1zun derin bir sui tesir bırakmıştır. Fransn borç vermekten ~.oıf 
görünüyordu. Mösy6 Laval, Fransamıı harp para toplamakle §i>hret ]{~ 

Bir kaç sene sonra, ltalya do- borclarından bir şey indirilmezse • 
nanması (Korfo) adasını bom- - b d ı· d b" tır. ...:ı' onun da tamirat e e ın en ır M d k" M"" ·· L J ,a>-.Je 
bardlman etme!~~e ve Yunaı1istan- J ~ a em ı osyo ava ı.•I" -" şey indirmiye razı o mıyacagını k l · · · · O .,.. 
da Cümhuriyet cereyanları kuv- çı söy ememızı ıslıyor. fi". 

söylemişti İngilizler bu sözlere h 1 k · · k" fr' i vetlcnmektedir. Kraliçe Maı-inin ona alır atma ısterız ı .,,ıı,. 
karşı son derece sert cevaplar ver ' ,,o 

kızlarından biri Yunanistan Kra - meldedirler. Londranın maruf ga- İngiliz askerlerini cepheye, ı,e J 

!içesi, biri de Yugoslavya Krali- Fransayı kurtar.mak için har v. zetelerinden amele F ırkasımn na - ıı 17" 
ç.e"iydi. Kenclisi Pariste bulunu· §İri efkarı (The Peple) bu müna- türen demir yolu nakliyatı111S0.,r' 
yor ve oradan Belgrada inerek sebetle şu sözleri söylüyor: delini lngiltereden almıştı!• fr~: 
kızını ziyaret e~mek, toru ıunu "Bir hafta mukaddem, Alman- Fransa, İngiliz askerlerinııı tiıJet' 
görmek istiyordu. y IA b 1 ·ı 1 sayı mu"'d.,.,fa .. ı"çı"n ı"şgal et ,,,..,.t 

B b d · K ı· ya ong p anının, eyne mı e te- " " ; ... r 
enim in iğım tren ra ıce b l f d 'd sı"perJer için de lngilteredetl Mariyi de taşımaktaydı. Şimali 1- diyat an <ası tara m an yem en 

talyadan geçerken Kraliçenin hu· tetkikini İstemişti. Bunun manası istemiştir. ti tJ' 
kabul onun borçlarını veremiyecek hal- İngiltere, ~u hattı h~rel<~~~ 

zuruna de olduğuydu. Bu hareketin hede- kip etmek ıstemez. Bız h ~ı~ 
olunmak için fi, gelecek Haziranda nihayet bu- bir kazanç temin etmek iste~;ıı~ 
müracaat et- Iacak moratoryomu yenilemekti. ve bugün de bir kazanç ~der 
tim. Vcnediği Fransadan başka dünya mem- koşmuyoruz. Bizim bütün Jcıl;ıJ 
geçtiğimiz sı- leketlerinin her biri, bu hareketin miz iktisadi buhranlardan 
rada kraliçe gayri kabili içtinap olduğunu tak- maktır. 1' ~j~ 
beni kabul et- dir ediyordu. Sonra her memleket Biz Fransayı kurtarma ed• ~ 
ti. Bir iş kadı- tamirat bedelinin ergeç tenzil edi- gençliğimizi ve paramızı f bİ~it" 
nı, yaslı bir ev· leceğine kani bulunuyordu. Fakat tik. Buna mukebil Fransa ,..ıı"" 
lat, şefkatli bir Fransa, ve münhasıran Frn.nsa bu- iktisadi tedbirlerimizden ıııdere'e 

nu kabul etmiyor. Çünkü Fransa kalmıyor ve bunların 5on ıı• 
valde olarak ta· Almanyayı v~ Almnnyn ile birlik- r·yot· ~ 
mdıg-ım kraliçe, d"., ·ıı l · 1 ·ıt · zalimane olduğunu sÖY ~. ıı,ı' 

te ıger mı et erı ve ngı ereyı ten bizim Fransadan bütotl -ı11'et" 
bu sırada tam Romanyanın sabu yıkmıya karar vermiş görünüyor. kt 1 ... ·ıı 
bir kadınrlı. kraliçesi 1ari Mösyö Laval bir cümle ile Fran cımız, orada yatan roa ıı teı-'1 
Konuştuk. Ve Akvam Cemiye· sanın ruhunu ifade etmektedir: lerimize bedava mezarlar . 
tinin Korfo bombardımanına kur- "Borçlarım vermekten aciz o- etmesinden ibaretti. Sat"e1'1' 
r-ı olan aczimden bahsettik. Kra- lan memleket Fransa olsaydı, aca- Artık yetişir. İngiltere GeO'~·e· 
İice Atinadalci kızını ve damadı- ha Ren'in öte tarafındaki hissiyat li, umumi harpteki Lloyt·bi biittıfl 
m. merak ettiğinden bir mektup ne merkezde olurdu?,, La Hey' deki Snowden gı 
yazarak onu Atinadaki kızına gö· Fakat Mösyö Lavalin bu sözle- dünyava karın durmal~ 
türmemi ve alacağım cevabı Bel- ri ehemmiyeti haiz değildir. Çün
gratta kendisine yetiştirmemi is - kü Fransa da borçlarına sadık ka-
tedi. lanlar arasında değildir. 

Belgrada gittiğim za.man krali- ·Mesela Mösyö Laval unutuyor 
çeye tekrar mülaki oldum. Kendi- ki Fransaya Londrada bir ictikraz 
si biraz rahatsız olduğundan {:.eni ··: ..................... :·········.:·· .... ···:······· .. ••···· 
yatak odasında kabul etti. Krali- I§ yapamadıgım soylerclı. 
çe uzanmış yatıyordu. lncileri &öğ "Günün birinde ayni nazır i, 
süne dökülmüştü. Ben onun güzel başına geçer ve tekrar do~tunu zi
liğini hayran hayran temaşa eder- yaret eder. Dostu ona sor~u: Yol
ken 0 bana şu hikayeyi naklet- ları ne vakit tamir ettireceksiniz? 
ti: Nazır cevap verir: 

"Nnzırlarımızdan birinin, şe- Yolların nesi var? Pek miikcm-
hirden bir kaç mil mer.afede bir mel değil mi? Güldük. 
kadın dottu vardı. Nazır muhalif- Güzel bir kadının cazip, zeki ve 
!erdendi. Onun için dost;.mu ziya- ince olması liizımdır. Bunların 
ret ettikçe yollarııı bozukluğun- hepsi Kraliçe Mari'de toplanmış
dan bahseder ve hükümelin bir br. 

Tayyarede 
Maymun ..,,ııt' 

L d a uç ,, 
Brezilyadan on raY ,. ,e1 

olan Tayyareci Hinkler 111 
•• 

hatinden bahsetmiştik. ·r drf' 
Hinkler Brezilyadan b;,yt,ı' 

Maymun getirmiştir. au, pjlD~ 
ile uçan ilk maymundur· bıl b'~ 
yanında oturmakta ~in~ de.,b~ 
van sanki küçükluguı:ı pııt".f 
tayyare ile seyahat l~~rsıt•..,_,, 
alışgınmış gibi hiç 8 .01 -' 

ve hemen bütün vaktı 
yemekle geçirmiştir. 



Gözleri kaldırmak 
ve indirmek 

O çte iki ile yarım 
a~ küçük kız mektebinde mu· 
~hanım kesirlerden bahset·· 
.ı,:--rdu. Fakat altı yatındaki Na· 
~-'bütün izahata rağmen anlı· 
İa~or, bir pastanın yansını üç
llııııı...... ~İne tercih ediyordu. Nihayet 
~ime hanım bağırdı: 

Keskin zeka 
İki kiti bir kahvehanede otu· 

ruyordu. Biri diğerine itaret e • 
derek dedi ki: 

- Şu kartımızda oturan ada • 
mı görüyor musun? Emin ol ki 
bu ada.mm ne ailesi, ne dostu 
yoktur. Onun çocuğu olmadığı gİ· 
bi uzak, yakın akrabasmdan bq
ka tanıdık bir çocuğu da yoktur.,, 

Muhatabı karıısındaki adam 
hakkında bu kadar ince malUınat 
veren arkadaıma sordu: 

- Peki ama, aen bu adamı biç 
tanımadığın halde onun çoluğu, 
çocuğu ve sairesi olmadıimı nere
den biliyorsun? 

- Gayet basit: Şimdi bir çu• 
kulata paketi açb ve içinden çı • 
kan ikramiyeli resimleri yere at • 
b!. 

._-.Bu ne kalın kafalılık! Çocuk 
- ıarüyoraunuz ya, Naciye kü-
~iti~fy!:.yı büyük bir parçaya Nikbinlik ve bedbinlik 
t..Buııun üzerine küçük Naciye Borsacılardan mürekkep bir 
;:ıı arkadatlanna kartı bir mecliste nikbinlikle betbinlik hak· 
l-.!-;~lık nümunesi teklinde gös· kında münakata cereyan ediyor• 
~ıt olmasına canı sıkılarak- du. Fakat bu husuıta bir türlü 
"- 1 kaldırdı. Bunu gören mualli· karar verilemiyordu. Nihayet 

hanım .. surabnı ~~rak: mecliste hazır bulunan bir genç 
- Ne soylemek ısbyorsunuz? .. ald 

,._biye ıordu. Küçük Naciye ce- soz Eıf: d·ı d d" eier bir 
·•p '9'erdi· - en ı er, e ı, 

S. • ld d k garson bir nikbinle bir bedbine L?- ıze a anıyorsunuz, eme . . . . . ·kb. 
"illl. ıki parça peynır getinrae Dl ın ~ ll8bn8zel, 8Nftlll8k için tllfellnlz JOk lllU ?. 
-. Nasıl? Ben mi aldanıyorum? olan adam yalnız peyniri görür, - Htlrır. Ben avcı dellll111, avcllar için nı.-n98hı111 1 
~E~~ıı~~~~be~~~~peyn~~&ı~--------------------------·ıı 

'7tan aev.mem ! ıerini... H ed.iye Ne zaman evlenilir ? 

- Bak, sen benim hiç te iyi bir koca oımadılımı söyler, 
~"'8rdum; halbukl işte on gUndUr yanından ayrılmadım. 

Ressamzn hatası Doktorun tavsiyesini 
tutmamış .. 

- Doktor, sen bana demittin 
ki benim halam kendisine verdi • 
ğin reçeteyi kullanacak, nasihat • 
lerini tatbik edecek olursa iyi ola
cak. Halbuki biçare öldü. 

