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Kredi ihtikarına 
karşı mücadele 

Memleketimizin mühim iktııadi 
dertlerinden biri kredi ihtikarıdır. 
kredi ihtikarı tabiri ile ifade et
mek istediğimiz şey bir takım te
fecilerin turada, burada mevcut 
itibar müesseselerinin kifayet • 
•izliğinden istifade ederek ihtiyaç 
a&hiplerinden yüzde yüz, yüzde i
ki yÜz derecesinde faiz almala
rıdır. 

Cümhuriyet Halk Fırkası gru -
Punun son haf talar zarfında akt
ettiği içtimaların birinde lktısat 
Vekili Celal B. bir taraftan mem
lekette krediyi bollaştırmak, di • 
ier taraftan ucuzlatmak lüzumun . 
dan bahsetmi,, hıı maksatla tetki· 
Irat yaptnmakta olchığunu da ilave 
etmifti. 

lktısat Vekaletinin yaptığı bu 
tetkikat arzu edilen neticeleri ve
l'İree kredi ihtikirına kar§ı bir 
mücadele açılacak demektir. 
Vakıa bundan evvel memleke-

timizde kredi ihtikirına kartı hiç. 
bir fey yapılmamıt değildir.Kanun 
larla faiz miktarı tayin ve tahdit 
edilmiıtir. Fakat faiz miktarının 

tayin ve tahdit edilmit olması fili-
7atta .emere vermemiştir. Çünkü 
allbdarlar tarafından ya muay -
yen faiz miktarı komisyon ve sa· 
ire gibi namlarla arttırılmıştır, ya
hut ikraz edilen para miktarı borç 
lenedine bir iki miali fazla yazıl· 
1lıak suretile faiz miktraı yüzde 
'j:tae, yüzde iki yüze kadar çıka -
rddrğı halde gene kanunun müra· 
k!lbeainden kurtulmak çaresi bu -
lunmuıtur. 

itte mühim olan mesele bir ta
raftan kredi muamelelerini zor -
latbrmamakla beraber diğer taraf· 
tan bir takım tefecilerin Türk 
müıtahsillerini kredi ihtikarı ile 
ezmelerine imkan bırakmamaktır. 

Bizim tahkikatımız fU merkez
dedir ki lngilterede faiz ile para 
Yermek umumiyetle efrat için me
nedilmittir. Orada faiz ile kredi 
vermek uıulü dairesinde teıekkül 
etmit olan bankalara verilmit bir 
haktır. 

Buna mukabil hükumet itibar 
müesaeseleri üzerinde ciddi kon
trolü vardır. Almanyada da gene 
faiz ile kredi dağıtmak işi banka
lar ile beraber uıulü dairesinde 
teşekkül eden kredi kooperatifle· 
rine tahsis olunmuttur. 

Acaba bu tarzda bir usulün 
memleketimize tatbiki faydalı olur 
nıu? 

Fikrimizce bu nokta hatlı batı· 
na bir tetkik mevzuudur. Zahiren 
bakılırsa efrat arasında faiz ile 
huıuıi ikrazatın men'i miJli banka-

Mehmet Asım 
(Alt tarafı 2 net soyıfada) 

,------------------.. Pek Yakanda 
VAKiT' ta 

Canım Ayşe 
Selimi izzet Beyin bu büyük 

edebi qk romanını 
okuyacıksınız 

Canım Ayşe 
Bu . evaimin en güzel 

eserlerinden biridir 

Dahiliye vekilinin 
t)ii~kÜ .. b~y·;~;ı~·· ... 
·················································· 

Soy adı - Valllerln 
saU\hlyeti-Blrincl 

mllfettlşlik 
Evvelki gün şehrimize gelen 

Dahiliye Vekili Şük
rü Kaya Bey bu ak • 
şam Ankaraya dö -
necektir. 

Şükrü Kaya Bey 
dün kendisile görü • 
şen bir muharriri · 
mizin muhtelif sual
lerine §U cevapları 

SükrüKaya Bev vermiştir: 
~ . 1 - Soy adı ve yani posta kanun lfı.yıha 3· 

n B. M. M.cncUmenlerinde tetkik edilmek -

tcdir. Bu lfı.yibaların bu sene mecliste mü -

zakerc edilerek kanun halini alacağını limit 

edlyomuı. 

Valllerln saIA.lılyetıcrin!n tcvsli etrafmdıı 

B . .M. M . mahafilinde bir dlışUncc vardır. 

Fakat bu hu.susta htil<umet tarafından bir 

teklif yapılmamı§ttr. 

~irinci umumt milfettl§llğe henllz hiç 

kimse tayin edilmemiş-Ur. 

Zabit etb selerinin 
değ:şmesi tasavuru 

Yakalar açık, UstUnden 
cepll, rUtbe 

ı,aretlerl apoletlerde olacak 

Ankara, 22 (Huıuıi) - Yük· 
ıek askeri Şura bugün toplandı. 

ltittiğime göre askeri tura zabit 
üniformalarının açık yakalı ol -
maıını tetkik etmektedir. Bunun 
için nümune olarak bir elbise dik 
tirilmiıtir. 

Yeni üniforma kabul edilirse 
zabit elbiselerinin yakası açık, üs 
tünden cepli olacak, rütbe işaret· 
leri apuletlerde bulunacak, şap -
kalarda hiç bir alamet olmıyacak
tır. Elbisenin rengi nefti olacak • 
tır. 

YAKIT Bagla 18 Sayıla 
Dağlara çekilen bir Papazın Aşkı 
( VAKiT) yarın da 16 Sayıfa olacak ve içinde 
32 sayıf alık bir Roman Tefrikası bulunacak 

Dün 32 aayıfahk iki forma halinde ve 
gazetemize ilave oJarak takdim edilen 
yeni Romanımızı bazı karilerimizin 
tedarik edemediklerini müracaatların
dan anladık. Bu 32 sayıfayı bugünkü 
nüshamızda tekrar takdim ediyoruz. 

Yann Romanın geriye kalan k1&mını 
gene 32 aayıfalık bir forma olarak 
vereceğiz. Bundan sonra da gazetemiz 

içınde 32 sayıfabk bir forma olduğu 
halde 16 Sayıfa olacaktır 

* * * Evlenmek istiyen kadınla 
Bir muharririn koca arayan genç ve 
ihtiyar kızlarla - kendisini talip gibi 
göstererek- yapbğı mülakat serisi8inci 
sayıfamızdadır.Kart kızların kendilerini 
nasıl satmak istedikleri okunacaktır 

Bir güzellik 
kraliçesi idam 

ediliyor ! 

Istanbulda muhtar intihabı başladı 

Bu Amerika güzeli iki 
kadını öldürmüştü ! 

Nevyorkta Loı Angeleı'li Ma • 
dam Ruth Juda 
bir erkek yüzün
den iki kadınla 

kavga etmif, k11 
kançhk yüzün • 

den bu iki kadı • 
nı öldürmüş, vü
cutlarını parça 
parça ederek ba· 
vullara koymuş 

Matmazel Ruth ve bu bavulları 

Los Angeles istaıyonuna bırak • 
mıştı. 

Ruth Juda yakalanarak muha
keme olunmuf ve muhakeme neti 
ceıinde idama mahkum edilmif· 
tir. 

Mis Ruth yakında asılacaktır. 

Henüz yirmi sekiz yatında genç 
ve güzel bir kadın olan Mis Ruth 
beş sene evvel, Arizona'da yapı· 

lan güzellik müsabakasına gir -

Diin muhtar .intibahı : sandık bapn da 
Şehrimizde muhtar intihabatı dün baılamııtar. Bir kısım ma• 

hallelerde gündüz, bazı yerlerde de geceleyin intihap yapılmışbr. 
Bazı mahallelerde de bugün ve bu gece intihap yapılacak Vf\ bu 
suretle Istanbul muhtar intihabatı iki günde bitirilmiş olacaktır. 

Domuz eti 
haram mı? 

===============! miş, ve müsabakayı kazanarak 
Baroda se,.,~l k toplantı Milaslı Hakkı 8., etin zararlı 

olmadığı anlatılınca haram
lığı kalkacağı kanaatindedir 587 avukat 

üç sene zarfında ne yaptıl r? 
Kaç fikayet, ihraç ve tecziye 

kararı verildi ? 

Baro birinci reisi Halll Hllml B. 
lstanbul barosunda, dün öğle -

den sonra, avukatlar senelik top· 
lantılarını yapmıtlardır. 

Geç vakite kadar süren toplan· 
tıda, idari rapor, yeni sene bütçe
si gözden ıeçirilmit, tetkikat ne • 
ticeıinJe muvafik görülmüt, tas· 
dik olunmuftur. 

Baronun yaptığı itler, ölen ar • 
kadatları, avukatlığa ihraç karar· 
lan ve bütçeleri iç ıar.fadadır •• 

kraliçe olmuıtu. Bütün Amerika -
nın vaktile güzelliğine hayran ol 
duğu bu kadının bu kadar feci 
bir cinayeti irtikap etmesi herke
si hayrete dütürmüt, bütün Ame
rika efkarı umumiyeai muhake -
me saf aha tını derin bir merak ve 
dehşetle takip etmitti. 

Fakat bu güzel kadın yakında 
idam edilecektir. 

Eski evrakı nakti
yenin muhafazası 
Bu hak CUmhurlret Merkez 

Bankasına devredlllror 

Ankara, 22 (Hususi) - Eski 
evrakı nakdiyenin muhafaza ve 
mübadelesi Cumhuriyet Merkez 
Bankasına devredilmiştir. 

Bu muamelelerin eskiden oldu
ğu gibi Osmanlı Bankası tarafın
dan yapılması takarrür etmittir. 

mıtflHIH1"'1Mttlfll"lltf14HllllffllllllllllHIHHlfllltllıtttıHHllPllllllltnt 

Üçüncü Savıfada : 
······-·-····················· 

Umumi Tarihler 
Ve 

Çocuklanmız 

Fıkra muharriri; Sel&mi iz.zet 

Memleketimizde wnumi olarak 
halk araıına yerletmit bir kana • 
at vardır. Bu kanaate göre do -
muz eti yemek ve bunu bir tica -
ret mevzuu yapmak ve hatta te -
mas etmek haramdır. Onun için 
Türk köylüleri ve avcıları dağlar 
daki domuzları avlamağa bile 
lüzum görmezler. Bu sebeple 
Anadolunun her tarafında do -

(Devamı 9 uncu sayıfada) Mlllsh doktor lsmall Hakkı B. 

- Bizim damada Yllba,ında bir hedl~~ almak istlyoru• 
Bey, acaba neden hoflanır ? 

- &•rttınlarun ... 



V A K 1 T' ın Hususi Telgraflan 

Terkos Bir • 
erır 

Te l11atının b ledl 
ye devri 

ıeclkml ek 

e- Hakkıod kl idam ka· 
rarını. Adli. e encü

m ni tasdik etti 
Anbıa, U (Huı-1) - latan

bul valisi Mll1'ittin Bey teılcoı me 
selesi ve lıtanbulu alikadar eden 
diler itler hakkında bundaki 
lemaılarına devam ediyor. 

lıtanbulda çıbn F raıuı:aça bir 
gueteninı terkos tirketlnin eski 
hetaplannı tetkike memur lcomiı 
yon itlerini taJUmlamadan ev el 
tirket tesisabnm helediye tarafın

dan ahnamıyacaiı haldondaki ya 
mu Gzerine vaHnbı Mulıittin Bey 

I• ıörüttüm. Knaea \INarı ÖJ'• 
ı.~u: 

- T erkoe tlrlletintn ı beke ,, 

t•aatım 1atın ahna itinde hiç. 
l»ir detifildik 1oldur. it aeyri tabi 
lılade dffMD mn.ktededir. Av• 
detim itlerimin netic .. ine bai!t
dır. 

Cenup hududunda 

Ankara, 22 (Hususi) - Sive
rek kazasının camii kebir mahal· 
lesinde Hamit Efendinin kıa hiz
m~tçisi Y aaoyu Viran şehre gi -
derken önüne ç•kar•k cebren ta
ar:ıu derek bikrini izale ettik -
ten sonra QÇunu gizlemek için 
Yuoyu bo arak öldilren ve e§ya
aını delilleri ortadan yok etmek 
için yakan Hamit Efendinin er -
kek hizmetçisi Mustafa adlı müh· 
tedi Karabetin i~ama mı.hkOmi
Y t) kararını Adliye encümeni taı 
dik etti. 

lzmir vilayeti 
aoo ..... lirahk ..... ,.. , • .,.,or 

lamir, 22 (Huııut) - luıir 
vilayetinin Emlik ve Eytam Ban 
kuından yapacalı 300 bin Urcı
lık istikra• iıi neticelendi. 

lamiri Balıkeaire h.ihyacak 
mühim yol inta edilecelctir. 

Açıkta kalan maliye 

VAKiT 

Ankara Zabit Yurdu 
Dün açı dı, Fevzi Pş. Hz. ve Milli Mü .. 

dafaa vekili nutuklar söylediler 
ANKARA. 22 (A.A.) - An

kara Z bit Y\lfdU buıün saat 16,30 
da B. E. H. Reisi Müşir Fevzi Paıa 
Hz. tarafından açılmıftır. 

Merasimde Ba,veldl lamet Pqa 
Ha., hükiimet erkanı ve hiltün as· 
kert ümera ile bir çok 2abitler ha
aır bulunmu§lardır. 

Yurdun açılmaıını müteaktp 
millt mUdafaa vekili Zekai Bey, u 
nutku bat etmİ!tİr: 

.. Mü,lr P,. Hz., selefim Abdül
halik Beyefendinin himmetlerile 
ve hükumetin yüksek müaahare · 
tile vucut bulan Ankara zabit yur
dunu bizzat aç.n:ıak lutf ünü ıöster· 
di inizden dolayı millt mUdafaa 
vekaletinin minnet ve §Ükranını 
derin saygılarımla arzederim. 

Milli müdafaa vekaleti Büyük 
Batkumandamn ilhamı feyzile vü
cuda gelen ve zabitlerle askeri me· 

Vaaife haricinde dahi ordu men • 
suplarını daimi allkalarını ordu -
nun terakki ve tekamülüne alt 
konf eranılar~ derslere, sporlara, 
mütalea ve mü:ıakerelefe ceıp ve 
raptetmek için burada ~ahıırken 
büyük şeflerimi:ıin :ilhamlarından 
irtatl~rından daima iatifade ede· 
ceğiz. Filvaki, Yurdun ıöreceii 
hizmetler vo va:ıifelere ıöre techi· 
zat ve tetibalı henüz ikmal edil • 
memiıtir. Bunlar. zamanla, teteb
büle ikmal ve tevai edilecektir. 

Buıünkü halile de Ankaramıı· 
da misafir orki.n, ümera ve ıabi -
tanın ve daimi ikamet edip ev tut· 
makta müıkülat çektikleri sörülen 
küçük rütbede zabitan arkadaıla· 
rımunn temi• bir yerde oturabil -
meleri, toplanabilmeleri ıibi mü
him ihtiyaçlara tekabül etmekte 
ve ayrıca konferanıları, ıporları. 

ve mütalea ve kütüph~nelerile ne~ 
zih bir lokanta ve ıazinoıu ile bir 
içtimai müoaaeae yoluna girmek • 
tedir. 

Kredi ihtikarına 
karşı mücadele 

( •••m•k•lemhıtle" lle#ll') 

ların ve kredi kooperatifi~~= 
ınvkilerinl talnbre eder. \t~ • 
herkes elindeki parayı bankalar. f. 
kredi koorratifleri vautuile •f 
letmeğe mecbur olur. Fakat b~ 
mukabil biUıa11a banka ve kr 
kooperatifi tetkilltı olmıyan ~ 
lerde halkın kredi ihtiyacı taırJP" 
edilmif olur. 

Hiç şüphe yoktur ki kr-4'1' 
mUhtaç olan kimıeler bir takım ~~ 
fecilere yüzde yüz, yüzde iki y\;S 
faiz vererek p•r• alıyorlar ı,e 
memnuniyetlerinden değildir. şıı 
muameleyi ancak zaruret Mvkil~ 
yapmaktadır. Binaenaleyh1 kfşdt 
ihtikarına karşı mücadele a~rke~ 
ayni zamanda halkın kredi iht1

• 

yacını sıkıttırmamak lazımdır. 

murlar araıındaki meslek birliği -

ni kuvvetlendirecek ve toplu yaıa
yıf bilgisini arttıracak olan bu mü
essesenin cümhuriyet müdafaa teı

kilitında yeni bir tarakki adımı 

kaydettiğini &örmekle bahtiyar -
dır. 

Memleketin bir çok yerleri-'4' 
borçlu olan müıtahıillerhı bü>"i" 
bir ıstırap içinde buhmdui'lnd•11 

sık ıık şikayet ediliyor. Bu ııU # 

rapta iktısadl buhranın mühlaı bir 
tesiri olduju malumdur. F&Mııt 
bundan batlca ötedenberi tatbik 
edilen kredi ıiıteminin de 1.11~• 
bir teıir hiaaeıi vardır. Eier Türk 
müıtahsillerini tazyik eden b\I 
kredi ıiıtemi milli iktıMdiyatn•W 
ıın ihtiyaçlarına ıöre ıalah ödile
bilirae memleket hetabına bUyiik 
bir hi~met yapdmıı olacakt11', 

Zabit yurdumuzu tanzim ve Mehmet Aeun 
tertip huıuıunda büyük gayretle· ı--ııı::..=-;=:==~=-----=:::=ı~ 
rini gördüğüm tertipheyeti namına 

ait ma•bata kabul olunmuttur. aa kaçakçı 7akall11ull 

Ankar•, 22 (Huaual) - Cenup 

hududı'!ftuada \irinci klnunun U· 

çilncU ftaaı içinde mU..d .. eli 

memurlarına maaş Şüpheaiz c\imhuriyet orduları-
Nihat Pata H•.ne samimt tebrik 
ve takdir)erhni arzeder ve cümle· 
nizi bu güzel ordu evinde muhaq-' 
bet ve hUrmetle selamlarım.,, 

Seyriaefain idareıl 1932 ıeneai 
eylQ) bütçesinde 12 bin liralık mü• 
nakale icrasına dair bUtçe encUm~ 
nl masbataaı mU•akere ve kabul 
edildikten sonra milli hUkGmet hüt 
çelerine müteallik borçların kayıt· 
larına ve muayyen müddet içinde 
müracaat etmiyenlerin alacakları• 
nın sukutuna dair olan kanun la • 
yihası müzakere olunmul§ur. Mü· 
•akereıi ikmal ediler~k kabul edi
len bu kanuna göre: 

•• 
ıı l .ı. ve bu vak'alarda - bil'İ 

ölü biri yaralı - olmak üzere 

ıUmrük muhafaza kıt'-.Jarı tara -

fmdan !8 kacakçı yakalanmııtn. 
.Kaçakçılardan 500 kilodan fa~ 

la IÔ•r hin ldlo7a yalan saz, 280 
kilo yünlü ve i~kli kumq ve aa

ir atlmrUk .. ,...u. 72 haJYan el -
ele edilmlttir, 

Ankarada bir ev 
yıkıldı 

Ankara, 22 (Huual) - Hima-
7ei !.tfal C..i1eti Merkeainin 

kar1111nda bulunan dit doktoru 
H•tll &.ye ait lihfap ••in bir 

~ lluıün birdenbire çiktU. ln 
.._ AJlat 1oktur. Belaclbe fen 
IM,eti kaa hakkında bir rapor 
"-ırlaaııtır. 

Etıan krahnın kar
d 1 1tellyor 

Ankara, 22 (Huauıt) - E.fıan 
kralının lcarde9inln Kln.unuıanl 
nih.,ıtlnda Ankaraya ıelmeıi 
belclenl lmıkted ir. 

Yent kaunç kanunu 

Ankara, 22 (Huıuıl) - Bütçe 
encümeni yeni kazanç kanunu
nun tetlciklnl ikmal etti. 

Vapnrculera verllen 
mtlhlet uzatılıyor 
Ankara,~ (Huıuıl) - Yeni 

vapurcular llyihaıının hasırlan .. 
muı bitmek UHredir .. Ll.ylhanın 
kanun halini almaıı samana mlit• 
vakkıf oldulundan vapurculara 
•ki kanunla verilen mUhlet uza • 

tılacaktır. 
Huauıt vapurcular n!mına ge • 

fen heyet burada alakadar ma. -
kamlarla temaslarına devam edı-
yor. 

A11kara, 22 (Huıuıl) - Mali - nın en büy\ik ve parlak talii on 
ye Vekaletinden aeıkta kalan me 
murlar çok azdır. Bunlar münhal 
oldukça yeni memurluklara yer .. 
leştirileceklerdir. 

Maltye Vekaleti açıkta kalan .. 

larıl maaf verebilmek için bütçe

sind 12 bin lira müuakaleye B. 
M. Meclisinden müsaade isteımit 

tir. 

Yeni Halkevlerl 
açılıyor 

Ankara, 22 (Huıuıi) - Şuha .. 

tın on dokuzunda memleketin 
muhtelif yerlerinde yeniden halk 

evi §uheleri açılacaktır. Ayni gün 
Ankarada "Ha1k evleri,, adlı bü· 

yUk bir mecmua lntlıara ba,Iıya• 
caktır. 

1 tlkh\I mücadele 1 
filmi için 

lann batında büyün Gazinin ve 
bUyUk Gaziye niyabeten bizzat 
bulunmanız dır. 

Cümhuriyet orduları bugünkü 
in1dtaf ve lcemalini onun teref ve
ren ve ihya eden yükıek hlmaye
ıine ve ıiain kuvvetli idarenize 
borçludur. 

BUyük Gaziyi hatlarında tut -
mak mazhariyeti cümhuriyet or -

duları için ebedi kalacak ve onlar 

daima vatan sevgisini temsil hu -
ausunda Türk neıillerine rehber 
lik edeçek ve Türk tarihine ıeref 
vereceklerdir. 

Aık daşlarıma tebfir ederim; 
Ulu Gazimiz Zabit Yurdunun ha· 
mi reiıiliilni vo B. M. M. Reisi ile 
B ıvekil Paplar Haa ratı aatı 
devletleri ıibl f ahrt reiılliini kl\ · 
bul buyurmuılardır. 

Bu, lıepimia için maahariyettir. 

Mütir Fevzi P,. Hz. ıu sözleri 
ıöylemiıler-dir: 

"Ba!t• BUyük Gazimiz olmak 
üaere Cümhuriyet hUkftmetimlzin 
ordularına armağanı olan bu yur· 
dun yapılmasından dolayı bütün 
arkada!larım namına derin teıel<· 
kürloriml arzederim. Bu iıe batla
mıt olan Abdulhalik Beyefendiye 
ve muvaf fakiyetle bitiren Zekii 
Beyefendi ye ve emeği geçen bütün 
arkadatlarıma ayrıca teşeltkiir e -
derim. 

Kara, dcniı ve hava orduları -
mızın kıymetli •abitleı-i için bur~
ıının hakiki bir se!' e kaynağı ve 
ayni aamanda bir ıeref ve hilsi ~ · 
Vl\Sl olmasmı dilerim. Bu açılma· 
da }Qtfen bizi ıereflendireQ BAt· 
vekil P,. Hı.ne mob'uı arkadaşla
rımıza ve zabitan arkadaılarımı -
za teşekkürlerimi a_yrıca arzede 
rım.,, 

İzmir, 22 (Husuıi) - Sovyet 
ıenaryo muharriri Zarhi yoldaı 

Maarif Veklleti umum1 rnUfettiı· 
!erinden Reıat Nuri Beyle birlik· 

te buraya ıeldi. Anadolu harp sa· 
hasını Bu11adan itibaren dolaş • 

mıılar ve tetkikler yapmıtlardır. 
Burada on ıün kalacaklardır. 

8. M. Meclisinın dünkü 
toplanışında 

Zonguldakta ilk Türk .. 

Yeni meb'usların tohl!flerl yapıldı, Milli 
hllkt\met bUtçeJerine mtltealllk borçlara 

dair kanun kabul edildi 
\'e ezan 

Zonaulda1c, 22 (Huauıl) - Bu 
gece camileriml•dt baılıyan ilk 
tUrkça ezan ve kameti arapçaıın• 
dan daha mUeuir bulan yüzlerce 
halk vecitle dinltdl. 

AdHye intihap eneUmeni 

ANKARA, 22 (A.A.) - B. 
M. Mecllsl bugün reis vekili Refet 
Beyin riyaıetinde toplanmıttır. 

Açık buluanan meb'uıluklara 
seçilen KA.zım Pasa (lzmir) Uç 
Behçet (Urfa), Ruıcni (Samaun) 
Beylerin mazb~taları kabul olun· 
muş ve tahlifleri yapdm ıtır. 

