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Toprak bayramı Kabinenin vazıyet! • 
Itilif 

ıs met paşanın beyanab mUnasebetlle 

Alman bankası Başvekil lsmet paşa hazretleri • 
nin son günlerdeki tebeddül şayiala• 
n üzerine Anadolu ajansına vaki 
olan ve dünkü gazetelerde neşredilen 
beyanetı yalnız hükilmetin değil, 
memleketin de umumi vaziyetine vu
zuh ve sarahat getirmiştir. Bu iti • 
barJa bu beyanat hakikaten mühim • 
dir. 

Başvekil paşa hazretlerinin işaret 
ettikleri gibi kendileri Büyük millet 
meclisinin tam bir itimadına mazhar 
bulunmaktadrr. Reisicümhur haz • 
retleriyle aralarında hiçbir mesele 
hakkında en küçük bir fikir ihtilafı 
yoktur. Esasen bu noktalar üzerinde 
en küçük bir şüphe mevcut değildi. 
Yalnız kabinenin istifası ihti -
malinden bahseden şayialar mat 
buat sütunlanna intikal et • 
tikten sonra uzun bir zaman hükıi -
met mahafilinden sadece ademi ma
IQmat beyan edilmekle iktifa edildi. 
lstanbul matbuatında bir sabah hü • 
ki).metin vaziyetini şüpheli gösterecek 
surette meydana. çıkan her hangi bir 
şayia telefon vasrtasiyle nihayet bir 
iki saat içinde tekzip olunabilir, hat
ta bu tekzip ertesi günü beklemeden 
o günkü akşam gazetelerine yetişti • 
rilebilirken kabinenin istifası şayia
smm tekzibi hususunda bu tarzda 
hareket olunmaması dedikodunun 
dallanrp budaklanmasına meydan 
verdi. Bahusus ortada yüz elli 
ldllur milvon limv"- ıinen umunıi va
ridatla muvazeneli bir bütçe yapmik 
gibi çok miişkül bir iş de bulunması 
~ok kimseleri tereddüde sevkediyor • 
au. 

Bununla beraber İsmet paşa hü -
kOmetI istifa ederse ne olacaktı? Ye-
rine geçecek yeni hükômet 
kimin riyaseti altında ve 
kimlerden mürekkep olarali te-
şekkül ederse et.sin ne yapacaktı? 
Mevcut müşkülatı izale için esrarlı 

bir siyaset trlsnnr vardı da bunun 
ortaya çkması ve açılması lsmet pa
şa hükômetinin bir kere ortadan çe • 
kllrnesinl mi icapettiriyordu? Yahut 
malt ve iktısadi müşkülatı bertaraf 
etmek için şu veya bu türlü bazı: ted
birlerin mutlaka almmasr razım ge • 
liyor da İsmet paşa hükiimdi bu gi
bi tedbirlerin icrasını başka bir hü • 
kOmete terketme}i mi tercih ediyor • 
du? 

Bu cihetler hatırlara pek gelmiyor 
du. lşte muhterem hü.kO.met reisim! • 
zin kendi lisanıyla doğrudan doğru -
ya mevcut şayiaları kuvvetle ret ve 
tekzip etmesi birkaç gün içinde mem
leketin siyast havasında tonlanmış 
olan tereddüt ve şüphe bulutlannı 
alrp götürmüştür. Şimdi ıefkan u • 
mumlyeye kanaat gelmiştir ki lsmet 

ıpaşa hükumeti yerli yerindedir. 
Aynı zamanda şu veya bu şek.ilde hü
kumet tebeddiilü şayiaıanna mey • Mttdttrlerl dün Anka
dan veren mali ve iktrsadi miişküla • 
tın derecesini pek iyi görmekle be • rodan geldiler 
rabe.r asla ümitsiz değildir. Umitsiz- Anadolu demiryollan şirketleri -
İik şöyle dursun, en kuvvetli bir iti- nin tasfiyesi meselesi hakkında Mali· 
madı nefisle her türlü müşkülata kar ye vek!letiyle temasta bulunmak ü
şı mutlaka galebe çalmacağına tam zere Ankaraya giden Doyçebank u -
bir iman içindedir. mumi diı"ektörti M. Weigelt'le banka• 

Fikrimizce bizim için en büyük tc• nın İstanbul şubesi müdürü M. Gol• 
selli noktası da bundan ibarettir. denberg dün Anknradan şehrimize 
Hakikat halde bugün mali ve iktısadi gelmişler, M. Weigelt akşamki Eksp
müşkülit içinde olan yalnız Türkiye resle Berline hareket etmiştir. 
olmadığını hepimiz biliyoruz. Ameri- M. Goldenberg Ankaradaki te • 
kanın ve Avrupanın en zengin mem· 

masları hakkında şunları söylemiş -
leketlerine varıncaya kadar her ta • tir: 

-MuaUak meseleleri Maliye vekl· 
li Mustafa Apttilhalik ve Devlet ban-

raf en şiddetli buhranlar geçirmek
tedir. Diğer taraftan bir iki sene 
evvele kadar dünyanın en müreffeh 
köşesi addedilen memleketlerde mi1· 
yonlarca işsiz aç bir halde sokaklara 
dökülmüş bulunduğu halde memleke· 
timiz bu müthiş hastalıktan salim • 
dir. Bütün bu müşkülatlardan başka 
olarak hemen her memleket en ağır 
borçlar altında inlemektedir. Mese • 
la Yunanistanın nüfusu Türkiye -

kası mUdfirü Selahattin Beylerle dos- Merasimde bulunanlardan bir gurup 
tane bir şekilde ıınilzakere ettik. TÜI'k Toprak bayramı dün Halkalı Ziraat mektebinde yapılmı' ve hitabe .. 
hükftmetiyle Doyçebank ve Merkez ler söylenmiştir. Tafsüatını altıncı sayfanuzda bulacaksınız. Resmimiz 
bankaSt arasında tediye meseleleri merasimde bulunanlardan bir grubu gösteriyor. 
hakkında tam bir anlaşma hasıl ol - ============================== 

muş, ihtil!flar halledU~iştir. idama mahkuA m edıeldı• 
Heyeti umumiye martın yirmi do-

kuzunda toplanacaktır. 

nin yansı olduğu halde her sene borç r·---------..-----.... -----~-... 41 
ıarı için (6-7) milyon ingiliz lirası fa Bu sayımızda. 
iz vermektedir. Bu miktar Türkiyenin } 

Katillerd~n birisinin cezası 24 
hapse tahvil edildi 

sene 
-o da imparatorluk borçlarına muka Avusturyalı ar 
bil olarak-bugünkü vermekte olduğu 
faizlerin yedi, sekiz mislidir. Bütün 
bu ahval nazarı dikkate alınırsa. ken 
dimiai hakka.kın bahtiyar ımyabiliriz. 

tikbal için iimitvar olmıya her mem 
1eketten fazla kendimizi haklı göre -
biliriz. 

Mehmet Asım 

Tashih 
Dünkü sayımızda başmakale sütu

nunda çıkan "Komşularımız arasmda 
başlıklı yazx üzerindeki kayıttan da 
anlaşılacağı veçhile Sofyada çıkan 
(La Bulgarie) gazetesinden tercüme 

ita) yan milli takı
mını ıendiler · 

- Altına s.yfamızda -

Mis Garbo 
ölmemiştir! 

- Beşinci sayfamızda -

Beynelmilel yeni 
teamüller 

- !kinci sayfamızda -

lstanbul Ağırceza mahkemesi dün yetişmiş, yerde ölümle pençeleşen ya 
bir cinayet davasını neticelendirmiş ı·almm yanına gitmiş, tabancasını Ce 
ve bir idam kararı vermiştir. lı1lin başına dayryarak üç el sıkmış· 

BeşiktaŞta Ihlamurda Hakkı ve b. Zavallı CeU1, bilahare kaldırıldı 
Hacı isimlerinde sebzecilik: ve renç ğı hastanede ölmüştü. 
perlikle uğraşan iki kardeş CeJal is- Dün sabah ağırceza mahkemesi na 
minde birini öldürmüşler ve bu yüz dir görülen kalabalık bir dinleyici 
den ağırcezada muhakemeye alınmış- huzuruyla davaya devam etmiştir. 
lardı. İddia makamını işgal eden Bürhanet 

Cinayet hadisesi şöyle olmuştu: tin Bey bir buçuk saat süren iddiası 

edilmiş ve ehemmiyeti hasebiyle baş- '-----------..--.._-..a 
makale sütununa konulmuştu. Mü • Akisler: 

Hakkı üç sene evvel maktul Celil· nı serdederek en ince noktalanna 
lin hemşiresi Zeynebi nikfiltla almak kadar cinayetin tahkikat safhalannt 
üzere, lazm ebeveynine müracaat et • anlatmış, mevcut delilleri saymış maz 
miş, fakat her nedense bu talep kabul nun Hakkı ve Hacınrn tasavvuran ve 
olunmamıştr. Vak'adan kısa bir müd taammüden katilden dolayı cezalan " 
det evvel, Zeynebi Mustafa isminde dınlmalannı istemiştir. Öğleden 

rettiphanemizde bir sehiV' eseri ola -
rak yazmm altına başmuharririmizin 
imzası 'konulmuştur. Tashih ve ~ti • 
zar ederiz. 

Eğe mıntakasındakl 
tütllnler 

lzı.!ıir, 21 (Vakit) - Tütün inhlsa
rı, Muğla hariç olmak üzere, Eğe nun 
takasında .kalan sekiz milyon okka 
tütünden bir miktarının mübayaası i
çin emir almıştır. Mübayaa iç.in 500 
bin lira ayrılmıştır. Bu meyanda ban 
kalarda ,, merhun tütünler de alına
caıktır. Tüccarlar merhun tütünleri • 
nin mübayaası için inhisara mr · ı.ca

at etmiştir. 

Antoloji bir.ine rıikahlamışlar, vak'a günü de sonraki celsede, reis Nusret, aza Ta 
Mustafanrn akrabası Zeynebin cihaz hir ve Remzi beylerden teşekkül e .. 