- Ne kadar zaman benim 
ilaçlarımı kullandı? 

- On bet gün. 
- Bunda taaccüp edilecek bir 

Henüz yeni evlenmiflercli. 
Genç kadın muhtelif yerlerden 
getirilmit olan hediyeleri tasnif 
ediyordu. 

- Bu mösyö Griıı• çok nazik. 
Bak bize bir ıümUt _çerçeve ıön • 
dermit. Fakat kendiaile pek az 
tamfryoruz.,, 

Kocası okuduju ıazeteyi bir 

Bir madam kendisini ziyaret 
eden bir zata sorar: 

- Siz evlendiğiniz vakit kaç 
yqındaydımz? 

- Bunu pek iyi hatırlıyamıyo
rum. Yalmz iyi hatırladığım bir 
teY varsa henüz aklımın bqımda 
olmadıiı bir Yatla evlenmitim. 

tarafa bıraktı, bir yudum kahve ==-=-==-========= 
içti: 

- Dofru, dedi, likin onun ka· 
nsı öldüğü zaman ben bir çelenk 
göndermittim. Zannederim ki 
öyle meyus bir zamanında kendi
sini dütünmüt olmamı habrlamıt 
ve kendi hesabına bir mukabele 
yapmak iıtemit olacak. •• 

• 
Zamane çocukları 
Babası alb yafDldaki küçük ço

cuiuna der ki: 
- Oilum, timdi bahçede ıe • 

zerken li.hnalar araamda senin 
için bir kız kardet buldum. Ne 
dersin? 

Çocuk katlarım çatarak cevap 
verir: 

- Ben buna ne diyeyim; o
lan olduktan ıonra ! 1 ! ! 

.ıı.~etbur resaamlardan (David) 
jiPbfı tablolarla bir umumi ser-1 
~'çaıtftı. Ressam sergiyi gezen 
~ &ruına dalarak herkesin tabi 
Sa lcarıısında serdettiği mütale
~ dikkat ediyordu. Bu aralık 
tt l etinden kendisinin bir araba 
~ d~fu anlatılan bir adam na· 
"'-~ dikkatini celbetti. Çünkü bu 
~ tablolardan birinin önünde 
-...:.::--uı, müstehzi bir vaziy~t al
~ David bu ada.ma yaklaştı: 
~ ....._ Galiba tabloyu beğenmedi
~ ded" 

ıey yok. Ben ona bir ay bu ilaç· 
ları kullanacaksın demiıtim. Hal-•• 

•• 
....._ Evet öyle. Beğenmedim. 

buki o yalnız on bet gün kullan· 
mıt. 

'"-":'-Fakat bu öyle bir tablo ki 
~ hayret ve takdirlerle sey· ============= 

l)or. 
~Bence hayret ve takdir edi

....._ bir teY değil. 
~için? 

~....._Bu nasıl ahmak re111lmdır ki 
~ Yapmıf, atın ağzından 1>em· 
.._~köpükler akıyor. Halbuki 
~zda gem yok! 
~ ""-hacının bu sözü ÜZP.rinı! Da S ~laaını anlamııtı. Ara~acıya 
~ıı:ar feY söylemeden yamndan 
~b. Sergi salonu kapanır 
~~ kottu, atın ağzındaki 

1110pükleri kaldırdı. 

Kaşif 
~zim, aan'ab~ nedir? 
~'-lif ... 
~e ketf ettiniz 7 
~ bir fey keıfetmedim. 

için çalıtıyorum. 

Mektepte uslu otur111u,. 
sun, aferin • Sana bir 111U• 
klt.t vereceıı111, s8rle ba• 
kah111 ne lstlrorsun ? 

- Beni bir daha mektebe 
98ndenne I 

Birinciye 15, ikinciye 10, U çüncüye 5 lira 
Diler bir çok kari• 111uhtellf kır111ette hedlreler 

(V AKIT) bir eilenceU fıkralar miisabakaaı açım,tır. Bu müsabakaya 
iştirak şartı (Eğlenceli fıkralar) sayfasında gördüğünüz fıkralar gibi tuhaf, 
nükteli, eflencell fıkralar yaz1p gar.etemize bir mektupla göndermektir. 
Her kari kendt ımzuile bir, iki, yahut üç fıkra gönderebilir. Gazetemiz bun
lan tetkik edecek muvafık görüldtitü takdirde biri, ikisi, yahut üçü birden 
neşrolunacaktır. 

Fıkralann neşri miiddeti bittikıten llOllr& hangi fıkralan befendikleri gem 
ne karilerimizden sorulacaktır. Geleocek cevaplara göre reyler tasnif olur. 
nacaktır. En çok hangi fıkralar rey kazanmıfll& bunlardan derecelerine 
göre yirmisine )'llkarda ftaret ettijtmiz hediyeler verilecektir. Bunlardan 
başka hangi fıkrannı birinci çıkacatnu enelden tahmin edip bize bildiren ve 
bu keşfinde fabet ettlii aıılqılan karilere de aynca hediyeler verilecektir. 

Müeabakaya i§tirak edecek olanlar gindereeekleq fıkranın zarfı üzer.ine 
(V AKIT eflenceU fıkra mtiaabakuı) ibaresini yazmalıdır. Zarfın adresi de 
~yle olmak: (V AKIT pzetest lstanbul, Ankara eaddesL) 

Gelecek fıkralar (Eflencelt fıkralar) sayfUIDda ayn bir sütunda matbaa· 
mm pli§ tarihled 8ll'Ulllla tire neşrolunacaktır. 

1 Kı•a Hikaye 1 
Obür arkadaşımındırl 

Tren kalkmak üzereydi. Ko8' 
1 partimanlar da tamaınile dolmuf" 

tu. Bir yolcu beyhude kendisine 
yer anyordu. Nihayet bir kötede 
bot bir yer gördü. Oraya gidip o
turmak istedi. Şitman bir adamı 

- Affedersiniz efendim, bu 
yer bir arkadaıımındır.,, 

Dedi. Ve orada bulunan bir bel 
beyi gösterdi. Heğbe o yerin sahi· 
bi tarafından konulmut gibi görü• 
nüyordu. Fakat diğer yolcular hı· 
yık altından gülmiye batladılar. 
Çünkü titman adamın yalan aöy:
lediğini biliyorlardı. 

Trenin hareket edeceğini göstee 
ren kampana çaldı. Yolcu: 

- Şu aksiliğe bak, arkadatnn 
galiba yetitemiyecek!,, 

Dedi. Şiıman adam bu tarİZd 
kartı yüzünü ekıitti. Acaba hakf. 
katen titman adamın arkadaıı yee 
titemiyecek miydi? Çünkü tren 
hareket ediyordu. Evet, nihayet 
olacak oldu. Şitman adamın ar• 
kadatı yetiıemedi ! 

Bunun üzerine ayakta duran 
yolcu: 

- Zavallı, hiç olmazsa Heğbe
sini kaybetmesin!,, 

Dedi ve titman adamın "yahu, 
ne yapıyorsun, bırak!,, diye bağı· 
np çağırmasına ehemmiyet verml 
yerek oradaki heğbeyi alarak tre• 
nin penceresinden dışarı atb ! 
~ 

Şefi af cisinı ne 
den1ektir? 

Bir mekteple imtihan oluyor • 
du. Mümeyyiz talebeden birin~ 
ıordu: 

- Bakalım, söyleyini2 cisim 
bl'lhsitıi okudunuz mu? 

- Evet efendim. 
- O halde söyler mi:siniz, şef· 

faf cisim niye derler? 
- Şey ... 
Talebenin tereddüt ettiğini gö

ren mümeyyiz hatırlamasma yar
dım etmit olmak için der ı..;: 

- Bu öyle bir cisimdir ki onun 
arasından ...• 

- .... Onun arasından ... 
- Ziya görünür. 
- Evet, ziya göıünür efen • 

dim. 
- O halde buna bir misal söy· 

ler misiniz? 
- Şey, efendim, anahtar deli• ... ' gı. 

Karı koca arasında 
Kadın, kocasına der ki: 
- Sen artık beni sevmiyorsun. 

Çünkü benim ağladığımı görüyor
sun da niçin ağlıyorsun diye sor• 
muyorsun! 

- Çok teessüf ederim, kancı· 
ğım, bu sual timdiye bdar bana 
o kadar pahalıya oturdu ki! .•• 

İstasyondan •ehre daha 
çok mesafe var mı ? Bize 
yirmi dakika demlşlerdl , 
gidiyoruz, gidiyoruz, rol bir 
tDrlU bltm ror 1 
-Anladım,slzln otomobllle 