Ankara, 22 (Huıuı1) - Adli.. Belediye reislerinin memurin 
muhakemat kanununun 4 üncU 

ye intihap •ncUmoni moaaiılno maddesinde 1as1h - ıuabat idarei 
devam ediyor. kaza rüesayi memurini - meyanın,. 

uıuıt1ııııı1M1m111ııııııııı11111ııınııııı ıı1111ın111ıııııı111ıımııınıı1111ııııı dahli bulundukları ve bu itibari" 
(Son h•berlerl" ~•v•11u kua ve nahiye beltdiy• reisleri 

9 uncu sa,ıfamızda) hakkında verilecek lüzum veya 
ııııııımııttfllllilUıı ıınııoııııılfllıtlıtllllll hnunıntııııııuunııttllU men'i muhakeme kararlarında vi-

layet idare heyttlerlnin salahiyet• 
tar olduklarına dair dahiliye ve 
adliye encümenleri mawbataları 

mUsakere edilmit ve neticede me
ıelenln tehirine mahal olmadıftın 
dan encümene iadesine dair takrir 
kabul olunmuıtur. 

Millet mecliılnln 1932 senesi 
eyH\I ve birinci teırin ayları hesap
larına ait mecllı hesapları tetkik 
encümeni mazbata11 okunarak tas· 
vlp edllmittir. 

Van vlllyeti Muradiye kaaası 
K•nlkevan köyünden muhtar Aba 
namı diğer Abdullah oğlu Ahme · 
din ölüm ceza.sına çarptmlmasına 

1927 malt senesi nihayetin~ ka· 
dar milli hükumet biitçelerin• mü· 
teallik bor~lar hakkınd-.ki 2 ha· 
siran 1929 tarih ve 1Sl3 numıualı 
kanuna tAbl olup bu kanun netrin· 
den evvel hazine •leyhine turayı 
devlet, muhtelit lıak•m mahkeme· 
sine veya adli mahkemelere ve ltu 

tarihten evvol doKrudan dojruya 
mali)re vehiletino veya mahallin 
en büyük mQmurlanmn mafevki
ne müracaat etmiı ol nlaırla . yrf 

h~ıtalıklar aebebile öldüriilmü? 
hayv~nlarm bedellerinden olan 
matlüplarını iıtif a icin hUkAmet~ 
müracaat etmiı bulunanlr.•m mü· 
racaatları hüküm ve karara rapte· 
dilmiş olup olmamalarına bakıl 
maksııun makbul addedilir. Bı 
müracaatlar 1318 numaralı kanu· 
nun 2 inci maddesile buna mUzey 
yel 26 mart 1931 tarih ve 1783 nu· 
maralı kanunun ikinci ~addea 

hUkUmlerine göre muameleye tab 
tutulur. Ancak tediye uullerüı« 

halel gelmemek üzere maliye ve· 
kaletince merkezde teşkil oluna· 
cak komisyonlar tarafından il&ıııı 
ba lı alacaklar t•tfiY• için tetkik« 
tAbi tutulamaz. 

Bundan sonra mukaveleleri 
1933 - 34 senelerine ıamil olm~ 
üzere yeniden 250 bin lira1a kir' 
dar tçah1'Udatta buhmnıak hut1' -
ıunda sıhhiye ve Maliye velltlet'" 
lerine mezuniyet veren kaaunlll' 

birinci müzakereıi yapılarak ka · 
bul edilmit ve cumartMİ günii IOI' 
}anmak üzere içtimaa nihayet •' 
rilmiştir. 
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Umumi Tarihler 

Savıfa 3 

Ankara da ................•......... 

Ve 

Çocuklanmız 
Mehtaplı bir gece .. Gök yüzün· 

ele Y1n'arlak, yusyuvarhk ay görü
llii1or. Fakat hava biraz bulutlu ve 
1-..z da rüzgarlı .. Beyaz bulut yı
lllılan, rüzgi.rm petine takılmıt .. 
lar, )'Usyuvarlak ayın altından ka
)'ıp ıidiyor. Bir bulut kümesini. 
'-tka bir bulut kümesi takip edi
Yor. 

Tarihimiz 1 Ramazan 
Mütehassıslar dün yaklaşıyor! 

içtima ettiler 

Mezbahada 

Afyon tacirleri stok 
malların bir sene 
tehirini istiyorlar 
İktisat vekaletinin daveti üze • 

rine İstanbul Afyon tacirleri na• 
Kandan istifade mına Ankaraya gitmit olan afyon 

taciri Nafiz Beyden dün İstanbul 
yollan aranıyor daki afyon tacirlerine bir mektup 

Bu ınanzarayı bir müddet ses • 
•iz aeyreden çocuk nihayet daya • 
haırıaz: 

- A !.. der, bak ay ne kadar 
hızlı yol alıyor!. 
Ayın değil, bulutların böyle 

hızlı hızlı yol aldığını biliriz ve 
Çocuğun hataıım tashih etmek is
teriz: 

- Yürüyen ay değil bulutlardır, 
denz .• 

tocuk bu söze inanmaz. Çünkü 
o, bulutların değil, ayın yürüdü • 
'iliııü gözlerile görmektedir. Bu· 
~ aksine inandırmak için ne 
"Pınalı? Bulutsuz bir gece, çocu
~l ayın yerinde durduğunu gös • 
ltrir ve anlatmz: 

- Ay yürür amma gayet yavaf 
Jilrür, seyri göze görünmez. itte 
bak olduğu yerde duruyor. Yürü· 
)en, rüzgarla sürüklenen bulutlar· 

Haıırladıldarı raporlara dair 
izahat verdiler 

Türk tarihi hakkında tetkikat • 
ta bulunmak üzere vazife almıf 
olan mütehassıslar dün öğledeıı 
sonra edebiyat fakültesi reisi Mu· 
zaffer Beyin riyaseti altında içti· 
ma etmi§lerdir. 

İçtimada Türk tarihinin ilk dev 
relerine ait kısımlar üzerinde tet· 
kikatta bulunan mütehasıslar §İm 
diye kadar hazırladıkları rapor • 
lar hakkında izahat verr:ıişlerdir. 

Mütehassıslar muhtelif ~ubeler 
üzerinde tetkikatta bulundukla .. 
rından bu tetkikat esnasında di • 
ğer tubeyi alakadar eden mevzu
ları da bildirmitlerdir. 

Mütehassıslar her perfembe gü
nü öğleden sonra içtima etmeğe 
karar verımitlerdir. 

Bir cinayetin 
mabktl.m ları 

d t Bir müddet evvel Unkapanında ır .. 
Bu hadiseyi izah etmek için da- Naci Efendi isminde birisini öl • 

ha bir kaç miaal n.rdJT. Bu müte· dürmekten, ya§ ve diğer kanuni 
addit miaallere rağmen, çocuk, a- sebeplerle altı sene hapsine karar 
)1n seyrinin göze görünmediğine verilen Süleyman Efndi ile ölümle 
tam kanaat getirmez. Getirse bile, neticelenen kavgaya el uzatmak • 
ertesi gün zihni, buna benzer ha§· tan bir sene hapsine karar verilen 
1ca bir feye takılır. Recep Efendinin mahkiimiyetleri-

• • • ni temyiz bozmuf, dün ağırcezada 
lnkitaf etmemit dimağlann sev- yeniden muhakemeye başlanmıf • 

lci 1-biisi, muhayyerülUkula inan- tır. 
~. Muhakeme, noksan kalan bazı 

Ç<>cuk mesell hazımsızlık neti- kanuni muamelelerin tamamlan • . . 
ceaı rüya görür. Gördükle.:-ini ı;ahih ması:-ıa kalmıstır. 
ıarıneder ve uyandıktan sonra da __ ,... __ 

korkar. Çocuğa rüyayı anlatmak, Silivri müdde"umumisine 
korkusunun önüne seçmek, fikri. ı,ıen el çektirildi 
11İ, dimağın: kUvvetlendirmekle Silivri müddeiumumisine veka· 
kabil olur. Çocuk, ayın değil, bu- let eden Başkatip Hüsnü Beye, gö· 
lutların yürüdüğüne de, ancak fik- rülen lüzum üzerine, Vekaletçe iş
ti ve dimağı nemalandıktan sonra ten el çektirilmiftir. Bazı hususat 
lllanır. hakkında tahkikat yapılpıaktadır. 

Tabii. semavi, bünyevi haclisele- ==:::::::;============ 
tin esasını çocuğa izah edebilmek 
İçin, dimağını esaslı, ilmi bir 
~biye, görü§ ve duyuşla takviye 
etnıemiz ve ona - fikri inkitaf 
~ediği çağda - hiç bir "gayri 
labii,, hadise anlatmamız lazım • 
dır. .. .. 
Bazı tarih kitaplarımızda, ilk 

tahsil çağında bulunan çocukları· 
!Qıza hurafeler naklediliyor. 

Misal olarak "lbraniler,, faslını 
'1alını: 

"Yakubun 12 oflu vardr~ Karde§leri Yu • 
"Uu kıskandılar ve kuyuya attılar .• Bir ker 
"- '!'uautu aldı, Mısır vezirlerinden birine 
ll&ttr. .. P'traun rUyaamda yed! zalt, yedi ae
~ ökUz gördU. Zait 8kUz1er , semiz öküz • 
ler1 Ytdf. .• RUyayt YU&Uf t abir etU: Yedi 
~ bollu,, y dl sene kıUrk olacak! detlf. 
~iti old11 Flrnun Yusufu kendine vezir 
hptı... 

- Muaa bir gün çölde koyunlarını ot • 
1-trrkeıı kenilal.ne Allah tarafmd&rı : Mllle • 
~ liwrda azap çektiğini görUyorsun.. 
Ctt onları kurtar Filbtine götUrl diye bir ... ' reUr ..... 

edilirse doğru mudur? Doğru çı· 
karsa insan vezir mi olur? Çölde 
koyun otlatılır mı? insanın kulağı
na yoktan ses gelir mi?.,, 

Bütün bunların masaldan ibaret 
olduğu çocuğa anlatılabilir diye
ceksiniz. Malum, fakat dimağı in· 
kitaf etmemi§ bir çocuk bu masa· 
la inanır da, yalan olduğuna inan· 
maz. Hem nihayet tarih semavi Ye 
bünyevi bir hadise değildir, ki tef
sire ve aksini ispata muhakkak lü
zum hissedilsin. 

Tefsire ihtiyaç gösteren her 
hangi bir teyi - eğer elimizde i

se - ne okutmalıyız, ne anlatmalı
yız ne de göstermeliyiz. 

Bu bahis §Öyle anlatılabilir: 
'1branilerlıı dlıı kitapları naklederler ki : 

Yakubuıı 12 oğlu vardı ••• Yusufu karcıe,,ıert 

kıskandılar, kuyuya attılar. Bir ken·ıın Yu 
ıru!u bulup Mısmı. götUrdU ..• Yusu!un zek Q.
mna hayran olan Ffraun, onu kendJnc veı.ir 
yaptı ... 

••• Muaa mllletln muazzep olduğunu gl.lr
dU. Onlara önayo.k oldu, başa geçti ve on-

Hazırlıklar: Her camide ezan .. gelmittir. 
Türkçe okunacak Kandan tavuklara gubre ve N f Bey bu mektubunda ikti-

Ramazan yaklaflığı cihetle ca· düğme yapılmaktadır 1 sat :e~~li Celal Bey tarafından 
milerde temizlik hazırlıkları bat· Mezbahadaki kanlardan istifa- kabul edildiğini ve mumaileybin 
Jamıttır. Evkaf müdürlüğü tara • de edilmesi Belediyece uzun za. • afyon tacirlerinin arzularım. bü. • 
fmdan camilere kandil yağları, mandanberi dütünülüyordu. Bır yük bir alaka ile dinlediğim bıl· 
süpürge ve sair levazım gönderil • grup Belediyeye müracaat ederek dirmiıtir. 
mektedir. bu kanlann bet sene müddetle Nafiz Bey lıtanbul afyon tacir· 

Müezzinlere Türkçe ezan öğ • kendisine verilmesini iste~it~~r. leri namına vekil beye bir şirket 
retmek için açılan kura daha on Grup ile d~imi ~n~ümen halı mu .. tetkil edilmesini ve sto~ m~ll~rı.n 
gün kadar devam edecektir. Ra • zakerededır. ltılaf hasıl olursa bir sene daha tehir edılmeaını rı· 

b arupla bir mukavele yapılacaktır. . . mazanın birinden itibaren ütün • ca etmıttır. 
cak Grup müme11illerinden bir zat Cela· 1 Bey bu arzuların esbabt camilerde Türkçe ezan okuna • 

dün •unları söylemi§tİr: · · ı· t ld ik t H ·· •t 1 Ramazan 3' nı sonnu .. ve ıyıce ma uma a ı ır. ava musaı o ursa .. "- Avrupada kanlardan çok -s 
d b k ·1 d b al ku tan sonra tetkikat icra edeceğini a üyü camı er e ma Y ar • büyük istifadeler edilmektedir. 

1 kt M h 1 "" ta be söylemittir. ru aca ır. a ya arın çogu • Buradaki kanlar her gün mez • f t 
f ı il 'h Ög"" rendig"" im ize göre a yon a • sarru a ve yer i ma arın tercı en hadan Halice akmakta ve denizi 

k il 1 d · · 1 d h b ı cı·rlerı· bilhassa stok mal esuına u anı maaına aır vecıze er en kokuttuğu gibi bot yer e e a o -
ibaret olacaktır. maktadır. Belediye ile anlapbilir· çok ehemmiyet vermektedirler. 

Yetil Hilll cemiyetinde .............................................•...• 
Yılbaşında içki 

aleyhine 
propaganda 

Y e~ilhilal Cemiyeti merkez 
heyeti dün Doktor Mazhar Os
man Beyin riyaseti altında toplan· 
mıştır. Katibi umumi FahreUin 
Kerim B. kongre mukarreratı muci 

hince yapılan iıler hakkında iza • 
hat vermit ve bu kıt zarfmda içki 
dütmanlığı mesaisini arttırmak 
üzere teknik ve propaganda ko • 
misyonları ayrılmıttır. 

Teknik komisyonuna Hüsniye, 
Nüzhet Hanımlar, Atıf, Hüseyin, 
Salih, Ramiz, Bahaettin Hadi Bey· 
lerle propaganda bürosuna Türkan 
Hanım, Zati, Cevat Zekai, Celil 
Feyyaz, Kudsi Beyler seçilmittir. 

Memlekette meyva aarfiyatının 
çoğaltılması için bu komisyonlar 
tetkikatta bulunacaklardır. Yetil· 
hilal azalarının ziyaretlerde ve 
bayramlarda kahve yerine üzüm 
kullanmaları kendilerine tamim e· 
dilecektir. 

Dünyanın her yerinde yılbatın· 
da fazla içki kullanılır. O zamana 
isabet eden çocuklar sar'alı, sinirli 
olarak dünyaya gelmektedir. Bu 
hakikatin •azetelerle halka bildi
rilmesi kararlattırılmıtlır. 

Önümüzdeki aydan itibaren 
muhtelif mekteplerde ve klüplerde 
içki aleyhinde konferanslara baş· 
lanacaktır. 

Bir Kinunusaniden itibaren iç· 
ki Dütmanı Gazete namı altında 
halk hıfzıssıhhasından bahseden 
aylık bir gazete çıkacaktır. Bu ga· 
zetede memleketin tanınmış he • 
kimleri halk sağlığı ve içki düt · 
manlıiına ait yazılar yazacaktır. 

Bu gezeteyi herkesin alabilmesi İ· 
çin bet kurut fiat konulacaktır. 

Bu sene vergi ta bslll 
geçen senelerden iyi 

1 h .. Bunun sebebi de ıudur: 1 ma • sek mezbahadaki kan arı ususı 
makinelerle kurutarak gübre, ve yıs 932 tarihinden itibaren tatbili 
gayet sağlam düğmeler yapaca • edilecek afyon ihracı esuına ıö -
ğız. Kandan yapılan düğmeler re her tacir 1 nisan 932 tarihinde 
çok güzel renkli ve sağlam elinde mevcut stok afyon miktarmı 
olmaktadır. Gübreyi de ta· gösteren bir beyanname verece)(. 
vuklar için satacağız. Kan güb · tir. 
resini yiyen tavuklar bir misli fakat tacirlerin beyanname 
irileıtiği gibi yumurtaları da bü • verdikten sonra ne yapacaiı hali· 
yük olmaktadır. Belediye ile he- kında malumat olmadığından ve

nüz müzakeredeyiz.,, kil beyden bunun da hallini rica 

Limanda yeni 
kaza 

olmak üzere 

bir 

idi 
Evvelki gece limanda büyük 

bir kaza olmasına ramak kalmıt· 
tır: 

Lasterzilberman Acentesine 
mensup ltalyan bandıralı Papova• 
da vapuru §&mandıradan Akdeni· 
ze gitmek üzere ayrılmıttır. Vapur 
limandan çıkarken suların tesirile 

evveli tamandJTada bağlı bulunan 
A vula vapuruna, sonra M111r ban· 
dıralı F eraza vapuruna bindirmit· 
tir. A vula vapuruna çarpma tid -
detli olmuf, A vula vapurunun kıç 
taraf mdaki tel halatlar koptuğu 
gibi arka parmaklıklar parçalan • 
mıttır. F eraza vapuruna bir teY 
olmamııtır. Papovada vapurunun 
kaptanı hemen manevra yaparak 
daha ıiddetli bir müsademenin Ö· 

nünü almııtır. 
Y eniköyde Sait Halim Pap.nın 

yalısı önünde karaya oturan Aghi 
ismindeki Yunan vapuru da Türk 
gemi kurtarma tirketinin vapurla· 
rı tarafından yüzdürülmüt, gemı 
dün yoluna devam etmittir. 

~usakkafatı tahrir 
komlsyonları 

etmittir. 
Tacirler beyannamelerin bir seoo 

ne sonraya tehir edildiği takdirde 
ellerindeki malların dahilde sat -
mak, toplamak gibi muamele ya· 
parak lıazırlıyacaklarım ve bu su 
retle hiç bir ziyana maruz kalma· 
dan beyannamelerini verebilecek
lerini iddia etmektedirler. 

Rasim Ali Bey ne 
olacak? 

Darülfünun Tıp fakültesindeki 
dersinden; Darülfünun divan ka • 
rarile çıkarılan, doktor Rasim Ali 
Bey hakkında ,urayı devlette bir 
karar verildiği Ankaradan haber 
verilmektedir. 

Bu haberlere nazaran Rasim 
Ali Bey, tekrar dersine iade edil • 
mi9tir. 

Bu karar hakkında Tıp fakül· 
tesi reisi Tevfik Recep Bey demit· 
tir ki: 

"- Biz de ıurayı devletin kara• 
rını gazetelerde okuduk. Fakülte 
Rasim Ali Beyin ihracına kara\" 

vermit Darülfünun divanı da taı· 
dik etmittir. Maarif Vekaleti de 
Rasim Ali Beye itten el çektirmiı
tir.,, 

Şurayı devlet ile Maarif Veka· 
leti aruında tezat olduğundan 
Rasim Ali Bey iti yeni bir safhaya 
girmittir. 

Çocuk ve otomobil kazalan 

itte ilk mektep çocuklarına o· 
~tulan tarihi bir menkabe. B~ ö
''IZ hurafesi, çocuğa lbranilerı u· 

tı"lturur. Bugün yatı kITkı &§mı§ o· 
~lar haf ızalarmı yoklasınlar • · 

lo.rı ırırauntarm zulmunden kurtardı.,. Bu sene latanbul vilayetinde 

Musakkaf atı tahrir komisyon· 
larmın faaliyeti çok ilerlemiıtir. 
Beyazıt mıntakasında meıgul bu
lunan on üç numaralı komisyonun 

elinde bulunan 680 parça itten bet 
yüzü bitirilmiıtir. İ§leri biten ko -
misyonların azası diğer komisyon· 
lara verilmektedir. Bütün komis • 
yonla•·ın mali sene batı olan Hazi
rana kadar itlerini bitirecekleri u· 
mulmaktadır. Bu takdirde vergi • 
nin yeni esaslarının tatbiki de 
mümkün olacakhr. Yalnız bazı 

komisyonlara seçilen mahall~ aza· 
lanndan bir kısmı devam etmedik-

Divanyolunda oturan yedi ya • 
tında Sevim isminde bir kıza Sul
tanahmette 2316 numaralı otomo
bil çarpmı§, Sevim ayaklarından 

.. ektepten çıktıktan sonra tarihle 
~&flllaınıtlaraa, lbranileri unut· 
lal11tlardır, fakat yedi zaif öküzün, 
r:ıi &enıiz öküzü yediğini hatIT· 
ı. .. 
tocuıdamı zihni rüyaya ve ma

"1- talnbr: "Rüya tabir edilir 
~ Tahirne demektir? Tabir 

• "' • vergi tahsilatı geçen senelere nis .. 
Bir çocuğun dimağı, orta tahsi· betle çok iyidir. Maliye memurları 

lin sonlarında kuvvetlenmeğe baş· ı en büyük dikkatlerini müruru za· 
lar. Zihni o zaman beslenir. Her mana uğramaaı melhuz vergilerin 
halde, ilk tahsil tarih kitapların • tahsili ve bu vergilere ait muame· 
da tadilat yapılmalıdır fikrinde • lelerin intacı cihetine tevcih etmit· 
yiz. llk tahsil çağında çocukları .. lerdir. Bu sene vergilerden müte 
mıza ancak tarih okutmalıyız, ta· vellit haciz muamelah da geçen 
rihi kadim değil.. senelere nisbetle mahsüı derecede 

Selimi izzet azalmlf bulunmaktadır. 

leri için Defterdarlığa tiki.yeller 
yapılmıf 1 Defterdarlık ta keyfiye -
ti vilayete bildirmittir. 

yaralanmııtır. Şoför Bürhan yaka· 
lanmı9tır. 

§ Aksarayda Yekta Bey soka· 
ğında oturan beı yatında Halet is· 
mindeki çocuğa Tevekkül hamamı 

önünde toför Hasanın sürdüğü 

kamyon çarpmı§, muhtelif yerle • 

rinden yaralamıttır. Şoför yaka •• 
lanmıttır. 
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Fikret için 
Varın Gatatasarayda 
bir ihtifal yapılacak Muharriri: Celil Nuri 

• tktlbas. nakil, tcrc!ime haklan mahfu~dor. Yarın, Şair Tevfik FikTetin do
ğumunun yıl dönümüne rast ge -
liyor. Edebiyatımızın yeniletme • 
si, garplile§mesi tarihinde hem 
bir mevkii ve hizmeti olan Tev • 
fik Fikret, tahsilini Galatasaray 
lisesinde yapmı§, sonra da bu mek 
tebin müdürlüğünde bulunmut • 
tu. Bu itibarla geçen aene mek -
teplerinin bahçesine ,airin bir 
büstünü dikmiş olan Galatasaray 
lılar, bu sene de ıairin doğumu • 
nun yıl dönümü münasebetile ya
rın mekteplerinde bir toplantı ya· 
pacaklardır. lçtimaa fikir ve ıan· 
at alemine menıup birçok kimse· 
ler çağrılmıtlardır. 

Mürtekibe ~er·İen mükafat : 
Cezaen zahımı maaş 

Şu nakledeceğim fıkra, büsbü
tün uydurmadır. Tarafımda.1 
tertip edilmiıtir. 

Zilzurna, bir oğul, habumın 
yanma ıeliyor: 

- Baba! Fena aarhoıum. Ll
kin param azdı . iyi rakı içeme· 
dim • Ah, biraz param olaaydı • 
Dün ıece bir alem yaptık,. La
kin, malum ya, kesemiz pek dolu 
olmadığından davet ettiğimiz 
nesneler bayağı cinsindendi. 

Baba, hiç kızmıyor ve, daha 
iyi bir alem yapmau için oğluna 
bir avuç para veriyor . 

Böyle bir baba ve böyle atifet 
İstiyen bir oğul, fU alemde, §U a• 
sırda bir acube olur .. Ben ken· 
dj hesabıma, icat ettiğim 

1

bu ti· 
pe İnanmıyorum. 

• • • • • . Fakat, hikayeyi nak· 
ledeyim de gözünüz açılsın . Hi· 
kiyenin doğruluğuna söz veri· 
rim: 

Rüsumata devam eder. Dağıs
tanlı mı, Aıerbaycanlı mı, Ka· 
zanlı mı, büyük cüsseli, çetrefil, 
kaba saba bir zat vardı. ismini 
unuttum . Unutmuam da aöy • 
lemem ya • Bu galiz, mert, ken • 
diaine emanet edilen devlet malı • 
na ihanet etmif • Zimmetine bir 
hayli para geçirmiı • 

Ruaumat emini ya, Raif Pata 
idi, yahut Huan Fehmi Pata . 
Dayanamamıı, tahkikat yaptır • 
mıt • Herifin auiiıtimali ıabit • 
F ezlekeai yapılmıf, mahkfim ol • 
mut. 

Li.kin Efendi aaida solda gü • 
rültü çıkarıyor • Şikayetin bini 
bir paraya. Fakat hıraızlığmı, 
ihtilaaını asla inkar etmiyor • 
lddiaaı ıu cümle ile hulua edile • 
bilir: 

- Bir hi.ta oldu veHelim • Pa • 
d~ benden ıeçmemelidir • Şu 
kadar bin lira alacağım var . Be • 
ni mahlWm ederlerse, memuriye. 
timden olacaiun • Kapı dıtan e • 
diliraem, hapia olursam bu pa • 
ranm tahsili imkanı da kalmaz • 
Hem devlet zarar görür, hem 
çoluk çocuk aç kalır • Bunun i • 
yiai beni daha büyük bir memuri • 
yete naıbetmektir. Ben timdiki 
maqimi alırım; zam farkı ile de 
açığımı 3der, padiıahımıza beı 
vakitte dua ederim • . Hem ben, 
hem yedi nefer ailem efradı! 