Usuldendir: Yükselmek ıçın si -
nek kanadından bile mahrum olanlar, 

eşyasını taşımak üzere Celalin e"ine den mahkeme heyeti iki maznun 
gelmişlerdi. Tam bu sırada Hacı e - kardeş hakkındaki kararım vermiştir. 

eski şöhretleri merdiven yapmak is • vinden f rrlamış, Celalin yanına gide • Bu karara göre Hakkı ve Hacı 
terler. rek evvela a.ğız dalaşma başlamtş ve idama mahkum olmuşlardır. AncalC 

Ali Canibin, mektepler için hazır- sonra da cebindeki brovning tabanca- Hacının cürmü ika ettiği tarihte 
ladığı antolojiye uiremiyen Kenan sına sarılarak Celalin üzerine boşalt 21 yaşını bitirmediği nazan itibara 
Hultlsi Bey isminde bir genç de bu mış ve kaçmıştr. Hakkı da arkadan (Lütfen sayfayı çeviriniz)' 
usule müraroat etmiş: Yirmi sene • ============================== 

dir yazılan eserleri beğenmiyor! 80. şaımma .. Ayrılma Antoloji, mııal.esef bir mezarlık • 
tır. itiraf edelim ki, oraya girmiş ol
maktan, dzşarda kalan acizlerin hıs
kandıklan kadar mes'ut değlliz.. Zi· 
ra, antolojiye, ancak tel.Xünülünü bi· 
tirmiş bir edebiyatın tamttığı isim· 
ler girebilir! 

Fakat Kenan Hulusi Bey beyhude 
· hayrflanmıısın. O, Yalnız bu antolo • 

jiye değil, hiçbir <1Jltolojiye giremi • 
yecektir. O, eski Mısırın, mezarsız 

kalmış betbaht ruhları gibi tüneksiz 
kalacaktır! 

Blz, hiçbir şey yapmadıksa, lisanı 
birçok molozlardan temizliyerek zah· 
metsizce yürünebilecek din ve mun
tazam bir yol haline getirdik. 

Fakat, edebiyata rekl«m gürültü. 
sile girip bir haf ta sonra unutulmak 

J marifetinden başka lıüner gösteremi
yen Kenan HulU.Si Bey ve emsali, 
bizim açtığımız asfalt yol üzerinde 
bile yürümesini beceremediler! 

-------- - ---- --
Medeni kanunun boşanmıya müte

allik ahkamı şiddetli midir? 
Müderris Ahmet Samim bey, mesele, 
iyi surette tatbik edilmesindedir, diyor 
iki gün evvelki sayımızda, (Duy 

gu) gazetesinden Avukat Ahmet Cev
det Beyin boşanma - aynlma mese
lesi hak/...-ında dikkat ve :r:iı.kaya şa
yan b~r yazısmı nakletmiştik. Bu ya. 
zı, medeni kanunun boşammya müte
allik alıkcimının şiddetli olduğunu, 
taldk için a11rılma kararının ameli 
faydası olmadığını, boşanma müşkü. 

ldtının evlenme11i tahdit ettiğini nıalr 
kemelere nklip gelmenin bllhasst. 
köylüler için müşkül olduğunu iş(fo 

ret ediyor, ayrılık müddetinin ya büs 
biitün kaldınlması veya altı aya in
dirilmesinin iyi olacağını söylüyor • 
du. 

Marslıya baı konsolosumuz Server Ceaml Bey merkumun cena.zesl dün ge
tirilmiş ve merasimle oömülmüıtür. Buna mt yazıları üçüncü saufamı.zda bula-
Dcıkauul. 

Elinde kalem, bir kötürüm.ün kol
tuk değneğine dönen bu zate haber 
verelim: Kendisi.ne, şöhret tlleminde, 
zahmetsizce oturu..o keyif sürecekleri 
bir koltuk gösteremiyeceğiz .. Ne ya • 
'JJlÜını? Edebiyatın darüldcezesi yok! 

Bu mühim mevzu üzerinde aliika -
darlar ve hukuk profesörleriyle gö • 
rüşmeyi nuıvaf ık bulduk. Ve dün hu
kuk fakültesi müderrislerinden avu
kat Ahmet Samim beyle görüştük. 

• 
Yusuf Zhra [ Alt tarafı 4ilncü sarlıdal Ahmet Samim bey 
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Beynelmilel teamül&er 

Devletler arasında ---
Aki:edilen muahedeler hususi anlaş

malaria teyit ediliyor -
.Mart ayının iJk haftasında Honıa·' 

da biribirlerinden ehemmiyet itiba
riyle farklı fakat İtalyanların bey 
nelmilel ticari münasebet sahasınd:
snrfettikleri gayreti ~österir bir seri 
ticaret muahedeleri nktec1ildi. Italyan 
lar Almanya, Fran n. J\'nısturya \ ' l' 

İspanyayla muahede ''e nnlnşmalar 
,.aptılar. AvusturyayJ:ı İtalyanlar 
mütekabil ihracatlarını kolaylaşt·· 
rack bir takım tedbirler iizerinde mu 
vafık kaldılar. Bundan sonra bir ta
rife komisyonu, A'·ustur~~a malları'. 
nın İtalyan, İtalya mnllnrmın Avur• 
turyaya trenle nakillerinin ücretle . 1 

rini tesbft edecektir, transit husu .1 
unda tarafeyn müsandntta bu . 

htnduklan gibi. hük(ıfüctlerin bu 
anlaşmnsrnı. husud ı:ıirketlc.'r. ara • 
lannda yapacakları anJac:rna larla te· 
kit edeceklerdir. Dnkalar da ihra • 
cnt kredilerini kolnyb5trr:ıcaldar, 
hisse senetleri ihrac <'dccC'k hir A· 
vusturya - İtalya anonim sirketi te· 
sis edilerek birisi Viyana, birisi de 
Milılnoda olmak lizerc offis'ler tesis 
{'~i~~c~~tir. Bu suretle, mÖ"'VÖ Tarı 
dıro nun ortaya :ıttı~ı Tuna iktısadil 
birleşmesi meselesine ltnlya, kendi 
tarafınch:n bir yardrm knprsı n~rms 
bulunuyor. 

Almanyay)a yapılan mu:thede -

sis edip hükumetlerinin anla~maln
rını kolaylaş!ıracaklardır. ıru mil· 
nasehetlc şunu hatırlatalım ki Al -
n:ınlar 1931 senesinde ltalyaya 
,357 milyon liret ithalatta bulunmus 
u, İtalyanlar da Almanyaya 1.019 

·:oilyon ithnhit yapmı~lardır. 
Fransız sefiri, 4 martta, Romacb. 

mösyö Grandi ile kısa bir miiddet i -
çin olmakla beraber ehemmiyeti c:ol: 
büyük bir (Modus vivendi) imzala . 
mışhr. Fransayla Italya arasmdaki 
uzun bir iktısat harbine nihayet \'er • 
miş olan 1898 ticaret munhedelerinin, 
1922 de yapılan muahedelcrle tazelen 
diği mal(ımdur. 1923 te imzalanan bir 
müfommfm munhcdeyle ipek marnn 
latı knbul edilmekle beraber en ziya
de mazharı müsnnde devlet kaydı ka
bul edilmemişti. Bundan .;:onra, fran
gın sukutu zamanlarında ,.e 1928 
1931 ele ynpılan muahedeler vardı. Fa 
kat son zamanlarda bütün devletll'· 
rin aldıklan gümrük tedbirleri neti
cesinde, Fransa, ltalyadan, bu mua . 
hedelerle giı'i~miş olduğu taahhüdat 
hususunda serbesti sini istemişti, \'C ı 
müza!cernta şubat nihayetinde başlan 
mışh. Pek tabii, mü1.akerat, konten . 
jan meseleleriyle karşılaşaralt müş .l 
külrıta ducar oldu, n iki tara.f. biri-1 
birlerinin İhracatını tahdit icin - mu • 
kabil tecll;irlcr alnrak hir ~ıkmaz so
ı~a~a sapıldı. ve münakaşalar sonsuz 
bir safhaya girdi. 

1 Soa Telgrallar ] 
Rüstemiye vapuru 

Vapurdaki gaz tenekeleri kamayle 
muayene edilecek 

lzmir, 21 (Vakıt) - Rüstemiye vapuru buraya geldi. Vapur 

'27 yerinden mühi?rlü olduğu gibi içinde üç muhafa:r;a memuru da 
bulunuyordu. Vapur limanda demirledikten sonra ambarlarda ya
p1lan aranma neticesinde kaçak eşya bulunamadı. Vapurun iz

mire ait olan yükünün boşaltıloıasma ba9landı, Vapurda burası 
çin 21,GOO, Mersin için c!e ~5,000 teneke gaz vardır. Bunlar 
·amayla ır.uayene edilerek içlerinc!c gazdan g<:ıyra bir şey o:up 
o!madığı araştırı'acakhr. Burada vapurdan çıkanlan eşya muha
faza nltına a ııım•!i! •r 

VekiJler heyeti dün mali Jşlerle 
meşgul oldu 

Ankara, 21 (Yakıt) - Vekiller hey~ti bugün saat beşle top· 
!anarak geç Yakte kadar müzakeratta bulundu. Bu toplantıda 
bütçeyle mali komisyonun hazırladığı rapor tetkik edildiği tah

min edilmektedir. 

isticvap edilirken bayılan memur 
lzmir, 21 (Valcit) - Miıli emlak müdtirlüğündc bir memurun 

mühim sui istimal yaptığı haber alınmış ve tahkikata başlanmış· 
tır. Maınun memur isticvap esnasında bayılmıştır. 

Yeni tayinler 
GUmrUkler veki!eU kalemi 

mahsus mUdUrlillU 
Ankara, 21 (Vakit) - Gümrükler 

vekaleti lc:ılemi mahsus müdürlüğü . 
ne ikinci kolordu kumandanlığı sa
bık yever! piyade yiizbaşılığından müs 
ta.fa Hüsnü Bey tayin edilmiştir. 

l\tali işler Fırka 
Gurubunda 
Ankara, 21 (Vakit) - Yarınki fır

ka grubunda mali meseleler görüşü" 
Jccektir. 