gideceQlnlzl zannederek,.,.. 
mi dakika demltler. 
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Yirminci engizisyon ! asırda 
~~~~~~~~~----------~~~~~-

Karısını öldürmekle itham edilen 
Toninin uğradığı acıklı akıbet .. 

ı---~-------------------------------------------"!"'-------·· O esnad~ Jionıiser i~eri girdi. Polis ha· 
flyelerl de, kendisine, itiraf ettiğimi 
bildirdiler. 

Amerika gaıeteleri,Ame· 
rika polia teıkilitından şid
detle ıikiyet ediyor. Bu a
rada ileri sürülen en mühim 
nokta Amerika poliıinin maz· 
nunlan söyletmek, yahut 
•ak'alara bir fail bulmuş ol
mak için raagele biriıini 
yakalamakta •e bu biçare
lere türlü itkence yapmakta 
olduğu keyfiyetidir. Naklet· 
tiğimiz yazı, bu hadiseler 
arasından seçilmiş fcvkal'ade 
mer3kh bir hakiki hikiye· 
dir. Reıim, buna benzer di
ğer bir vak'anın kurbanına 

aittir. Bu biçarenin ismi de 
M. Harker dir. Avukatı bu 

fotağrafı aldırmaya muvaffak 
olmuı ve maznun bu yüz
den kurtulmuştur. 

"Aşağıya .nakledeceğimiz !1adi11eui 
ı.'Ver.o-ı· ork'ta çıl;an "Tire ı'lcw Rcııub· 
lk,, gazetesinde okuduk. Bu ı·af•'a111 
muharrir .lflister Hopkims, polis tara
lında11 yapılan gayrı kanuni muame
leleri talı kik eden Wickcrslıw11,, komi· 
yonu ile beraber çalıştığı zaman kcf!
letmiştir. lJakmız rıc lıayretlc okuyu. 
nuz. 

Toni faciası 
'fonile kan ı Kristin. i!dsi de on 

sekiz ya~ındnydılar 'c e\'leneli daha 
üç hafta olmuştu. Fakat ikisi de fa. 
kir oJduJ,lan için kendi ailelerinin ;,.ı. 
nında oturuyol"lar, H, biraz para top
layıp hir ym·n kurana kadar, gtinc iiı· 
Jerj lıul1Jiuyorlardı . 

1'onile l\nrısı aynı mahallede ,.c 
ayıu .sokakta oturuyorlarch. 'u ma: 
hAJle bir İtalyan mahallesiydi ,.e A· 
merikahların gangster dedikleı i i<:ki 
kaçakçılan ile doluydu. Yeni e\·Jiler, 
arasıra birJlkte bir otomobil gezintbi 
) apnlar, sonra evlerine döneı·Jerdi. 

931 senesi Afustosunun bir günü de 
.rene böyle bir otomobil gezintisi )ap· 
mı) lardı. 

'l'oni, evine akşam saat 8 de dön
müş. yatmış, ertesi sabah da, her ıa· 
manki gibi işine gitmişti. 

Fakat o gün Kristin'in şehirden oi
raz uzak~ bir kaya Uzeıinde ölü ol ı
rak bulunması, herkesi büyük biı· hay 
rete dlşürmUştU. 

Kristin bir kurşunla vurulmuştu. 
Mu.hakkak olaa bir şey varsa, cesedi· 
nia bulundafu yerde öldürülmemi:;: 
olmasıydL Zira, bütün deliller, onun 
başka bir yerde vurulduğunu ve ora
ya kayabtm üzerine sonradan nak
Jeclildijini gösteriyordu. Bu nakıl Ya· 
srtaamılHla bir otomobil olduğu mu· 
hakkaldı. Çilnkti, ceset, oturmuş bir 
nzf yette ıofltmuıtu. 

Dikkate çarpan garip bir nokta tlı:
ha vardı. Ceset, kayalığın üstüne, her 
kesin slrebilectği bir vaziyette bıra
kılmıştı. Halbuki .kayalıktan beş on a 
dım ötede bir ıbataklık vardı ve ei(er 
ceset oraya atılsaydı. belki ebediyen 
knybolur, bataklığa gömülür, gider
di. 

BiitUn bunlar, cinayetin bir hast, ce
eedin herkes tarafından görünecek 
bir tanda konulması ise bir tehdit ve 
misal oldatunu gösteriy.ordu. Bunu 
da otaa olsa bir çete yap:ıbilirdi. E
usen, bilahara Toni, tevkifhanede a· 
vukatma, o akşam otomobilinin !~inde 
dört klŞi bulunan bir başka otomobil 
tarafmdan çevrildiği, karısının alı -
nıp kaçrnldığını faakt onu kaçıranla
nn Jsbnlerlni söylfyemiyeceklerini bil
dirmişti. Bu beyanat, bilinmez ne de
reeeye kadar dofruydu ,.e esasen po
lis ba noktayı kale bile almamış Ye 
hiç bir tetidkatta bulumnannşb. 

Bunda ehi Toni'ye bırakalım: 
- Atvsto.sun ikinci Cumartesi rü

nO, öğle üstü ~·e yemeğe geldim. Tek
rar işe gideceğim zaamn akrabalar
dan Mosldto bana dedi ki: 

''- Toni, Kriatin'ia evinde bir şey
ler oluyor pollsl•r filin nr. 

Hemen kosttım ,.e karımın vuruldu
ğunu haber aldım. Beni orada gören 
sh il ıwli lerd<'n biri karakola götür
dü ,.e lıaşlangı~t:ı t~tlı tatlı görüş

tiik. Bana, karımın. kom ·uların ı-iiy

Jcdiklerine nazaran hafif meı-ı cıı ol
duğundan, benim )erimde o ol~n. tıp
kı benim gibi hareket ederek onu öl• 
dürcceğinden bahsediyordu Kendic:inc 
böyle hir şeyden haberim olmadığını 
söyledim Fakat bir başka sivil memur 
gelerek heni tehdit etti, ve hi!ni, ayak· 
larrmdan asarak, hu yeler;mdr.n dih e 
ceğinl söyledi. 

Fal,at o glin, akşam saat 7 •. }0 a ka
dar hir şey yapmadrlar. Ilir ~ok sivil 
memurlar gelip beni istintak cttil~r. 

Nihayet. komiser, e,·e gideceğini, o ak-. . 
şnm kansını \"C ı.;ocukları ıı tıyatro-

ra götürmek üzere s&ı l'eı-dtğin' bil
dirdi, ,.e gitti. 

O gider gitmez. Jtalyan bir polis 
memuru heni a)ağa kaldırdı. ,·e yüzü
mü du,•ara çeYirerck bir yere dayan
madan durmamı söyledi. l\fiitemadi· 
) en a)·nı suali sorarak cinayeti itiraf 
etmemi lsti)ordu. Pek tabii hiç bir şey 
bilmediğimf , öylUyordum. Fakat hf',> 
aynı suali sormasına artık canım sı

kıldı ve cevap vermemiye başladtın. 

O zaman JtaJyan küfrederek kabur· 
galarımı yumruklam1yn başladı. lki 
eliyle muntazaman ,·uru)ordu. F.o~e· 
me de \'Urdu. Hem öyle bir şekilde ki 
alnım da dıvara çarpıyordu. Gece ya. 
nsına doğru komiser geldi. F·ık:ıt o 
varken kimse dokunmuyordu. Hcrhal 
de. Tesrrıi sıfatı taşıyanların ön\ınc!c 

dayak atmak istemiyorlardı. 
Karnım acıkmıştı, susamıştım. Ye. 

mek istedim. Ne su ne de ekmek ver• 
dileT. Buna mukabil heni ha~ka bir 
odaya götürdiiler ,.e gene yüzüm du· 
vara dönük olmak şartile ayakta sa
baha kadar durdurdular. Oturmak 
istedikçe a~ nı ı:ıistem yumruklarla 

Biraı. ı-onra dört polis beni otomo
bille, cinayet mahalline götilrdüler, 
ve anlatmamı söy1ediler. Ilir şey hil· 
mediğim i~in su--tum. sihlhı ne yaptı· 
ğımı ~ordular. Zira evimde lnılduk • 
)arı silahın ka1ibresi, karımın üzerin· 
den çıkan kurşuna uyınuyorc1u. lta1-
yalı şivil ı>olis .söy]emezsem gene da
yak atacağınr söyleyince "köpriiclen 
attım., diye bir yalan uydurdum. Si-
1:\hı aradrhlr pek tabii bulnına<lı1ar. 

'fekrar knrakola geldim ve öniinıe gc
tirdiklerj muhayyel ifademi imzala
ılrm. nu kağıtta neler söyJrcliıliıni 

lıilmiyordum. lrademi ancnı, eı tesi 
giinü gazetelerde okudum.1, 

Toni öldUrUIUyor 
~imdi, facianın ikinci kı-.nu ba .lı

yor:. Toni eı·te~i giinü derhal n· 
vukatını çağırdı. Ve sırtınd >kı yara
ları gö terdi. AYukat tamchklJnnda11 
iki .Amerikalı şerif (Nahiy~ nıüJ irü, 
belediye reisi, polis komiser: ~ali'ihi· 
yetini hniz Amerikalr menıu .. ) tağır-

dı ve vaziyeti teshit etti. Aynı rı:,~,tm 

Toni fena halde hastalandı "e hast:t
haneye nakledildi. Orada cJ:ı do1>tor 
kendUni muayene etti ve rl:ıy:ıl ... ye. 
ijiğ'ini teslıit etti. Tiu surct'e şahitler 
~oğalmı~. mesele rt'.-.miyet peyda et
mişti. Ynpılan rapor polise tevdj <'• 

dildi. Faknt ıtT'ttkat bu raporun no· 
terden bir lrnpy~fni de yaptırmı~tı. 

Zira. mahkemede rapor istenildi~i 

znman polis, böyle bir raporun k'?n· 
disine verilmediğini söylemişti. Reza. 
let meydana çıkmak üzereydi. Arbk 
herkt's Toninin beraet edeceğine ka-

nivdi Mnhkem<'nin son celsesi bir pa• 
?.a;·tesi günü olacaktı. O ge~ Toni 
ayukatile göriişmUştti. Yalnız, avu· 
katı. hapis.te Tonlnin höcresind!! iki 
~·ahancının da bulunduğunu görmüş. 
tü. 

Ertesi gUnU, avukat, muhakeme 
salonuna gelince Toninin orada olnıa
dığını gördü. Sordu. Toninin, hücre
sinde kendini asarak intihar ettiğini 
öğrendi. Toni pantalon kemerine 
kendini asmıştı. Avukat, seksen san· 
tim uzunluğunda olan bu J<emr"lt 
bir adamın astlmak imkanı olmadığı
nı iddia t'ttf. Esasen yapılan fethi 
meylt de To:llnln asılmak snrctile de
ğil hoğufmnk, ıwnra asılmak suretile 
öldüğü tesltit ed.ffmfşti. 

Avukatm hapiste Toninfn höcre
sinde gördüğü iki yabancı da ~ahveıo 
Titmlşti. Aradılar. buldular. Bu &· 

damlu Toninin fnt~hnr etmek istedi-
ğini. kfttdll•rinln de mani olmadık
lannı ifade ettiler. 

Şimdi. Amerika pofüı do .. yatann• 
dk Toni cürmiinü itlraf ettıkter. son
r-.l intihar etnıı~ bir cani olanı. ka
rıtlıdır. Fak:ıt a\·ukatr bunu 
~!miyor ve el'an uğraşıyor. 

knflU) 

E. J llı1pkin3 
dövdüler. --------------

Pazar günü öğliye doğru komiser 1 Memlek•t haberleri 1 
geldi ve cinayet hakkında ifad.•nti al• 
dı. Bu hadise iki saat kadar :ö'Ünlii. lzmlr V &)fsf 
Pek tabii, bir şey bilmediğimi söyle· 8 l k f 'd 
mistim. Fakat aynı gün, her halde 8 1 es r e 
muhakkak bir itiraf koparmak gaye. lzmir Valisi KAzım Paıa Fuça 
sile olacak, beni soydular. hir ma- kaymakamı ile birlikte Babkesire 
saya yüzü koyun yatırdılar. Ill\~ım gitmit ve Balıkesir Valisi ile 
masanın ucundan dışarı sarkıyordu. iki vilAyet araıında hudut ihti· 
Bir adaın. bir eme bir kolunıu, öteki 
eJile başımı tutuyordu. lkinri bir po- lifının halli için görüımOttUr. 
Jis öteki kolumu tutuyordu. CçiincU Bahkeıirde iki gUn kalan Kizım 
ise ayaklarımı. Evvelce gördüğüm Pata elyeYm lımire dünmüı 
sivil İtalyalı polis elinde kouçuktan bulunmaktadır. 
bir knmçiy]e geldi: mualllmlerlmlz 

''- ltiraf edecek misiniz? 
Diy~ sordu. Verdiğim red ~evabı Menemen'de 

üzerine döğnıiye başladı. Tamam 45 • lzmir muallimleri geçen hafta 
dakika muka\•emet ettinı. Nihayet Menemene gitmiıler, tetkikat 
dayanamadrm. yapmıılardır. Mustafa Rahmi 

"- Durunuz, dedim, ne isterseniz Bey tarafından verilen bir kon· 
söyliyeceğim. durunuz. feranıı mUleakip erkek muallim 

Durdular ve (söyle) dediler. (Ne mektebi mUdüril Rafet ve mllfet
söyliyeceğiml bilmiyorum, · dedinı, sir. 
ne söylemt'kliğimi istiyorsanız, yılzı. tit Aaım lamet Beyler inkilip 
nn:, imza edeyim,. dedim. O zaman ıebidi Kublly mezannda umumi 
ilk defa olarak yemek v. su verdiler. bir konferanı vermişlerdir. 