Ne buyurununuz? Bu herifin 
takdim ettiği ~tirhamnameye 
paditah mücibince der; muhteliı 
terfi eder. lhtiliaın müklfatı ! 

Ben bu fıkrayı yakından bili • 
yordum • Meğer bu, Taktile, bir 
dereceye kadar kaide imit • Aziz 
bir üstadım bundan daha kıvra • 
ğmı anlattı: 

- Diier biri; ayni Taziyette, 
3000 kurut zam iatemit • Bunun 
1000 kurutu ile 17 ıenede açığı ka· 
panacak, 2000 kurut ta mükifa
tan kendiıine kalacak .... 

Rahmet deryasının ne idüğini 
var kıyas eL 

lhtiJiı, irtikap, hıraızlık, ıui • 
istimal her devirde olur, lakin 
b1Jnların failleri yakalanınca ce • 
~,Jannı görürler. Olsa olıa cü • 
rümleri örtülür . it, örtbu edi • 
Jir , Eski devrin §U icabına bakı • 

nız ki, cürilm örtülmek §Öyle 
durıun, bir terakki, bir terfi ae .. 
bebi oluyordu. Padi§&h mürteki • 
be müklf at veriyor 1. 

Umumt ahlak gene sağlam i -
mit ki, hu emsalden iatif ad eye 
kıyam eden çok değilmit • 

irtikap, irtifa • . . Demek ki, 
tefvike fayan bir feY . Bu güm • 
rükçüler açık vermeselerdi, tc • 

rakkt edemiyeceklerdi. 
Müstakim, afif, hamiyetli Raif 

veya Hasan Fehmi Patanın çek • 
tiği azap veya ezayı tasavvur bu • 
yurunuz! 

Her memurun bir tercümei ha • 
li olmak kaidedir . Pek ala, a • 
caba, bunlann siciline terfi se • 
hepleri naaıl geçti? 

• • • • • Ben iyice anladım . 

lçtimaa aaat on altıda batlanı· 
]acaktır. Galataaaray liseai müdü· 
rü Fethi Bey, TcYfik Fikretin 
mektebe olan hizmetlerinden 
bahsedecek, Tevfik Fikretin ıan· 

at arkada§ı Halit Ziya Bey Fik • 
rete ait hatıralannı anlatacaktır. 
Bundan aonra Refik Ahmet Bey 
tarafmdan Tevfik Fikretin ede· 

ikinci Aptülhamit elbette bile bi - bi hnyatı hakkında bir konferans 
le rütyeti himaye etmez, sirkati verilecektir. Bunlardan ıonra Şii· 
devlet müeaseseai haline koymak kiife NihaJ H., Tevfik Fikret için 
istemezdi. Avamfirip ve ze • yazdığı bir tiirini okuyacaktır. 
bunküt olmıyalı:m . Böyle bir l:r=============:=== 
h&.buette Sultan Hamidin bir mıttı . 
menfaati olamazdı . 

Doğruluğunu temin ettiğim şu 
hadise üzerine biraz dütünmeli • 
yiz • Ben anlıyorum ki, böyle 
abuk sa.buk bir istirhamı kabul e • 
den paditah, iyi ile fenayı, doğ • 
ru ile yanlıtı, gü:z:el ile çirkini 
l>irbirinden ayıra.mıyacak derece -
de dimatı çürümüş, mantığı 

kokmuı, müvazeneai cıvıkla! • 
mıtb • Onun içindir ki, kendi • 
lerinden sadakat umduğu bazı 
haydut vezir ve nazırları aeneler • 
ce makamlarında tutardı . Diye • 
çekainiz ki, belki onların edep • 
•izliklerini bilmezdi . Hayır, öy • 
le delil 1. Bu gibiler her gün, her 
ıaat birbirini mübalağa. ile cur • 

nal ederlerdi. Hatta curnallnrı 

iftira derecesine vanrdı. Fakat 
Aptülhamidin, hiç bir gün, irti • 
ki.p dolaynile bir veziri, koda • 
maıilardan birini muhakeme al • 
bna aldığı yoktu • 

Minareyi çalan kılıfını da ha • 
:nrlar, derler . Evet 1 Her mür • 
telribin biraz kurnaz olmaıı la • 
zmıdır. (Kurnaz demek akıllı de· 
mek değildir. Bayağı hileler ya· 
p&na kurnaz derler) . Onun için 
1nrarz1ar, mürtekip)er: (- Bi • 
dii terkim ıirkat senedi odur ki), 
diye çaldıklan paralar için ilmü • 
haber vermezler . Şu kadar ki, 
? zaman bile, mürtekip bir vezir 
•!e ~üatakim bir vezir ayırt edi • 
hrdı • lrtiklp rizli ıeçmezdi • 

Mer&klılar devlet aalnamesin • 
de herkesin iıminin ba~ına mür • 
tekip diye bir m, müıtakim diye 
hir 1 harfi korlardı . Bazılarının 
irtikabı tevatür derecesini bul • 
muıtu • .Vasıtaları c;arıı, pazar • 
da bu etheti gizlemeğe lüzum 
görmezlerdi • Bilakiı ilancılıktn. 
menfaat görürlerdi • 

Baıka sahalarda memlekete 
hizmet etmit büyük adamlar var • 
dı ki, mecidiyeye tenezzül eder • 
lenniı ~ Haaılı, ıeklen irtikap 
ıizli iae de herkes kimin para can
lı, kimin doğru olduğunu pek ala 
bilirdi. 

Elbette Sultan Hamit te, vezir • 
lerinin mürtekip, müstakim diye, 
hiç olmazaa aklen cehelini yap • 

Bununla beraber: Onun için 
irtikap, irtiıa, ihtilaı pek ehem • 
miyetıiz cürümlerdi • Sigara iç • 
mek, rakı çekme, enfiye kul • 
!anmak gibi .... 

Birine irtikap iınat etmitler . 
Pnditah onu huzuruna çağırıp, 

keyfiyeti kendiıinden 10rmu§: 

- Şevketmeap Efendimiz, is· 
tikbalimi temin ediyorum; demif. 

Yalnız mürtekiplik nazardan 
dü!meyi müstelzim değildi . He • 
le sadık bir adam mürtekip olur • 
aa, onun irtikabı hiç görünmez • 
di. 

Reji Şirketi - Ah! O ne mel'un 
bir tirketti ! - Biltün ricali, TÜ • 

kcliyi, hususile valileri, mutasar • 
rıfları, kaymakamları, nahiye 

müdürlerini, polis ve jandarma 
zabitlerini, bir dereceye kadar 

hakimleri bir usul ve kaide altın • 
da irtikaba ahıtırdıiı, bunlara 
bir irtita terbiyesi verdiii halde, 

paditah, hiç bir zaman, bu hare • 
kete, bu umumi cereyana kartı 
gelmeyi dütünmemitti. 

- Kapıaltı hasılatı ! 
• • • . Bir hakimden bahsedi • 

liyordu. Hem de büyücek bir ha -

kim . hakimin çok meziyeti var • 
mıt . Lep demeden leblebiyi an • 
larmı§. ilmi, malumatı genit 
imit . Görgüsü çokmut . Ve saire • 
Biri sordu: - Hiç bir kusuru yok· 
mu? 

- Cilzice irtikap buyururlar; 
lakin aleni haksızlık etmezler. 

Binlerce meziyetin yanmda, §U 
ifadeye göre, irtikap, ancak tav • 

la meraklısıdır, yahut biraz müs • 
riftir, yahut uykuyu çok sever gi· 
bi uf ak, hurdebini bir kötü huy o -
luyor • • • Daha büyilk bir §ey de -
ğil. 

Fakat teslim ederim, çirkefler 
içinde, lağım aahillerinde, geç.mit 
zamanlarda gerçekten doğru a • 

damlar vardı • Bir devri muha -
keme ederken o denin bütün ri • 
calini ittihl\m etmek insafa muva • 
fık delildir • 

Celll Nuri 
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~- Genç Kızlar - Genç Beyler 

ARTİSTİK SİNEMASINA 
gidiniz ve FRANZ LEHAR'm meşhur opereti 

Bekirlığa VEDA 
Ne,eli, sevimli ve gençlikle dolu ve hissi mt\'zulo filmini görünUı 
Bış rollerde : 4 genç bliyUk artlSl 

Martha Eggert·Ernst Verebes·Rolf Yon Goth·Llzzl Nat.ı:ıet 
_ illveten : en ıon FOX halibaıır dünya havadisleri. ./ 

Seyrisef ain ve bir 
Yunanlı 

Ege vapurunu haczettirmeye 
kalkan Yunanlı 

aleyhine dava açıldı 

Seyriaefain idaresi, Ege vapu • 
runa Pire limanında haciz koy -
durmağa te§ehbüs eden Hıristo • 
mos adlı bir Yunanlı aleyhine Yu 
nan mahkemesinde 1,500,000 
drahmilik bir tazminat davası aç· 

mıştır. 

Bu i§İ takip için geçenlerde Pi
reye giden Seyrisef ain hukuk mü 
§llVİri Emin Ali Bey buraya dön· 
müştür. Seyrisefainin Yunan mah 
kemeaindeki vekilleri Yunan avu 
katlarından iki zattır. 

Davaya sebep olan hadise şu • 
dur: 

324 senesinde meırutiyet ilô. • 
nından bir kaç ay evvel Hıriato • 
mos adlı Türk tabiiyetinde bir 
müteahhit idarci mahsuıaya 7500 

Cuma 
23 K. evel 
24 Şaban 

Gün do~uşu 7,23 
Güa lıatışı 16,0 
Sabah namuı 6,4 ~ 
Oğle namazı ı~.13 

lk iudl n amım 14,33 
Akşam namazı ı 6.4S 
Ya sı namazı 18,23 

lms ık S,35 
Yılın ı:eçen günleri 3117 

kalan 9 

Cumarteti 
24 K. e•e1 

ı5 ŞabaD 
7.24 
16.4' 
6.40 
12.ı• 
(4,3, 

16,45 
ıs.i-1 
5,86 
:ıSI , 

Hava - Yeşilköy askeri rasat merl<etj 

den verilen malumata göre bugün ha~ 
eerlycUe açık olacak ve rtızga.r Mldn 

eaecekUr. ~ 

DUn sıcaklık en çok 11, en az 4 dcrec' 
hava tazyiki de 771 millmctrc ldJ. 

Radyoda : 

~;·~=·~·;~:; .. ~:dar Saz (Kllşerrcl ıf' 
17,4:5 ten 18 kadar Gramofon, 18 deli~ 
ko.dıır Kemal Niyazi Bey ve arkadat1 

19 dan 20 kadıır Orkestra., ~O den 20,SO ~ 
dar Belklıı H . 20,80 dan 21,SO kadıır ıfP 

ıar uz heyeti 21,30 dan 22,80 kada.r or"'tl' 
tra, Ajans ve Bona haberleri, sa.at a~ 
rp':·h0n3 nrm.~Ju,e cını cmf cmf cm!IS 

liralık kömür satmış, meırutiyet IP'..._ ___________ ...-1 

ilan edilince bu parayı alamamış- B O R S A 
br. Bunun üzerine müteahhit 325 '12 Klnunuenel 1931 
te deniz ticareti mahkemesine 
müracaat etmİf, paranın tahsili Nukut (Satış) 
için hüküm almııtır. Fakat hü -
küm infaz edilememit, 7500 lira 
" ayri muntazam borçlar f ulma 
ithal edilmiıtir. 

Şimdi Yunan b.baaaı olan mü· 
teahhit hadiseden 24 sene sonra 
Pire mahkemesine müracaat et· 
mi! ve lstanbul mahkemesinden 
aldığı ilamı göstererek alacağı • 
nın tahsili için hükmün tasdikini 
istetıniıtir. Seyriaef ainin eaki ida
rei mahausadan ayrı bir te§ekkül 
olduğunu nazari itibare almıyan 

Yunan mahkemesi bu ilamı tu • 
dik etmit, bunun üzerine Ege va· 
puruna Yunanistanda haciz ko • 
nulmağa teıebbüs edilmiıtir. Fa· 
kat itin anlatılması üzerine haciz 
kaldınlmııtır. 

1' urıış -- -20 1. Fransız 170,-
1 Sterlin 117.-
ı Dolar !13,-

20 Llrer il9,-
20 f. Belçika 117,-
20 Drahmi 24,-
20 lsvlçre 818.-
20 Leva 27.-

ı ı lorln 85,-
20 Kuron Çek 123,-

Çek fiatlan 

Parls ıt.o.ı 

l.ondrı 7U 50 
Nev-York 0.4699 
Mlllııo 9.18!'1 
Brtlklel '-~ 
Atloa 87.1750 
Cenevre 2..C.'HI 

Sofya 6S.3962 
AmıtırdllD 1.1617 

1 ş Ran\:uı 10 
.Anadolu uu 
Reli 8,10 

Slr. Hayriye ıs. 

Tramvay •UO 

U. Sigorta t4,-
r omontl 23,65 

ı Silin Av. 
ı Pezeta 
ı Mark 
ı Zolııtl 

1 Pen~., 
20 Ley 
211 Dinar 

ı çervoııeç 
ı .Altın 

1 Mecedlye 
ı Banknor 

(kap. aa. 
Prafa 
Vlvana 
Madrlt 
Berlln 
Va11ova 
Pe~te 
BOlıreş 

Aelgrat 
" ~ıova 

...J.. 
l erlı:os 
Çimento Ar, 
Onyon Dey. 

Şark Dey. 
Italya 

Sark m. cua 
Telefon 

t7" 
ı"" .. 
so~ 
~H" 
&t.' 
23/ 
S!/ 

" . 
c;23-"' 
s-4-"' 

24t."' 

16~ 
ıs#. 
s.~•1· 
s 1aı' 
(,91" 
.. •• 11' 
s.4181 

79.~ 
ss.ô!7" 
ııoO 1' 

,, .... 
!.f/J , ....... 
,,9' , .... 
!~ 

Seyrisefain idaresi açtığı dava· 
da haksız olarak Eğeye haciz 
koydurmağa te§ebbüs eden ve 
gemiyi yolundan alıkoyan müte -
ahhitten bir buçuk milyon drah • 
mi tazminat istemektedir. 

istikrazlar TahviUer 

Istanbul mali ·işleri 
lst. dahill 95, 1 Elektrik 
~art f\}'Ollan 5,40 Tram\'IY 
D.Muvahhlde 60.- Tünel 
Gümrlikler 5 60 Rıhtırn 

Saydı mahl 4,S:O Anadolu 1 
Ra'd~t 450 Anadolu il 
A~kertye A. Milmmll 

lstanbul maliye itlerinin bir 
müddettir on be! malmüdürlüğü 

ve defterdarlık şeklile idare edil-
diği malumdur. Bu idare teklinin ._ __________ _....-, 

ıerek eshabı mcaalihin itlerini ge· lstanbul BeledlyeB 
ciktirmek, gerek müraknbe nokta- DarUlbedaJI Şehir Tiyatro-' 
aından bazı mütkülata ıebebiyet Temslllert 1 

verdiği görülmekte olduğundan BugUn matine ISTAlllUL ırı d"' 
vaziyet defterdarlık tarafından n Ulı'll' 
maliye vekaletine bildirilmi§tİr. saa~. 15,30 da ijij ~ ~ 
Bu itibarla idare teklinde bazı ta- ( uç saat ~ 
dilat yapılması muhtemel görül • Opereti 
mektedir. 

[!~ .. ~~~~~~~~~~~!~~~-~--.~.···;;;·;ı;;··ıı ::~:;:;;~~tb: 1111 I . .......•......... 
M Be•tellyenı ııı emleket Cemal Re4lt 8. lf 111 

hikayeleri ·-- 37 inci temsildir. ı 
Muharrir arkacıaoıanmwıan Bekir sıua · - _./ 

Bey (Memleket HikAyclerl) adlı bir eser Bugün - Kadık&y 
neoretU. Eaer An&dolunun ofmdfye kadar 
gW1 kalmıo g\lzelllklerln1, karakterlerlni Süreyya Sinemaamda 
göstermektedir. Bekir Srtkı Beyin e.ıterinl o- BUyUk renkli operet 
kuyuculanmıd. tavmye ederis. Satıo yeri ALEV ŞARKISI 
Remzi kUtUpbane.1idlr. lt&Yeteu l!'oka dUnya b&vadJai,_ 
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t'ürkçeye çevıren. l'eha111ettln Arvay 

Ceneralin ıelmeıi hepıini ta • ı Decli. .Alba Robertae kartı öy· 
tntm.ııtı. Hepıi ayala kalktılar. le bir hayret ve dehıetle baktı ki, 
Daha kendilerini topulıpm••ıt- ocladakilerin hapıi fatırdılar. Göz. 
lardı. C-.al Robert.in aanb o • leriDi yan kapıyarak kanapenin 
lan almma bakıyordu. Salondaki kenarına dayandı, jenerali töyle 
.... delik, fuclald kanlı au, baTla, tepeden brnala kadar .UZdfikten 
alb ahitia ıarip taT1rlan ona ai- eonra PJet benak 1rir ...ıe: 
alrlmclinaitti. Alha,a cloina eli • - Jeneral, ıin bu efendilerin 
-a IOlak Wr teldldeı llepeinin yalancı olduklanm töyli-

- E....e, burada pJri taMI bir 1.alim için müteeuifim. 
111 oldulmm ı&ra,onun Maclam, Dedi. 
fabt. .•. 

Alba lhOnfl ı..tlı 
- Peki, ıbl bot ,.e bara1• 

....... ıedrmeclitimi anladıktan 
tama, lrir kaç eleldlra enel bura· 
4a olap •iten ..,ı. hakkında bu 
•ltitlm ilticftp ....,.bi rica 
edi7orw. Ortada ,....tı bir zabit 
ftr, ılrflJ•IGIRIS· Binbitı Ro. 
'-taia niçia ,....._..lau aoru • 
llml 

c:-..1, St.ad'• hitap ettiı 
- ı..lt ..._ mltiniz, binbap? 
- Emerederainiz, ceneralim .... 

Bu.da ıaJri tabii bir teY olmadı. 
Arllaclqlanmla beraber biraz ev • 
Tel taruadan aynlmııbk. Bahçe • 
de dolqD'ken Roberbia paV)'o • 
nuncla qık yandıjau sördük, o • 
nunla birer viaki içmek İatiy••k 
İçeriye sinlik. Ro'-ta ..Ionda 
Jabm omnqorda. Biarz alay et • 
tik. Sipra, ....-,_ içtik. Bir 
uabk Roberta bin p.1et nefis bir 
Bırandy'ıi oldujunu, bundan tat • 
brlllak iatecliiini aöyledi. Büfeye 
doiru ilerlerken ayajı ıu kanape
ye takıldı, düftii. llqı büfenin ca
mına çarpb; f1I airdüiünüz kmk 
cam parçalandı, Roberta alnmdan 
Jaralandı. Meaele hundan ibaret
tir! 

Ceneral ateki zabitleri de &akı
tile iaticv .. p etti. Hepıi taıdik etti· 
lers 

- Tam•ınea dotra; eeneral J 
- llolNnta ........ ,....landı. 
- Dolaptan Mr life çılrannak 

latiyorda. 
Ceneral bu defa Albaya dön-

dl: 
- itte ıöriiyorıunuz, Madam! 

Şimdi mutmain mitiniz7 
- HaJll', ceneral.... Ani hi

lliMnia lnarbam Robertein hu ifa· 
.,. tudik etmedilini ıartiyonun. 
Bir il.. ele o• torar ... mm? 

•••• tıl, kendi9iae ..... IOl'Ul • 
....... ..,c:1an yermeclenı 

- .... arkadatlanmm llzle
ri tam =• dotra 1 

-Madam! 
-Tekrar ediJorum: Ba elendi

ler 1alancıdD' 1 IJice anlatabildim 
mi? 

- Madam, t&ylediliniz IÖzle
rin ebemmi1etinin farkında mısı· 
nız? 

- EYet farlandaJllll. Bu efen· 
dileria ,alancı phit olduklarını 

lly)Uyorum. Onları aizin •• Marki 
da Puan'm huunmcla itham e
diyorum. Z.ımecWMm ,.lancı ta· 
lıitlik ıizin kanunlannıza ılJre a· 
iır bir cürümdür 1 

- Madam.. Bu kadarla iktifa 
eclemezaiala. Mademki meaeleyi 
ortaya çakardnm, daha fula iza· 
bat verip deliller •öıtermeliaiDi:1 ! 

- Bu de aatea meaea.,i tama• 
..... orta7a çlllanaak iatiyoaam. 
Binbatı (Stead) m ve arlradatla· 
rmm anlattıktan hikaye ta••men 
uydurmadır. Binbqı Roberta, Ni • 
kolaon tarafından yaralanmqtD'. 
Yüzbqı, mafevk zabitini bir bot 
ıit•Jİ alnına iaclirmek turetile ya· 
raladı. 

Steacl, Alba'nm .asüaü kelli: 
- Jeneralim, inanmaymız •• Ma· 

clua.Netal• bir&s ha1alpered ıö· 
riinüyor. M .. ı. bizim 18ylediti· 
mİ2 ıibidir, kazadan bqka bir 
teJ deilldir l 

AIM ba 6 tlzmilMI •üabltiln 
llı6pUrcl8, oclanm ortama dotru 
il..t.di: 

- Jeneral, bu efendiler büfenin 
cammı 10nradan lrırmıtlar. Fakat 

en yüzbaıı Nikolsun amirini TUr

duğunu gözlerimle 16rdüm. Zaten 
yapılacak mua7ene de bunu İtpat 
edecek. Ben kendi elimle Rohert· 
lin ,arumm panıımanun yaptım. 
itte een.al, tattaki kanlı eu, ha•· 
lu .•. Hattl yaradan bir cam la • 
rrntııı hile çıkardım; itte o par
ça. •• Oteld cam lmmtılan da ha
lmm üatande ! 

VAKl'l 

Vapurda kayıplara 
kanşan 

Bu adama kamarotun sare
d mi vardı ? Kardefhai• 

iddiam blyleclil' 

llt&Dbul aiacea mabkemeain· 
de, düa "Dumlupmar,, vapurunun 
Karadenize yaptığı aeferlerdeD 
biriainde, kamarot F e,zi Efendi • 
nin ka7bolmuma ait mahkemeye 
devam edilmittir. 

Dünkü muhakemede üç phit 
dinlemniftir. Bmalardan kamarot 
l11nail Efendi, F epi Efendinin 
kendiıine vapurdaki TUİ7etinden 
ıikayet ettiiini eö7lemi9, aoma 
Feyzi EfendiDin kardeti kamarot 
on Nida yqmda Emin Ef•di, 
çajınlmıt ,o da tôyle demittir: 

- Ma:mun komanyacı Süley • 
man, aiabeyime ıarudi. Koman • 
ya meaeleainden aralarında iLti • 
lif çdmııı. Bana, SüleJJDanm ken· 
diıine fena ıözle baktıiau liylü· 
yor, "Bu vapurla bir daha aeEere 
ıitmiyeceilm,, diyordu. "Hele bu 
,sefer de ıideyim de, Lir daha ait .. 
mem,, dedi. O aefer, IOD feferi ol· 
du. Bir daha ıeri d8nmedL 

Komanyacı SGlyman, hu tahit· 
ile kartı, kendiainhı herkeae mü· 

aa-ri muamele ettifihi, Feyzi !fen
dfye J,ir ıaren olaıadıfmı, fena 
akle bakmadıtmı, eeue11 Tapu • 
run yalnız bir eeft!rlndt! koman • 
yacı olarak ham &ahmdatunu i · 
leri a0rd6. Emin Efendi, "Bir 1e • 

ferinde bulunmamıtbr. Dart, het 
aeferinde J,uJmmauttur,, dedi. 

Munun •• daT&cr Tekilleri A • 
rlfl '" Orhu Beyler arumc1a bu 
aırada tiddetli bir münakata olda. 
nie AN .., iki tarafa da mab • 
kemecl• bu pldlde mQukat• et. 
memelri ltbuamna bildirdi. 

Şahit V.ı.M Dmcli, "-•ata· 
a SilleJlnama, ftlllD'Ull Mr ..,_ 
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doltu ~ılcb. Dıa ılcf8• uykuda 
aallanmaia ba1ladatan11u bi1Mt. 
tim. Sababa karfl bu 1allantilar 
blablLlll arUı Ye benim ,için 
daba fada yatmak imklnı kal· 
maclı. Giyialp d ... n çıkbtn. CO· 
•erte yolca ırıaın llalletl betbat· 
b. Ben bunu ilk ance hOf bır 
.... ee flbl tcartılachm. paltoma 
ursndı•, klılketiml ~ektim ve 
bir diret• tatuDarak etrafı tey• 
retmeye baıladım. Rlıglr azıın 

Çlilıldarla ıpJerde, direklerde, 
parmaldıklarda ojolduyordu. Kö· 
püre k6pDre kabaran büyük 
dalıalar vapura aaldmyor, ona 
bir betik ııbi Hİ• ıola salhyor, 
pkardıf1 lifr tepeden açtıJI bir 
uçuruma JU••rll,ordu. 