Habeşistanlı misafir 
avdet ediyor 

Ankara, 21 (Vakit) - Habeşistan 

imparatoru Hz. nin tahta kuutları 
münasebetiyle vaki tebrikata teşek -
kürde bulunmak üzere Ankaraya ge· 
len Habeşistanın Paris ve Londra bil· 
yü elçisi M. Babjeronde Zelleka A -
jeudou cenaplan bu akşamki trenle 
lstanbula hareket etmiştir. 

Ibrahim Talt bey 

Sulh 
Olmıyacak m1? 
Çin - Japon mnzake
resi fena bir safhada 

Changhai, 21 (A. A.) - Bugün öt· 
leden sonra aktedilecek Çin • Japon 
konferansında Japon elçisi M. Shige
mitsu'nun sulh müzakeratının açılma 
sını akim bırakacak bir hattı hareket 
takip edeceği bildirilmektedir. 

Bu hattı hareket, Japonyada müte 
madiyen kuvnti artmakta olan nas
yonalist hareketine atf olunmakta • 
dıı·. 

Bu fikir. ne dereceye kadar doğ
ru olursa olsun, Japonların Chenju
füang - Wan Voosung hattı boyunca 
yollar inşa etmekte ve bir siper siste
mi vücude getirmekte oldukları mu • 
hakkaktır. Bu da Japonların Cbang • 
hai'da şimdilik iki fırka bulundurmak 
ta ve Woosoung ve Yang - Tche ara
sında kain mıntakaya hakim olmak 
için de ayrıca orada daimi surette bir 
fırka bulundurmak istediklerine de • 
lil addedilmektedir. 

Changhai'daki Japon mahafili, Ja
ponyanın siyasi vaziyetteki tahanü • 
laiı gayet büyük bir alakayle takip 
etmektedir. 

Bu mahafil, bir kıyam vukua ge
leceği, bunu askeri diktatörlüğün ta· 
kip edeceği ve diktatörlüğün rejimi • 

nin Çine kaTŞı son derece ittlAfgfri • 

zane bir siyaset kullanacağı kehane

tinde bulunmaktadır. 

nin hususiyeti. bu kelimevi kullan . 
mak eğer caizse (De,·amlı) oluşun -1 
dadır. zira. mnaf'ıede 1931! J.;ıirıuıııuıa. 
nisinde ihbar edilmek f'artiyle müte .1 
aldp hazirnna karlar flevam c-lcc~!< • 
tir. Du miiddct. hali hazıra göre ve 
ticari nokt~J n:-znrtlan uzun bir ic: • 
tikrar devre .. i ~emektir. Hatrrhrda 
olsn gerektir ki, bu yeni muahede . 
nln esası 1925 c:ene-;indc yapılm•ş o 
lan ticaret ve b,.hrt sevrii!'iefE'r mun
heclelerlnl tarnamlamTYn mntuftu. \"C 

ı:t~n -a;;uı:ıtos nvındn m .. syö Uri!ninr.
ile Curtius'un Romayı ziyaretleri e:>· 
nasında m'iı"l.:erata haslanmıstr. 
Yeni muahedf' 1ta!yn., şarnulan~I!' 
AJmanvaya ithalini lrnlayl,.~tırrr.al· 
tadrr. Buna muknbil ltalynnlar. Al . 
man yumurta ve sıır:msalrlnrına J.:o· 
dukJan ağır gümrükleri ha!irte'e 
cek1erdlr. Bundan bilh:ıc:sa cer.tıp • 
takt Alman ziraatci1eri iı;tifade erl .. 
cektir. Av.tttı;furyayla ltalya ara • 
sında oldu~u p;ibi, Alman tiicrnrlarıl 
He İtalya tüccarları ela şirketler fc· 

4 martta ir.11.alanan anlaşma, hali 
hazırda tatbik edilen sistem dahilin· 
de serbestçe tahdidatta bulunmala -
rrna \'C yapılacak tahdidatın miktar·ı 
hırını tesbit etmelerine müsaade ecli· 
yor. Fakat her iki tarafa da konter:• 
.ian vazivetin icap ettiTdiği diğer ted• Ziraat veklleti hukuk 
hirlerin hususi ahval kabatından ol- mUşavlrlill 

Ankara, 21 (Vakit) - Burada bu· 
lunan birinci umumi müfettiş lbra· 
him Tali Bey ismet Paşayı zi) aret et· 
ti. Dahiliye vekili Şükrü Kaya Beyle 
de uzun müddet görüştü. 

Şanghay. 21 (A. A.) - Sulh mftza,. 

kereleri ilerilcmektedir. Japeı11 orta 
elçisi öğleden sonra vaki beyaaa&m • 

da iki tarafın resmi müzakerelere ~r 

şarnba günü başlamıya muvafakat et
tiğini n bu müzakeTelere Çin ve Ja
pon askeri yüksek memurların.m lftl-<lu~nu ve bü tatnHdatm, tabk •ad • .Aallara. 2l (Vakit) 

H't nvdct eder etmez kaldırılacaS-mı knıettnde htı"iis o unan u rul\ ml!~li· 
be.) an ediyorlar, ve bu iş için de virliğine. Gör?es. s~bık hakimi Cemi! 
tarafeyn birer liste hazırlarnrştır. Bey tayın edılmıştır. 
~ayet Fran<ıa. bu 1ic::tedeki emtiadan Mersin gUmrUk batf mUdUrlUftU 
hirisinin tnhdit miktarını arttırncak ı Ankara, 21 (Vnkit - l\lcrsin güm· 
olur~a. İtalya da, aynı miktar nispe· rük baş müdürlüğüne birinci sınıf 
tinde ve kendis;ndeki listede muhar • müfettişlerinden Sıddık Bey terfian 
rer emtiadan hirlsinf arttrrncnl\tır. tayin edilmiştir. 
Hu anla~m"oan otomobiller, ~araplar Haber a•llsızdtr 
\"C lik"'rler h'lrictir. Ru mBddc!er kin 
iki memleket tiiccarlan hnsu:c-f anla~ 
malnr yapncaldar ve hiih"ımetlerinin 
hı~viplerine arzedeccklerdir. 

çıkarıvor 

Ankara, .21 (Vakit) - Kontenjan 
usuHtnUn kaldmlacağı haberi asılsız
dır. 

Vatandaşlara hasredilen 
••l•r llylhası 

Paris, 21 (A. A.) - Le .TournaJ,I kendisine sermave tedarik etmek kin 
Berlinden almış qlduğu bir telgrafı bir mark. 30 ve ~O fenint'I' kıymetinde • 
neşretmektedfr. Bu telgra!namcd · 

Ankara, 21 (Vakit) - Ktiçük san' 
atlann vatandaşlara hasrı layihası 

perşembe günü mecliste müzakere e· 
dilecektir. 

·······-··················································· 
:ılınmış ve kendisine tevkifinden 
itibaren 24 sene ağır hapis cezası ve • 

rilmiştfr. Katiller, m:ıktul \'erec:cs?n 
aynca 2000 lira 1azminat da verece, 
lerdir. 

Kararın tefhimini müteakip rei 
Nusret bey, D}ahkıimlara müteessir 
olmamalannı, temyiz mahkemesi . 
nin icabında, ,·erilen bu karan nak- 1 

zedebileceğinl söylemiştir. 1 

bir tarafında şu; "Fedakarlık resmi. 

Ben, nihai mu\·aflakiyetin elde edil 

mesine çalıştım.,, yazılı olan husu ·t 
parn çıknrmıya karar ''ermiştir. 

Hitler paraları mukavva ve anti· 

muan halltesf, gösterdiği kıymet üze· 

rindcn satılacaktır. Bu fiyat paranın 

yazı tarafında muharrer olacak \'C 

diğer tarafında müfrit milliyetper -

verler reMnin resmi bulunacaktır. 

lıanlıların Nevruz bayramı 

DDn lranlılar1n Nevruz bayramıydı. Bu münaıebetle şehrimiz
de mutad merasim yapılmıştır. Saat 10 dan 12 ye kadar Iran 
başkonsolosu ıebrimizd~ki Iran tebaasile Iran mektebinin tebri
kltını kabul etmiş, ve ıonra haziruna çay ve şeker ikram edil
miştir. Müteakiben Iran şahına bir tebrik telgrafı çekilmittir. 
Resmimiz dftn başkonsoloslukta alınmıştır. 

Vekllet e111rlne alındalar - 1 
Ankara, 21 (Vakit) - Bilecik Ta·ı 

pu müdiirii fh.qan Beyle Çorum Tapu 
1 

müdürü Hfl~im Bey vekllet emrine 
alınmışlardır. 

Mlhalekopulustan 
Bahsediyorlarsa da, 

Venlzelos yerinde kelecektar 
Atina, 21 (A. A. - HAien mevcut 

buhranın halli iç.in derpiş edilen muh
temel çareer arasında liberallerin i~ 
tirflk ve himayesiyle bir Mihalakopu
elus kabinesinin tesis edilmesi de da
hil bulunmaktadır. 

Atina 21 (A. A.) - M. Venizelos, 
mi11ete hitaben bir beyanname neşre
derek mali vaziyetin salah bulacağı
nı beyan ve dahili isükrazların tahvi· 
li sayesinde bütçe muvazenesinin te · 
mfn kılınacağınt ilive etmiştir. 

Atina, 21 (A. A.) - Dün akşamki 
gazeteler tarafından neşrolunan ha -
berlere nazaran, dün Pnriste Yunan 
murahhnslanyl~ uzun uzadiye görüş· 
müş olan İngiliz bankerlerinden M. 
Hambro, Yunanisatn tarafından ta -
lep edilen iki buçuk milyon İngiliz il· 
rası avansın bir kıamını hemen tedi -
yeye muvafakat etmiştir. 

Bmaenaleyh M. Venizelos, iktidar 
mevkiinde kalabilecektir, zira bu su· 
retle mumaileyh bir nisanda ve bir 
haziranda ecnebilere karşı mevcut o
lan taahhütlerini yerine getirebile -
cektir. 