Fikiı· n1ı'icadeleü'r11ule nıt1!;'11t neticeler 

Beynelmilel ilmi tabir-
• 

lerin Türkçe şekiller• 
Yazan : Müderris Kemal Cenap 

Milli Türk alfabemizin kabüJün 
denbire (beynelmilel ilmi tabir· 
lerin Türkçe ;ekilleri me~elcsi) 
hakkında fikir v.e kalem mücad~· 
lesi yapanlarla birlikte olduğum 
malumdur. Bu mesele dudan bir 
dava olsaydı çoktan &usardık. 
Fakat mesele mühimdir ve,. inki
laplanyle dünyada bu kadar hak
lı takdir kazanan Türkiyenin, bey 
nel.mileliyet noktasından, imtiha
na çekilmiş elması mevzuubahis 
tir. O itibarladır ki dava, sudan 
ve basit bir dava değildir. 

Y aptığımıı fikir. müGadeleleri
nin mes'ut neticeler verdiğini, çol. 
§ükür, görmekle de ayrıca bahti· 
yarız. -:Su mes'ut neticenin bir ye
ni delilini. 1930 tarihinde Maarif 
Vekaleti Talim ve Terbiye Heyeti 
muhteremesinin yüksek tasvibile 
liseler icin basılmış olduğu halde 
bizim ancak dün elimize geçeni 
(Umumi Coğrafya) nam eserde 
gördük: Darülfünun Müderri11le-
rinden A. Mneit ve 1. Hakin Be
yefendiler tarafından yazılan bu 
kitap hakkında bir Tıp Müderrisi
nin bir yazı ne;;retmesini çok gör· 
meyiniz. Bu güzel eserde gördii· 
ğüm beynelmilel evsafta bazı fen· 
ni tabirlerin Tüı·k-:e niimuneleri, 
bizim değil. fak at garbın olan 
müddealarma tam muvafakatini 
derin bir heyecanla görmekle mes 
uduz. Bu eıerdedir ki, bugüne ka
dar Türkçesi (llmülarz ve Taba
katülarz) olan ve (İngilizcede Ge 
ology, Fransızcada Geologie, Al
mancada bir de Geologie ve niha
yet İtalyancada Geologia) ıekil· 
]erinde yazılıp, fl\kat };et,.dilin mil 
it alf abes ile okünarak fonetiği ve· 
ri1en ve eski Rumca (:fer-ieo> ve 
(ilim-logiya) dan yapılmış olan 
bir beynelmilel kelime için Türk
çe olarak, Türk milli alfabesi bat· 
ta tutulmak suretile, yani her me· 
deni milletin yapbğı, gibi hareket 
edilerek, (Geologya) ve bu ilimle 
meıgul olan {arziyatçı) ya da 
(Geolog) §eklinde beyneJmilel ir
fan telakkisine tam ve kamil bir 
tuzla muvafık olan tabir ko· 
nulmuftur. Üç ıene evvel neşretti
timiz (Türkçede ilmi ııtılahlar 
meıelesi) t?serimizin (sahife 12) 
fÖyle demittik: "Geologia beynel
milel bir kelimenin Türkceıi ola
bilir. Fakat ayni kelime için Tür
kün aöz kitabma (jeoloji) srirerse, 
bu kelime beynelmilel değildir. Ve 
binaenaleyh Türkçe de değildir. 
ve ancak teratoloıiaca bir kelime· 
dir.,, Hamdolsun muhterem mü· 
derrisler bizi bu kelimenin (jeolo
ji) ucubesinden kurtarmışlardır. 

Bu ıuretledir ki Türkeçede bey 
nelmilel ( g) harfinin ancak ve 
gene {g) harfi olduğu ve Türk mil 
Ji alfabesi le okunan bu ( f!) harfi
nin fonetiğinin o harfin Türk fo
netiği olduğu Vekaleti Celilece 
tesbit edilmit oluyor: 

"'."' 
Tanzimattan beri medeniyeti 

ve dünyayı (1) Fransızca dilinin 
penceresinden görmüt olmak, (2) 1 
bugün bile ve hali Arap harfl<'rİ 
zihniyetini terkedememi! olmak, 
ve (3) beynelmilel ilim diyin<"t! 
hep tark zihniyetile dütünmek ~u
retile biz -tanzimat yetittirmE:le
rinin yetittirmeleri- Türkiycde 
doğan güneıin feyiz verici tesiı·i-
ne derhal adapte olmamız lazım· 
dı. Size bir ıneılekdaşımın bu. yu·ı 
karda saydığım tuirlerden u-ıuk-
ta kalmıt olan altı yaşında ve tam 
Cümhuriyetin evladı olan bir ço
cuğuna ait bir mütahedevi zikre-, 
deyim: Bu çocuk küçük yaşında 
Almanya'ya giderek orada bir 
kaç aene yaııyor. Almanyada, dün 
yanın her yerinde olduğu gibi an· 
cak { Automobil) yani (kendi kenı 
dine iıliyen araba) vardır. h•tt& 

Franıada da! Fakat Frant11 ( 
besinin sa.katlığı icabı orad• 
{o) okunduğu için her 
Türkçe gibi (Automobil) "' 
fakat o kelime F ranıada ( 
bil) okunuyor. (Oto) bir~
dir ki Rumcada (kulak) tol 
tir. Bevnelmilel alemde .~ok e 
kulak hekimidir. İmdi Tur ç 
ye yazdığımız (otomobil) ~ .. 
(oynar kulak) olur!? •. • Ne 1 

{otomobil) kelimesi böyl~'" 
maalesef kaldı diyelim. Meı f 

şımın çocuğu Almanyad_an :eri 
tinde burada (Automobıl) J i• 
(otomobil) işitince babasını • 
ya çekiyor: "Baba, diyor, p. 
nun adı hurda niçin oto?" ., 
haklı gördüğü çocuğa ce!~P.,1 
miyor. Siz verebilir mıııoı 
öyledir dersiniz çocuk suıat· 
kat, ben, Darülfünun'~a hOC-( 
süsünde oturttuklan ınıan, 
lak munyenesi demek olan • 

0 
kopi ile bir Ruhiyat meıele•1,a 
autoskopi) arasındaki far kıl ti 
yemezsem ne olacak? ! . · • • 
elen söyliyelim ki bütün 
Türkleri automobil teli.ff~~ ç 
leri gibi Anadolu TürkünüJI 
da aftomobil demektedir. 

11- ~ 11-

Gene Vekaleti Celile 
yakında çıkacak olan bir l~ 
beynelmilel ve li.tince ( ( 
tum) dan gelen bir ti birin IJI'. 
titü) gibi değil, fakat beyDİ,.b_i 
ve binaenaleyh Türkçe o d' 
(İnstitut) ıeklinde tesbit e 1 

olduğunu da şükranlarla ~. 
yoruz. Bugüne kadar ri! 
(Müe11eıe)olan bir tabir ıçıO 
nelmilel alemde (Franıızca1b titut, Almancada lnstitut, 
cede lnstitut) varken T~r~~ 
nam ve hesabına ve her~.'." 

men ıayri kabili müdafaa.ti) 
yan indi kanaatlarla (Emtı 
ye bir acaibüttabiatla çıw __ ,_.(, .. 
En buitçeıi insana gülerler· fi 
bapta lnıbruk Darülfünu~O ~ 
logiya Müderrisi Herr Kabll 
raf mdan ve batka yerde P 
ğim mektup okunsun!) 

Latin harfile yazılan (E • 
kelimesi Türkçe midir? ~·.f". 
ra biz böyle bir kelimeyı 
dan almadık. 

1 
Fransızca mıdır? Hayıf· 

Fransızlar bile, aakat alfab 
{lnıtitut) yazarlar. • ~wl 

O Halde nedir? Onu, ..,...... 
dia edenlere aormalı. •

1 Şimdi bekleriz: Neyi 1111 

ki bu (Enstitü) teklind~ 
bir kelimenin lltin har!~ıaJı 
ce yazıJ.maarnda bir dor
bileceği hakkında Garbın d 
<lcrcccıindeki bilgili bir • 
dan tnsvipkar bir cevaP 1., Fikir mücadelesi diye b6Y 
lere derler. 

• • • 
Sakatlığını göıterd~ii-;: 

fikri ameliye medeni ki.• .. (J4 
bul ettikten sonra ilem ıçtC 
de foı-me) şapka, fakat 
çı~cmaktan farkı olam~· 

1
_.. 

(fiziyoloji) diye Yfıı-dP 
kelimenin sakatlığı ha 1,tr 
kirlerini sormuf olduğulll ~-t 

11et'j~ 
lemasının mektupların•) dr' 
Bu kelimeye ( absurde 
(terme harbn.re) dediler• 

"'"'.)it 
Türkiv,. irfanı yaballf 

miiıtemleke olamaz· ~ 
doğnn güneş, garpta ~-::.it• 
len güneı1t,,.n farkh dei• ed•"'c 
ht.~yle dü:ünürsek he:r ~e ~ 
de oldur>-u gibi .T~rkıye ~· 
li ve mahalli hır ırfaJIV ~ı,tt ~ 
t "'ısüs edebilir. J,te •.,.; 
'ilenin hesabına cıkan 1 · 
ler bu meı'ut neticenill tP 
)eridir. 



Mediha ela Şiikrii) e o giin kızıyor· 
du. Uefil, yanı1 gidecekti. J{ardq 
~ihi değil, yanu u gibi se\"diği Refi
kin "'OTI güniiniin tamamen kendi inin 

olmasını i tiyor<lu. llalhuki bunı.. 

~iikrü. her ınmnn memnuniyetle 
kar~ıladı~ı ~iikrii mani oluyordu. 

Şükrii ~özii eleği tirmek. Medihayı 
da mük:11cme kine sokmak için: 

- Mediha hanım. dedi, siz de nl
~in Sirn.'!a gelmiyor-unuz? Orada da 
kız. mektepleri var? 

Ilu . ual, bir bomba tesirile Mediır 
hanın zihninde patladı. Niçin mi! 
Pek ba~it. Refiki, ilk fırı-atta lstan· 
bula aldırmak i tiyordu. Hem, lstan
bulda, babalarından kalma bu evde 
hirleşmi~ler, bir ocak kurmuşlanlı. 

Hunu bozacak mıydı? 

- Evi kime hırnkmm? 

- Kiraya vel'İrsiniz? 
- Eşyaları beraber götüren1em lrf. 

Çok masraf olur. Halbuki hepsi be
:nim için ayrı ayrı hatıraJan olan şey 
ler.- Bu e\' benim ocağım, yuvam. 

her şeyim!... Ont) a gidince yeniden 
bir ev kurmak, ne uzun .. Ve ne im· 
kansız iş! ... 

Şükrü atıldı: 

- Neden imkansız olsun Mediha 
hanım, siz isterseniz? 

- Ben mi? 

Mediha birdenbire şaşırmıştı. O , 
ana kadar. 28 yaşına rağmen hiç duy• 
madığı bir his, sıcak, kanını kn·rl
cımlandıran bir his duymustu. Göz.. 
)erini şimdi eski i gibi Şükrüye kaldı
rıp bakıyordu. Refik. bir tarafta küs 
küs gülüyordu. Nihayet. ona yak · 
la~tı: 

- .Abla, dedi, Şükrü doiru sÖ) • 
Jedi. sen istersen ne olmaz? Hem ben 
sana yah·arıyorum, bunu yap, benim 
ıiçtn ! ... 

- Senin için! ... ,, 
" ,, 

Üç gün sonra Medihaların t,·tnht 
üstünde şu lıtvha <>kunuyordu: 

"Kiralık veya satılık eıı., 
t:örüşmck için nıalıallc muhtarına 

müracaat oluna ... 

Hey gidi 
medeniyet! 

Linç kanunu Ame• 
rlkada halA 
mer'lyette •• 

Salisbury 11Maryland,, S(A.A.)-
200 kişiden mürekkep çılgın bir 
halk kitlesi, bir hastaneye gire
rek yatağanda yatmakta olan 
bir zenciyi alarak bir ağaca as· 
mııtır. Biçare orada yavaş ya
vaş boğularak ölmüştür. 

Müteakiben naşmı, bir odun 
yığmı üıerine koyarak ve odu· 
na ateş vererek yakmışlardır. 
Zenci, ücretinden memnun ol
madığından dolayı beyaz insan· 
lardan olan patronunu öldürmUı 
ve intihara teşebbüs etmişti. 

-- -
Clara Bow 
Evlendi 

Las Vagaa " Nevada ,, S -
Maruf Amerikan s:nema artiıti 
Clara Bov dün ıinema artistle· 
rinden Rex Bel ile evlenmiştir. 
Yeni evlilerin her ikiıi de ilk 
defa olarak izdivaç hayatına Jir
mektcdirler. 
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Gayri mübadiller takdiri kıymet Emniyet işleri umurn 
komisyonu riyasetinden: müdürlüğünden.: 

1~.ıv\·elce t~vzi edılen vtizde ikilerini aldıktan sonra 
kararları ve istihkn~ nıiktarları rleği.~nıiş olan Gay
rimiihadillerclcn a~ağıda nunıarnları yazdı karar 
sahiplerinin yiizdf' ikilt·rıni aln1ak iizere 6/1~/9,31 
Pazar giin ii saat 1 (J darı 16 ya kadar korn isyoııcı 

Vilayetler zabıta memurları i~1 
imal ettirilecek olan asgari 48 s 
azami 5437 takım maaşaP~1 
elbıse ve asgari 3509 aıaı 
4109 adet kaput kapah ıs, 

ıniiracaHtlar1. ,-+297) 
Karar No. Karar No. Karar No. Karal' No. Karar No. 

u~ulile 21 Teşrinisani 931 t~ 
hınden itibaren münakasaY1 1174 1181 

1175 1183 

1176 1185 

1177 1186 
1178 1189 

ı 191 

1194-

1195 

1196 
1197 

1199 

1201 

1208 
1204 
1209 

1211 
1212 

1215 
1217 
1228 