GIYertede tOtrlna ııddetine 
da,anamıdım, •• anı Sfirdfm. 
Orede balaaaa yolcaıardae ço· 

r.l'UD 71&8 .. ,..,. olmuttu; 
8flar1aı birv tarafa dayıyorlar 

Ye talaammOI e'miye çal11ıyorlar• 
dı. Saıııı da 16bejini oynata 
oynata Hlondan d1t•n farhyordu. 

KabYaltlJI te qıe yemeğini 
het OD klfl 1edlk. Daf anıkhlar 
parmakla fleterUecek kadar 
aıdı •• ilk ama11tarda ben de 
baalırdıa biriydim. 

Fakat akııma dofra fırtma 
lahltltDa aldı: •Dtbif ltit 1-t
•• da b .. lach. T aylalar teltfh 
teılfb kOflllUfot ,,. koca remi 
kendiai plgın fibi o dalfadaa 
ba dal1•1a abvordu, 

Ben de içimde fenalık duy•· 
mıta •e dofruau korkmağa 
baıladım. Belki vakit geçer diye 
cleftetlml inime aldHD, yszmağa 
pllflJOl8m. 

Her dalp qrdukp reminin 
borda11 flm sGm &tOyor •• içi 
C•hrclı1or. 

Ya INıtarıık; 1• pml dllftll· 
iti UJllll acarumlana bfrfadeD 
eıkamaaa .•• 

Yara 1 
Yazan: Necmettin HaW 

Y arabbı 1 tam Hadele ka•u
fUrken ba fellket bana reva mı? 

Batım da fena halde dhmlye 
bafladı. Gid•p vat'Tlavı tec~be 
edeceğ•~ 

l 9 ll~nun eJNel 
Fırhna bütOo tiddetile dlrt 

glln, dört gece aürd6, •• bea 
bir 6 O fıbı yatatamcla yathm. 
Gemı bDyük bir butauye d&a
mOftO ı rem citer yolculara bak· 
mata vetıtem or •rd1. 

Esasen denız tat••-• twb
namn diomes ndeu •• kany:a 
ayak basmaktan baılca çare ''OL 

E•velld geoe deniz ıaldaı ... 
miye batladığl balde b• ancak 
don 6iJeye do;ru yat•kta• kal· 
kabi ldim. VücudOm pelte tibiy
di. Nevse bır kaç bol limoDlu 
çayla kendime gelebildim. 

Y ann arhk kara ı&ıecefiL 
Herke• beyecaab, fakat lilı 

biri benim kadar deta •. Vaps
da ahbap olduğum 4mar1kablar
dan daima Amerikaya dair ba
vadiı istiyorum; fakat o maba
rekler de benden merıkh. Tlr-
kif eden geldttfm aatqıhaca bfr 
nal yağmaruour batlrfor. Htm 
de neler eormuyorlıtl Aile ...... 
babamın, kardeılerimla bba 
benzeyip benıemed lr !thd, elbi
ıemi Avrapıdan an ptlrditftDI 
•atta Tllrldyenin n•I bir ..
hir ( 1) olduğuata 1ot••laı bile 
var. 

Fakat adamcağıılan maıar 

g6rdDm; kıbabat bil:m. Biz 
ıarkb'ar kebdlmfıf taaatmam•••• 
ki... Şırktıbğı meıi1ct 18fllltftı ı 
garplılar• glYUr deyip ıeçanşiz. 

Fakat giYUr asıl biziz, pardon, 
yani on • r, arkada lıatanlar ... 
Ben ruhumun bltla tftlyak1Jle 
hlrriyet, nr •e irfaa di,arnaa 
kOf111orum. iki MferiJMle 'fUife alclıtmr llJ• 

.... a.. ....... malalrwde, 
m8cldelımm•lllte lhderllen "Rı· 1--------~--ı::::1::::===--=======-=======-=-ı---
Dn 1ma11 bir mektup obmnuı Gavrimübadiller arasında 
Kaıımpqatla ........ ad .... te 
bö1le l.irili ....... .........dı • 
imm arqbrılll""._ brar ••il . 
mifti.Ba ............. lliliılel.hak· 
kmcla ,_ı .... iht.rlar ft1'CIL 

Dtia, •ehkmnenimı ma.eldrere
ıine ıela cnapta, "'11• Mr ada· 
mm bulunamadıiı yudıyordu. 

Bu ite dair big bir 197 bilmedi • 
iiai .&Jli1• lllU'UlfO'& Huaa Ef. 
de clinleıaildi..._ ....., ..cicLleia• 
...... Kltif ... ..,.,. ..... 
~btedi. 

MWnk--. zs xa ........ ı 
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Bono tevziatı yapılıp 
yapılmamasından ihtilaf 
Bonolannı satanlar hükômetln yeni· 

dea boao tevzi etmesine taraftar 
Halbuki iatilJmklan u •Dalar 

&la olaa ıayri mübadiller ltiuele
rine mukabil alclddan bonolan 

-----------------------------------------ıÇuıuabaıüalö~-- ... ,.. 

GaJri ..._.iller arumda aü
W. ... DOldai ...... ihtillfı çık
...... pJri mtlı.ctiller ba yüz -
.. n iki lawa a,nlmqtlr. 

lldillfm •Mbi 111darı 
ıatmıılardır. Şimdi yenid• llDao 
al.,.iı •• bulan da .atarak za. 
rurl ibtiJllÇlarm teminiai tlitln
mektedirler. 

Ntlfus mDd8rU ve Hasta bir kadının 
lskAn ıııerl ısrarı 

Umum ntıfua mOdtirii Ali Galip lzmirden selen Zehra iıminde 
leyin yum veya Pazar tünü ,eh· bir kadın ~ ründenberi Belediye
rimize ıelmeıi l>eldenilmektedir. ye gelerek kendltinin hir hutane
laklıa miidürlülderi de bu müdür. de tedavi eclilmeaml iatemekteclir. 
liiie tibi bulunduiu için Ali Galip Kenditi baltaneJe ı&nderilmit, a· 
Be,.m ıihrimisde bulunduiu müd· yaklannda bulunan hastalıtuı te • 
det iakiD itleril megul olacaiı daviai için her ailn •bahlan hu-

tahm• edil" • taneye uframaıı blldirilmiftir. 
ın ıyor. •-'L- _._ ted ••• L•~· • 

~ara a,,- avııım 1UUI ıurme-

" melde, yatmlmumı istemektedir. 
-··•rSloaoıo tDrbesl Bu talebi kabul edilmeyince Zeh-

Miw Sillllam StileJmaniye • n lmmıı, dan Belediyenin lnfine 
.telci Ulrbeainin Bapekil Paf&Dm ıelerek: 
irtatlan berine Evkafça tamirine - lzmir belediyui bana ne ıil· 
lu.ıv verilmifti. Tun-in tamiri zel 1-la,ordu ! diye ba~ ~io'a 
~ k "f ·•- 7700 lira ka ıiklyette balmımut, elmdeki ça • 
tlar L~ı yapaf~~~· anlatıl: m&fll' paketini Belediyenin mer • 

Dlf m&ar •-.ti diTenlerine bırabrak ,itmİftİr• = ~=·f t&rt.aba etrafım ıe· Zehra,a Darüllceu,e sitıaeai 
lraıv ftl'llÜt, •• bara· teklif edilmit İle de: 

dala iki dM•• itti-Mir etmiftl. - Ben or&JI da biliyorma. üı 
~ dillrls•am ahibile Evkaf iyi y• hutanedir, dire i.ar et • 
...._._ pbn ihtillf ta halledil- mittir. Bu mühtaç kadının maal• 
llaiftir. Yelnnda tlrbenin tamirine tef polite teelbn edilmesi mecho-
hı•emaıkbr. rif9li hani ol11111flm. 

bmJalcb. o tün, •üdc:lehmnnat 
.... ı.wa.c:1a ---- bileli • 
recek,. IOnra •iltlafaa yapılacak • 
tır. 

idama mahkôm 
gebe bir kadın 
Ameribda Beatrice Saipes İt• 

minde ltir iradın idama malıkGm 
olmuftar. 

Bu kadın hir polis Tm'lll11f n 
lldürm&ftü. Bu lradm da muha. 
keme neticesinde idama mala • 
kim olmupr. Fakat bu kadının 
Uç hafta eonra doiuracaiı anla • 
tıldıimdan hGlmıün doiurmuı • 
Dl mütwlrip infaaı tebrrür et • 
mittir. Mahkem bdmm yaJde 
olmumı mGtealtip adli1e tarafın 
dan bir miclabale wb halmadt
iı takdirde iclam edilecelinde 
f1iplie yaktm. 

Bu hldiM Amerika efkln • • 
mumbwi &zerinde derin Wr tetir 
icra ettili için bdmm affı için 
çabplm•kt•dD'. • 

Gayri mübaclillere iıtihkaklan
am Mı- ıa...- mulsaltll ltir müd· 
det enel boDO teniab 7ap1hmt
tı. Mecmu laıwetleri 7 milyon 
Tüık lir .. olea ı.a lloaolann kar 
pbp bmircle •• l.tan•1.ta bala
m Yunaıa -"hfdir. Bu malik 
.... ,..,. pkanWıiı Yakit PJ 
ri mihcliller IMa bonolarla miiza· 
1etlelere ittirek edebileceklerdir. 

Ga,n mlbadillere ilk parti ı.o
ao- tnslatmdea batka aynca lto
DOlar da ••rilec.ktir. Fakat mali
ye veklleti mevcut bonoların eta
ba zi,acle kıymetten dütmeaine 
meydan v......U için elde bulu 
nan bonolarm itfuma kaclar ,.. 
niclen teniat ppmamaia karar 
•ermlftir. Ga,n mObadiller Cemi 
Jeti Wan ..,_i Maliye Vekile
tinin bu noktai nuannı tunami
le 11111ftfık halm111 •• boDe te• • 
sieb yapılmuı içia Mali1e V ek&
le&i ne:adincle hiç ltir tetebhiete 
hulanmamqtır. CaJri miı.dill• 
elen fasla WAblcı olanlar da Lu 
fikre ittirak -..ldedirler. 

Bmnm için yeni bono tenlm
nm IUratJe yapılmurm istemekte 
•e cemiyet idare heyetle ha fikre 
taraftar olmaclıiı için hflama et
mektedirler. 

idare heyeti ise, timdiki halele 
100 liradan 36 lira7a dütmüt o• 
lan birinci tertip boaolarm 1..J. 
deD bono çıkarıldıiı taWinle ti .. 
ha aİJ'acle düteceiüai nuari iti
l.re alarak ba fme taraftar ... 
iilclir. 

Don, pyri milhadlller cım,.d 
idare heyeti toplanarak .. ....ıe 
JI ıöriifllllt Ye ıayri mtl&atliller 
nlmma lzmire ,iden mcaM ..... 
lzmird~ki Yanan emllkbda tufi. 
yeti faaliyet hakkında Tel'dlll la 
hah dinlemlftlr. 

Gayri mGbadiDer Cmıi,ethda 
umumi koqreai ıelecek a1111 • 
l»efinde toplanarak meveut ihtill• 
fı ıiriifecektir. 
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Kimlerdir, Ne Kazanıyorlar ? --·-·----·-····--················· ...... --........ . 
Münir Nurettin Bey 

Alaturka musiki hakkındaki kanaat
leri, verdiği konserler ve tahassüsleri 

Muganni Münir :\urettin Beyin hı· 
yatındaa •e hızı kanaatlerinden dünkü 
nfiıhamızda biraz bahsetmi,ik. Münir 
Beyin masikimlz hak\.,ndaki intibılannı 
da buıün yazıyoruz: 

Bir konser için.: 
Münir Nurettin beye, senede 

ancak birkaç konser vermesi do
)a711ile ititilen tikiyete benzer ta
h ... üslerden ve temennilerden 
bahsettim. Dedi ki: 

- Haklıdırlar, fakat ben de 
haklıyım. Konser "Yermek için ha.· 
:nrlanmıt olmak lazımdır. Bir 
konser hazırlamak benim için en 
llf&iı iki aylık bir çah§mıya ve e· 
meie mal oluyor. Çünkü bizim 
muıiki telakkilerimiz cok dağı • 
nıktrr. Alafranga sev~nler var 
alaturka iıtiyenler var, halk tür~ 
lrutü sevenler, piyasa ıarkı11ndan 
lıotlananlar var. Bütün bu nokta
lan hesaplıyarak öyle bir prog • 
ram hazırlıyacabmız ki her ıı • 
.nrf halla memnun edebilıin. Biz· 
Cleki dinleyiciler, diğer memleket• 
)erdeki dinleyicilere kat'iyyen 
benzemez. 

Konser mü~külatından birisi 
de, hiçbir memlekette olmadığı 
halde, bizde konserlerden çok 
fasla, yüzde yirmi resim alınma • 
ııdrr. 

Yanbı tellkkiler 
Münir Nurettin beyin esaslı te

eaaür Ye ıikiyetlerinden birisi de 
muıikimiz hakkmdaki yanlıı le
likkilerdir. Diyor ki: 

- Vakıa her millette ayn iı· 
tiktmelte yürüyen cereyanlar o • 
labilir. Mesela Franaızlarm klasik 
mu.ikiıi yanınd~ bir de Mon.
martre muıikiıi vardır. Fakat bun· 
lar derhal ayırtedilir ve bir mü • 
nekkit ite batlarken asıl Fransız 
muıikiıini, klaıik muıikiyi ele a· 
lır. Halbuki bizde kritik yapan· 
lar Türk musikisi deyince ıözle
rinin önüne bir bar mızıkasını 
ıetiriyorlar Ye bir çalgılı kahYe 
muıikiıini nazarı itibara alarak 
ite baılıyorlar ! 

- Bugünkü muıiki hayatımı· 
zı nuıl ıörüyonunuz? 

San'atkin en çok dütündüren 
hu !ual olciu. Çünkü mevzu pek 
ıenıı Te tümullü idi. Fakat Mü • 
nir Nurettin bey bunu kolaylıkla 
Te knaca ifade etmiye muvaffak 
oldu: 

- Bu 90rduğunuz ıual çok 
mühim bir mesele, dedi. 

Kendi kanaatimce Tu··rk · • m~~ 
ldıı deyince aklıma pi-· .k. . l J-a mu -
•ı. ııı ge mez. Türkün klasik ve 
hır de halk musikisi gelir. Bu iki 
kısım da kendi aahalarmda fe-.ka· 
lidt zengin olmakla benLber bizde 
11oluanolaıı kısımı bugünün ihtiya~ 
lannı, duygularını ifade edecek 
tem ili musikidir. Aaıl kllıik 
Türk musikisinin armonize edil • 
meai taraftan değilim. Buna im
kan da ıöremiyorum. Eaaaen bi· 
zim eıki muıikide melodi zenfin
liği ona armonile 'Yerilecek •enfin· 
likten kendlıini müıtalni vaziyet· 
te bırakmaktadır. 

Yalnız, yapılmuı llzım 

bir ıey varsa, hakikt Türk melo • 
'dilerini, Türk renklerini garp 
telmiğile telif edebilecek temıi • 
li bir muıiki vücuda •etirebil
mektir ki, bu da birkaç ayda ola· 
cak it delildir. Her iki muaikiyi 
bihakJdn bilen ye keAd.iaiade 

bestekar ruhu bulunan bir ada • 
mın ıenelerce çalıtması fartile 
bu İf, yavat yavaı vücut bulabi· 
lir. Her memlekette de böyle ol
muttur. 

Klasik muıikimizin yegane ili· 
tiyacı iae, icra tar.zındaki muvaf· 
f akıyet, iyi eda ve hinetmek kıı· 
mında toplanır. 

Hasıl çahııyor ? 
- Sesinizi naul muhafaza e

der nasıl çalıtıraınız? 
- Bet sene evvel Pariste ta· 

na başla.mııtım. Garp musikisinin 
ıeı tekniğinden birçok noktalar· 
da istifade ettim ve etmekteyim. 
Sıhhatime dikkat ederim. içki ve 
sigara kullanmam. Her gün ıeı 

ekzenizleri yapar ve okuyacağım 
eserler üzerinde daimi surette ye
ni renkler, yeni ifadeler bulmak e 
melile çalıtırım. 

Beğendikleri •• 
- Eakilerden kimleri beğenir· 

•İniz? 
- KIAaik beıteklr1ardan en. 

çok beğendiklerim Itri, Büyük De 
de efendi, Zahariyadır. Klbik 
ıarkı beetekirlanndan da hacı 

Arif Ye Şevki beyleri be~nirim. 
Yenilerden, Ali Rifat, Lem'I, Muh 
liı Sabalıattin Ye Y e1art Asnn 
en beğendiklerim arasındadırlar. 

- Musikimiz için ne yapmak 
lazımdır? 

- Türk musikiıinin kıymetini 
maalesef kendi müntesipleri dü_
türmüıtür. Bu musiki iyi ifade o
lunduğu vakit iyi dinlenebiliyor. 
Türk muıikiıi alaylı muıikitinu
lardan kurtarılıp yetitmit insan • 
lar tarafından ekseriyetle temsil 
edildiği vakit kendisini bu teze'b
zfrpten lruıtamııt olacaktır. Bir 
mektep Ye bir disiplin llzrmdrr. 

Taniyeler 
- Yeni yenıenlere ne tavıi· 

ye edeniniz? 
- ETI"ela her itte oldutu ıi -

bi musikinin de bir iJıtiıu tubeıi 
olduiunu kabul edip ona elifin • 
den bqlunayı. Bir disiplin al • 
tında ıayeye dolnı yürümeyi. Q. 

klllllamn, tapnninin yalnız ba • 
imnaktan ibaret olmayıp okunan 
eserin ifade ettiii manaya röre o 
eseri icra etmenin llznnreldiği· 
ni ve atıl meeelen.in ruhunun bu· 
rada elduiunu.. Nihayet iyi oku· 
yanlardan iyi tanr ZSirenmeyi .. 

• • • 
Henüz otuz bir 1'&frnda bulu· 

nan renç ıan'atklr Münir Nuret
tin beyle konuıma11u:ı bun.da 
bitti. Malam olduğu üzere ke1tdi
si yakında lpekfilm ttüdyetu11da 
çenilmiye ba91anacak "Mineli 
°kuJ,, imıindeki filmde bir rol a· 
lacak "Ye bu 9Ui"etle film hayatına 
da hatlunıt bulunacaktır. Bu fil· 
min ••ilriıini Meı'ut Cemil ha· 
Sll'lamaktadrr. Münir Nurettinle 
~•'ut _Cemili inenlere ae büyük 
bır müJde. 

A. Sim 

Cenevredekl Japon 
baş murahhas~ şehrı.: 

mlze geliyor 
Cenevredeki Japon bat muru

laaıı M. Mabulca hu aym yinni be
tlnci tünü telıriaize seleee'ktir M. 
Mabukanm Anbrara ela ıitwıe 
Iİ •uMGMldir. 

VAKn' 

Bozkırda 
Çeyiz 
:Yüreği temiz bir Amerikalı, 

~ ıampanya !İJeıini karnınm 
üstünde oynatarak: 

- Kimbilir kaç piliç değerin· 
dedir, diyordu; tam bir kız çeyiz· 
Jiği .. 

Şiıeri\n altm ıa:rısı etiketi, kır· 
mızı boyun klğıdı, hepsi tamam 
ve yerinde icli. 

Şa9alıyarak yüzüne baktım: 
- Yarm Aliıar•a gidiyorum, 

dedi, köy köy dolaıacairm. Yay· 
la köylerinde bot tiıe para yerine 
geçer. Bildiğimiz hayaiı beyaz 
!İteler epey çeplclıiı İçin timdi 
iki yumurta palıa.ıma 'kadar düt
tü. Fakat r f-ıkli Ye dört köte, 
yahut toparlak viıki !İtelerinin 
tavukla deiitildiği olur. Yayla 
köylerinde tite maldır. Bu ıam· 
panya ıiteti ile yahudi, bir hindi 
alabilir. 

Bol kahkahası ile gülerek: -
- Bir ıün, ufalmıt, köyleımit 

bir kasabada geceliyordum, de· 
di • Burada e1ki bir Türk hama· 
mı vardır. Hamam her zaman 
ıaıtılma:r. Senede bir kaç gün, 
zen.giln mtifteriler pçerıe, ve ara• 
lannda benim ıibi ııca:k ıuya ıu· 
•amıt olanlar bulunurıa, akfam• 
dan 11marlanır. 

"Hamamcıyı çaiırdım. Odun 
parası, bir de temizliie daha dik· 
kat eder diye sarı Te k6teleri oy• 
malı 'bir lildSr titesi Terdim. Ha• 
maıncı teTinçten po~un bü· 
tün yamalan eymyarak ıejirtti, 

ıitti. 

"Erteai .Un; camım delikleri 
çulla bkanmıı tonoz kul>be altın· 
da, cöbek tatma usamıııt, terli· 
yordum. Biru IOlıra kapı hafif 
aralandı. Hamamcı beni daha 
hOfDUt etmek için bir ıramofon 
ptirmifti. ilk keyduiu plljın 
ne oldolunu e6ylemeie liisum 
yok: Bir ~ yerillden çatlamıı 
918 felmretlar9ldan l>iri. .. 

Soplduia ~dmiim vakit ter· 
cüman, ıülerek: 
"- Hamamcı, kueura hakma· 

emlar, iiyer. Pili fazla cı.zırtı· 
bdrr allllfta, baahada bafka A· 
merika martı 1:nılamadnn. 

.. . . 
Aliıar taraftarında bir kaç se· 

nedenheri teprak kazmakla uira· 
ıan Alman miJteltanuı, bir tün, 
'bana kliıt üs\üncle gördüklerini 
ve bulduklarmı anlatıyordu. Top
rak katlanm töyle aTaladı: En 
üstte fimdiki k&y, onun altmda 
1nı köy\ln 61ülerihia kemiii, bir 
kaç metre eonra. &ir medeniyet, 
Te artık lıer metrede bir haıka 
medeniyet •.• 

Bu medeniyetlerin bilmem kaç 
tanesini ıaydı? Ve her aayı9ta 

"bana, oradan çık~, her biriıti 
müzelerin paylapmadıiı ya bir 
kabanma, ya bir vazo, ya bir 
tetti fotofrafı pleriyerdu. Ali· 
far kaylülerinin, dedelerinin ve 
büyük dedelerinin eT1 ecak ve 
ıofra etrum• re.imlerini hile, 
l»airrna l>uacak lmdar kııkanı· 
yerda. 

Çadaklan .,.· 1Miyük tfJlmiı· 
yenler tan.fınclaa tutturularak, 
mbe, llriin •olafbnlaıt teatiler, 
iılemeli ~Ü, !halekler araııll· 
da ç~yizlik, 1'ot ıite gözümün ö
nüne ıelai. 

Bot tite, çeyi:ılik mal! Doı· 
tum Amen"kalmm kamı üıtünde 
&J"ftlJaa 'hot titefriia altna etiketi 
l»ir •Jbae. 1a11W1 silM .. la:ror ,,;.. 
nitJi~. ~!'19 ~, Ye 
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Yeni Fi/imler 
Majik Sinemasında ,...... __ __.,... .... _ .. ____ ........ --...... . 

Son Tayyareciler 
R.ıclt«rJ Da: / Marv Aılor / Erle Von SıroJıeı.,. / Joel Mc, Crea f Dorotlıg /fit/• 

7\ Jajik Sinemasında gösterilmekte olıın 

Yakında Majikte gösterilecek 
olan "Son tayyareciler,, filminde 
Holivutun en mahir tayyarecile • 
rinin havada yaptıkları abtları, 

havadan yere doğru 200 mil sü· 
ratle, düıerceıine initlerini seyre
derken heyecandan ter dökecek • 
siniz .• 

Filmde nava kahramanlarının 
ne kadar mühlik vazifeleri ol • 
duiunu röıteriliyor. Aıkerlikten 
yeni terhis edilen. bir tayyarecile 
rin hayatlarını kazanmak için' a .. 
bldıkları tehlikeli mesleğin kor • 
kunç ıafhalanndan baıka Holivu 
tun ıinemacılık hayatını da bu 
filmde görecektiniz.. 

Filmi temıil eden artiıtler, 

herkesçe malumdur. Fakat tayya· 
re hünerlerini yapan fedakar 
tayyarecileri de huumaklığınnz 

İcap eder. Müheyyiç sa neleri ya 
ratanlar meyanında ~•erin müel· 
lifi tayyareci "Dick Grace,, bah· 
ri muhiti reçerek Amerikadan 
Havay adalarına kadar hiç dur· 
madan uçarak giden tayyareci 
Art Gobel'de vardır. 

Atk onlann kanatlarını dai • 
ma harekete getiriyordu. Rehber· 
leri ya ölüm veya hayatlı .. 

Garp cephesinin kahraman as 
lanları Holivut semalarının par • 
lak yıldızları olmuşlardı. 