An~fda to~rak bayramı 
Xnara, 2f (Va ı - nıprax mty· 

ramı bugün Zirruıt mektebinde mera
simle tes'it edildi. Bu münasebetle 
mektepde bir öe ziyafet verildi. 1\te · 
rasimde Ziraat ve İktisat vekilleriyle 
mebuslar ve ve!dlet erkanı bulundu· 
laT. Merasim çok iyi olmuştur. 

Goethe için 
Bugiln DarUlfünUnda 

merasim yapılacak 

'l'aK eaeceKıer1nı !'.oyıemı ur. 

Japon mecll•I eçddı 
Tokio, 21 (A. A.) - Japonyan• 

Çindeki sefiri M. Chigemitsu, Şanı • 
hayda kendisiyle sabık Çin hariciye 

na:ıın M. Koua 'fai Chi arasında ceıı 

reyan etmiş olan mibakereler netke

sinde tanzim edilmiş olan mtltareb 

projesini Tokioya göndermiştir. 

Hariciye nezareti erk!nıyle askeri 

erkan arasında aktedilmiş oiaa bir 

konferansın hitamında hükGmedn ba 
tekliflere müsait bir cevap verm,ye 

karar \'ermiş olduğu yalnız kabtlle 

şayan görrMdfği ikinci noktayı red • 

Bugün darülfünunda Alman şa· 

iri GoeUıe'nin yıl dönümü münasebe
tiyle merasim yapılacaktır. EvveHi 
edebiyat fakültesi reisi Muzaffer Dt•y 
merasimi küşat edecek sonra garp e- dedeceği beyan olunmaktadır. 
debiy:ıtı tarih muallimi Şerif Bey Changhai, 21 (A. A.) - Arala~ 
Goethe'nin hayatından bahsede • ı da birinci deniz tayayareleri filOt11l 
cek badehu Orhan Sadettin Bey Go· ile birinci torpido filotilluı bulana• 
ethe'yi izahedecektir. 22 Japon harp gemisi, bu sabah Ja ' 

Bu akşam saat sekiz buçukta Se· . 
1
. s n .A f d d d . ponyaya mUteveccıhen Changhaf d• 
ım ırn ey -ra ın an ra yo a 

Goethe hakkında bir konferans ver:-1 hareket etmiştir. 
lecektir. Tokio, 21 (A. A.) - Rengo ajanll 

bildiriyor: 
welmar ·,enllklerl 

Weimar, 21 (A. A.) - Weimar'da Diyet, dün imperatoru11 huzurlyl• 
Goethe'm ölUmttniln yUzilncU yıl dö- resmen küşat edilmiştir. 
nümil münasebetiyle icrası tasavvur Mecli8, M. Tamehiaa Hlrose'u re.,,. 
edilmiş ohm gall mtlc;amerclerine, Jfğe intihap etmit ve ahiren Şaaıhar 
dün öğleden sonra Gotz von Berlichiu da ve Mançuride icra edilmiş olaıı h .. 
genin "Goethe,. ismindeki dramının reklta iftlrlk etml§ bulaaaıı abltaJI 
tik metninin temsiliyle başlandmıt - ve efrada meclisin eeltmlanmn a.IAI 
tır. eclilmesfne karar Yerflmittlr. 

Başlıca rolU Berlin milll tiyatrosu 
aktörlerinden HeinrJch George deruh· O I ... _ k .... 1 I -·~ 
te etmittL •m•n ı -n ••• 111- r .... 

Bu temsflde bir çok seyirci hazır Parfs, 21 (A. A.) - Oamanb bar 
bulunmuştur. ka11 mUdflrU mezanen balundutu r-

ıiste bu sabah ilmlftlr. 

Leh kabinesinde 
tadllAt 

Vartova, 21 (A. A.) - Bir kaç gUn· 
denberi kabineed icrası mutasavver o
lan tadilar, buıUn yapılmıştır. 

Maliye mUateşan M. Zewadıkl, baş 
vekil muavini tayin edilmittir. 

Mumaileyh, bilhassa iktisadi me -
selelerle meşgul olacaktır. 

Zirai islahat nazın M. Ko2lowski, 
M. Zawadski'ye halef olııcaktır. 

Zir:ıl isl!hat n ziraa.t nezaretleri, 
sabık ziraat bankası müdürü M. Lud-f 

kleclo'nun riyaseti altında biri~ 
tir. 

Nafia Ye mtlnakallt neantlerl 11-
Kuhn'nUn idareaf altında biri ... -
tir. 

Nafia na11n M. Neupbaar, or'' 
mtıfettitl olmuıtur. 

Yanndan itfbaren merl olaed' 
lan bu tadilltın ıayesl, idari tıertl' ' 
leri tahdittir. 

Bu tadilatın parllmentoaaa ıf!!~ 
ma devresinin hitamınm ene.I r:.lı 
icra edilmiş olması dikkate pıd r 
rülmektedir 
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il Gtlnln Haberleri ıı Telefon 
Serbest limanında .__ __ B_i_r_l_e_ş_e_c_e_k--in-h-is_a_r_i_d_a_r_e_l_e_r_i___ Tesisat . fennidir 

Selinik 

lthalAt ve ihracat 
farkları 

Yunanhlarm Selanikte dört sene 
enet bir serbest liman vücude getir
dlderl malGmdur. Ahiren Atinada 
~n nim resmt (Messager d'Athe
ne) sazetesi Selinikte serbest limanı
u pıip çıkan ticaret eşyasmm bir is
tatiatfğini neşretmiştir. Buna göre 
(1928) senesinde serbest limana 
(483,375), (1930) senesinde (485,747), 
(1931) senesinde (443,299) ton mal gir 
mittir. inşa.at için giren tahtalar bu
nun haricindedir. Burada şayani dik
kat olan cihet ithalat rakkamlarmm 
sfttikçe tenakus etmiş olmasıdır ki, 
bu da iktisadi buhranın neticesinden 
ba§ka bir şey değildir. 

Birleştirme raporu, teşkilit projesi 
kadroları Ankaraya gönderildi 

İnhisarlar hakkında tetkikat ya - lükte çalışacak memurlarla şubell-- haziranda inhisar idarelerinin btrlq-
pan inhisar umumi müdürlerinden 
müteşekkil komisyon mesaisini bi · 
tirmiş, hazırlanan birleştirme rapo • 
ruyla buna bağh teşkilat projesine 

rin adedi yazılı bulunmaktadır. miş bir halde çalışmıya bqlamalan 
Kadrolar, mülhakat ve merkeze takarrür etmiştir. 

ait olmak üzere iki kısma aynlmıştrr. Mali sene başlangıcı olan bir ha-

ihracata gelince; Selı\nik serbest 
limanından (1928) senesinde (85.000) , 
(1929) senesinde (10.1,191), (1931) se• 
neainde (31,120) ton mal çıkmıştır. it
halatla ihracatın karşılaştırılınca ser 
best limana giren malın en mühim 
kısmının Sel:lnik şehrine sevkedildi -
ği neticesi anlaşılmaktadır. 

ait kadrolar tuz inhisarı müdürü Fey 
zi bey tarafından inhisarlar vekale· 
tine ' 'erilmek üzere Ankaraya götü • 
rülmüştür. 

inhisar memurlarının sınıf ve a
dedine dair kadrolar Ye cetveller de 
hazırlanmaktadır bir kaç güne ka · 
dar Ankaraya gönderilecektir. 

Projeye göre merkezde bir inhisar ziranda tasfiyeye tabi tutulacak me· 
umumi mildürüyle muavini n dört murlara tebligat yapılarak alakaları 
inhisar müdürü ve bunlara merbut kesilecek ve kendilerine son kanun 
şube müdürleri bulunacaktır. Vila• mu<:ibince tazminat verilecektir. 
yetlerdeki inhisar başmüdürlükleri inhisarlar hazirandan sonra yeni 
ise birleştirilecektir. Muhasebeler. şekilde altı ay daha şehrimizde kala
hukuk müşa,·irlikleri, teftiş heyet - caklar ve eylül veya teşrinievvelde 
lerl, sicil, memurin, inşaat, satış şu· Ankaraya nakilleri takarrür eden 
beteri mübayaa ,.e münakasa komis - daireler hükumet merekzine ıide • 
yonlan umumt l\lüdilrlüğe merbut o- cektir. 

inhisarlar vekili Rana veya müste Jacak, inhisarların müşterek bir vez- Müdürler komisyonu tarafmdan 
şar Adil Beylerin bugünlerde yeni nesi bulunacaktır. Vekalet kadro pro yapılan tetkikata göre dört inhisar 
teşkilılta miiteallik işleri yakından jesini tetkik ettikten sonra vekiller idaresinde bulunan memurlann ade
tetkik etmek füere şehrimize gelmesi heyetfne Yerecek, projenin kat'I şek dl 9000 bindir. Bunun yedi binJ ttttün 
muhtemeldir. lini alarak şehrimize gönderilmesi- inhisar idansinde ve diler iki bini 

l\fiidürler komisyonu teşkilat pro· ni müteakip inhisar idarelerinin bir - ise barut, tuz ve müskirat inhisar ida 

Server Cemal B. jesinde bir umumi müdürlük ihdas Jeşme hazırlıkları başhyacaktır. Ha • resinde bulunmaktadırlar. Bu me • 
etmiş, memuriyet listelerini hazrTla · zırhklann kısa bir zamanda bitiri- murlardan 1000 kadan haziranda tas 
mıştrr. Listelerde yeni umumi müdür lerek mayısta tatbikata geçilmesi ve fiyeye t~bi tutlacaklardır. Merhumun cenaze ................................................................................................................................... _ 
Döşenen kaldırımlar Adllyede ı Şehrin haritası merasimi rlUn yapıldı ~ " 8" h · •1 I Nı::antaşında Guzelbahçe so- tr memur ma . Beledıye fen mlldilrlüğil latan• 

Marsı ya baş ko~s: o~u1J1uz kağına kaldırım döşenmiştir. Ca- k d ..,_ k•f bol ıehri için yeni bir irtifa Ye 
merh~m Server ~c~a eyın ce- bi caddesine ltaldırım döşenme• eme e 11.ev 1 istikamet baritas• yapmıı Ye bu 
n.aıeaı dil~ !eofil .~ot~e vapu- si epiyce ilerlemiştir. Ta~im edildi harita daimi enclimen tarafından 
nyle ıehnmıze getırılmış ve def- b h · · d v · A da kabul ediJmittir Bu barı·ta 

1 t a çcsmın yanın an aıagı ınen DDn ğırcezada, evkaf orman · 
ao unmUf ~r. . geniş fakat çamurlu caddenin de Arazi kalemi memurlarından Ha- lstanbul •okaklarında iDfa edile-

Cenazcyı hamil tabut saat 11 . . d" d 't"b b 1 lb h' k ~- cek ebuiyenin irtifalannı ve so-d d k ı k h t:ımırıne un en ı ı aren as a- lil ra ım ve elektri çi ~ref 
'-~-Yapubr. an çı arı arat • b~;.ır- nalm1tbr. ~ efendilerin, kuyudatı re•miyeyi kak•arın istikamet Ye geniılikle-
..... n ır cenaze o omo ı ıne T 1 &.. .. ft lla t 1: •f d k 'I" ! rini tayin etmektedir 

'
erleıtirilmif'ı ve Ayasofyaya ge- Tophane ve ar a.,..,ı yo_ . r.ı· a rı e ere ve ı ave er yapıı· . 