~~~~~~~~~~--~~~~~-

konmuştur. ihalesi 12 K. e~91 
0 931 e müsadif cumartesi garı. 

saat 14 te Ankara' da Müdüriyeti 
umumiyede müteşekkil kor11it 
lyonda icra edilecektir. Bftytık • kıymetıt bir Herek~ halısı Sandal bedesteninde 

Münakasaya iştirak edecek~ 
VAKITın~ ihale günü ve saatinden ev\I~. 

teşhir olunuyor 

Hiç beklemediğiniz bir sıı·ada: 

işsiz kalabilirsiniz, 
hasta olabilirsiniz, 
başınıza bir felaket gelebilir; 

O zaman: 

Ah benim de bir 
kum haram olsaydı! 

Demek fayda vermez! 
1 Türkiye iş Bankıisı 1 

• • 
Istanbul Su Şirketinden: 

DiKKAT 
Kıı geldiğinden su saatlerinin eyice muhaf aıa olunmasını ve 

hunlar ığuktan kırıldığı takdirde tamir bedelinin abonelere ait 
olacağım lstanbul Su Şirketi muhterem mUıterilerine ilin eder. 

ıiçük il§.nlarıııı eşkali kanuni~e dahilinde t~k16' 
ındel•~ı yür. kuruştur...... name ve temınatlarını komısY 

• ıı .. ,~.~ :~~. ";sı•ı••- na tevdi edecektir.Açıiacak te~· 
ıert ~~ç:, '~;~;·"' ?rt•k alınır. lif nameler de haddi layık oldLI~ 

IMınhul 'ıeşıl dırek g"" una komı·syonca kanaat hSSP 
Satın ahyoruz - Alnndan mı· 

mul kırık \ahut moduı ~rçmiş bilezik, 1 •• •t f • t t kl'f f' 
~ordon. kemer. vüzü • çanta. çatalka~ık. o ursa en musaı ıa 1 e 1 ' 
~0;~·.,:::~~: ~~~.~::~' .ıır°'"' s... denın uhdesine ihalesi icra ~' 

1"·~~~' .. !'.hç:.~~~.~~~Ü•CÜ aksi takdirde pazarlık suretıl 
:~ ~~"ks~~~·· ve ~i~ yaptınlacak. Talipler şartna~ 
;:: ~ ~.°,~:"P Ahşap ve nümuneleri görmek ve fa !it 
~ooo ~ $th7ldttıa~· "'gir malumat almak üzere her ı.~~ 
4000 6 Ortaköy l\tr;ir ~, 

:;: : ~:~:~~!!u : Müdüriyeti Umumiyedeki kor1111' 
•QOO : ~:~,~~:.. : yon ile lstanbul Polis müdüri~ 
El ~ :::ı~~" : tine müracaat edebilirler. (4~~11 
3000 7 Ortakcw Ahşıp _ 

~000 7 Kurrulus Ah~ıp 1 ıstanbul Beledlyeeı llAnları 
3000 8 Şrhzadthaşı ,.... ~ 

Runlırdın başka her semtte ~atılılc em· Temizlik iş:eri amelesi için yaptırılacak maa ıerpuı 1125 "'M 
thımiz ,·ardır. f:mlik almık yahut ala· 1 , , 

elb.iıe 28· 12-«J31 pazartesi aUnll ihale edilmek Gzere kapa 1 
caa-ını7. emltke paranız yetiımiyorsa ipo· a 
tekle para almak için sut 9·12 aruında milnakasaya konmuıtur. Teminat akçesi 676 liradır. ;,, 
miırıcut. lstanbul Rıhçekapı dördüncü Keşif bedeli 384 lira 26 lcuruı olan Beyoğlu Tephirh•11 fi!.. 

Vakıfhan umakat 29 tamirı 28-12-931 pazartesi ıilnü ihale edilmek fizere açak .. 
•ı1em ırat Abn AIMak la• kasaya konmuıtur. Teminat akçesi 28 ltndır. tl. 

tayanı .... - tlahçekapuıu civannda Beher metro murabbaıaa 3 lira kıymet konulan Akıar•~ W 
ktıir bir düklitn acele ve ehvrn fiyatla ıan yerinde 9 uncu adada 66,848 metro murabbaı yOılO b~ 
satılık oldetundın talip olanların Gala· .,.... 
uda i\lehmer Ali pa~' hanında 41 nu· mali arsa satılmak ve 28·12-931 pazartesi srlinll ıhale . ~ 
muava miir•caat eylemeleri. üzere açık mOıayedeye konmuttur. Tnminat alcçeai 15 Jır• 

Satıhk mUkemmel Apartman
:\ısıın laşında heş kanan ibaret dokuz 
daireli ve 346 lira k irılı müceddrt bir 
apartman utılık oldutundan talip olan
ların r.ıl1tada Mehmet Ali pasa hınındı 
41 numarayı muracut eylemeleri. (2099) 

Karh Dalcl•n S.• - Abdullıh 
Cc,·deı h"·in ~iirleri intiear ttti Fi. 1 
lira Lukc tah0

1 fi 2 lira 2068 

x ,,t 
Keşif bedeli 273 lira 40 kuruı olan OıkOdar Tephiı~ıt 

ahırında yapılacak tadilat pazarlıkla yapılacaktır. Paıarbk 
931 sali günüdür. Kat'i te1111nat akçesi 41 liradır. 

x ~, 
Keıif bedeli 233 lira 97 kurut olan Uıküdar Çinili td'· ~ 

lusundaki yanıın havuzunun tamiri pazarlıkla yapbnla~ ~· 
zarlık 8-12-931 sab günüdür. Kat'ı teminat akçesi 3S lifi 