Son Tayyareciler filminden bir ııhne 

O kahramanlar, yalnız harpte 
ölümden korkmamak mecburiy.e • 
tinde olduklannı zannetmeyin. 
Onlar zaten bütün hayatlannı iı• 
tihkar etmit isanlardır. · 

Çünkü tayyarecidirler. 
Atkı ve ölümü ayni tebeuüm· 

le karıılıyanlan filmde size heye
canlı dakikalar yqatırken göre • 
ceksiniz, müheyyiç sahnelerin ~ 
yuzunu anlıyacakaınız, inaan 
kudretinin nelere kadir oldufun.u 
tasdik edeceksiniz. 

Holivut bütün gizli kapılarını 
ardına kadar bütün dünyaya açı • 
yor. Size bütün hava kahraman• 
larını bir filmde takdim ediyor. 

• • • 
Harbi umumide otuz tayyare • 

den mürekkep bir hava filoıunun 
yegane sağ kalan ferdi ve bu e • 
serin müellifi olan Dick Grace 
"Son tayyareciler,, filmi çevrilir
ken Holivut ıemalarmda da ha • 
yatının dehıetli anlarını tekrar 
yaıamııtrr. 

Film yapılırken düıüp ölen 
tayyarecilerin, bunca ıene harp • 
te dütmanlarla pençeletip kurtul• 
duktan sonra mai9et derdinden 
atıldıkları tehlikeli vazife batın• 
da kurban gitmeleri hakikaten 
insanı müteeasir etmekte ve bir 
çok seyircileri ağlatmaktadlJ'. 

Terkos şirketi ge- Vapurculukinhisarı 
ne mahkum oldu geriye mi kalıyor! 
Terkoı !İrketinin abunelerine su 

vermediği halde tamam abune he· 
delini tahsil etmesinden dolayı a· 
vukat Mün'im Mustafa Bey tara· 
f mdan aleyhine açılan davasının 

rüyetine dün dahi devam edilerek 
karar tefhim olunmuştur. 

Bu karara göre şirketin filhaki· 
ka haftalarca ıu vermediği halde 
mütterisinden fazla para tahsil et
tiii anlaşılmıt ve fazla alman pa· 
ranın red ve istirdadına mesarifi 
mahkeme ile mahkUmiyetine ka
rar Terilmittir. 

Vapurculuk inhisarı hak.kında• 
ki kanunun bir sene tehirle tatbik 
edileceği hakkında bir fayia v~ 
dır. 

Bu hususta dün vapurcular birw 
liği ile latanbul Ticaret Müdiriye • 
tinde yaptığımız tahkikatta kanu• 
nun tehirle tatbik edileceğine dair 
bir emir gelmemiştir. 

Bir tayfanın katil 
muhakemesi 

Zeyrekte vapur tayfalarındall 
Lutfü Efendinin öldürülmesi m'll" 
hakemesi dün ağırceza mabkemr 
sinde görülmüttür. 

Hatırlardadır ki Terkos tirkeli 
hundan bir müddet evvel teıisat 
he deli için fazla para aldığmdan 
dolayı gene mahkUm olmuıtu. Maznunlar, Bedri ve Cemal Ef• 
-=~=:ıı::::========= lerle Mehmet Ali Efendidir. Meb " 
derin bir rüya ıarartısı içinde, 
Bozkır Kızlannın alı sönmüt ya· 
nakları, pınltı11 dmmit bakııları, 
'hayal meyal dalıalanıyor ! 

Fal• ltİfXI 

met Ali Ef., teıvikten maznun o -
larak, muhakeme ediliyor. 

Dün be: tahitler dinlenib11İft 
muhakeme, baıka tahitlerin ~ ~ 
irrılmaıma kalmıttır. 
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lstanbul barosunun 
üç senelik faaliyeti 

Mahkemeler teşkilatı kanunu Jayihası 
8aronun idari raporuna göre, 

bar•, 1 klnunu evvel 931 tarihin
d-.ı 1 k&nunu 1ani 932 tarihin( 
kadlJ' 74, ı kan\lllu ıani 932 den 
1 kAnunu evvel 932 tarihine kadar 
da 700 evrak üzerinde muaınele 
Yllprnı§, bu müddet i~erisinde vaki 
01aıı ?4 §iöAyetten. 33 ü hakkında 
"\la1ne)e tayinine, 8 1 için de ka -
"-• ittihazına IUzum olmadılı ne· 
ticeılne varılmıf, 6 ihtar, 1 tevbih 
~ 4 avukatlıktan muvakkateq 

"''"' kararı verilmittir. 
Bu mUddet iç.eriıinde 27 ıi ye-

"' k&yıt .._ '1 ıi nekil olmak Uzere1 

~ kayıt muameleıi yaınlnuı, ka • 
)ı\ için mür•caat edenlerden biPi· 
"-ln isteıi recldolunmut. birin ev
t\k1nı t~mamlamau bildirilmb, 
ı& •V\lk"ta niıo.mnamey gör ye. 
illin ettirilmi~, bunlar, ruhı tna -
11\tler"ni alnuılanhr. 

Muhtelif mnhkemcl~rin v rdi· 
ii aa t.eza, 44 hukuk olmak üaere 
12 adli müzaharet kararı üzerine, 
baro azasının yardımlan riça o -
llıntnak &uretile adaletin tecellisi· 
tıe hizmet edilmittir. 

Kaç •vuk•t v;:ır? 
HikiınHi•, memuriyete tarin 

~ilm.ıc ve meıle l terk ıuretile 
Us awkat avukatlıktım ç kUmif, 
~in avukat. lstanbul baroıundan 
\t.tJca barolara nakletmif, l kAnu· "\I enol 932 tarlhinde lıtanbul 
~una lrayıth avukat aayıaı 
6&'J Y~ çık 11ur. 

I 8Q \Uüddet içeriılnde avukat • 
ardan Hüseyin Sami, Sami, Meh· 

lft t AU, Hasan Akif, Klrko1 Ke • 
llıa), Çivi oğlu Bodosaki, İbrahim, 
Alram M\ıon_. Poaant Ter~iyan, 
~ talı Ali R1z• Beylır öl"'\iıler· 
Gir, Teklif iiacrine müaakore_ye, 
~ za\lt\nn hatıralanna hürmeten, 
bit dakika ara verilmi§tir. 

9~9 ıont)Jind~ 421, 930 ı neıin
~· 50S, 931 ıeneıinde 625 vrak 
'llltrimı muamele yapddıl• hılde 
~q ICTI\' tllUilımele 774 dU bul U·· 
~ ... 

MukftY•••l•r etrafında 
Bu ıene baroya gelen 774 ev • 

~"ı.n 74 U tlklyet, 72 si ınüza • 
~tcttl•. 120 ıl avukatlar tarafıq· 
'tı verilen mezuniyet istidaları • 
~. ••ri kılam lstanb\11 mUddeiq
~~1'\ilijin n aY\lkatlara yapılan 

liıt.t ve di er muhtelif huıu -
"ta •ittir. 

" 889 ten ılndo tiklyet sayışı 
ao' &30 da es, 931 de 86, 932 de 
" db. 829 aeneaindo 5 avukat11 
"~~Ytle11dı hulunulmuf, S avuka· 
• 

1~la, f.eı 11 verllmi§, 930 sene-""d' 1 avukata tavılyelePde bu • 
~'-111\qı, a avuk•ta ihtar ee•aıu 
)\~Uh'li~, 931 de 7 avukata tavıi • 
~ •1dı bulunulmuş, 4 tahriri lh • 
~, 1 1 to'Vbih. a muvakkat~n ~v~ • 
~ıktln rneni ceıaaı verılmııtır. 
~ de iıt, 4 avukata tavıiyelerde 
~ih \ln\llnı,11. e tıhrbl ihtar, ı tev .. 
--.· 4 ''"~vıkkJ.ten avukatlıktan 
'' CQtaıı V•rilmiıtir. 
•ı. lranun llyihaaı 

t!do. A ""ltlt rı tapgrda. d&lha bir çok itler 'd 1llda İ%alıat verilmektedir. Bu 
•·~ töy!e denlliror: 

'111 dllye vekili bey~fendi latan• 
~ l»alunduklal'J aırada mnhke, 
~ l9flrll&tı kanunu IAyihası 
\ d da tetldlırat icra, baromuz9 
~ ~-·• cbni9, arkada,lar tef• 
~ lmmiıyonda baronun 

noktai naıarını iıah eyleınitlerdlr. 
Adliye vekaleti tınafmdan 

mezkur kanun liyiha,ından 50 ~
dedi, baromuzp. aönderilmit, kırk 

adedi rüfekaya tevıi, on ad4'di de 
alona ve ki.it\iPhtmoye vaaolun· 
muı, tlbiıe oda11na vı ıalona ko· 
nulan ilanlarla da riif eka meakfir 
Jiyihanın baroya ıöndorildiiinden 
haberdar edilmitti. l9bu kanun 
llyiha11 kendilerine ıönderilen rti• 
f eka ile mezkftr llyihayı mUtalea 
eden rUf ekadan yalnı:ar blr zatın 

mütaleaıını baroya gönderml§, di
ğer rUf eka tarafından bir {l1Üto,1Qa 

derrneyp.n edUmem!ş olduiuqu 

muhterem he1etiniıe arıetmQk 
me~buriyotindeyiz. MeılPki ve va-
tani Qlan bu iİbi meıaild~ rüf ek•· 
run himmetlerini eairıemem leri • 
ni :ric ed riı. 

E8ldşehlrdekl komisyon 

Adliye veklleti tardmdan 
ihzar edilen meı;kur layihQ.yı ve 
dermeyan edilen mütalQAlan tet· 
kik etmek üzer~ Temyiz ma.hke -
nıesi birinci reiain\n riyaıeti &hın
da Eskiıehirde te§kil edilen ve 
Temyiz ına.hkemeıi ikinçi reisleri 
ile bir kı&ım aı;alarmdan mürek • 

lçep olan kQmiıyon• bftıı baro r~
isl rile baromuaun roiıi de davot 
QJunmuıtur. Mc;~kGr komi•yona 
reiein ma:ıeretine mebni bir. iki 

defll mıibat •zaımdan bir ıat i· 
zam edilmek ıınt\ile ihıar edtlen 
kanun layih ları h kkında baro -
mu da mıüık ratt iıtira.k etml• 
i.e de, komlıygnun toplanmaıma 
mtbnl1 dov•mh avHtt• müıalr•ra .. 
ta İ!tİrake imkan bulunaınımıt • 
tir. 

Baronun bUtçeai 
iltçeye gelince, Baronun 1933 

senesi umumi varidatı 151718 ve 
masraf kısmına konulan tahsis•t 
yektlnu da 12,486 liradır. 

Türk talebe birliği 
içtimaı 

Milli Türk t~lobe bir\iii kon -
greıinin ikinci celıeıi dün ıa"t 

15 tş birlik 1?in,1Tida kcmwre re.iıi 
Haaan Jiyl\tıi Btyin riy~a~tindc 
,ktedildi. 

Goçen çclıede birliiin IAYt ve 
tems.il mtdd@leri müıa.k-ıro dil· 
roiı v ni11.mnımenln ıhı madde 
ıi kabul edilmiıti. Bu celıedo. bi~ 
liiin iıahk m0toleıinı temaı e .. 
d~n yedinci ve ıekiılinci maddele 
'' U:ıerinde çok hararetli ve uauıı 
mUnalcııılaP yapıldıktan ıonra ni 
zamname komisyonunun tanzim 
ettiği f ederuyon eıuına mUıte • 
nit tekil lttilalcla kabul edildi. Bu 
yeni §ekle sare bUtüI\ DarUlfilnun 
ve yUkıek mektepler taleb~sinin 

birlile dQirudan doğryya azıı 
olmaları temin edilmit bulunuyor. 

Konarenin üç\incij çQIHsinin Pı r 

zartesi ıün\i B~fQihı Hılk evinde 
yapılmaşı kararlsı;tırdmıttrr 

E naf bunkaıı ve 
esnaf 

Esnafa ~enit mikyas~~ yardım 
edçbilmek için eşnaf bank\\ll u~r· 

mqye.ıinin çoüllltd~caj1 vo nl " 
zamnameıinin değ it tirileçıvl hı• 
ber alınmı§tır. 

VAKiT Sayıfa 7 

M. Esat Bey Lond_radan K~pa _ş-idip 
Sabık adliye vekili gelme sekız gun 

avukatlık 
yapabilir mi? 

Evvolki ıün lzmirde lııkı Rı • 
ııyı katletmekton maznun iken 
boraat eden ve evrakı T omyizce 
nak11edilerok yonidon muhakemo 
yo tibi tutulan Kuıadalı Müıer· 
ref Hamının muhakemesi vardı. 
Müıerref H. ı müdafaa eden avp
k"t Ömer Fuat Boy riyaıet mllka 
mına ıabık Adliyo vokili Mah -
mut E..at Beyin do m•ınunun mü 
daf aa11m YILPmık iıtediğini ıöy· 
lemi§ ve Ömer Fuat Beyin bu ta• 
lehi uzun uıadıya münakaşayı 
mucip olmuıhır. Reiı Bey Mah • 
mut Eııt Boyin bir Baroda mu • 
kayyet olup olmadıiım ıormuı, 
Ömer Fuat Bay de hunu hiJ.medi • 
ğini ve f {'.kat ınumaileyhin Adliye 
vekilliği yaptılım ı6yledikten 
sonra: 

...- Bendeniz ınüdaf a~ya ha-zı· 
rım. Maksadım maznun lehine h~ 
rekottir. 

demiştir. 

Maanun vekili müdafaasını 
yapmış ve muhakeme, Mahmut 
Eıat Beyin bu davaya girerek mti 
dafaada bulunup bulunamıyaca • 
öma dair bir karar vermek üzere 
talik edilml!tir. 

Tıp talebesi 
anlaşamıyor 

Tıp talehe cemiyetinin senelik 
kongreaini halk evinde aktettik • 
lerini yazmıttık. Kongre gürUltij· 
lü geç.mit, reis yerinden ayrılmıt, 

buna rafimen bir kısım talebe iç• 
ti.maa devam ederek yeni idare 
heyeti seçmiılerdi. 

Dün Tıp talebesinden gazdarı 
mat~aaınıza geldiler, bq içtima 
mUnasebetile izahat verdiler: aıı 
gençlçr diyorlar ki: 

.. - Kongre nİıi\mi tekilde 
batlamı!, fakat münakaşalar içti· 
maın devamını gayri mümkün kJ
hnca kongre reisi Vefik Bey ni • 
zamnamenin kendisine verdiği a• 
lahiyete istinaden kongreyi tatU 
etmiıtir. Bu ıuretle konar~ kapa· 
tıhnaa roiı ile b raber ekıeriyet 

te salonu bır"kup Gtkh. Bir kıın11 
arkad~tlA1'MPtzın buna rağmon iç 
timaa devıun etmeleri, yeni blr 
id~re heyeti ı~meleri uıulaU11 · 
dür,,, 

Gençler, böyle ıöyliyorlar. Kerı 

dilerlle daha fazla konuştuğumuı: 
zaman ikiliği doğuran ıebepler'rı 

uf ak aile ihtillfJarı şeklinde Vt! 

kendi ualuınd& pe)tali h~lledUe 
bilecek mahiyette oldyiunu öğ • 
rendik. 

T ayyarcci Madam "Mollison,, un bü
yük muvaffakıyeti ve dönüş 

seyahatindeki müşküller 

Kıymetli tayyarecinin Afri- için Bourget'ye dönerek indim. 
lcanın Kap burnundan ayın Ortalık o kadar karanlıktı ki, ine
on birinde saat beıte hareket cek yeri müşkülatla buldum. Pro • 
ettiği malumdur. Bir çok hava ve jektörlerin ·ziyasını seçmiyeydim, 
seyahat mUşkülitına rağmen, Mist yere hiç te inemiyecektim.,, 
reı Molliıon Kap ile Londrayı 7 Amy Jonsonun dönüt ıtyahati 

Un 7 saat ve bet dakikada birbi· hep buna milmasil talisizlikler i
:ine bailamtf, 1930 senesinde yüz· 1 çinde geçmi§tir. Kendisi Kaptan 
baıı Barnard tarafından tesis edil- ~areketini mUteakıp Be?guel.a'.ya 
mi§ olan 9 günlük rekoru iki aün vardığı zaman da gene sııler ıçın· 
farkla kırmııtır. de kalmıştı. 

Mistres Mollison Kroydon istas· Kum kasıraaları Amy'yi Coco' 
yonune, gelince kocası Miıter Mol- da geciktirmiş, kendisi daha son• 
Hıon onu elinden tutup tayyareden ra buradan Orana varmıt ve gene 

.Avrupının bir başın· 
dıa .Afrlkaııın hjr u
cuna uçan ve geri 
dönen Mm. Molllson 

indirmit ve Kral Bot inci Corc na· 
mına kendlılnl iıtlkbale ıelmit o• 
lan Hava Nasırı Lord London· 
derry'nin yanma götUmıüttlir. 

MiılNı Molliıon Lorda teıek
kür ettikten ıonra sevci ile bera• 
ber ayrılarak Londra valiıi tara· 
fmdan verllen siyafete ıitmi§tİr. 

~ . " 
Londradan Kap ıehrine kadarı 

uçarak rekor kırdıktan ıonra ıene 
tayyareıilo Kaptan Landraya av· 
det ederek tekrar rekor kıran tay· 
yarecl kadın Mlı AmY. Jonıon 

Lolldr•ya avdet etmlt bulunuyor. 

Amy Jonaonun Londradan Kap 
fehrine kadar uzanan 6000 den faz 
la millik meaaf eyi dört kUıur gÜ· 
ne in(lirıneıl ve daha evvel koca•ı 
tayyareci MQlltson tarafından ka· 
z2'nılan rekoru kır~Clıı, her §eyden 
faıla kadı~ı, herhuıusta, sabır, 
metanet, tahammül, idare, nıüşkü· 

latla mijcadele, tabi~t ~kınlarına 
mu\\avemet h\ıauaunda hiç bir veç· 
hile erkekten ışri g)madıimı iıpat 
etmitti. Bilhassa Miş .Amy'nip. 
büyük çölü feçerken gösterdiji 
nıetanet v• k\ldret hcrktıi onun 
hayrapı bırakmıtt1, 

Amy d9niit 1tftri11do do bü1ülc 
muv~ff akıy<:tltr kaı:Anmııtu. Y o • 
lunda çöl ka11rai\ltrile kl\rtılaşan 
ve bı,mlcu2' karıı \ayyueıini idare 
eden, Amy, ·bir aralık yoldn iımıt-
1e me.çbur Qlmuı. bunı n'imen bü 
tün bir gün bu müthiş kas1rınll\r 
içindo ge~irmitfü·, 

havanın müıaadeıizliğinden do· 
layı inmiye mecbur olmuıtu. Oran 
dan 275 mil meıafede olan Benj 
Uniş'te bir gece geçirmiye mecbur 
olan Amy Orandan geçen Curnar 
tesi günü 8,30 da hareket edere!i 
Bourget'ye varmıt ve nihayet ge• 
çen Pazar günü Londranm tayya· 
re kararglhı olan Kroydor'a mu· 
vasalet etmittir. 

Londra halkı Amy'yi fevkalade 
tezahürlerle kar§damıf, ıazeteler 
b~ hava kahramanı hakkmda U"' 

zun yazılar yazarak onu taziz et· 
mi,lerdir. 

Hemen bütün Londra gueteleri 
ba,makalelerini Amy Jonıonun 
bu büyijk muvaf f akıyetine hasret 
mit bulunuyorlar. 

Karı ko~ 1»eraber uçtular 
Londra, 22 (A.A) - M. ve 

Mme. Molliıon, Croydon ve Le 
Bourget lrHıncla muntazaman 
aeferler yapan bir Frınıız tay
y1re1ine aaat 9,4S de binerek 
Hat 11,!57 de Mord'a vaaıl ol
muşlardır. Onlar, huradan lariç
reye sideeelderdir. 

Finlqndlyada Ttlrk 
ttlttlnU dlye 

fena tlltlln atılıyor 
Finlan yada yerleımit olan 

Türkler namına inhlıar müdUrlü
iüne bir müracaat yapılmıftır. Bu 
müraçaatı yapanlartn verdikleri 
malumata göre, Hamburgda idi 
tUtUnleı•lo Jcarı9tınlmı! fena cinı 
tütünler Finladlyada Türk tütünü 
adı altında satılmaktadır. 

Finlandi1alı Türkler orada ha • 
kiki Türk tUtünlerlnin satışını te • 
min etmek lçirı çahıacaklarını bil
dlrmiılerdh. 

Bu ft\Üracaatı nazarı itibara a • 
lan inhisar idaresi Finlandiyaya 
tUtün ve ıiıaralarmu•dan nünıu
neler göndermiftlr. idare ayrıca 

bu piyaaada tUtUnlerlmiıre yeni bir 
mahreç temini için eıaılı tedbirler 
~lmağa karaı- vermlttlr. 

4my gtÇen Cµmarteıi aünli 
Frl\l)llZ ti'J)'lf k~rarıih1 alan 
Bourget'ye muvasl\ltt ttmiı, Oran 

Kombiyo bor nsındtt·ı ite Bo\.\rıot &rilımd~i masafeyı 
ki acente)eJ' w•çorktll eo11 d~reco ;vorulduiu i · 

Memleket iençlijini d&im" bir 
lik '1alinde, bir arada görmek ie -
teriz. 

Dlier taFaftan Romanya ile tü· 
tünlırlmiz hakkında bir mukavele 
yapılm11hr. Mukavele eıaılarına 
·öre Romanya tUtün rejiai Şırk 

tütünlerin• olan lhtlyaeını memle
ketimizden temin edecek ve Türk 
ıiı•ra ve tütUnlerinln Romanya 
dahilinde ıatıhnaa1na müı•ade ve
rec•ktir. 

Kambiyo borsasındaki acente ,. çin Fransada inmiyc meo.b\rr ol· 
ler kendi aralarında bir birlik yap muştur. 

mıılardır. Amy,. 8oyrı t do tayyaroıinde • 
Bu birlijin mak11dı bon~ acen çıktıiı ıamın adeta bitap bir hal· 

telerinin ar1lannda mtal kt ta ,. de İ<ti. Paris n k®aıile telefonlc>. 
tnaaı arttfffi k\lf, kOH\IHt'llk Onl\ §U tözleri ıijy}emi n 

airHk nammı AvruJMnm mu .. tir: 
him borş~ mQrkHl~rhıo b\r@r m k· " 0 kadar yoruldum ki bu1Up 
tup gönderilerek birUiln •ıtkll hutk•t •d•miyeceğim. Yol da bir 
edildiği bildirilmiştir. aralık ıisler içinde kaldım. On 

Makhıeya kapbnlan el 
Kasımpaşada Süruri mahalle · 

ıinde Ha yıkın teneke f abrikaımda 
amele Haçlk elini makineye lıap
tırmıı, bet pıumaiı kopmuftur. 
Haçlk Beyotlu haıtaneaine yatırd-
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Bereket verain Seligman yetit. diye iıim taktı. Zira, bu Yunan "Ben feda edi imiş nes e mensubuJ11ı 
ti, yeni bir turne teklif etti. Na· genci dahi kadınları sevmezdi ve Ankara caddeaındeki kazaya k f 
polide on bet, Romada otuz, Vi - köpeğinin kuyruğunu kesmiıti. ait karar verltecek tam evlenecek j en harp çıkmıŞfl '" 
yanada otuz, BudapeJtede ·on be, Pol, bu delikanlıyı sevmiyor _ Bir müddet evvel Ankara cad· 
ve Belgratta on bet gün geçirile • du • Sebebi de Jutta ile alakadar desinde bir kızın feci ıurette ölü 
cekti. olur gibi görünmesi idi . mile neticelenen otomobil kaza· 

Belgradı duyunca Pol, Evvelce * * * sından dolayı, tüccardan &nin 
orada öğrendiği bir kelimeyi Jut- Parise dönmütlerdi . Bir sabah Vafi Beyin muhakemesine dün 
faya tekrar etti: p ı J l h o , uttaya almanca bir mektup ıtanbul ağır ceza ma kemeıinde 

-- Srzf! moje! uzatarak sordu: devam edilmiştir. 
Bu kelime "kalbim!,, demekti.. _ Nedir fu? Dün, ehli vukuf dinlenilmesi .. 