ı k f d b t ı rak evkafa ait 693 lirayı zim· 
tirilmiftir. Resmi merasim Ay~- nın .ge ece ay zar ın 8 1 m - metlerine geçirmcltten maznun 
aofyanın adliyeye mfiteveccıh me!lı memuldur. olarak muhakemelerine baılanıl-
lrapısında btı~lamı;tır. Hariciye Belediyede: mıştı. DOnkii cefoede maznun· 
c •kaleli namına Bedi bey, vati i:uın duruşmalan yapılmış, neti-
muavini Fazlı bey, polis mOdürU cede gayrı mevkuf bulunan Şe· 
.Alı Kıza bey, btııobuıda bulu- f k d if 
Dan bDt&n konoolosler. muhtelit Belebiyenin inıaat menımıoc re hail ıo • te•k • mGukkereai 
mDbadele erk6nı, oehir meclisi uymadıgı cihetle cali aeneyi kesilmesınc bazı hmuaıatın aorul-
ualarindan bir kısmı, bazı mcb- Ha~irand3n Marta nakletmeyi masıaa ve şahitlerin getirt:Jme-

dt:şündüğü haklnnd:ıki haberler 3ine karar verilerek mahkeme 
ualar hu meyanda Aptülhak tamamivle amlsızdır. nisanın onuna bırakılmıştır. Maz-
H&mit bey merasimde hazır bu- nun Şeref Ef. mahkemede der• 
lunnıuılardır. Botun l<onsoloslar Tarihi evrak diln hal tevkif olunmuştur. 
tarafından cenaze oto-obiline ispirto kaıaak,.ılığı' 
çelenkler konulmuotur. geri geldi '.\' Y 

Ôğle n3mazını müteakip ce- Bulgarastan:ı catılan tarihi ev- Dün ihtisas mahkemesinde is-
naze nama11 kılınmıı, merhumun rakın 53 çuval içinde Sofya el- pirto kaçakçı!ığı yaparken cür-

h d d·ı · çili.-~imizc tcsiim edildig-i yazılma• mil ceşbut halinde ya~alanan 
ru una ua e 1 mıt YO cconze · ... Cemalin muhalle--esı"ne b3tlanıl-_,_ 5· k • .. t 'h A tı. Bu evrak dankn tre~!e ve bu· o.Al llAllYJ ır ec•yc cıu cveccı en • mıştır. Maznun Cemalin , bir 
1uofyadan hareket etmiştir. Bir ıu:.usi bir yü!< vagonile Sofyadan müddettenberi Çubukluda bele-

b d k t• b. şehrimize getirllmiıtir. 
uker, ir jan arma ı ası, ır diye deposundan çaldığ'ı ispirto 
mOfreze poliı ala ya refakat ~t- Burada bir nakliyat firketi şişelerini Kumkapıd a Vartan is-
mit Ye a•keri mızık:a merasım namına gönderilmiı olın eYrak minde birine 25 le 35 lira ara• 
bitinceye kadar matem havası sirkeci nümrilk anb:ırına ilınmıı· sın da sathgv ı anlaşılmıcıtır. Karak-

S k tır. Evrak alakadar makam " :r ~almıştır. Resmi merasim ir eci tarnfmdan tc!:iellüm edi- çılık mevkiinde bulumın maznu· 
nbbmında bitmiı. cenaze bir nuo bir de hırsızlık fili jcledigı-· 

d k )ecel~ ve bir heyet tarafından 7 

motlre konularak Ka ı öyüne tetkik edilecektir. meydana çı~hğı için mahkeme, 
ıeçirilmiıtir. Orada da hususi belediye ambarından hırsızlık 
meraaim yapılmıı, merhum Salı- nan makberesine tevdi olunmut· vuku bulup bulmadığının bele
ra)'lcedit kabristanında hazırla- tur. diyeden sorulmaııoa karar ver• 

rı1N1111mımııııımıuıııııııuınnıııımııımnnnınnnımnmınnııınımnııııııı1Btııı111H1ımıııın111RM1•1•1•wıw'I\ 

Mahmut Nedim Bey ı 
(Son Yemen vaUal) 

30 Senelik Siyasi Esrarı İ 
ifşa Ediyor ! 1 

,._••-••••ı.....U.111R11111RıuııınıımııamıııııııııwnıuıııılUlllllllUUll1ıuıımınmııııııTefrlk•:89aııınınnıımıl 
Tercllme ve iküba3 hakki mahfu~ 

Ahmet izzet Pa,a gldlyer 

Belki de bir hisai kablelvuku 
Ahmet izzet Paıayı Yemenin Iı
tanbuldaki daha mOhim Yazifesi 
bquaa koıturdu. 

imamla itiJif yapılmış, ldriıide 
affedilmiı oldujıından görilnüıte 
lıunayı umumiye kumandanlığı
nın Yemende yapacak işi kal
maaıfta. Fakat hakikatte bu 
laeyetin Yemende daha itleri 
yok dejildi. ldriıi affedilmişti 
ama, bu afla her it olup bitmiş 
Yaııyet keıpi sallh etmiş sayıla· 
bllirmiydi? 

Bir taraftan da imam Yahyayı 
tedibe gelen kuYYetler, hala, 
Istanbuldan ayrılırken Mahmut 
Şevket Paşanın kendilerine Ye
mende ancnk iki üç ay kalacak
larına dair ve::-diği teminatı 
öne sJrerek : - Ter his isteriz ! 
diye bağırıyorlardı. 

Bu kuvvetlerin bir kısmı vazi· 
felerini, mev!dlcrini terkederek 
deniz t<cnarl:ınna, vapur bulma
ya koşmuşlardı. Söz dinlemiyor• 
far laf anlamıyorlardı. 

Ahmet İ:ı:ıet paşa kuvayı umu· 
miye kumandanlığı YeklJetini 

ferik Sait paıaya, onun yananada 
Yemende bırakacağı boıluğu 
doldurmak Uzerc erkAnıbarp Is· 
met beyi verdi, 

Luhayya - Vaizat - Zubra - Ha
cur mıotaka!)ındaki kuvYetler 
vapurlara bindirilerek gönderil
di. Bun!arın bereketi kalan kuv· 
Yelleride aynı yola sevkediyordu. 
ismet bey gece gündüz ugrafa• 
şarak bütün m:işkOIAta göğüs 
geriyor ve vaziyeti kurtarıyordu. 

S.lkan h•rbl 
Balkan harbı biraz nefes alar:ı le 

sOkOnetle iş g5rmek imkAnlarını 
sebeden yeni bir afetti. F o kat 
elden ne gelirdi, felAkeller bir· 
birini takip etmekte yarıı edi
yor gibi idiler. 

Babıali bu vazıyet karpsında 
·bir yandan askerin vazı yeti bir 
taraftan da yeni harp- ldri•le 
bir ttilAf zemini bulunmasını tek· 
lif etti. 

ldriale anlaşmadan evvel, onun-

Maarlite: 

Bir muallime 
azledildi 

KadıklSy Kız orta metebi mil· 
dürll Abfet hanım, hak•ız yere 
bir mual!imi fikAyet ederek o 
mualli!!ıin bir mOddet açıkta kal· 
masın:ı sebebiyet vermesinden 
dolayı azledilmiıtir. 
Bu mektep mOdürlOğOne Oskll
dar orta mektebi mlldlldll Fe
ridu!l bey tayin elilmqtir. 

miştir. 

Sehteklrhk cUrmUyl6 m•znun 
bir genç 

Don Aiırceıa mahkemesinde, 
Akif Ef. iaminde bir gencin aah· 
tek6rlık cOrmOnden muhakeme
sbe başlaoılmı~tır. Akif Ef. , Ha-
lıcıoğlu askeri liae•ine ait tahrif 
cdilmit bir tastilsnameyle Hukuk 
fakültesine girmekten maznun· 
dur. Maznun cilrmllnll inkir et-
mit, fakülteye yazılmadıiını id
dia etmiştir. 

Bazı ıabitlerin celbine ve tah
kikatın genişletilmeıinc karar 
verilerek dava bırakılm19tır. 

la anlaşmak hususunda rakipleri
nin reylerini de almak icabedi
yordu: imam Yahya bir taraftan, 
Mekke Emiri Şerif Hllıeyin 6te 
taraftan giSzlerini dörder açmıı· 
lardı. 

Babıali ldriıle yıpılacak itilaf 
hakkında ıu talimatı veriyordu: 
1- imam Y abya mm takasına 

her ne ıuretle olura:ı olcun Se
yit idris t'1rafından hiç bir taar
ruz vuku bulmayacaktır. ldri:s 
mıotak:ıaı Sabya •e Ebu· Aruı 
kazalarıdır. 

2 - Tab'ayı ııhıneden olmak 
hasebile hutbeyi Halifei MOslimin 
namıoıı okutacak ve O•manh 
bayrağı çekecektir. Hiç bir vakit 
başka bir allmet ve her hanfi 
bir ünYan kabul Ye i•timal eyle· 
miyecektir. 