Jandarma satına ima kom is- mll!'~thaamua gl'ln etıf!r/eı. 
yonu riyasetinden: 

ıı ' ' ' 

: ' ı ' , : ' , 1 j ' 1 : t : ' 1 1 1 ! 1 ~ 1 ı, " ' 1 : 

x dl"! 
Keıif bedeli 279 lira 15 kurut olan Kurtulut tralD~~1 ~ 

mahallinde Takıim ıuyu hazinesi pazarlıkla tamir etü1•~ 
Pazarlı~ 8·12-931 ~ah gilnüdilr. Kat'ı teminat akçu~ 'd•ll ~ MUlkl~• mecmuası 

:\lulkiyt mecmuı~ının Q unru <Hııı 
intışar ttmiftir. faidtli mündericatı ara
cında l<mail :\Jüttalt. A' ni:eade Ha~ıln 
Tahsin. Hilmi Zh·a. Dr. Kifüti Rıfat, nr. 
"luhli~ Etem, muıllim Ahmet :'aki B. 
lrrin mıkaleleri 'ardır. Bu ciddı ılim 

Jandarma için mevcut kumaştan 15800 ıll 16200 takım yaz
lık elbiıe ve olmiktar serpuı ve tozluğun imaliyesi kapalı zarfla 
münakaıaya çıkarılmıthr. Talıplerin şartname ve nümunelerini 
r6rmek üzere her gün ve münakasaya iştirek için teminat ve 
teklif mekluplarile beraber 26· 12· 931 cumartesi günü saat 15den 

mecmuacını karilerımlze ta\ siye ederi?" 16 ya kadar Gedıkpaıadaki komiıyonumuıa müracaatları. (4234) 

Nafia vekaletinden: 
Mllbayaa edileceği ilin edilmekte olan elli adet yol ailindiri-

8in mlinakaıa11 görülen lüzum üzerine ıimdilik tehir edilmiı
tir. (4194) 

irtihal 
Elhi7. 'irmi beşinci ıln. birinci tııbur 

kumandanı hinba~1 Raufi t>e\"in ka\ ın · 
bırtderı. lzrnir 11keri naHane~inde hııktCf• 
\O)oğ ~ iızbaıı Abidin be~ in pederi lıtıın· 
bul iiçüncu noter batliltibi :\glh bey 
dim •ab•h irtihah darıbıka e~ )emiştir. 
Ailei ktdrrdidtıinı·btrını &Uiyıı ederiz 

T enıtat akçelerı nalcten kabul edilmez. Ya Beledıye ...-.-
liye alınarak bankaya yabrılıp alınacak makbuz veya :ttabd il' 
muteber tanınmıt bankalardan ıetirilecek teminat 111e ~ 
olur, Kap-11 zarfta bu tekilde teminat makbuz veya 111•

1 
"-. 

ıarlnamesinin pullu bir nUaha11nı, ticaret oda11nda ka)'lt ~ ~ 
iuna dair veaikayı teklif mektubunun içerisine koyr. ~ 
eder: Açık mihıyede ve münakasalar ile pazarlıklar __..,_~ 

teminat makbuz veya mektubunu getirmekle olur. Yukaı-:~ 
iıler hakkında işin nev'ine 16re şartname :almak ve~•-1, 
için her gün LevaZ1m müdUrlltllne mOracaat llı:ımdır. iP" 
iıe pazarlıklarda Levaı:1m mlldOrlOtDne ve mOzayede, 111 

larda aaat 15 • kadar Daimi EncUmene müracaat 
.&ir. ( 429' ) 
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ç;; 3. K. O. SA. AL Ko. dmn 1 1 le. Mk. Sıtin1!~,koml•rnu 1 1 Mahkeme ve icra lll'lnları 1 
l r,..!: •e Tekirdağı kıtaatı ihtiyacı i~in cinsi ve miktarı ,.e münakasa şek• -K-.-il-o--

k( a yazılı iki kalem fasulyn münakasaya konmuştur. lhalesi 26 - 1 3900 'l'ıbiye :\ip. 
". -931 Ta. cumartesi günü saat 15 te taliplerin şerait l'C e\·safı anla- :i500 Tatbikat hastane i 
'- ~~ her gün münakasaya iştirak için d e ihale tarihinde Çorlu satın al- 80000 Piyade Mp. 
~ na müracaatları. (617) (..;2SS) 7 00 Kuleli lisrsi 
)t. - Miktarı Teslim mahaJli. 3500 Çengelköy orta mektebi 
'"~in 30,000 Çorlu Aleni münakasa 33000 Baytar Mp. 

" 45,000 'l'ekirdağı Kapalı zarf usuiife " ... Sıla lutaatmın ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı yazılı üç şartna • 
'-.. Daalzeme kapalı zarf u ulile münali:a n)n konmu tur. lhalc tarihi 
~ - 932 cumartesi günü saat 10 da Taliplerin şartnameyi görmek iize
~ bul ve Ankara merkez satın alma J omisyonlanna her gün münaka• 
lt1 .. '!Uraıc edeceklerin ise teminatr muvakkatelerile birlikte ihale taıihin
~ra merkez satın alma komisyonuna müracaatları. (GlS) (4284) 

~alem kanat bezi dört kalem şiridi 
~ be,az emaıt 
...__ Yetil emaıt 
-t kalem kaplama tahtlLS! 

* • • 
...... ~da bulunan kıtaat ~e mU- misyonuna müracnatleri. (567) (ll900> 
~ ihtiyact için 62,000 kilo SI· Teslim mahalleri Kilo Cinsi 
._ ~ kapalı zarf usulile münakasa- Çorlu 168000 Arpa 

taı llllluştur. İhale tarihi 24 - 12 Tekirdağ 59,900 Arpa 
-..;•ı Perşembe günü s~t 14 te. Ta· • • • 
~ Şartnameyi görmek üzere her 6ü01 giyim beygir ve estel' nalı 

133700 
Yukarda isim ve miktarlan ya1.1lı 

maha1Jere 133700 ldlo ot pazarlıkla 

satın alınacaktır. Pazarlığı 8 - Ka
nunuevvel - 931 salı günü saat 16 ya 
kadar HarLiye mektebindeki mahalli 
mahsusunda icra edilecektir. Talip. 
lerin şartnamesini görmek iı;in k<>mi&
yona müracaatları ve iştirak için de 
vakti muayyeninde hazır bulunmaları 
ilan olunur. (4269) 

• • • 
Askeri mektepler ihtiyacı ıçın 

20,000 ldlo beyaz peynir pazarlıkla 

satın alınacaktır. Pazarlığı S - ka
nunuevvel - 931 salı günü saat 16 ya 
kadar lla:rbi)·e mektebindeki mahalli 
mahsusunda icra edilecektir. Taliple· 
ıin şartnamesini görmek için komis • 
;,;ona rnüracaatlan n iştirak iç.in de 
nkti muıyyeninde hazır bulunmala· 
Tf, (147) (4268) 

lıtanbul ikinci icra menwrluğrm· 
dan: 

icraya bilmüracaa kanuni bir itiraz 
dermeyan eylemediğiniz takdirde sa• 
lüfizzikir emYali gayri menkulenizin 
haciz \'e bilmüzaycde furuht edileceği 
ilin olunur. (2127) 

Bir borçtan dolayı mahcuz ,·e sa• 
tılmuı mukarrer kanape, konsol,1 
Avropa halISJ storlu perde, gardrop.[ 
portmanto, karyola, masa, kanape --------------
takımı vesaire 10 - 12 - 931 tarihine lstanbul üçüncü icra memurlrıoun· 
nıüsadif perşembe günü saat 12, 13 dan: 
de Beyoğlunda camct sokağında ls. Tamamına (961::1) lira liıymet tak
tilla apartımanmda satılacağından ta· dir edilen Beyoğlunda Feriköy mahal
libi olanlarrn 930 - 4782 dosya nu· lesinJn ikinci kısım atik fırın ve Düz 
masmı hamilen mahallinde hazır bu- oğlu, cedit Pornon1i caddesin<le eski 
Junacak memuruna müracaatları 4JAn 45 fırın Düz oğlu cedit 73, 73 - 1, 73 
olunur (2129) - 2, 73 - 3, 73 - 4,73 - :; nunmra -

Fatih sulh ilı.inei hukuk hakimli • larla murakkam kayclen iki bap dük• 
ğüulen: kinı ha\'İ dört bap ltane, elyevm iki 

dükkanı havi ü~ bap hane Ye bir bap 
Yuauf Cemal bey tarafından Kü · ahırın tamamı a~ık artırrnıya konu1-

çiik pazarda bodrum sokak 3 No: da muş olup 15 - 12 - 931 tarihinde 
Hasan Rahmi efendi aleyhine ikame şartnamesi divanhaneye talik edilerek 
olunan tahliyei mecur ve bedeli icar 7 _ 1 _ 932 tarihine müsadif perşem
, -e tazminatın ma faiz ve ücreti nka- be günil saat 14 ten 16 ya kadar Js . 
let tahsili davasmda mUddeaalayhin tanbul :ı üncü icra dairesinde açık ar
ikamefgahı mechul olduğundan tebli· tırma ile satılacaktır. 
gat yapılamadıtı da,·eüyeye verilen Artırma ikincidir. nMnci artır • 
meşrubattan anlaşılmağla 15 gün masında (3000) Jira~ a 1alip çıkım§ o. 
müddetle ilanen tebligat icrası karar- Jup bu kere en~ok :ı t ı ranın üstiin· 
gir olduğundan 23 - 12 - 931 çar • de hirakılacaktır. Artırrnı)a iştirak 
şanba saat 10 da mahkemede isbatr için yüzde ~edi tem ı ·ıt uçkesi almır. ~ laat 13 ten 16 ya kadar, münaka· kapalı zarfla münakasa) a konmuş

~ ittfrak edeceklerin ise 1.005 Jira tur. IhaJesJ 21 - 12 - 931 tarihine 
a. 1' lh muvakkatelerile birlikte iha- milsadif pazartesi günü saat 15 te ya
-...._-lihinde Trabzon satm alma ko- pılacaktır. Taliplerin şartname ve 
,.,_una müracaattan (624) (4288) nümunesini görmek üzere her gtin 

,. • • vucut olunmadığı! taktirdi gıyaben Müterakim nrğilcr ile- belediye resim-
Çengelköy askeri orta mektebinde mahkemeye bakılacağı ilan olunur. teri ve vakıf icarc i müsteriye aittir. 

mevcut 300 adet karyolanın tamirile (2130) Hakları tapu sicillrile sabit olmt· 
·~~---~--------~~ • • • Ankara merkez satın alma komisyo-