-· • - Jutta mektubu okudu ve an • bitmiı, müddei umumi Kaıif Bey 

En iyi aileler çocuklarının na· ı Yüzü kıp kırmızı oldu. Mekl"' 
musunu vikaye edecek kimselere ha cevap verişini bir arkada!•oı' 
ehemmiyet vermiyorlar. Za- tazyıkına yükletiyordu. 011~ 
manımızda, on iki yaşında kızlar kalbinde son bir nisbette buhıfl' 
yalnız sokağa çıkıyorlar. On üç mak emeli uyanmıştı. Gör111üt ~ 
y&§ında sigara ve koktey içiyor· çirmiş bir adamın gölgesinde bit 
lar, on dört yaşında korteye baş· şatonun yiiksek dıvarları arkat'f 
lıyorlar, on beş yaşında birer aşık d .. .. .. .. l . ı' geÇir a omrunun son gun erın 
ları vardır. Bir kahya kadının k · t · d t t b kad-1

1 

Temruvz, ırnekler uçu~uyor lattı: l Emin Vafi Beyin ceza kanunu • 
Gazetelerde hararetin otuz dört _ Berlinde Vla film tirketi nun 455 inci maddesinin ıon fık· 
dereceyi bulduğu yu;ılı. Herkes bizim iki üç güne kadar oraya rasına göre cezalandırılmaıını is
caketlerini çıkarmıf, atmıt, Pariı geleceğimizi haber almıt, bir temittir. 
yanıyor. Pol ile Jutta yeni bir ıe- film yapmamızı teklif ediyor. iddiadan sonra müdafaa yapıl 
yahate çıkıyorlar. Trende Pol, Derhal ite batlayıp bir ayda biti • mı§, mahkeme, kararını bildir -
Juttaya dedi ki: k ·· h receğiz . Zira, filmin bat ar - me uzere, mu akemeyi başka 

- Hoıuma gidiyorsunuz! tiıtlerinden biri olan Paskal biraya güne bırakmıştır. 
- Bana: "Seni seviyorum!,, kadar Amerikaya gidecekmiı. 

desen daha botuma gider. Me•zuu bilhassa bizim hayatımız 
- Bunu yirmi ya9ımda iken üzerine yapılmıf. Bir at cambazı 

• söylerdim. kadın, bir palyaço ve bir hassa 
- Ben de yirmi yatını geçtim zabiti • Zabit rolünü Paskal ya • 

amma, henüz seviliyorum. pacak • 
- Kadınlar ebedi çocuklar • - Ne derıin? 

dır. 

Ve ilave etti: 
- On dört ay var ki, ıevifiyo • 

ruz. 
- Rica ederim ayları Ayıp dur 

ma. Uğursuzluk getirir. Tıpkı ku -
mar oynarken para saymak gibi. 

Gittikleri ıehir, alelade bir say· 
fiye tehri idi. Pol ile Jutta sayfiye· 
Y• gidenlerden mümkün mertebe 
uzak yatamak iıtiyorlardı. Fa • 
kat hemencecik etrafları sarıldı. 
Bir gün sonra, yollarına bir fotoğ -
raf objektifi çıktı Te resimlerini 
çekti. Genç bir kız yanlarına so • 
kularak el yazıları ile bir kaç .. • 
tıt yazmalannı rica etti. 

Sayfiyede buİunanlar kendile
rini takdim ettirdiler. Biraz son • 
ra kendilerinden bir fukara pener 
cemiyeti namına bir oyun Terme • 
lerini rica etti. 

Sayfiyede bulunanlar kadar 
dünyada sıkıcı mahluk tasaTTilr 
edilemez. Otelde oturmak kabil 
d.e~ild.ir: Önünüze gelen, kendi • 
aını, sızınle her hususta ıamimi 
telakki eder. 

Bir sün Pol ile Juttanın bulun • 
~ukları otele bir ıair ıeldi. yak . 
tıle "Sabun ko"pu"kl . . . 1· b' erı,, ısım ı ır 

mecnıuai e9'ar ne9retmi9 olan 
bu tairin bir Kati vardı. Fakat 
anahtannı kaybettiii için müte . 
nıadiyen batkaımm •atini sorar· 
dı. 

Ot~l sakinleri bu taire aldırıt 
~tmedıler. Şairler, "hayallerindeki 
adm,~ için hayatlarını v ki . . ere • 

ce erını IÖylerler. Fakat bu ka • 

t~ın heni& dünyaya ıelmemit • 
ır. 

. Fakat buna mukabil en bu it 
hır amele olflll üıt b•• t . l • -r emıs e-

- Ben kabul etmek taraftarı • 
ymı. 

Pol, bir telgraf çekerek kabul 
ettiiiqi bildirdi . 

Üç gün ıonra, Berlinde, (Pal • 
yaço) isimli büyük sesli filmin 
provalarına batlamıtlardı. 

Jutta, ıtüdyoda yapılmıf olan 
ca.nbazhanede ilk defa ata biıı -
diji gün gençlik zamanını hatır • 
lıyarak ıözleri yaıardı. Kendi -
ıine haasa zabiti ünuformaaı ile 
hürmetkar bir ıurette mendilini 
uzatan aktör Paıkal'a 

- Kuvvetli limbalann tesiri! 
Diye ıöz yaşlarının ıebebini giz • 
ledi. 

Bir ay ıonra film bitmişti. Fa • 
kat bu yorucu çalıtma, Polün ıi • 
nirlerini bozuyordu. Stüdyodan 
çıkınca ıözleri kamaııyor, ku • 
lakları uiulduyordu . Jutta ise. 
yorulmak bilmiyor, güzellik mü -
e11eselerine, bedii jimnastik sa • 
lonlanna devam imkanını da bu -
luyordu . Doğruıu bu asırda, 
kadınlar, bu kadar müesseselere 
rağmen, gençlik ve güzellikleri • 
ni mu haf aza edemezlerse, pek 
çirkin ve pelC ihtiyardırlar, de • 
mektir . Jutta, günden güne genç • 
letiyor ve güzelletiyordu . Hatta 
bunu, 1&rııın Paskal da kendisi . 
ne ıöyledi ve: 

- Siz, dedi, Avrupada rasgel · 
dijim en enteresan feysiniz ! 

Sonra ilave etti: 
- Kocanızı seviyor musunuz.? 
- Kocam değil ki ... 
- Ben bir kaç hafta ıonra A -

merikaya gidiyorum . Siz hiç 
Amerika ya gittiniz mi? 

- Hayır .. Hiç gitmedim. 

Maktül çoban 

Çoban Mustafa 
ve korucu Hüseyin 

muhakemede 
Silivride Celiliye köyü civarın 

da Çoban Mustafayı öldürmek • 
ten suçlu korucu Hüseyinle Nuh • 
çe'nin muhakemelerine, dün la • 
tanbul ağır ceza mahkemeıinde 

devam edilmiştir. 
Dünkü davada birçok şahit din 

lenilmiı, bazıları, maznunların 
aleyhinde söylemişlerdir. Bunlar 
ara.sında bir süvari mübatirle ö -
len Mustafanın karısı Saniye H. 
vardır. 

Saniye H., Hüseyinin üıtünde 
kan lekesi gördüğünü iddia etmiş, 
maznunlar, bu şahitlerin kendile· 
rine karşı bitaraf hareket etmedik 
lerini ileri sürmüılerdir. 
Davacı varislerin vekili, Mus • 

tafanın kullanılması yasak olan 
dum dum kurşunile vurulduğunu 
kaydetmiı, bunların nereden ele 
geçirildiğinin ayrıca tahkikini is· 
temiştir. 

Muhakeme, şahit çağrılması ve 
tahkikatın tamamlanması için kal 
mııtır. 

Otobtisler Izmire 
taşınıyor! 

lstanbulda İ!liyen otobüsçüler 
buradaki kazancın son günlerde 
azaldığını görerek otobüslerini iz. 
mire götürmiye batlamıtlardır. 
Son hafta zarfında bet otobüı gö
türülmütşür. Bu ay zarfında 10 o
tobüs daha götürülecektir. Bura • 
dan giden otobüsler lzmirde Reşa· 
diye - Konak hattında iılemek· 
tedirler. 

me ıs emıyor u. ş e u ., 
bunların yanında iai ne? Anala- B ·· 1 • .. l k b"yu"k b• ~ u soz erı soy er en u 
rına kitap mı okusun: Büyük an • d y 1 k fd'll'k .. terifor ogru u ve sa ı ı goı 

eleri ile iskambil mi oynasın? d K k d l ~ h ide b~ 
Fak t bunun l b·ı u. apı apı o aftıgı a 

a o a ı me •• · biS' türlü iş bulamayan bir nevı 
si için de bir aile ocağı ister. Hal- asJ-' 
buki artık aile ocağı da kalmadı. metçi hali almııtı. Bir zanı 
Nezih bir muhitte yaşıyan kımdi- oda hizmetçiliği, çocuk bakıcılı, 
ni bilir adamlar kalmadıktan ğı gibi i,ler yaptığını da ağzınd,
sonra kahya kadının yüz\i ...... kim kaçırıyordu. Evet! O bir lokt"' 
bakar. Diyeceksiniz ki: "Vazife· ekmeğini yiyebilmek için neltrf 

k 1 N'h • .. 1'.I~ 
nizi diğer cihetten görünüz. Evi at anmamıştı. ı ayet ıçını ~ 
idare ediniz. Metrdotele emir ve· ti ve dedi ki: 
riniz, yemek listesini tanzim edi- - Bu vesilelerde ender görii' 
niz. Bu vazifede namuskarane bir lür. Mesela bir ecnebi, henüz ,e' 

vazifedir.,, Doğrusunuz mösyö, 
fakat artık iyi yemek yemesini bi 
len de yok ... Eski tantananın tadı 
damaklarında kalmış olan ailele
rin meteliği yoktur. Cemiyet ha· 
yatının uğradığı tahribatı fakrü 
sefalet gittikçe büyütmüştür. Son 
içtimai hudutlar yıkılmak iizere· 
dir. Şimdi her iti az çok gören bir 
hizmetçi çok bile .. idare pr~nsip
lerinin altüst olmadığı bir devir-
1de evleri idare eden kahya ka • 
dınların yeri mi var? Bakınız va

'Ziyet o hale gelmiştir ki ben bile 
bir izdivaç talebi karşısın<la ka -
lınca terefimi ayaklar altına ala
rak bu talebe cevap yazmıya kd· 
kıttmı. Zaman bizlerde biJe eski 
içtimai terbiyeyi söndürdü. Sor • 
dum: 

- Gazeteye vermiş olduğum 

ilanı okumadan evvel izdivaç et· 
mek hiç hatırınıza gelmemit miy· 
d'? 1. 

Kadın kızararak cevap verdi: 
- Henüz matmazeJim efen • 

dim .. 
Zavallı kırkını geçinceye ka • 

dar kız kalmıf olduğundan ade
ta bir nevi mahcubiyet hissedi -
yordu. Bir an sustuktan sonra sö· 
züne devam etti: 

binde parası olan bir ecnebi gelf 
cek te ondan bir kaç para koP'" 
cağız bir vakitler Fransada ıe1' 
hat eden Alman kadınlarına b~ 
met ettim. Onlar pek çok hi:ıd' 
isterler. Fakat madunlarına ıı,tl 
iyi muamele gösterirler. Aoıt~.' 
kalılarla yaşamaaı ise gayet if1 
adeta imkansızdır. Ya,ayıtlatııl, 
da hiç bir ıttırat yoktur. Buntırı" 
hepsine lngilterede tercih ede~ 
lngilterede aile hayatı baki ıc,I 

1 

mıttır. insan onların yanında 1 
, 

lunca ev içinde yaşadığını hifft 
diyor. Fakat acaba bu uzun ıiir' 
cek mi? Onlar da .... 

t, 
- Ya Fransızlar? diye tO 

dum. . , 
- Fransız kadınları ile geÇ111 

mek imkansız? Onlar buhr•~ 
tesiri ile çok asabi olmutlar·· , 
küçük bir meseleden kavga çılı' 
rıyorlar. 

lıte buhranın hizmetçiler tı~'; 
fından ne suretle tefsir edildii'"~ 
güzel bir misal.. Ben, iktisadi b~f 
rana, ahlaki buhrana rağıneıı ~' 
ve güzide muhitte yafamıt b~ 
koca bulmak arzusuna kapıl•" 0 

kadının hareketini dütüniiY0
'', 

hareketi adeta büyük bir k.Jı' 
manlık telakki ediyordum. 

JI. .. :,. il 
Eski nazırın kızı ile ayni ~' J 

devam etti. Evlerin mu~~ 
fikadanı neticesinde Pariıil1 1, 
sinde berisinde yükselmit &J 
kışla yarı asma bahçe tarz•". f 
yüksek binalardan biri ... Eı1'1 

zırın kızı burada oturuyord~· / 

mek, bır parça yıkanmak ıibi le· 
tebbüslerde bulunmazlar, ıa _ 
kallarını koyuverirler ve sevıi • 
liler tarafından reddedilirler. 

Aktör, bütün dünya kadınla • 
rmca methur gözlerile Juttaya bak 
lt, ve bir sahnede oynarmıı gibi 
dudaklannı hafifçe kımıldata • 
rak: 

Ramls otobüs istiyor 

- Ben feda edilmiş nes!e men 
ıubum. Tam ~vlenecek yaşta iken 
harp zuhur etti. Bütün erkekler 
cepheye gittiler. Ailemle küçiik 
bir şehirde oturuyordum. Sulh ;m 
zalandığı zaman otuzunu aeçmiş· 
tim. Artık belediye evlenecek ka
dınlarının koca arayıp buldukları 
baloları vermiyordu.Zaten gençlik 
tenberi yüzüm erkeğe benzer, bir 
az soğuk tavırlıyım. Küçük kar -
deşlerimin çocukları bana "T ey • 
ze,, derlerdi. Aile içinde benjm 
yalnız teyzelik edeceğim ve fa~ta 
bir teY olamıyacağım kanaati var 
dt. Halbuki insan ihtiyarladığı za 
man bile kalbinde bir sevgi, bir 
muhabbet emeli vardır Ben kal • 
bimi öldürmiye muhabbet denilen 
ıeyden mahrum yafamıya mecbur 
oldum. Ailemin efradı büyük fe -
laketlere uğramışlardı. Evvela va
lidem öldü. Sonra pederimin işle
ri bozuldu. Fabrikuım kapamıya 
mecbur oldu. Ağabeylerimin va· 
ziyeti güçle,miıti. Onların üzeri • 
ne yük olamazdım. O vakit "Kah
ya kadın,, olarak bir yere g!rmİ· 
ye karar verdim .. işte mesele bu. 

Günün birinde sizin ilinınızı o -
kudum ve .... 

Eve ilk girdiğim zaman .~"/ı 
bir huzur hüküm ıürdüğünil). 
nettim. Filhakika beni bir b~ 
çi karşıladı ve şapkamı ba•t 
mu büyük bir nezaketle ald" f. 
buçuk semiz olan "evlenec~ 
hoş davranmak için ne mii .. ~ 
se yapıyordu. İngiliz usul~~ 
edilmiş olan apartmanda. ı ~ 
mız olanlarda görülen bır ~ 
müşahede ediliyordu. Falc'~,'
lenilmeyen anda sorulan l:Jİ'/ 
sual işin foyasını meydan• 

Maamafih, bu tair, dokuz ti • 
ir perisinin i.imlerini ayrı ayrı sa _ 
yabiliyor Te hepsinin hususiyet • 
lerini biliyordu. Mukayyet kafi • 
yeli tiirler de JUJJOrdu. 

Fakat bu meziyetlerine rai • 
men, kur f&Dlpİyonlujunu, koca • 
man bir baYUI Te küçücük bir kö -
pek~ &ir ıün otele çıka relen hir 
delikanlıya bıra\rnıak mecburiye 
tinde kaldı. 

Bu ıe~, köpeiinin kuyruju • 
• Mawt kenıifti. Bir hususiye-
11 • ı.dmlan ....,.. .... i idi • • "' ... -....ı "Al•ia4e,, 

L- -· 

- Sizden Amerikaya, bir ha -
liradan daha az m" h' b' .. .. u ım ır şey 

ı?t~rmek istiyorum . Hoşuma 
ııdıyoraunuz . 

Dedi . Jutta gözlerini ondan 
ayırmadan baktı . Sarı ıaçh ha • 
tını salladı • 

-8 -
F akat Nöele yaklaşan ak,am _ 

lardan biri, Jutta, stüdyoya her 
zamankından daha yorgun dön • 
mü9tü . Pol, ona, iıtihf amlı 
ıözlerle baktı • Jutta itiraf et • 
tiı 

(Deotıına """) 

Ramiıliler, bir mazbata yapa
rak Belediyeye vermişlerdir. Ra· 
misliler Sirkeciden Ramise otobüs 
işletilmesini istemektedirler. Bir 
müddet evvel bazı otobüsçüler bu 
hatta müsaade verilmesi için Be
lediyeye müracaat etmitlerdi. Be· 
lediye son müracaat üzerine tet
kikata başlamıştır. 

Amerikan kollejleri miidiirii 

Rober Kollej müdürlüğüne gel
diğini yazdığımız M. Pol Mozo 
kız ve erkek kollejleri idareıi bir
leıtirildiği için her iki kollej mü • 
dürlüğüne birden taJin edildijini 
haber aldık. 

dı: it 
- Ne ic.in bu kadar e\'ıı:., - ... ,,,, 

arzusunu besliyorsunuz P' ;r 
- Niçin mi?. Pek ba•i~t·· ~ 

nız kalmak istemiyorudl· , 
~üeb.beden muhabbets~Z ~ 1 
lır mı? •• Tam üç senedır ~ 
lum... .,,; 

tPf 



.,, 23 Kinuauevvel 1932 

Domuz eti 
haram mı? 

(Btlf tarafı l inci ıagılada) 

lllualar gittikçe çoialmıı ve ıon 
lenelerde bazı büyük tehirlere 
dağlardan ıürü halinde im:ne -
ie b.,lamqlardır. Hatti ara ıı
ra bu hadiseden Büyük Millet 
Pttecliıinde bile tikiyet edildi -
ii nıalUındur. 

Milaılı doktor lımail Hakkı 
Bey umumi kanaatin hilafına 
olarak triıin hastalığına muıap 
0Lnayan domuz etlerinin yenme
ıi haram olmadığını on ıene ev -
•el arapça olarak dini deliil ile 
iaı>at eder bir risale yazmıttı. Bu 
l'İaalenin ismi (dini iılimda etle
tiıı tezkiyesi) dir. 

Bu huıuıta bir mubanirimiz 
'1iliılı lımail Hakkı Bey ile gö -
tiİfnıüıtür. lamail Hakkı Bey diyor 
ki: 

- Evet, ben domuz etinin 
lilaüalüman dininde ne ıebebe 
llaebni haram edildiğini tetkik 
ettim. Domuz etinin kuranca me
lledilmeıinin ıebebi 11bhi mazar
l'atıdır. Bu mazarrabn mevc'Jl 
olnıadıiı tahakkuk edince ha -
l'anılıktan çıkacağı yine kuranda 
1azılmııtır. 

Kuranı kerimde kullanılan ke· 
lime (tezkiye) dir. {Tezkiye) bir 
etin zararlı olanı ile olmayanını 
tefrik minaıınadır. Eski iı 1 .ıa 

bu kelimenin domuz eti hakkında 
tatbik edileceğini zamanlarındaki 

maliimata göre idrak edememi~
lerdir. Çünkü domuz eti o vakile 
IÖre (tezkiye) edilemezdi. Hal
\,uJci bugünkü fenni terakkiyat do
....._ etinin de zararlı ve zararau: 
olablarını hürdebin ile muayene 
ederek kolayca tefrik etmektedir. 
i/e ırıütemeddin memleketlerde 
bu İt İçin (tezkiye evleri) vardır. 

Ben buhakikati iıpat için on se
lle nvel bir riaale yazdım. Evveli 
ulema arasında münakata edilme
ıi için Arapçaıını baıtırdım ve u· 
lemanm reyini ııtedim. Bir çokla
rından cevap aldım. "Hakkınız 
l'ardır !,, dediler. Bazıları da bir 
türlü razı olamıyorlar. Fakat he
llim göıterdiğim delillere karşı il
ini kıymette hiç bir delil göstere· 
ftlediler: Sırf his üzerine müstenit 
bir hoınubuzluktan batka bir ıey 
aöyliyemediler. 

Halbuki bu mevzu bir his me • 
leleıi olmaktan çok yükıek olduğu 
libi umum millette mevcut olan is· 
tikrab meıelesi Kur'andan ziyade 
t.fuae.tlikten geçmit bir ananedir. 
llıni surette mesele tetkik edilecek 
olur .. Kur' anın ruhunun bunlara 
t&ınamile münafi olduğu görülür. 

Bununla beraber ıunu ili.ve e· 
deyim ki domuz etinin haram ol
llıadıiı anlaıılmaıınm hem iktıaat. 
he11ı itikat husuılarında büyük 
llıenf aatleri olmakla beraber be • 
11İın bu mesele üzerinde metgul o • 
1utuın memleketimizde domuz eti 
hakkındaki umumi kanaati Kur'a· 
llnı ibaresinin aarih delaletine mü· 
~fi bulutum dandır.,, 

Senenm en kısa 
günleri 

klndtıuevvel ayı ıenenin en kı 
~ IÜnlerini ihtiva eden aydır. 

1llllar 22, 23 ve 24 Kanunuevvel 
liiıılerid ir. . 

Bundan aonra iae günler yavat 
>'••at uzamaia bqlar. Bu da ak
--...ıan viki olur ve günet gittik· 

;9 ~-==~· bqlar •= bu hal 4- ·ye kadar devam e-
• O tarihten itibaren de güneı 

iki kardeş kavga 
ederlerken biri 

annesini öldürdü! 
BA YJNDIR, 20 (Hususi) -

Bayındırda bir cinayet olmuttur. 
Kudret mahalleıinde Salih oğlu 
Veli kardeşi Mehmet ile kavga e· 
de"t"ken. av!rmak içiıı annekl"i Cc· 
mile han an araya girmit ve fakat 
Veli tarafından kardeşine atılan 
bir tabanca kur~unu i:e ·.'e. r!-!'fa.na~ 
rak ölmü9tür. Tahkikat yapılmak· 
iadır. 

Bir gürültü 
yüzünden 

Bundan bir müddet evvel lzmir 
Belediye encümeninde müzakere 
esnaıında iki tacirin yaptıkları gü· 
rültülü münakaıa bili.bire mahke· 
meye intikal etmittir. 

Encümen reiıi ve azaları Sulh· 
ceza mahkemesinde ıahit sıfat ile 
dinleneceklerdir. 

Polise ateş 
Evvelki aktam üzeri lzmir Irgat 

pazarı civarında Türkler çartıat 
yakınında bir vak'a o im ut, bir 
meyhaneden çıkan iki kiti orada 
nokta memuru poliı Salih Efendi
yi karıılarında görünce tabancala
rını çekerek polis memurunun üze
rine beş, altı el silah ateş etmiıler· 
dir. 

Salih Efendi; bu ani ateş karşı· 
sında kalınca siper almıı, müteca
vizlerin kaçmağa başlamaları üze· 
rine arkalarından ateşe başlamıf 
ise de mütearrızlar kaçmıya mu • 
vaffak olmuşlardır. 

Salih Efendi arkalarından ta • 
kip etmişse de kendilerini yakalı
yamamış ve şüphelendiği iki kişi· 
yi tutmuttur. Bunların kaçakçı ve
ya bir suç ıahibi oldukları ve kar· 
şılarında polis memurunu görünce 
korkarak tabancalarını ateş ettikM 
leri tahmin edilmektedir. 

iki kişi ottan 
zehirlendi 

lzmirde Karşıyakada, Soğuk • 
kuyµda bir zehirlenme hadisesi ol
muştur. 

Kayserli Mehmet oğlu Mustafa 
ile Mustafa oğlu Ömer namların" 
da iki tah11 yedikleri bir nevi ot -
tan zehirlenmişlerdir. Mustafa gö· 
rülen lüzum üzerine memleket 
hastanesine kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştır. 

Bir mUdUre işten 
el çektlrlldl 

SEYDiŞEHiR, 21 (Hususi) -
Seydişehir malmüdürü Necmettin 
Beye işten el çektirilmiştir. 

Otomobilin yaraladığı 
ihtiyar 

IZMIR, 21 (Huıusi) - A;if 
Efendinin idaresindeki bir otomo
bil Çam dibinde 75 yatlarında 

Mümin ağaya çarparak kendisini 
ağır ıurette yaralamıştı. Yaralı 
memleket hastanesinde vefat et • 
mittir. 

izmlr beledlyeslnde 
emniyet sandığı 

lzmir belediyeıi emanet muka • 
bilinde ucuz faizle para vermek İ· 
çin bir emanet ıandığı tesiı etmek 
iıtemektedir. Kanuni müsaade ve· 
rildiği takdirde mezkur sandık te
ıekkül edecek ve ilk 1&ndığm te • 
şekkülünde memurların şimdiye 

kadar belediye memurin teshilat 
sandığı namile biriktirilmiı olan 

IU:~~~mllll.!llallmduuıar,._.amaları bu müeueaeve devredile· 
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Yeni Fransız hükiımetinin 
beyannamesinde : Borçlar Bugünkü maçlar 

çok mühimdir 

; .................................. _ ...... _., 
i SPOR· 
i .•. - ...................................... -1 

Bu mesele için hükumet son derece 
ihtiyatlı müzakerelere girişecek 

PARIS, 22 (A.A.) - Yeni bir istikametini meclisin 12 Kanunu 
hükumetin parlamento huzuruna 
çıkacağı günlerde anane olduğu 

veçhile siyaıi grupların ekserisi, 
kabineye kartı vaziyetlerini tayin 
etmek için sabahleyin ve öğleden 
biraz sonra toplanmıttır. 