3 - Hllk4mab ecnebiyeden 
hiç birile temaı ve münasebette 
bulunmıyacaktır. 

4 - BOtün davalar Seyit ld
riı tarafındın intihap ve canibi 

Umnmt mUdttr Fahri 
bey Ankaraya gitti 

Ankara ve lıtanbul şehirlerini 
Avrupanm umumumi ve beynel· 
milel telefon şebekelerine bai· 
lamak üzre yapılan tetkikat •• 
tecrübeler bu işin · müıpkün ola• 
cağı ncticeıini vermi-1ti. Bunun 
üzerine poıta, telgraf Ye telefoa 
umum müdüriyetile Viıtem 
Standart umumi mubaberat tir
keti arasında yapılan muhabere-

den ıonra umumi vaziyetin bir 
kerrede Iıtanbulda tetkiki ka• 
rarlatbrılmııtı. 

Viıtern Standart ıirketi tara
fından Istanbul• gönderilen he-
yeti fenniye müdürlerinden mll
hendiı M. Litter enelisi sıOn 

Peıteden ıehrimize gelmit •• 
dün öileden sonra latanbul te
lefon ıirketinde umum mDdllr 
F abri beyle uzun boylu ılrilt

mDttilr. 

Mübendi• M. Utter'e umwa 
mlldilr Fahri 8. arUtnda cere
yan eden bu miizakerede Anka
ra Ye l•tanbulun Anupa ber 
aelmilel telefon ıebekuille bat
lanmuı için linm gelen fenni 

tesiHta müteallik buı baatiaat 
konuıulmuı ve M. Litter bu lm
ıuıta hazırladığı Şema Te pro
jeleri Fabri beye vermiftlr. Fab• 
ri bey bu projeleri hamilen diba 
akıam Ankarayn gitmiıtir. 

Fahri beyin sllzlerl 

Fahri B. hareketinden enel 
kendisile görDşen bir muharriri· 
miıe bu hususta ıunlan MSyle
mittirı 

- Istanbul ve ...\okaranın AY
rupa beynelmilel telefon ıebeke-
sine bağlanmasını Viıtern Stu
dölrt rJirketinin mObendi•i M. Lit• 

ter'Je uzun boylu giSriiftUk, Mll
bendis bize baıı ıemalarla İ&a• 

hat verdi. Biz bunları heyeti 

fenaiyemiıde tetkik ettireceii1. 
Ondan sonra filiyata geçecetiz. 

Telefonlana tesisat itibarile 
fenni olmadıtı hakkında bir ak· 
ıam gazeteaiade çlkan bir yaza 
bakkında da F abri 8. demiftirlds 

- Bu iddia Yarit değildir. E
sasen yazıda teıad Yardır. Cee 
Deveden yapılan tecrftbeaha mu
nffakıyetle neticelendiğini yaz
dıktan ıonra teıisatım111n fenni 
olmadığını iddia etmek bilmem 
ne kadu doğrudur. 

hükümetten tasdik olunacak hGk• 
klmı ıer'i vaaıtuiyle rOyet olu
nacaktır. 

5 - idaresi dahilindeki mm
takada yalnız a'ıar alınacaktır. 
Bu Yaridat hükkAmıo maaıatile 
ihtiyacab maballiyeye sarfoluaa
cak, artarsa sair umuru h&Jliye
ye basredilecektir. 

6 - HükOmetin maruz kala
cağı dahili veya barict herhangi 
bir taarrma k1rıı Seyit idris 
kuffetleri hnktımetle birleıccek
Jerdir. 

7 - Sahilin IOıum g&rlHen 
noktalarına asker ikame oluna• 
cakbr. 

8 - Gümrük varidatı de•let 
memurları vaaıtasiyle ciba1et 
o!unacakbr. 

9 - Y erlideo bir miliı kUY
veti teşkil ve bu kuvYet zabit· 
lerimiz tarafından talim ve tu
biye edilecektir. Bu kuvvet ica· 
hında lüzum görülen baıka ta
raflara da ıevkolunabilecektir. 

'Bltm«U) 
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Boşanma - Ayrılma 
cOstl tarafı 1 inci sayfada) 

Şunlan söyledi: 

Ayrılık karanmn ameli bir fay
dası olmadıiına, ayrılığın evlen· 
meyi güçleştirdiği kadar evlcn
miye rağbeti de azalttığına, bina
enaleyh ayrılık "Separation du 
corps,, tesmiye olunan vazıyetin 
büıbütftn kaldırılmasına Ye hiç 
olmazsa ayrılık mnddetinin 3 
seneden 6 aya indirilmesine mü
teallik makaleyi okudam. Maka
le ıahibinin bazı noktalarda iaa
betJi . düşünceleri olmakla bera
ber boşanma ve ayrılmıya müte
alJik kanuni hüklimlerin tadili 
icabcden bir noktası bulunmadı
ğına ve ayrıhğm faydasız değil, 
billkis birçok nokatı nazardan 
lüsumlu olduğuna kaniim. Kanunu 
medeni ahkamına gö-re karı koca 
arasında muayyer bir zaman için 

müşterek hayatıt- ';ıtilind~n iba
ret bir vanyet ı h · :. ! eden ayrı
lığa karar verileb~hıek için, ya 
boşanma sebeplerine '>inaen bo
şanma veya ayrılık davasmda 
bulunmak salihiy< ! i .ıi haiz olan 
kan veya kocanın ayrılık tale
binde bulunmu, olması, yahut 
dava boıanmıya dairse hakimin 
karı koca arasında barışmak ih
timali olduğuna kanaat basıl et
mesi lh.ımdır. 

Hakim, boşanma sebebi sabit 
olanca, (boşanma ve aynlık se
bepleri aynı sebeplerdir.), Da
vayla mukayyet olarak ancak ay
rılığa karar verebilir. Bu takdirde 
davacının bizzat kendisinin ba
nımak ihtimalini nazarı itibare 
alarak ayrılık talebinde bulun· 
muı olması veya mensup olduğu 
din ve mezhep talôka müsait 
olmadığından ayrılığı tercih et· 
miı bulunması muhtemel olaca
ğından kanun, pek makul olarak 
davacının arzuıuna rağmen bo
ıanmıyi karar verilebilmesini 
tecviz etmemiştir ... Dava bo§an
mıya dair olduitJ takdirdeyse 
hakimin ayrılığa karar vercbil
ıneıi için kan kocanın barıoma
ları ihtimali olduğuna kanaat ha
ıal etmesi şart olmasın:ı nazaran 
haklın dava boşanmıya nit oldu
ğu surette alelıtlak oyulığa ka
rar verebilmek salihiyetini haiz 
değildir. Hakim, tarafeynin iddia 
•e mlldafaalanna, mahkeme aa
f~habnm, iıtima olunan şahitlerin 
ifadelerine ve ahval ve şeraite 
nazaran kan kocanın banımala· 
rının kunetle muhtemel olduğu
na anladığı surettedir ki, dava 
boşanmıya dair olduğu halde 
ayrılık kararı verebilmek salahi
yetini haizdir. Binaenaleyh bu 
hükmli kanunının hüsnü suretle 
Ye vuıı kanunun maksadı daire
ıindo tatbiki halinde bir mahzur 
tevlit etmiyeceği şi>yle dursun 
atiyeu barıımaları kunetle me
mul olan bir karı kocanın teıkil 
ettikleri aileyi yıkmamak gibi 
içtimai faydaları v:ırdır. 

Hakim, boıanma sebebi ne 
olursa olıun, bar şmak ihtimali ol• 
duğunu ıörmedikçe aynlığa değil 
boıanmıya karar vermek mecbu
riyetindedir. Ezcfimle, mesela 
kan koca araıında tabiatlarının 
teıat ve ihtilafı ıebebiyle müıte
rek hayatı çekilmez bir hale ge
tirecek derecede tiddetli bir ge· 
çimsizlik tahaddüs etmiş olupta 
her ikisi boşanma talebinde ısrar 
edecek olwlarıa böyle bir halde 
barıımak ihtimali pek zayıf ola· 
cağından hakimin ayrılığa değil 
boşanmıya karar vermesi lazım
dır. Diıer _tara!tan, ha~~ ayrı-

lığa karar vermiş oldağu auret
tede aynlık müddeti esnasında 
yeni bir boşanma sebebi tahad
dü:s edecek olursa ayrılık müd
detinin hitamına intfaar edilmek
sizin bu ıebeble derhal 'yeni bir 
boşanma davası ikameside müm
kUndür. Bu itibarla ayrılık müd
deti eınasında karı kocadan biri 

haysiyetsiz bir bayatsürerae bunun 
manevi alim Ye ıshrabahnı bütün 
ayrılık müddetince digerinin kat
lanması gibi mahzurlarda pek 
varit de~ildir. 

Ayrılık müddetinin azaltılması· 
na gelince: Kanun ayrılık müd
detinin haddi asgarisini 1, haddi 
azamisini 3 sene olarak tayin et
mit ve bu iki had arasında mü
nasip derecei müddcti;:ı tayinini 
bakimin takdirine bırakmıştır. 
Yoksa müddet alelitlak 3 sene
den ibaret değildir. H3tta lsviç
re kanunu medenisinde muayyen 
müddetle ayrılıktan başka birde 
gayrı muayyen müddetle ayrılık 
mevcut olduğu halde bu ikinci 
şık kanunu medenimizrle kabul 
edilmemiştir. l-lulisa: Boşanma 
ve ayrılığa müteaHik hükümler 
kana•timi.zce haddi zabnda mü· 
kemmel ve medeni ihtiyaçları

mıza uygun hükümlerdir. Bütün 
mesele bunların hüsnü ıuretle 
tatbik edilmesindedir. 

Haber -Akşam 
Haber gazetesi Ak
şam gazetesini mah

kemeye veriyor 
Dünkü Akşam gazetesi Alman 

ıefareti müsteıarınm tehdidi •a
ki olmadığı hakkında Haber ga
zetesine bir cevap veriyordu. 