~ O. ve ı. incj fırka ihtiyacı için nuna müracaatleri \ ' C münakasaya 

100 adet karyola tahtası aleni miina- lstanbul dörtlanca icra menıurlu- yan ipotekli alacaklılar ile diğer ala• 
kasa ile tamir edilecek ve satın ı.Jrna- ğunda.n: kadaranm ve irt:fal\ hakkı S2.hipleri
saktır. lhalesl 7- birinci kanun 931 Fenerde Kiremit mahallesinde 12 nln bu haklarını 'e hu. usile faiı ve 
pazartesi günU saat 16 ya kadar Har- numaralı hanede mukhn iken elye,·m masarife dair olan id d".tlannı ilim 
biye mektebindeki mahalli mahsusun- Yonanistanda bulunup ikametğahı tarihinden itibarrn yirmi gün içinde 
da yapılacaktır. Taliplerin şartname· meçhul bulunan Kosta.ntin Dodoplas enakı müshitelerilc bildirmeleri la • 
sini görmek için komisyona ,.e karyo- efendiye, Yusuf Ziya efendinin ıımdır. Aksi halde hakları tapu sl
Jaları görmek üzere mektebe mürara- lstanb.tl mahkemel asliye ikin- cJllerile sabit olmı)~mlar satış bede-

~ pazarlıkla ıatın almacaktır. iştirak edeceklerin o gün saatinden 
~ 9 12 931 ü evvel teklif ve teminat mektuplan· 
~ ı - - çarşamba g 'nü nın makbuz mukabilinde mezkQr ko
M.. 4 6 da komisyonumuzda yapıla -
.. ~ T r 1 · · 1 misyon riyasetine te,·di eylemeleri. 
~ ~- a ıp erın şartnamesıni a • (~l9) (:1776) 
~ qere her gün ve pazarlığa işti· • • • \ klde~eklerin de yevmi muayyenin-

Oft'ıısyonumuıa müracaatları. 
(62;)) (4289) 

Ankara merkez kıta.atının htiyacı 
için 400 bin kilo un kapalı zarf sure
tile münakasaya konmuştur. fhalesi 
16 - 12 - 9:31 tarih ~arşa.llb:ı günü 

atleri. (3848) (136) ci huk~ da.i.resinden istihsal linin paylaşmasından hariç kalırlar. 
• • • eyledfii 28 - Teşrinisani AH'lkaadrlann icra ve iflfü; kanunu • .. :,. 

~ O. ve 1. ine fırka kıtaatının ih
~ .için çay pazarlıkla ahnacaktır. 

'-ı 10 - 12 - 931 perşembe günü 
~ lt t.e komisyonumuzda yapıla -

'" Taliplerin şartnamesini al • 
~ Gıere her gün n pazarlığa işti· 
4- .:.eteklerin de Ye\'mj muayyenin

llyonumuza müracaatları. 
(622) (4286) ... ' 

\1.. t, O. n 1. fnci fırkanın ihtiya"c 
'tıi ~ pazarlıkla alınacaktır. lha 
~ -12 - 931 çarpmba günü ko· 
~ ••uzda yapılacaktır. Talip -
!'.; "rtnamesinf almak üzere her 
4-~ pazarlıfa iştirak edeceklerin 
\ - 1 muayyeninde komisyonumu• 

lltacaatlan. (621) ( 4285) 

1 •• ~ 

~~bulda bulunan kıtaat ve mü'-'ll tın ekmek ve erzaklannın se • 
~ "'-kUyatmın pazarlığı tekrar 

'~ 12 - 931 tarih perşembe gUnül 
~8 da komisyonumuzda yapıla .1 
~ · Taliplerin şartnameyi almak S\

1
her gün n pazarlığa iştirak e

~ tl'fn de yevmi muayyende ko· 
"llllluza müracaattan. (fi26) 

(4290) 

iL • * • 
'-t':,'ltthtrde bulunan kıtaatm şu • 
~~ 93ı iptidasından haziran - 932 

~ İ.~~'- kadar beş aylık ihtiyacı 
~ ~ kilo un bağlı şartname mu 
S 21 &iin müddetle ve kapalı 
\, '-talile miinakasaya konulmuş • 
~. 28 - L Kinun - 931 cumartesi t. ,;:aı 14: 15 de ihalesi yapılacak· 
'-'l1plerin teminatı muvakkate 
~)) larııe ve banka mektuplarilt> 
~ ~n ilin ve saatte komisyoncla 

vulunmaları. (620) 4299) 