Daha sabahtan ekseriyetin baş· 
lıca iki grupunun hattı hareketi 
tesbit edilmit bulunuyordu: Soı • 
yalist ve radikal soıyalist fırka • 
ları. 

Sosyalistler, kabine beyanna • 
mesinin kendilerini tatmin etmesi 
şartile hükumet lehine rey verme· 
ğe karar vermiılerdir. 

Radikal sosyalistler, hiç bir mü
tekaddim tart dermeyan etmekıi • 
zin hükUmet lehine karar verecek· 
lerdir. 

Radikal sosyalistleri, onlara 
yakın bir takım grupların takip et· 
meıi muhtemeldir. Hükumetin bü
yük bir ekseriyet kazanması he • 
men hemen muhakkak gibidir. 

M. Tardieu'nün mensup oldu
ğu merkez cümhuriyetçileri, a -
leyle rey vereceklerdir. 

PARIS, 22 (A.A.) - Kabine· 
nin beyannamesinde borçlar me· 
selesine hükiimet, ahval ve terai· 
tin ve halihazırda Amerikanın ıi
yasi vaziyetlerindeki mulakiyetin 

Casusluk davası 
Artıyor 

Aralannda bir de kadın var 
BERLIN, 22 (A.A.) - Bir kaç. 

aydanberi, caıuıluk davalarının 

artmakta olduğu görülmektedir. 
Dün iki dava bitmiş, altı aylık 

ağır hizmet mahkumiyeti verilmiş 
ve bir kadın iki ıene hapse mah • 
kum olmuştur. 

Samsundan Kayserl
ye ilk tren 

Kayseri, 22 (A.A.) - Karade· 
nize selamlar levhasını tatıyan 
ilk tren dün gece halkın coşkun 

tezahüratı ve yaıaaın Cumhuriyet 
avazeleri arasında Menin' den 
Kayıeri'ye geldi. Karadenize 
Kayseriden de selamlar götür ıes 
leri arasında uğurlandı. 

SelAnik gene bir zel
zele ile sarsıldı 
ATINA, 22 (Apo) - Bu sabah 

saat 5,30 da Seli.nikte şiddetli bir 
zelzele olmuıtur. Halk korkarak 
yarı çıplak bir vaziyette ıokağa 
dökülmüştür. 

Bu zelzele şimdiye kadar vaki 
olanlardan daha tiddetli olmuş • 
tur. Ayioı Prodromoı köyünün 
evleri ile, geçenlerde harap olan 
Arnea. mahalleıinin evleri kamilen 
yıkılmıştır. 

Verilen haberler, insan zayiatı 
olmadığını bildirmektedir. Halki
dikya ahaliıi, açık havada oturup 
yatmaktadırlar. 

cek ve sandık umuma yarar faali
yete başlıyacaktır. 

Bu sandıktan kanuni tarifata 
göre husule gelecek faiz zararları 
belediye bütçesinden tazmin edi· 
leceği gibi halk tarafından yapı -
lacak tediyatın zaman ve meı'uli
yetini de hükumet kabul etmekte· 
dir-

evvel kararı ile teayyün etmit olan 
müzakeratı son derece ihtiyat ile 
idare etmeği amir bulunduğu fik
rindedir. 

HükUınet, borçlar yükünün ci· 
han iktısadiyatının islabı sahasın· 
da bais olduğu kargaıalıklara ·bir 
nihayet vermek için borçların he: 
yeti mecmuasına müteallik bir hal 
ıureti elde edilmek üzere müzake
rata giritmek taıavvurundadır. 

Amerikanın bugünkü ıiyaıi va· 
ziyeti çok büyük ihtiyatla hareket 
etmeğe lüzum göstermektedir. 

Hükumet buhran esnasında M. 
Herriot Vaıigton hükumetile te -
maıı muvaffakiyetle mu haf aza et~ 
mittir. 

Vaşigton hükUmetinin mevcut 
mütkülleri ortadan kaldırmağa 
çalıımak için sarf ettiği ehemmi -
yetli emeklerden dolayı Amerika-

ya kartı bir şükran hiasi duyuyo • 
ruz. Hükumetlerin biribirlerine o· 
lan borçlarından mütevelHt ağırlı
ğın • umumi iktıaadi vaziyetin eski 
haline gelmeıi noktai nazarından· 
sürükleyip getirdiği kargaıalıkla
ra nihayet verecek umumi bir hal 
ıureti hazırlamak kararı kat'iıi ile 
müzakerelere devam edeceğiz. 

Yunan hükumeti 
Bir dostluk tezahUrO 

gösterdi 
Atina, 22 (A.A.) - Atina A -

jansı bildiriyor: 

Bazı gazeteler 1921-1922 Ana· 

dolu harbi esnaıında eıir düten -

lerin anlattıklarını roman teklin -

de yazmağa bqlamaları üzerine 

hariciye nazırı M. Rallis bu gaze· 

lelerin müdürlerini çağırarak bu 

gibi netriyatın Türkiye ile Yuna· 

nistan araıında mevcut ıamimi 

dostluk fikirlerile kabili telif ol • 
madığını anlatmııtır. 

M. Rallisin bu izahatı üzerine 

hükumetin ıiyaaetine taraftar o • 

lan bu gazetelerden birisi tefrika 

yı artık neıretmiyeceğini ilin et· 

mİ!!tİr. Diğer iki muhalif gazete 

de bu netriyata nihayet verecek
tir. 

Mehmet Rauf geçen 
sene bugUo Ulmflşttl 
Edebiyatı cedidenin roman ve 

hikaye ıahaaında yetittirdiği en 

kuvvetli şahsiyetlerden biri olan 

Mehmet Rauf geçen sene bugün 

vefat etmiıti. Eylul muharriri ıe· 

nelerce Türk edebiyatında par • 

lak bir yıldız gibi yaıadıktan ve 

birçok güzel eıerler bıraktıktau . 
sonra uzun bir haatalığı müteakip 

göçüp gittiği zaman arkaıında 

derin bir botluk bırakmıştı. Da • 

ha uzun ıeneler dolmayacak olan 

bu boşluğun acısile sızlayan doıt 

ları ve onun eıerlerini okuyup 

zevk almış olan karileri bu acıklı 

yıl dönümü münaıebetHe '" • " • 

met Raufu hüzün ve tee11ürle ha· 
- . 

ı ... 

Beşiktaşla F enerbahçe bugün 

saat üçte Taksim ıtadında karşı
lqıyorlar. Galatuaraym ikinci 

pilanda kalması dolayısile birden 
bire Galatasaray • F enerbahçe 

maçları derecesinde bir ehemmi
yet alan bu karşılaşma, evvelki 

gün de işaret ettiğimiz gibi haki
katen mevsimin en dikkat ve ala

kaya değer kartılaı.malarından 

birisidir. Kağıt üzerinde yapılan 

hesaplara bakılırsa maç neticeıi -
ni Betiktq lehine olarak görmelC 

pek.ili mümkündür. Bir kere Be
tiktq takımı geçen ıenelerden 

kuvvetlidir. on bir oyuncusu ara• 
undaki bağlar daha ıağlamlq • 
mıt, daha ahenkli bir hale gelmİ! 

tir. Fakat işin en mühim noktası 

Betiktq mühacimlerinin ıayı çı • 

karabilecek derecede yükselmit 
olmalarıdır. Buna mukabil Fener 

bahçe, lig maçlarına iyi batlamıı 
olmasına rağmen henüz eıki F e

ner bahçe dereceıine gelmiş ıay1-
lamaz. lıte bütün bu noktı.. _ra 

bakarak yukarıda dediğimiz gibi 
tahminlere giritmek güç değil lir. 
Hatta, takımlarımızın ve eleman
larımızın kabiliyetleri her maç-

ta değişme bu tahminleri 
kat'i bir ifade tekline sokınah ta 

pekala mümkündür. Yalnız, evet 
yalnız oyuncularımızın ve takım -

larımızın kabiliyetleri ve derece
leri hakkındaki mikyuların he • 

men her maçta inm~i ve artmaıı 
maaleaef bizde hiç bir maç hak • 
kında diğer memleketlerde oldu • 
ğu gibi maçtan evvel bir hüküm 

vermeğe cesaret bırakmıyor. 
Yalnız, evvelki gün de i'aret 

ettiğimiz gibi, bizce bugünkü 
maçta en mühim rolü iki tarafın 

mühacimlerinden çok Betiktaş 

müdafaası oynıyacaktır. Eğf'r bu 

müdafaa Galatasaraya kartı oldu 
ğu gibi tuurlu v~ sağlam davranu· 

ıa maçın Betiktaş tarafından ka· 
zandmuını bekliyebiliriz. 

Kadıköy ünde de Vefa ile <iala
tasara·ı kartıla§acaktn· ki, ! u ma
çın da muhtelif noktalardan pek 

hararetli bekliyid:e<i vardır. 
Bugün Karagürnrük sahaıında 

da, tetkilita dahil olmıyan klüp • 
ler ara:s ında turnuva maçlannın 

neticeı;i belli ol.ac 'ltdır. Sona ka· 
lan ve bugün smı maçı yapacak o
lan takmılar Kl\r~gi.ımrükle Pera
dır. 

Ayas Pş. mezarlıtı 
meselesi 

Ayaspafa mezarlığının aidiyeti 

etrafında açılan davada, ehli vu • 
kuf tarafından keşif yapıldığı, 

tetkikat raporunun hazırlandığı 

yazılmıttı. Bu yerin mütevellisi ol 

duğunu ileri süren Salahattin 
Molla Bey, tahkikat hakimliğine 
müracaatla elıli vukuftan müdcr· 

ris Ahmet Refik Beyin, gazeteler
de evkafa taraftar bir tarzda be • 
yanalı çıktığını, dolayısile kendi-

ıinin ehli vukuf sayılamıyacağını 
ileri sürmüştür. Bu iddia, mahke

menin heyet halinde toplandığı 

celsede tetkik edilecektir. 

Diğer tar:.f tan Ahmet Refik 
Bey, biç bir gazeteye bu tekilde 
beyanatta bulunmadığını aöyle • . -· 
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1 Hlldlye I YANGIN JNak}~en:I 
Taharri bat memuru Hüsnü B., - Bir ip te mi yok? 

mahalle kahvesine otunnuf, muh- Komşulardan biri, hemen eve 
tar ile konutuyordu. Muhtar: koıup kalmca bir ip getirdi. Şim -

- Eilenceli olacak Beyim, di- di herkes, bu meçhul adama dön -
yordu, ıitaek fena olmaz. Hem müı, bakıyordu. Kimse bu ada • 
belki ıizin itinize de yarar. mı tanımıyordu. Her halde ma • 

Bq memur razı oldu. Kalk- hallenin yabancısı idi. 
blar, yarım saat ötede bulunan Ad · · ld 

anı, ıpı a ı, ucunu bir hal • 
bir mahallenin muhtarının düğü - ka haline getirdikten sonra, evin 
nüne yollandılar. saçağına doğru, kendinden emin 

Taharrt bat memuru Hüsnü bir hareketle fırlattı .. İp, alevler 
Bey, bu civar evlerini ıoyan bü- arıuından bir yı)an gibi aüziile _ 
yük bir hınız çetesinin peıinde i - rek, gitti, saçağa takıldı. Adam, 
di. Bu hınız çetesi, çok ustalık - ipi bir tarttı, pek aağlam değildi. 
la hareket ediyordu. 

Fakat dütünecek Yakit yoktu, kol-
Şimdiye kadar hiç bir tarafta Jarı ile tutunarak çıkmağa bat -

iz bırakmamıtlardı. Hatti, polis, ladı. 
evlere naııl girdiklerini bile teapit 
edememiıti. Halk, apğıdan, herin ipin 

kopmasına inlizaren, nef eı nefc -Düğün evine geldiler. Ev sa. 
h'b ıe bekliyordu. Likin ip kopmadı. ı İ, kendilerini hürmetle kartı . 
1 d Adam, pencerenin kenannda ıar • a ı ve en mükellef aofraya oturt _ 

kan, beyaz entarili küçük vücu -
tu. dü aldı fakat artık takati kesil • 

lçmiye haıladılar. Etraftan mi~ti, aİevler yüzünü, saçlarını 
saz ıesleri, gazeller yükselirken kavurmuştu, kendini ip boyun • 
birdenbire acı bir feryat koptu: • ca, bırakıv~rdi ve avuçları kanlar 

- Yanım var!.. ak içinde, omuzlarına bir p et 1ıibi 
Birin içinde müthis bir ıükUt aldığı çocukla beraber kaldırnn -

oldu. sonra, etrafta hiç bir feY ]ara serildi. 
görünmemesine rafmen, sanki 
herkes alevler 11rtlannı yalıyor -
muı gibi birbirine ıeçti ve bir pa • 
Dik koptu. "Acele etmeyiniz,, 
"Kapılan kapabnız,, ıealeri if;in -
de, yan u.rhot düiün halkı bir -
birini çiğniyerek kapılara bücwn 
ediyorlardı. 

Bq dakika içinde bütün ev 
botalmıı, halk sokaklara dökül -
milttü.. Karıaıahk için c herkes 
kendi baıınm çaresine bakmağı 
dütündüfü için, itfaiyeye haber 
vermek kimsenin akhna gelme -
mifti. Taharri memuru Hüsnü 
Bey: 

- Buralarda telef on yok mu? 
itfaiyeye haber veriniz! 

Der demez, mahalle delikan • 
lılarındaıı bir kaçı karakola koı • 
tular. 

Baş memur Hüınü Bey, daha 
ilk dakikadanberi bu yanbancı i · 
le meıgul olmağa batlaımııtı. 

Birdenbire, gece yar111 mahal -
lede peyda oluveriti, ipi atııı ve 

harukulude bir çeviklik ile yuka • 
n çıkıtı, ıüphelerini uyandırm11 
idi. Evet, aradığı hıraı2lardan 
biriıi muhakkak bu idi. 

Hüanü Bey, yerde yatan ada -
ma doğru ilerledi. Muhtar, ku -
caiında çocuğu, komıulardan 
birisinin evine doğru giderken, ö • 

teki mahalleli, yerdeki adamla 
me11ul oluyordu. 

Adam bayılmıfb. Hüınü Bey, 
biraz au iıtiyerek onu ayılttı ve 
göz göze gelince, adam irkildi. 

Hüsnü Bey biran tereddüt et -
ti, sonra eğilerek fısıldadı: 

- Merak etme, dedi, ben, bu 
dakikada taharri baş memuru 
def ilim .. 

Şimdt, evin üat katından, pen -
cerelerden alevler çıkmağa baı -
lamııtı. Eıki ve ahıap bir bina \)• 
lan bu eT, çıra gibi yanıyordu. 
Birdenbire bir aea yükseldi: 

- Ahmet nerede?. Ahmedi gö- =-====-==-=====-=============== 
ren var mı? Ya'Yl'Um yoksa ya . 
nıyor mu? 

Bu aeain tabibi, mahalle muh _ 
ları idi. Küçük ojlu Ahmet, evin 
Ült 1catmda bir odada yatıyordu. 
Sekiz Jatlannda olan çocukcaiı:c 
huta idi. 

Facia derhal etrafa yayıldı. 
Muhtarın oğlu Ahme~ yukarda 
kalmıı, yatmııtı. Zavallı bn· 
ba: 

- Ahmet, ojlwn ... Ahmet .. 
Diye haykırıyor do·· ~ ·· .. , gunuyor. 

da. Bu aralrlc, ale-.ler kusan 
pencerelerden birisinde, bir ha • 
yalet göründü ve: 

- Baba, yn!ııyorum, kurtar! 
Diye baiırdı. Ataiıda, aokak -

ta, muhtar, kollarını açmq: 
- Kendini at•iı at, oilum ! 
Diye baykınyor, dört kat yük • 

teklikten gelecek olan vücudü, 
kucaklıyarak kurtaracağmdan e -
min, tepinip duruyordu. 

Fakat 2avallı Ahmet, bu aeasi 
duymamıf, belki de duymut idi 
amma, dumandan boğularak, kı -
rılmı~ bir kukla ıibi, pencerenin 
kenarına abanıp, vücudünün ya • 
nsı dıtarı sarkar bir vaziyette 

kalm11b .. 
_ Bir merdi.-en yok mu? 

h. ? " " "Olamz mı ıç •• ,, ' var,, , ne· 

nele?.,, 
''Çabuk çocuk yanıyor,, .ale -

· raıında kalın bir ses durul -

Çekoslovakya ile 
ticaretimiz 

İhracat ofisi memleketimiz ile 
Çekoslovakya arasındaki ticari 
münasebetlere dair bir istatis -
tik hazırlamııtır. 

Buna nazaran memleketimizde 
1932 senesi ilk dokuz ayı :zarfın-

d<l Çekoılovakyaya 1,159,131 lirn 
kıymetinde muhtelif eşya ihraç 

edilmiştir. 1931 aenesi ayni mü<l· 
det zarfındaki ihracatımızın kıy· 
meti ise 2,126,237 liradır. 

Bu vr.ziyete göre lıu ::.enf'! Çe • 
kotlo•akyaya olan ihracatımızın 
kıynıeti seçen seneye niıbetle 
967,106 lira r.zdn. 

T~rkiyenin ı;.:num· ilıra.c;-.t kıy· 
~:~ı 63,590,838 lira olduğuna 
gore Çekoslovakya ihracat ticare
tinde 19 uncu mevkii tutmakta 
ve ltalya, Almany~ .• Bibi mcmle • 
ketlerden aonr' gelmektedir. ___ ,_..___ -------
KARADENiZ Postası 

S ıh \apuro 24 C . u " ev\'eı umartesı 
ıtünü akşamı Sırkeciden harehıle •~:ret 

li, Zongulda\. lnebolu, .\yancı~. Gerze, 

amsun, G rc~un. Vakfıkebir. Trabzon, 

Sürmene \C' Rize iskeleletine nz!met \C 

nvc!ette a\ nı l~kelclerle Görele. l'at~a \ c 

Unte' e tıı?tıınrak avdet edecektir Fazl3 

tafsi'h için Eminönü Rıhhm 11• 2 

Eğer vaktile iş Bankasından bir kumbara alarak para 
biriktirmiş olsaydı , şimdi bu felaket karşısında : 

Dimdik durabilecekti! 

SEYRISEF AIN 
M ertezl idaresi <~alaıa köprDI :ı~ı H 2623 

Sul e A. Sirkeci MübDrdar zade: 1-lao 22640 

TEKNE 
idare fabri!;ası önünde bağlı 

Nimet vapuru kazan ve kıçta· 
ki vinci hariç olarak bu:undu· 
ğu mahal ve vaziyetle açık 

artbrma ile 11hlacakbr. Vapu· 
ru görmek için idare fabrika· 
sına, fcraiti anJamak Oıere 
Seyriıcf ain Mllbayaat lco:nis· 
) onuna müracaat liıımdar. Be· 
delinin nısfı pefİD mıf ı diğeri 
talibin idarede alacağile mab· 
subu da kabul olunur. ihale 
28 - Birinci kinun • 932 saat 
16,30 Depozito % 15 tir. 

(6522) 

24 - birinci kanun • cumıır· 
tesı Hbabrndan itibaren köp· 
rü'den Kadıköyüne 8.10 da 
hareket eden sefer 8.05 de 
ve kadıköyünden köprüye 8.40 
da hareket eden sefer de 8 3'.> 
da kalkacaktır. (6688) 

3UncU Kolordu Salln•lmel 
Komisyonu lllnbara 

Yerli fabrikalar mamu!Atından 
15,000 metre boz renkte elbise
lik kumaş kapalı zarfla müna· 
kasaya konulmuştur. lbalesi 
31· 12-932 cumartesi sıünü 1aat 
15 tedir. Şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münaka11ya 
iıtirak için o iÜn ve vaktinden 
evvel Ankarada M. M. Veklleti 
Satıoalma komisyonuna mracaat
ları. (1054) l6510) 

F. Merkeı lul'at ihtiyacı ıçın 
180-360 kilo ekmek kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. ihalesi 
13-1-933 çarşamba günü · saat 
15 dedir. Taliplerin şartnamesini 
görmek ilıere her gün ve mü

nakHaya ittirak için o gUn •e 
vaktinden evvel lzmirde Mıt. 

Mv. SA. AL. Kom. nuna mıira· 
caatları. (6767J 

b~nbul DörclllncU lcrA memurlutwıdan: 

Taınamma ( G600 ) bef bUı illtı 
yüz ııra kıymet talcdir edilen Yediku • UC.!U:Dl••••••••••iij lede Hacı Uıunza mahallesinin Apç 

Sadık:zade Biraderler 
VapurJarı 

KARADENiZ VAPURLARI 

Dumlu Pınar 
vapuru p İ · 

26 Ka.evvc\ azar eSI 
günü akşamı ıaat 18 de Sir· 
kcci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Cireıoo, T rab:ıoo ve 
Rize) ye azimet ve avdıet ede· 
ccldir. 

kakan sokağında eakl 38 yeni 42, 42-1, 44 
N. ıu rnaa boat&n lkl evin nıaıt hlucsi açık 
artt.ınnayıı vazcdllml~ olup 22 Ktuıunuo\"Vcl 
932 tulh!nde :artııamesl d!va.nhanoye talik 
edilerek 28 Kft.nunusani 0333 tarihine mllaa· 
dit Cumartesi ı;1lnll sa:ıt l4 ten ıc ya !.adar 
:btanbul dördUncU icra d&lreain~ açık arttır 
ma Ue ımtılacııktır. Arttırmaya igtlrnk için 
yUzde 7,fi teJJlln4t akçeat almır. MUternldm 
vcrr;I belediye, vakı! icarest mU§terlye alt -
Ur. 929 l4r1hll icra kanununun 119 unc:ı 
maddcalno tevfikan haklan tapu .ıcllll!rl'e 

1ııblt olmny:w ipotekli ıı.lacaklılarlcı dlğer 

atAkadanuım vo lrtJtah h!ıldu aahlptctlnln 
bu haklarını ve buaulle faiz ve muarlte 
dair olan iddialarını llAn tarihinden IU'b& • 
ren )irml gtln lçlJıdc e\Takı müsbltelerll<! 
bfldlrmelerl lA.zımdır. Alıal hAld hftklRn 
tapu Bldllerilo sabit olmayanlar aatıı bedc
llllln paylıışmasmcl:ı.n hariç kalırlar. AIAl~a· 

lstanbul A.1111• _,.,...... ' llllcıQ Jld • 
kuk dairesinden: ŞJtUde Omnan Bey arkaSJ!I 
da eczahane UstUndekl Ttıccarda.D tmıatl 
Hakkı Beyin hanealııde muklm iken ~ 
ikamete~ meçhul Akit h&ıi'edaıı UuGI " 
dan Zlyaettln et. kerimesi Behiye H.: S. • 
deli :meblln temini taWuı için OaUp _... 
ye kefalet eden müteveffa Hikmet .. ,... 
vetatiJe zevcesi davacı Salnie H . ubcSetıl»' 
intikal eden ve 338 aenestnde noter taratni• 
dan vlkl itar U.rlne Jebinlse had& ,....,ıu· 
nan letanbuld& EyUp Sult&iıd& Camil X- • 
bir mahallesinde atik iplikhane cedit Bah•· 
rlye sokıı.ğmda k!ln eskJ 4 yeni 12 ?f, 11J 
hane u.ıertne menu bacd.n mu.naru uıdSI· 
dan dola.yı refine malıkemece 932-289 N· ı• 
dava ~nmda mosbuk muhakeme neü~ • 
atııde 28·11·9!12 tarlhlnde karat •erflmil Yf 
bu 'husustaki 19·12-932 l&tlh ve ı>aa-2'8 1'• 
lu UD.mın ikamel.i;tıhmızm mc;huliyeU halt' 
bllo bfr sureti 20·1!?-932 tarihinde ma.hkelfl' 
dlvanhanM1n• talik edllmlı oldu~ 
keyfiyet tebliği makamma kalm olmak O • 
zere gazetelerle de ill.n olunur. (11980) 

VAK 1 T 
GUııderfk, Siyasi Guete 

lsıan• ul Ankar,t Caddesi, VAICIT y•rdu 

Telefon Numeralere 
}'azı işleri ttldnnu ı t•3l'9 
idare ıc:lcfoou : u:ı:-o 

J'elrrıf ıdrc:$l ı lsıaııbul - VAJt f1 
ı osu kutusu No. 46 

Abone bedelleri t 

Tütkl~e t:cnebf 

• enellk 1400 1\ r. 2i00 l(f. 

tı ayhk ;so 1450 
:ı ıi)lıl" 4(Y.l POO • 
ı a\'lık ı~o ~Ol) ~ 

ılAn Ucretler1 

Rc•nıl 1 Anların 1 ir satııı 10 "uro5 
ı ı~.ul ııanlarııı l lr aıırı 12.s .. 
ı lc.ar• llAnl.arııı lı!r untlml !5 • 

KUçUk lllnlar: 
. tJ 

il r dcln ı .30 iki dct~ı 50 Gc.; defa•• , 
d ırr ılef;m :ıs 'c nn llefacı ıoo 'uruff9' 
l'ç a lık flAn 'rrenlcrlo l lr dduı ın~ 
nc:ndlr 1 nrt ı;aıırı KC~en ll&nların f 
saı rları tıe l uru<ııın ~c•arı rdlllı 

V AfüT MATBAASJ - IBT AN11Ui' 
Fazla lafıilit için Sirkeci 

Meymenet hanı altında acen· 

d~rtarm işbu mııddel kanunıye ahktrnmn 
•ön hareket etmeleri ve daha fam malQ - ı 
mat alm&Jc l8tiyenlerln e:o-sı;2 -~ya-~uma ____ HİBl!..ldlOıdlT ilDI 



~ 23 Klnmmenel t 932 VAKiT 

K ... ~Y_m_e_ti_m_u_~-:-:--m-~-.:-:-i _E_v_11:_.ı_M_u_d_ur_ı_oı::." u_ı_ıan_•_•r_ı ___ ı 1 Doktorlar 
Lira Kuruı 
ıso oo Çarııda kahvehane sokağında 4 No. lı dük-

300 

420 

345 

350 

36'J 

lclnın tamamı. . 
00 Çarııda Lütfullah aia ıokaiında 6 No. la dük

kioın tamamı. 
00 370 arım ter~iinde bulunan Edirnekapısmda 

Keçeçipiri mahallesinde Sofalı çeşme ve Zey-

00 

nel aia ıokatında MOye11cr çelebi camiinin 
taılarile beraber ar1111nın tamamı. 
150 artın terbiinde bulunan Kocamuıtafapaşada 
Kirkor kalfa ıokağında 20 No. h arsanın tamamı. 