Haber gazetesi bu cevapta 
kullanılan bir cümleden dolayı 
akşam gazete~ini mahkemeye 
vermek mecburiyetinde olduğunu 
yazmak ta ve Akıam gazetesi 
efkarı umumiye karşısında hesap 
ve rmiye mecburdur demektedir. 
Akşam gazetesinin hadiseye 

sebep olan çümlesi. Haberden 
bahsederken " Bir müddetten 
beri intişara başlıyan ve uydur· 

ma haberler neşrederek kendisine 
sürüm teminine çalışan btr gaze
te ,, demesidir. 

itizar 
Mündericatımızın fazlalığından ic 

ra ve iflas kanunu hakkındaki yazı
mIZI dercedemeılik, okuyucularımız • 
daın af dileriz. 

BORSA-
21 Mart 932 

Kambiyo 
Frnsız Frangı 
1 Ingiliz lirası Kr. 
"T .L. mukablll Dolar .... 

• .. .. .. • .. • .. .. .... 

Liret 
Belga 
Drahmi 

iL Frank 
Leva 
Florin 
Kuron 
ŞllJng 

Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pengö 

" • Ley 
l Türk llras1 Dinar 
Çervoneç Kuruş 

Nukut 

.Açıldı Kapan dl 

1~6 
775 

20 Frank [Fransız 171 
1 lsterlln ( lnglllz) 775 
J Dolar (Amerllı:a) 212 

20 Liret [ltalya 218 22 

BORSA HARiCi 
Altın 
Mecidiye 
Ban konoı 

1 92~ 192~· 1 4 50 . 4 50 
23 232 

~-Takvim ---.. 
Sah Çarşamba 

22 mart 23 mart 
14 Zilkade 15 Zilkade 

GUn doğuşu 6,1 5,59 

" 
batıft 18,23 18,24 

Sabah namazı 4,43 4,43 

Ôğle .. 12,23 12,21 

lkindi .. 15,48 15,48 

Akşam " 18,23 18,24 

Yatsı .. 19,53 19,55 

lmnk 4,20 4,18 

Yılın geçen günleri 82 83 

.. kalln " 284 283 

~ ... 
Hava - Dün sıcaklık ızamt 8 

asgari 4,5 dereceydi. Bugün rüzg!r poy· 
razdan esecek ve hava ekseriyetle bulutl 
olacaknr. 

1 Radyo 
lstanbul - 6 dan 7 e kadar 

gramofon, 7,30 dan 8,30 a kadar Hafız 

Burhan bey ve arkadaşlannın iştir~tle 

~az, 8,30 dan 9 a kadar Selim Sırrı bey 
u.r:ıfından (Göte) hakkında konferans, 
9 dan l lJ :ı kadar Hafız Burhan bey ve 
ark:ıdaşlarmın iştirAlrile saz, 10 dan 
10,30 a. .kadar orkestra. 

Viyana - 13,10 Goet'hnin 22 
marr 1832 de ölüşü - 13,15 Bach'ın 
prelüdü, Goethe münasebetile - 16,55 
piyano konseri - 18,05 plakla operet 
parçaları - 18,45 dans orkestrası -
21,20 Gocthe - 21,50 filarmonik kon
ser - 23,35 dans. 

Heilsberg - 7,30 fimnastik ve 
musiki - 9,30 jimıaastik - 12.25 or
kestra - 17,I 5 konser - 20,30 F aust 
23:30 Berlinden nakil. 

BUkreff - 13 plak - 18 konser 
20 Goetbe - 20,40 miltr tiyatroda 
Goetbe. 

Roma - 13,45 ses, musiki kon· 
seri - 18,30 teganni - 21,45 oda mu· 
sikisi - 22 musiki - 2:~ komedi -
23,30 mu,iki. 

Praga - 12 plak - 19,30 Goet
he - 20 Beetboven - 23,30 Bratlsla- , 
vadan nakil. 

Budapeşte - 10,15 konser -
13,05 T igaıı muailıcie\ Hl kons~r -

19,30 konser - 21,15 Coethe - 23,30 
beş piyanoyla konser. 

Moskova - l 1 den 23 e kadar 
neşriyat. 

Varşova - 13,10 plak - 18,10 
Goetbe ve Micbleoitz - l 8,35 senfo
nJk konser - 20,30 plak - 21,15 kon· 
ser - 24 dans. 

Yarm 23 mart 
Viyana - 12.30 konser - 13,40 

Joar Andresn'in konseri - 15 plak -
17,55 Avusturya musikisi - 21 klasik 
operetler - 23,15 Tsigan musikisi. 

Hellsberg - 7,30 jimnastik: ve 
musiki - 9,30 jimnastik - 12,40 mu· 
siki - 18,15 musiki - 21 konser -
22,10 konser. 

BUkre' - 13 plak - 18 kon
ser - 21 piyano ve klarlnet sonatlan -
21.45 ply:ıno solo. 

Roma - ı S plak - 13,45 ses 
ve musilil konseri - J 8,30 tonser -
21,42 opera parçası. 

Praga - 12 plak - 13,45 Bra· 
tislavada.n nakil - 18,10 kukla tiyatrosu 

22 askert musiki. 
Budape,te - 10,10 salon örkes· 

tra konseri - 13,05 konser - 21,15 
konser orkestrası - 22 Çigan musikisi. 

Moskova - 11 çocuklara cahsus 
neşriyat - 13 iş sa:ın - 14 radyo 
neşriy:ıtı - 17 Oktobr çocukları -
17,SO teneffüs - 19 :-adyo gazetesi -
23 Çek, Isveç ve Fransız lisanlarile sl
yast neşriyat - l konser. 

Varşova - 13,10 plak - 20,15 
konser - 23,30 rıtdyo gazetesi - 23,42 
Ingilizce neşriyat. 

Gelenler gidenler ' 

Silihların tahdidi konfıranııD
da Almanyada hükumetini temsil 
etmiş olan Alman sefiri Her 
Nadolny dünkn Ekspresle şehri· 
mize gelmiş, istasyonda Alman 
sefareti ve konsolosluğu erkini 
tarafından karşılanmişhr, 

§ Bir müddettenberl Ankara· 
da bulunan darülfunun müderris 
!erinden Agaoğlu Ahmet bey 
dün ıehrimize gelmiıtir. 

. - - --.....-.:--.-· 

Kalpte 

Franoy, mühendise bir göz a
tarak devam etti: 

- Filhakika öyle zannediyor 
dum. Siz markiyi kör olmadan ev 
vel tanunadımz mı? 

- Hayır efendim, kendisine 
arzı hizmet ettiğim zaman marki 
kör olmuttu. 

- Sizi kim gönderdi? 
- Bir hizmetçi acentesi. Şüp-

hesiz bilirsiniı: ki vilayetler için 
hizmetçi bulmak güçtür. Margi 
Hz. de müşkülata maruz kaldığı 
için birçok acantelere miiracaat 
etmişti. Ben de bu suretle gel
dim. 

- Siz onun hizmetine girdi
diğiniz ıaman Kont Kastelmey
ran buradamıydı? 

- Hayır Ef. 
- Buraya gelmeden evvel ki-

min yanındaydınız . 
- Kimsenin Ef. .. Hayatımda 

henüz vekiJharçbk bile yapma
mıştım. 

Bu cevap o kadar beklenilmez 
bir cevaptı ki iki genç titrediler. 
Franoy hayretle: 

- Olur şey değil, dedi. 
Patris gOlümsedi: 
- Anlatayım efendim, dedi, 

ben vekili harçhğm ne demek 
olduğunu bilirdim: Zira, evvelce 
benim de bir vekili harcım vardı. 

ihtiyarın yüzü deği· :. Gözle
rinden bir bulut geçti. Dudakla
rı titriyordu. Nerdeyıe ağlıya· 

caktı. Franoy sordu: 
- Şiveniz ... Gayet hafif olan 

~ivenize nazaran, sizin, herhalde .. 
- Evet, efendim, ben Rusum. 

Rus. 
- Ne taraftansınız? 
- ıma tarafiiidanım et.endim. 

Anupada çok seyahat ettim. 
Harpten evvel, her kışı "Kan,, 
şehrinde rreçirirdim. Ozam anlar .• 
Fakat yeni mesleğime çoktan 
alıştım efendim. 

lki genç susuyordu. Patris iki 
adım gari çekildi: 

- Efendiler müsaade ederse, 
dedi, çekileyim. 

ihtiyar vekili harç çekilir çe
kilmez, mühendis, Franoy'a bir
şey söyliyecek oldu. Fakat 
Franoy sözUnü keserek: 

- Burada, diye kulağına fıs
ladı. Artık işimiz yok. Margi 
belki geç gelir. Haydi gidelim. 

Karşı sahile çıkana kadar, 
sandalda, Franoy gene birıey 
söylememişti. Halbuki mühendis 
merakından çıldırıyordu. Nihayet 
otomobiJe binince, poliı hafiyesi: 

- Şatodayken, dedi , birıey 
söylemek istemedim. Zira duvarla
rın kulakları olmasından korku
yordum. Her halde, günümüzü 
boşuna geçirmedik ve ziyareti
mizden iyi bir netice aldık. Lar
§enin bulamadığı birşeyi bulduk. 

- Patrisin Rus oluşunu mu? 
- Evet, Hem onu, hem de 

Markinin hizmetine, kör olduktan 
ıonra girdiğini, bu ·nukta çok 
mühimdir. 

- Bu ihtiyardan şüphemi .edi
yorsunuz? 

- Hem evet, hem hayır. ouuo 
Rus oluıu bize bir çok şeyleri 
izah edebilir. Oda madam Gre
goroma gibi Rus. hem o, şato· 

nun içinde bütün kapıları açabi
lir, merdivende öldürülen kadının 
yanına, hizmet kapısından vara
bilir .. 

• 
ııae 

, Tefrika 
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Nakleden ı fa. 
- Yoksa çetenin reisi oma 

dersiniz? 
- Eh, olabilir. Ondan daha 

ihtiyar çete reisleri iÖrdüm. Ben 
size ne diyordum? Bu iıte bir 
erkek var. işte size bir erkek. 
Hem öyle bir erkek ki, birçok 
şeyleri kolaylaştırabili. Larşe'yi · 
bu iz üzerine atabilirsek yeni 
hadiseler öğrenebiliriz:. Yalnız, 
Patris eğer kabahatliyse, tekrar 
tehlikeli teşebbüslere girişmez. 