~ ... 
~ 

1
ta 'te Tekirdağ kıtaatının ih

~ ~ miktarları n teslim ma -
~ 'tattda yazılı pirinç kapalı 
~~~ille münakasaya konmuı;hır. 
~..._ '1_12 - 931 tarih ııer emhe 
\ıa..'-~ 15 te talipler evsaf ,.e §era
~~ k için her gün mlinakasayn 

'-.ttti~ için ihale saatinden ev
. ~~ la.tın alma komisvonuna 
~Stt .... 1~ri. (579) (3971) . 

..._ llıı 22.ooo kilo pir1nç, Tekirdağ' 
0 Pirin~. 

~~,,. T:.d:da;ındakl kıtaat 
~ •un ihtiyacı olan teslim ma· 

• llliktarlan aşağıda ynzıh 
~ llı ıarf usulile münakasaya 
~. ~ t, ihale tarihi 7 - 12 - 931 

S, dnü saat 15 te yapılacak-
~ il ~ terarti anlamak Uzere 

....._7flaakuaya iştirak için de 
["'1111(6r4a Çorlu satın alma ko-

saat 14 te taliplerin şartnanıeyi gör . 
mek üzere her gün münakasaya iştı· 
rak etmek için şartnamede yazılı te
minat n teklif mektuplarile ihale ta
rih ve saatinden evvel Ankara mer • 
kez satın alma komisyonuna müra • 
cantleri. (581) (3991) 

• • • 

Askeri mektep ve hastaneler ihtiya
cı için kapalr znrf suretile ı:t0.000 kilo 
nohut ,.e 30.000 ldlo sabun ,.e aleni 
münakasa suretile 600 liko çay 3 şart

namede olarak satın ahnacıtktır. lha
leleri 19 - birinci kanun - 9:11 cu-

martesi günü kapalı zarfla ~aat 14 
buçukta aleni milnakasa 16 ya kadal' 
Harbiye mektebindeki mahl\lli mah • 

Ankara- ıMrkea- krtaatımn -hapa- susunda icra edilecektir. 1'alip1erl 
ndının h yacı 'lÇin 4öô' \~lo kuru ot şartnamelerini görmek için komisyo· 
kapalı zarf suretiJe münakasaya kon- na müracaatlerl. Ve kapalı zarfla iş
muştur. ihalesi 14 - 12 - 93t tarih tirak için de şartnameleri veçhile ha· 
pazartesi günü saat 14 te taliplerL"l 

zırhyacakları teklif mektuplaıını vak 
şartnameyi göt'mek için her gün r.tü- ti müayyeninde müselsel nuntarau 
nakasaya iştirak etmek için ~artna • ilmühaber mukablinde konıisyon Ti. 
mede yazılı teminat \'e teklif mek· yasetine vermeleri. (139) (~94:>) 
tuplarile ihale tarih ve saatinde An· -------------
kara merkez satın alma komisyonu- Gazi Haaan pe,a vakfı mU• 
na mUracaatleri. (580) (3990) tevelll kaymakamhlından 

• • "' Vakfın Rumeli fenerinde kiin 
Çorlu ve Tekirdağ kıtaatrnın ilıti- 38 No. dükkAn arsası 20 giln 

yacı için miktar ve teslim edecekleri mllddetle milzayedeye vaıolnn• 
mahalleri aşağıda yazılı mercimek muı 200 lirada talibi uhtesinde 
aleni münakasaya konmuştur. Iha -
lesi 17 _ 12 _ 931 tarih pertembe bulunmuı olmakla fazlasına la-
günü saat 1:; te. Taliplerin evsaf ve lip olanların kanunuevvelin 17 
şeraiti anlamak için her gün münaka- inci perıembe giioüne kadar pey 
saya iştirak etmek için ihalı! tarih n akçelerile birlikte Ka11mpa1ada 
saatinden evvel Çorlu satın alma ko- Gizi Ha11n pat• Yakfına mO
~syonuna müracaatlerL (:ii8) (3970) racaat eylemeleri ilin olunur.4031 

Çorlu 12.000 kilo mercimek 1·ekir- •••••••••••• .. •••• .. •••••••••••, ................ _ .... - .... 
dağ 18.000 kilo mercimek. yaşında ve asgart 1,37 irtifaında ol • 

• • • maları ,.e haynnlann bilcümle has

K. O. ve L ind fırkanın ramazan 
ihtiyacı olan zerdali ve erik reçelinin 
kapalı zarfla münakasası yapılacak
tır. ihalesi 19 - 12 - 931 tarihinde 
cumartesi günü saat 14 te komisyonu-
muzda yapılacaktır. Şartnamesini nl. 
mak üzere her gün ,·e münakasaya 
iştirak edeceklerin de teminat ve tek· 
Jifnarnelerile komisyonumuza n.öra • 
caatleri. (606) (•1130) 

• * "' 
J{, O. ve J. inci f ııiianın ihtiyarı 

olan kuru üzüm kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. ihalesi 19 - 12-
931 tal"ih cumartesi giinU komisyonu-

muzda yapılacaktır. 'f aliplerin sart· 
namesini almak üzere her gün ,.e mü· 
nnkasaya iştirak edeceklerin de te • 
ntinat 'c teklifnamelerile vakti mu -
ayyeninde komisyonumuza mUracaat
leri. (604) (4128) 

* * * 
Dolmabah~e hayvan hastanesinde 

müteşekkil hayvan satın alma komis
yonu tarnfından pazar - salı - per
şembe günleri saat 9 dan itilıaren 
müsait fiııtla yerli binek ve nakliye 
ko:.um ha) \'Rnt miibayaasmn lmşl an 
mıştır. Satm alınacak bineklerin 5 
ile 8 ya~ında ,.e asgaıi 1,43 irtifaında 
ve nakli) e koşumlann keza 5 ili 8 

talıklardan ve kusUTlardan art bulun· 
maları 111.zımdır. Difer fazla malu • 
mat komisyona müracaatla öğrenile. 
bilir. 

Bu şeraitte satılık hayvanı olan 
Jarın mezkur günlerde ha}'l·anlarile 
birlikte Dolmabahçe hayvan hastane
sine müracaataltr. (616) (4179; 

* • • 
Ankara merkez ihtiyacı iç:n 57 lıin 

kilo pirinç kapalı zf.rf suretlle müna
kasaya konmuştur. ihalesi 19 - 12-
931 cumartesi günü saat 14 te icra kJ. 

]ınacaktır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gUn ve münakasa· 
ya iştirak için de şartnanıede yazılı 

teminatlarile birlikte teklif mektup. 
Jannı ihale gün \'e saatinden evvel 
makbuz mukabilinde Ankara merkez 
SA. AL. KOM. nuna vermeleri. (603) 

(412i) 

• • • 
Çatalca müstahkem mevkiin ihti· 

~acı olan kuru üzüm alenj münaka
sa ile satın alınncal\tır. ihalesi 19 • 12 
931 tarih cumartesi günü saat t:'i te 
komisyonumuzda yapılacaktır. Talip
lrrin şartnameyi görmek üzere her 
gün n münakuaya iştirali edecKle
rin de \akti maayyende komisyonu
muza müracaatlan. (612) (-&163) 

928 tarih ve 485 numaralı kesbi kat'i- nun 119 uncu madde~i hükmüne göre 
yet etmiş illm mucibince zimmetiniz• te\·riki hareket etmeleri n dah:ı faıla 
de mahktimonblh alacalı olan on bir mah1mat almak i. t~y<'nlerin 930 -
bin liranın tahsiline dair salifüzzikir 3613 dosya numara ile memuriyetimi· 
illm mumaileyh tarafından berayı in• ze müracaatları ilan olunur. (2131) 

faz icraya tevdi edilerek mukaddeına lstanbul sekizinci icra dalr"IÜI • 
namınıza tastir olunan birincı ve ikin· den: 
ci ihbarnameler mahalli ikametinfzin Rir borcun ödenmesi f~in en·elce 
meçhul bulunması hasebile ilanen hacız edilen sandnl)a, koltuk, dolap, 
tebliğ olunmuş ve kırklar elinde Edir· masa, sehpa, sa<' yağ depos. Y.e tair 
ne cadcledade maa ıntlştaaillt ve bu- eşyanın bu defa satı1ma!JQ'la karar ·e· 
har tle 111 • ._harrik değir111en maa ha\'· """ rilmiş olduğundan 9 - 12 - 931 tari 
lu konyak deposu ve bir bap fırm ,.e hine müsadif çarşamba günü saat 9 
Bedre kariyeslnde maa mliftentilat dan itibaren lO na kadar Cibalide 
değirmen ''e on yedi dönüm iki e\·lek TUrnya nebati yağ fabrikasında a~ık 
tarla ve kesik yayla mevkUnde bir artırma ile satılacağından talip olan· 
bap kahvehane ve camii bekir mahal· Jann ye,·m n vaktı mezkurda hazır 
lesinde bir bap hane ve hükOmet cad- bulunacak memuı·una rnüracantlnn 
desinde yekdiierine muttuıl iki bap luzumu fürn olunur. 
kargir maiamanız hacz edilmiş idi. --------------

Ahiren alacaklı mumaileyh Yusuf 
Ziya ef eıHlinln vukuu vefattle verese
si tarafından mua~lUı lcraiyenin 
denmı ve hUkmll meaOrun infazı 
ta.lep edılmekle bu kere ,-eniden tas
tir kılınan birinci ihbarname mahalli 
:ikametinizin meçhul bulunması hase
blle illnen tebliflne karar verilmiş 
oldafundan ber mucibi karar tarihi 
tehli;den itibaren bir mah zarfında 
927 - 165 doeya numaraaile dairei 

lıtanbul ikinci ticaret malıkenıe
ılnden: 

Mukaddema mahkemece iflasına 
karar ,·erilerek iflas memurlufunc:ı. 
muamelatı tasfiye ~dilen Galatada 
Yo}'l·oda caddesinde 118 No. Ju dlik· 
kanda şapkacı Mihnl Yeromnimon ef. 
nin ashabı matlubu ile aktettlği kon
gordatonun 30 - 11 - 1931 tarihinde 
mahkemece tastikine karar nrlldiği 
berayi malUmat u:ın olunur. 

Akıam Erkek San'at Mektebi Mü
dürlüğünden: 

Kayıtlannı yenilemiyen ve devama başlamıyan talebenin isim
leri ıilinecektir. Maltimat için ilin olunur. (4236) 

~~--;.....__---~-~~---

1932 
Tayyare YILBAŞI Piyankosu 

Adet Lira 

1 iKRAMiYE 1,000,000 
1 " 400,000 
1 • 200,000 
1 150,000 
1 

" 
100,000 

1 
" 

40,000 
1 

" 
30,000 

1 
" 

20,000 
1 

MOKAFAT 
15,000 

100 (1,000) 100,000 
100 

" " 100,000 
100 " " 

100,000 
100 

" n 100,000 
s iKRAMiYE (10,000) RSO,OOYO 
5 " 

(8,000) 40,000 
e • (5,000) 30,000 

111 
" 

(3,000) 45,000 
&O 

" 
(2,000) 120,000 

200 
" 

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

S,700 ADET 3,340,000 URA 



Bu 
edir 

Çocuklar 
HAYAT -

Na fa veka eti Ada a 
daire su ·şıeri müdürlü~ ü de 

Cebelibereket vilayetine tabi Ceyhan kasabası civarında 
mevcut mahmuzların tamirile ilaveten yapılacak 3 adet mabmu
zun keşif bedeli ~lan l 0530 lira mukabilinde ve kapalı :zarf usu· 
Jile münakasaya çıkarılmış ve 931 senesi kfınunuevvelinin 15 inci 
salı günü :zevali saat 15 te ihalesi mukarrer bulunmuş olduğun· 
dan taliplerin yüzde yedi buçuk teminat ve sair vesaiki havi 
kapalı zarfların ihaleden bir saat evvel Osmaniyede hükumet 
dairesinde müteşekkil komisyona tevdi etmeleri ve fenni evrakı 
görmek istiyenlerin Adanada Su işleri dairesine müracaatları ilan 
olunur. (4146) 

ağa 

300 Mumluk 
Benzin Lambaları 

ispirtoya Hacet Kalmadan 
Yalnız bir kibritle yakıhr 

Ku~lanışı gayet kolay 
,idareli ve ucuz lamba ardır 

Depomuzda her nevi gaz ile yanan Standard 18mbaler1 ve No. 2050 
teferruat. bulunur. "lo 

Umum1 deposu ve toptan ve perakende satış mahalli: H. ve J. Blumenthal Kahrcı og 
Han 27 Istanbul Sair satıı mahalli : Sirkeci'de Columbia Pazarı ve Galatada AgopyaP 

- Hanında J. Papazynn ~ 

Üsküdar Hale sinemas1nda 
•• Binbir çılgın'ıklar beldesi ,, mümessili: 

''jozefin Beyker,. 

ZAYILER SEYRiSEFA~ 

Jandarma satın alma 
yonu riyasetinden: 

it 

omı - v -YAKfill 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Valm yurdu. 

Kerimem Hacer Cavidana ait 
maaş cüzdam ile berat ve nüfus 
kağıdı ve miihür ve yine kendime 
ait maaş cüzdan berat ve nüfus 
kağıdımı ve mührümü ziyaa uğ
rattım. Cümlesinin yenisini ala
cağımdan eskilerinin hükmü ol
madığı ilan olunur. (2128) 

:\lcrkcz accntası. Galata köprü ba~ 
ube A Sirkeci l\lühürdar zade h:lll 

TRABZON POST ~Si 1 
urll 

(CUMHURiYET) vaP s·r 
Yerli mamulatı yirmi beş bin çift yün çorap kapalı zarfla 

münakasaya çıkanlmıştır. ihalesi 16-12-931 Çarşamba günü sa
at on beıte yapılacakllr. Taliplerin şartname ve nümuneyi ıör
mek üzere her gün ve münakasaya iştirak için teklifnameleri ve 
yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatlarile beraber yevmi mez
kfirda saat onbeşe kadar komisyonumuza müracaatları. (4054) 
KRAMiYELi 

Emniyet Çayını 

Diş Tabibi 

ZeAi 1lnci 

Telefon : Yazı işleri 2.4379 ve 
2.3872 idare 2 4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vukıt. 

Abone şartları: 

1 :1 6 12 Aylık 
Dahilde I 50 400 750 1400 Kuruş 
Hariçte - 800 1450 2700 ,, 

!.!!,n sartlarımız: 

:aan 
~antimı 

Jlcsm! 
10 Kş 
20 " 

1 Jusus! 
12,50 Kş. 
25 

ltüçUk ilan şartlar1mız: 

ı 2 .i 4 
30 50 65 75 

1 -1 O l>efalı k 
100 Kuruş 

Vefa • Hoca Gıyascttin mahallesi Divan 
efendi sokak 2 No. lı hanede kerimesi 

Hacer \_,nidan ve Fatma Şıızire 

istiklal takv·mı 
Osman bey matbaasının yarım 

asırdan fazla bir zamandanberi 
neşretmekle olduğu evkatıham

seli 1932 senesine ait istiklal 
takvjmi mükemmel ve nefis bir 
surette renkli olarak çıkmıştır. 

Karilerimize tavsiye ederiz. 

Gaip aranıyor 
Kuruçny kazasının Çorencil karyesin

den Kadir oğullarından Ahmet o~lu ı;ah

rettin 334 senesindenberi gniptir. lln}at 
ve mcmatından haberdar olanların Tak
sim Kazancı Çeşme sokağıuda 14 ~o.da 
Osman cfendıye mektuola bilc1irmeleri 
rica olunur. 

. 7de ı 
Kanunevvel pazarteıı 1 ıotı' 
keci rıhbmından hareketle5,aıı· 
guldak, Inebolu, AyancıkıGite' 
sun, Ünye, Fatsa, Ordll, jttt 

"" a•t' son, Trabzon, Rize, 1v.1aP td•~ 

gidecektir. Dönüşte Zongtl bO' 
r·re 

yoktur. Of, Sürmene, 1

9 
luya da uğrıyacaktır. 425 11,ı 
PiRE· ISKENDERiYE pot 5ılı 

(lZMIR) 8 Kinunue""e d•ıı 
10 da Galata RıhtırıııJJ 
kalkar. · 

'·---------------~ te~ l'\1 ıar pa ,, 7 Kanun evvel 

ı Bandırma postası 

caktır. 

yapıtı:11•f 