00 655 artın 98 11ntım terbiinde bulunan Üıkü
darda kıııkhda Alemdaiı cadd,ıinde klin Ayşe 
hatun mektebinin tamamı. 

00 Hukl>yde Abdü11elAm mahallesinde kumbara
hane caddeıiode mektep tahtında atik 140· 142 
cedit 122 - tı4 No. h mukaddema iki elyevm 
bir bap dükkloın tamamı. 

80 Tamamı 11 arım 31 11otim terbiiode bulunan 
Kalıçacı Hasan mahallesinde Çarııkapı cadde
sinde 14 No. h dOklcinın 7-20 hiııui. 

8alôdaki ~mlik virmi glhı müddetle iltna koomuıtur. ihalesi 
~a saninin ikinci pnarlui günU saat on beıtedir. Taliplerin 
pey alcçelerile beraber Çemberlitaıta Istanbul Evkaf Müdiriyeti 
b"nasınca mahlü'Al kalemine müracaatları. (6549) -- . 
lstanbul Gümrük Muhafaza 

Başmüdürlüğünden: 
1 - Satın alınacak ola:ı 2670 metre astarlık bez kapalı 

Hrfla kırdırmağa konulmuştur. 
Z - Kırdnm• tartları kiiıdının tasdikli ıuretleri Istanbul 

GJmrük Mu ıafaza Başmüdiriyetindeki sdınalm~ komisyonunda" 
alınacaktır. 

3 - Kırdırma lıtanbu1 GümrUk Muhafaıa Başmüdiriyetinde 
kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 10 1·933 tarihine raahyan salı günü saat 14 
ted r. 

5 - Teklif mektupla rı kanundaki büicümlere göre gün ve 
natınden evvel mezlHir satrnalmı komiıyonuna verilecektir. 

6 - Kırdırmaya girecekler yerli fabrika mUmeHil veya vekili 
oldukları hakkında vesika g&stereceklerdir. 

7 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 1,5 ğu olan 67 Jira 15 
kuruşluk muvalckıt gUvenmelerile "teminat,, belli saatten evvel 
komisyona gelmeleri. 

8 - Örneği lstınbut Gümrllk Muhafaza Ba,mUdiriyetindedir. 
iıtelcJiJer orada glSrebllırler. 

9 -... Belıi olan saatte tutulması adet o'an zabıt kağıdı dol· 
daralduldan ıonra hiç bir teklif kabul edilmiyecektir. (6644) 

Ankara M. M. V. Satınalma 
Komis~onundan: 

Askeri Liıe ve Orta Mekteplerde aJığıda gösterilen derslerin 
mu•llimllkleri açıkhr. Verilecek Ucretler hizalarında yaıllmıttır. · 
Tedriıiçio }(esmi H lbiyeti ha ı olan ve ba,ka yerlerde allka· 
farı olmayan rouallimlerden aı zu edenlerin 1 O gün zarfında istida 
•e fotoirafan1 musaddak fiş:eııle Ankaı-a'da Aı~eri Vıeler Mü· 
fettiftitine müracaat. (1059) (6706) 

Mektebin iımi Muallimliğin nevı 
Kuleli li1eai Fizik muallın1liji 
Bur11 
turu 
Hur11 
Konya Aı. O. Mp. 
Erzincan ,. •. 
Erzincan ,. ,, 

" Kimya 
f abiat 

it 

" 
" 

lngilizcc " 
Almanca ,. 
Türkçe ,. 

Ücreti: 
Ücreti 

" 
" ,. 
" ,, 
" 

98 
108 
108 
108 
108 
108 
108 

Istanbul gümrükler muhafaza 
başmüdürlüğünden: 

l - ~atın alıdacal< olan 4452 çift çorap kapalı ıarfla kır· 
'1rmıya konulmu,tur. 

2 - Kudırma artları kAğıdımn taatilcJı suretJeri btanbul · 
tDmrük mubdna başmüdilrlUğü sahnılma komisyonundan alı· 
Dacaktır. 

3 - Kudırma lıtanbul gümrük muhafaıa bıtmOdUrivetinde 
lrurulacak ahm aahm komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma I0· 1·93.S tarihine rutlıyan Hlı günU saat 
15,30dur. 

S - Teklıf mektuplan &lanundaki hükümlere göre gün ve sa· 
•bnden enel mezkQr aahnılma koıniıyouna verilecektir. 

6 ...... Kırdırmıya girecekler yerli fabrika mOmeııil veya ve· 
lcili baklunda Yetika g6stereceklcrdir. 

7 - Her jıtekli. biçilmit bedelin 9' 7,5ğu olan 106 lira 85 
l.uıutluk munkhat gUverımeferile " te!r.inat ,. belli saatten eYYel 
lromiıyona gelmeleri. 

8 - irneta latan bul ıUmrük mubıf ıza batmildDrıyetlndedir. 
fetelcliler orada ılrebilirler. 

9 - Belli olan saatte tutulmuı idet olan zabıt kiiıdı dol-

Doktor - OperaUSr 
Ahmet Asım 

Dorum vı kadm hut.&liklan mUtehauw 
Muayene: ıo - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, latiklll cadde.si No. 193 

(Opera 81.nemuı Jcarttsı) 
Tel. 1960 - 4.2221 

Doktor 
A. Horboruni 

BeyOğlu mektep eokıifmdald muayene· 
banalal tamamen kapamftır. EminönUn• 
de Valct. ktraathandt yanındaki mull· 
yeııeh&nestndc hastaıa.mıı sabahtan ak· 
ıaına kadar lıtzzat ted:wl eder. Telefor.: 

2'1!1 

Doktor 
Arlstldl 

lıluayeııehaneıl: EmlnönUnde 1'.:ınl06DU 

Han UçUncu kat DWD&ra a 

Doktor 
Cavat N. Zekat 

Sinir mütehaasısı 
Cuma ve pazardan maada gUıilerde saat 

3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 
Muayenehıuıeaını Babı&ll k&l'l'ıtıo<la An· 

kara caddesi No. 47. )'O tevsian nakl t· 
mtıUr. Telefon muayene: 2SH9, 

lkametgnh: 60740 

Doktor 
Emin ŞtlkrU 
Dahili bUt&lılüar mUtebaaaııı 

lstanbul SUltanmahmut tUrbt*t, Babı· 
A.11 caddetl, No. 10. Telefon muayeneha· 

ne: 22622 - Telefon ev: "312:5 
"Her gün öğleden sonra saat 14-lR,. 

Uroloj • Operatör doktor 
Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

butatıkıan mUtehaaaıaı 

Muayenehane: TUrbe, Mahtnudlye cad• 
de!I. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 
Kupikyan 

Muayenehanesi: Sirkeci Muradiye cadde· 
sl No. 26 Tel. - 21077 latanbul 

Operatör - Urolog doktor 
Mehmet All 

idrar yolları ba"!Wıklart mDl.C!haM111 
Eminönü (Sabık Karakaf) baruna 
oakletmlştır. Cumadan maada her tun 

hastalarını kabul n t.ed&Tt eder. 

Doktor 
Hafız Cemal 

Dahlll haatalıklar mUtehauw 
Dlvanyolu No. ll8 Telefon: 222398 

Göz hekimi doktor 
Süleyman ŞUkrU 

Blrlncl amıt mutehauıs 
BabıAll (Ankara Caddesi Nuınara 60) 

Dl• doktoru 
Zeki Halit 

Muayenehanesi : Kadıköy Altıyol ağtı 

Diş tabibi 

Zeki Nuri 
Her gtin hasta kabul edilir. Her nevi ctlı 

rahatsızlığı tedavi olunur. Muayenehane: 
Üsküdar Ahçıbafı Mektep sokak No. CO 

lıtanbul Dördtlnell !cra memurluğundan: 

Kasımpa§&<b Oamtl Kebir mahalleainiıı 

çiviciler ve sel kaputu aokaklannın nokta! 
lltlsakında atik 7, 8, 18, 20, 9, S, ı 7, 18, 20, 
3, 17 cedit 22, 24, 26, l, 28, 9, 26, l, 9·1 nu
marolarla murakkam halen tahtında 8 dUk· 
kAn blr bodrwrt ve almltçl ve ekmekçi fu -
runlım llo fevldtlde 4 dalreyt mUgtemll ve 
ekmekçi furununun mUştemııttmaan bl.itu -
nan demir ocaklı çiçek mayahancıııı ve un 
deposu ve harman malıalll k18tnt ahşap mu . 
tebakl aıaamı klgir apart.ımaıım mebnl ini· 
lundufu atik 3, ve 18 ve 20 N . lu haremeyn 
11erlfeyn ve Kasımpqa ve Danljjataıta vakıf 
larrndan olan bakkal gedl#fnden munkalip 
mah:ıllln yUt ytrmt hlaae ltltıartıe yetmlı be' 
hissesi ve aUk 17 numarotu laman Ef. ve 

haremeyn muhtereme)'ll vakıflarmdan olan 
kömllrcU gediğinden munka")p mııhnlllnln 

1800 hluo lertlbUe 80 hl.Ueal ve aUk 19 r\, 
lu 97 rnctrodıın ibaret mahallin tamamı tak· 
diri kıymetten hant bırakılıırıı.k borcıunun 

uhdeiiDde bt.llunan cıUk 'l N. ıu Darllşıataka 
vaktmd&ıi olan mahalli ile aUıt 9 N.tu ha • 
reme;yııl muhteremeyn ve haremcynden 
mazbut Kasımpa~o. vakfından berber gedi· 
ğinden munkalip mahalllnln ve aUk 3, ıs. 
ve 20 N. lu Jıaremeynl ıenfeyn ve Kasımp:ı· 
#& ve Dai'Uffa!ııka vakıflarından olan bak· 
Kal gedl#f.nc:len milnkatlp 120 hl.ue iUbartıc 
•5 hlteeııtiıe ıayıan mut.uarnt bülundu~ıı 
mnhalllnln ve atık 17 numaroıu lıımall Ef. 
ve haremeyni muhteremeyn Yakıflarından 

olan kömUrcU c;cdlğindcn mıinkııllp 1600 hhı 

se !Ubarllc 1520 hissesine ııayıan mut.asar -
rıf bulanduğti maha!llntn ve atik 19 N. ıu 
ahar e§haa& alt bulunan 97 metro murabba· 
ınd&n ibaret mahallin llıerine borçlu tarafın 
dan in§& edilmiş olan gayri menh"'UlUn tama· 

mma (82344) otuz iki bln beı :YU2 lürk dört 
Ura Jtiitn9t takdir edltmıı olup atik 8 ve lS 
ve IO N. Ju baklW gediğinden munkalip ma· 
hallin 120 hisse iUbarlle 75 hissesi ve aUk 

Saflfa tı 

lstanbul gümrük muhafaza 
başmüdüriyetinden: 

500, ııoo, 960 metre astarlık bez UAnıdın 
1 - Kıtaat için satın alınacak olan Uç kalem astarlık beı 

pazarlıkla kırdumıya konulmuşlur. 
2 ..... Kudırma ıertları kağıdının tasdikli suretleri Istanbul 

iÜmrilk muhafua başmiidüriyeti satın alma komisyonundan 
alınacaktır. 

3 - Kırdırma lslanbul gümrük rnuhafaıa başmüdüriyetinde 
kurulacak alam salım komisyonu tarafındrn yapılacaktır. 

4 - Kardır411a 25· l 2-932 tarihine rastliyan .pazar günü sıat 
l 4 tedir. 

5 - Her iılekli, biçilmiş bedelin yüzde 7,5 ğu olan 64 lira 
34 kuruıluk muvıkkat güvenme " temioat ,, l2rile belli sadten 
evvel' komiıyona gelmeleri. 

6 - 6rnek : lstanl:ul gümrük muhafaza 
iatekliler orada görebilirler. 

müdüriyetindedir. 
(6730) 

Satıhk Arsa 
lıtanbul Vilayeti Defterdarlığmdan: 
No. 82 BOyUkdere Kolçiyari sokak takriben 468 arşın mikta· 

rmdıdır. Pcıln p1ra ile 234 liradan açık arttırmaya konmuıtur. 
4 klnunuaani 933 çarfamba ıaat on beıte DefterdırJıkta ihale 
o!unacakbr. (6553) 

Satılık Ev 
lıtaabul Vilayeti Defterdarlığından: 
Numara 62· 64 Hacımınol solıak, imrahor llyaa bey mahalleli 

Y edikule, iki katta alh oda bir mut bak ve ıalreyl mnıtemildir. 
Peıin verilmek t•rtile 950 liradan açık ırhrm•J• konmuıhır. 
4 • Klououaanl • 935 ~ltfamba saat on be~te dtfterdarhkta ihale 
olunacaktar. (6555) 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - Satan alınacak olan 8910 metre çamapthk bez kapalı 
zarfla lurdarmata lconulmuttur. 

2 - Kardırma .. rtları klltclaDın t11dlldl ıuntlıri lstanbul 
GOmrOk Mubaf11a BıımDdiriyetindeki aahnahn~ kottıisyonundın 
ahn•caktır. 

3 - Kırchrma lıtanbul Gllmrllk Muhaf111a Bıımüdiriyetinde 
kuruUacak alım aahm komiıyoDu tarafaaclaa yapalaoaktır. 

4 - Kardarma 10.1·9SS tırlblae raıta,an 11lı günü saat 
10 dıdar. 

5 - Teklif mektupları kınunda\ci b\Hcllmlıre göre gün ve 
saatinden evvel meıkQr 11tın alma komlıJODUDl verilecektir. 

6 - Kırdırmaya girecekler yerli fabrika mlimessil Teya ve
kili olduklara hakkında •eaika reıtereeelderdir. 

7 - Her istekli, biçllmiı bedelin % 7.5 ğu olan 218 lira 
95 kuruşluk muYalckat gD•enmelerile ••teminat,. belli aaatten ev
vel komisyona gelmeleri. 

8 - örneği Iıtınbul GOmrOk Mubafıaa Batmüdiriyetindedir. 
istekliler orada görebilirler. 

9 - Belli olan 11atte tutulm111 adıt olan zabıt kiitdı dol
durulduktan ıoorı biç bir teklif kabul edilmiyecektir. (6645) ..... 

Gayrimübadiller Cemiyetinden : 
Cemlyetimız altı aylık kongresini Kanunusaninin on beıinci 

Pazar rDnll ıaat 14 te lıtanbul Halkevinde akdedeceğinden Mu· 

kıyyet uanm tetrifleri mercudur. 

YENi TARiH 
Her sınıf tarih kitabının bulAsaıı 

Tarih imtibaoını Yermek iıteyenlere liiıumlu bir rehberdir. 
l 00 kuru., fiıtla lıtaobulda Kanaat Kütüphanesinde satılır. 

hallin 1600 hisse lUbarlle 80 hlascal ve ga)'· 
rl menkulun kısmen ah§&P ve kısmen kAglr 
ı<ısmmın mebni bulunduğu 97 metrodan iba· 
ret yeri sa~tan hinç bırakılarak borçluyt'. 
ait mezkür gayri menltuldcn un deposu v.
bôdMJm haltkında bti kertı mahkemece aava
.nın neticesine ]{adar icranın tehirine karar 
verilmiş olmak dolayı&lle ltbü mahaller da.· 
hl so.lıştnn harıc; bırakılarak mUlcbaklsl n
çtk arttırmaya vazcdllmlş olup O·K. 88nl·9~-> 
tarihinde prtn&ıt\ut divanhaneye talik cdı· 
lcrek 26-K. sanl-933 tarihine mUsadi! Pcr • 
,embt gllnU a&11t 14 len ıe ya kadnr aeı~ 
arttmna surctile satıla~altlır. Arllırmaya 

l;,Urak için ~·Uzd" yedi tcminnt nkçcııl nlmır 
mUteraklm vergi, belediye, vlı vakıf icaresı 
mUıtetiye aıttır. 029 tarihli icra kanununun 
119 uncu maddeaine tevfikan haklan to.pu 
slcillerllc sabit olmayan ipotck11 alacaklı • 
llU' ile diğer lil!kad!ranın ve 1.rllfak hakkı 
aabiplerlnin bu ht.k'ahnı ''e hUJIUSlle faiz 
ve maııarl!c dair olnn iddıalarıru lltın t:ırl -
hinden ltlbnrcıı 20 g{!n içinde evrakı mll3hl· 
telerHe btldlrmelerl llzımdır. Akel hala .. 
hakları tapu sicillcrlle aablt olnınynnlnr M· 

tış bedellnın payıa,mnsından harlç lınhrlar. 
Allkad&tlann l§bu maddel ltinunlye ahl<Aını 
ne. göre hareket etmeleri ve daha tuıcı mıı
lumat Alınak llriifeblerin 981"34 doııya nu -
mara.eUe mcmu~ıyeUmizc mUracantıan tlıln 

btanbul ikinci lera memurlıatuftclaa: 
Tamamına (sekiz yllı) lira kıymet tak.dil' 
edilen Heybeli Adada Kilise sakağında klin 
o.tik 26 ve cedit 3,5 numaralarla murakkam 
ve tahtında dUkkAnt mllştemll bir bl!p h3. • 
nenin tamamı açık arttırmaya Y&lolUAatak 
birinci arttırması 2G·l·933 tarihine mUsadi! 
l'efiembc trtınu ıaııt 14 llA 18 ya kadar 
dairede icra lulmacaktır. Arttırmaya i§U -
rıık c~cıcl: lstlycnlcr m~kur gayrl menk',ı. 
JUn kıyrut'U muhammineslnin yüzde yedi bu· 
çuğ'u nisbctlnde teminat akçesi vermeleri 
l!zımdır. Hakları tapu irlclllerile sabit ol -
mayan ipotekli nıacaldıl:ırla diğer altka • 
d:ırlımn, lrUfalt hnl;lu snhlplcrinln ve humı· 
Sile tal! \•c masrafcı diılr 61an iddialarını 
U&tı taHhlnden lUb&ren Ylffıll gUD urtmc!& 
evrakı müabitelcrlle birlikte daireye bildir -
meleri ll:tımdır. Al:si takdirde haklan tapu 
lildllleiile a:ıtilt olmayahlar ut11 'bedelinin 
paylqmasınaan hano katırlar. lılUterakır.ı 
vergi ile belediye rUaumlan \'e vakıf lcarcııi 
müşteriye aittir. 

Dalı'.l faıföı. malQmat aım&k latl -
yeıılc:-ln 28"12·1!::2 tarihinden iU'battiı. llilre 
Clt! n~ık bulundunılacatc olan arttırma prt· 
n!Ur.e.slle 9:!2·768 N. lu aotyuuıd& meYcut 
ve mo.h alli mezkllrun e\'sat, meaaba n aa• 
lruı.,ı Uı\•I vru:lyet ve Ulkdlrl kıymet' ra -
porunu görUp anl17ablleceitlet1 ll!n olunur. 



Sayıfa 12 

Hasen zeytin yağile, Haaan ko!onyasile 
ve Haaan kremile yapılmıı 

BASAN 
SABUNLARI 

birer ıaheserdir. Halis limort çiçekleri· 
nin ve hakiki, tabii yaaeminin ve Is· 
parla güllerinin insana bayat ve ruh 
veren kokulannı cami olup cildi yumu· 
şabr. Bilhassa nermin ve naıik ciltli 
kadınlar ile çocuklara ıayanı taniyedir. 
Avrupanın terkibi meçhul yağlarından 
yapılmış sabnnlardan tevekki ediniz. 
Veche ve cilde taravet Ye letafet bah· 
şeden zeytin yaih ve Gliıerinli Haaan 
sabunlarından istimal ediniz. 

Hasan ecza deposu 

ll 

KUW 

VAKll 

PARA-J'ERYET 
KUMgARADAN 

povGAR 

D • L İııt:ınbul A Uye mahkemı- - ı Birinci Tica • 
enız evazım Satınalma ret Dnlresinden: İstanbul Bahçekapısmda 

K .Anadolu Hrınmda 15 No. da komisyonculuk· 

omisyonundan: la igtigal eden Zırh zade Hilmi B. alacaklıla 
K rı ile konkordato yapmııı ve bu yolda koml-

20 Ton benzin: apah zarfla münakHHı: 7 Kanunusani 933 ser tarafından tanzim olunan mUtaleaname 

Cumartt.si rünü saat 11 de. ve bütün evrak tetkik edilmek üzere mah-

Deniz kuyvetleri ihtiyacı için lüzumu olan 20 ton benzin ka· kemcmıze verilmlııtir. Bu iııe bir karar ve • 

PHILIPS 

"830" 
Hlr tek düğme ile 
Bütün Avrupa dinleniyor 

PHILIP 830 
Süpe .. endüktans 

A 

En mükemmel ve en müntahap ~eşitli 

BAK ER 
MAGAZALARI 

halihazırda her yerden ucuz ve yalnız 
eyi mal satan müessesedir ... 

Beyoğ unun en muhteşem 

Oyuncak Sergisi 

••••• Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz ••••I 
lsmarlama elbiseler 20 

Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur. 

liradan 
başlar 

J••••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesah ••••• 

1 Devlet Demiryolla.rı ilanları ] 

Haydarpaıa'da vapur iskelesi yanındaki köşkün 30 · 11 • 932 
tarihinde yapılan müzayede neticesinde verilen fiat haddi itidalde 
görülmediğinden müzayedei mezküre fesh edilmiş ve yeni. müza
yadenin 7-1-933 Cumartesi günü saat 15 le Haydarpaşa ı!leh~• 
Müfettişliği dairesinde icr.ası mukarrer bulunmuştur. Tahplerıo 

ıeraiti müzayede hakkında fazla izahat almaları için Haydarpaşa 
Gar Müdürlüğüne bilmuracaa usulen şartname almaları ve 400 
lira teminat parası yahrdıktan sonra müzayedeye iştirakleri lazını 
geleceği ilin olunur. (6755) 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (56J kalem atef 
tuğlası, bal mumu, çelik, alit ve edevat, pirinç tel, perçinçivisi, 

parafin, yelken bezi, banyo eşyası, boraks, elektrikli matkap, 
şilte, battaniye yatak ve yorgan çarşafı, bezir yağı hastane le-

vazımah ve saire gibi mubtelifülcins malzemenin pazarhi• 
26-12· 932 tarihine müsadif Pazartesi günü mağazada icra kılı
nacağından taliplerin yevmi mezkürde saat 9 dan 11 e kadat 

isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzeme" 
nin müfredat listesi mağaza dahilinde aıılmış olup nümune ge" 

tirilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü nümunelerinill 
beraber getirilmesi, nümunesiz tekliflerin kabul edilmiyecegi 
ilin olunur. (6762) palı zarf uıulile mUnakHaya konuldupndan şartnamesini gör· rilmek için aı KA.nunuevvel 932 tarihine dü· 

mek iıteyenlerin her gün ve vermeğe talip olacakların da mü· een cumartesi günü saat 13·30 da bir celse idarede teraküm eden müstamel çembersiz saç variller bilın~"f 
nakaıa n-6n ve saatinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte yapılacak ve itirazı olanlar haklarını mUda- zayede satılacaktır. Talip olanların 29-12· 932 tarihine müsadı 

• fna lçln bu celsede hazıT bulunabilecekler • Kaıımpaıa'da Deniı Leval'tm Sabnalma komisyonuna muraca. dlr. Keyfiyet icra ve iflAs kanununun 296 Perşembe günü saat 10 da teminat akçelerile Haydarpaşa ıu•' 
atları. (6589) mcı maddesine göre ilM olunur. ğazasında isbab vücut etmeleri ilin olunur. (6761) 

-----------------~---~~·~--~---~--------------~---------~---------------------------~~------~~~~---------------------~-_./ 
Kullanıoı1• 

Her eczaned' 

ıatıhr. 