Fakat geri kalan kasaları nasıl 
&§ıracak? 

- Ötekileri de aşıraçaklar mı 
acaba? Eğer Patrisse kolay .• 

- Kolay amma.. Hep söyle• 
diklerim birer nazariye.. Asıl 
müh :m nokta onun da Elena gi
bi Rus oluşu ve Markinin yanına 
kör olduktan sonra giritil 

- Bence bunda mühim birıey 
yok .• 

- Size öyle geliyor. 
Karşı taraftan bir otomobil 

geliyordu. Franoy, mühendise: 
- Düşmanınızın otomobili, 
Oedi ve durdu. Elena da, on

ların hizasına gelince otomobilini 
durdurarak Markiye: 

- M. Franoyla M. Lartig. 
Dedi Margi, Elenanın yanına 

oturmuş, uzaklara bakıyordu: 
- Bonjur, dedi, şatodan geli• 

yorsunuz galiba? 
- Evet. Konlu orada bulaca

ğımızı zannetmiıtik. Dönüyoruz. 
- Yeni birşey bulmadılar mı 

acaba? Şu haydutlar yakalanma
dıkça rahat nefes alamıyacağım 
doğrusu. 

- Y akalanacaklannı ümit e-
...1:,,-- ..m'1a1•"''"-''? 

- Eminim. 
Franoy, Elenamn yOzüne ba· 

kıyordu. Yavaş yavaş, kelimeleri 
tartarak: 

- Patris'le, dedi, biraz görüt
tiik. Bu adamcağız çok şayanı 
dikkat birisi. 

Elena ehemmiyet vermeden 
dinliyordu. Sllphesiz, bu ıözler 
kendisini alakadar etmiyordu. 

Bir aralık: 
- Marki, dedi, gözlerim gör

miyor diye şatodan çıkmak iıte
miyor. Ben de hava alması için 
ısrar ediyor ve çıkarıyorum. Man• 
zarayı görmese bile kuıların cı
vıltılannı duymaz, kır kokularım 
hisetmczmi? 

Marki minnettar bir sesle : 
- Madam Gregoromaya çok 

borçluyum, dedi, çok. 
İki arkadaş otomobillerine bi· 

nerek ayrıldılar, yolda Franoy; 
- Patriı meıelesni sGylerken, 

dedi, dikkat ettim, Elenanm yll· 
zünde hiç bir tebeddül olmadı. 
Bununla beraber eminimki bu 
keşfimiz ona tesir yapmışhr. Şu
nuda ilave edeyimki, bu kadınlar 
çok kuvvetli .. 

Otomobil Lartig'in evinin önün
de durdu. Franoy ayrılırken, MD· 
hendise: 

- Aklıma birşey geldi, dedi, 
Markinin eski vekilharcının ne 
gibi şerait içinde öldüğünü tah· 
kik etmiye çahıınız. Kont her 
halde bilir. 

- Bu bize bir şey ögretebi· 
lirmi? 

- Belki .. yalnız vadinizi unut• 
mayınız, benden hiç bir kelime 
bahsetmiyecesiniz. 

(Bitmedi) 

26 IEI 111 l!!I 1932 
Bu tarihi iyi habrınızda tutunuz. 
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Bir fotoğrafçı artistin resmini gizlice ala
yım derken kedisinin resmini çekebilmiş •• 

Bir milddettenberi gazetelerin lıa 

zıları meşhur artist Greta Garbonun 
öldüğünü, bazıları da onun sinemayı 
terkederek inzfraya çekileceğini ya 
zıyorlardr. Dilhassn Greta Gar • 
bonun öldüğüne dair, ileri sürülen 
esassız şayialara, san'atkann mef • 
tunlarını derin bir ye'se duçar etmiş 
ti. Amerikadan son postayla gelen 
gazeteler bütün lrn ş:ıyiaları tekzip 
etmekte vesnn'atkarın yaşamakta 
ve çalışmakta olduğunu göstermek 
tedir. Greta Garbonun bazan öJümün 
den, bazan san'at hayatını terkede • 
ceğinden bahsolunmasınm başlıca 

sebebi, onun ötedneberi sevdiği 

inzivayı, daha !azla şiddetlen • 
dirmesidir. Onun, kendisini görmek 
ıçın uğraşan bir çok meraklılara 

görünmemesi, çalışma saatleri hari
cinde evine çekilerek kimseyle gö ' 
rüşmemesi, onun hakkında bir çok 
şayialann yayılmasına saik olmak , 
tadrr. 

4".merikanın büyük bir mecmuası 
1 

(Satırday El·ening Post) bu mesele -
ye tahsis ettiği bir makalede esrarı 
perdesi arkasında, daha doğrusu 
bir 5et arkasında yaşıyan Greta Gar
bo için şimdiye kadar birçok defalar 
ölüm tüssüleri ve mumlan yakıldığı
nr fakat ~anatkıinn bunlara aldır -
nuyarak kendi aleminde güzel güzel 
yaşadı:hnı söylemektedir. 

Makalede Greta Garbonun hayatı 
hakkında da çok enteresan mahimat 
,·erilmektedir. Muharrir diyor ki: 

"Greta Garbo yalnız evinde değil, 
çalıştığı studyoda da bir sırdır. Onun 
studyoya geJi f, günün yeknasaklı -
gmr bozan bir hadise oluyor. Fakat 

Greta Garbo, nev'i beşere ehemmiyet 
vermiyen fnsanlardandrr. Onun hak 
lnndn. ~ok bir şey bilinmediği itin her 
şey söyleniyor ve söylenene inanıh -
yor. Halbuki söylenenin yüzde sek
sen sekizi yalandır. 

Greta Garbonun yavaş yavaş 

başlıyan inziva zevki mütemadiyen .. 
artmış, nihayet, içki yasa'ğr gibi, mil• 
U bir mesele olmuştur. ~enelerce ev
vel, Garbo isminin gerek Amerika. 

gerek bütün dünya için bir mana ifa 
de etmediği sırada lsveçte Moris Stil 
]er namında bir sinema müdürü var
or. Onun vücude getirdiği eserler, 
şöhretini Amerikaya lmdar ~etir • 
miş ~ bu zat Metro Goldvin :Mayer 

Greta Garbo 

toğraf Çt onun banyo halinde bir res • 
mini almak hevesine düşmüştü. Genç 

fotoğrafçı, Garbonun San ta Moni -
kadaki evine ko~muş, bütün etrafı 

tetkik ederek görülmiyecek surette va 
ziyet almış ve beklemiş, nihayet res 
mi, derin bir heyecan içinde çekmiş
ti. 

Fot-Oğrafçr makine.,;;ini kaptığı 

gibi koşmuş ve Greta Garbonun gü -
neş altında çınl çrplak resmini aJd;
ğmı söyliyerek bu resmi satmak is 
tediğini söylemişti. 

Resim hemen satın alınarak deve· 
]ope edilmiş, fakat gencin tam bir mu 
vaffakryetsizl ·..,. u uğradığı anlaşıl • 

m1:.: ı. ·n ı: rnde JtÖr.ülebUen ye 
gilne canh v,nrlık, Garbonun .kedisin
den iharetti. Garbonun kendisi ise, 
örtüsüne mükemmel bir surette bü • 
rünmüş bulunuyordu. 

Bugün Greta Garbonun nere:~ i • 
kamet ettiğini bilen yoktur. Hatta O· 

nun studyosunun bile nerede buluna 
cağı bilinmez. 

Onun bu kadar gizlenmesinin bü -
tün sebebi, yeni bir eserdir. Bu eser· 
de ortaya çıkarak bütün dünyaya 
gönrüdüğü zaman, herkes Garbonun 
ne yaptığını anlıyacaktır.,, 

tarafından Kaliforniyayı ziyarete da Darill?aıerlayi tecsUleri 
Tet edilmişti. Davet kabul olunmuş n son haftası 

Stiller birkaç eserde çalıştrğı Greta • Y:ılnıı bugün :ık~am l b B 1· d' 1 
yı birlikte getirmi ti. O zaman Gre S:ı:ıt 21 30 d~ t' ıht~~ ~.' etııın 

;;r b::dü,:k:eği~~i ~7::k~~e t:s;~:;n~:~ ~~yülc b!; ihıifalle .,, ı'ıl'ıı'ı lıı'lıyııaııııl'ıDSU 
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Jamıya başladr. Gözlerıinin kirpikled ~ l f l l n 
1111 

pek uzun olduğundan onları biraz U 
kr~altmak icap etmi~ti. Sonra ona mü 
nasip elbiseler b~lundu. Ve Greta Trajedi 5 perde ııı 
Garho bir harika oldu. Yazan: Goecbc 

111111111 
Kendi memleketinde bir deha o

lan Stiller Kaliforniyada anla'."ılma
<tığından geri dönmüş, fakat .. <'ekik 
gözlü artist Kaliforniyada kalm~ştr. 

O zaman Gret:ı eli kurşun kalem 

Tercüme E.: Senih:ı B. 

Fi:ıtlards tenzilAt yokcur. 

Y arındım itib:ıren Saatçi musikili ko
medi 3 perde. 31 inci perşembe günü 
son tcmıil. 

tutan her gazeteciyi kabul ediyor ve --------------
80TU1an her suale cevap veriyordu. 
Bir gün ona hu kadar söz söyleme • 
n!eyi ihtar ettiler. O da hemen sus
tu. 

Onun ııınsmamyla onu konuştur-
1rlak merakı birdenbire canlandı. 
'.Ptrerak arttıkça, Garbo da konuşmak
tan çekiniyordu. 

Bunun neticesi olarak şayialar dev 
1i başladı. Herkes onu betbaht, mah
zun, elini çenesine dayamış güzel, me 
)'us bir sima .samyordu. Halbuki Gar 
bo, hiç de öyle değil. bilfıkis çok ne-

Bu akşam 

saat 2 I ,30 da 

ladam o 
Kamelya 
piyes 5 perde 

Alcksandr Düma-
fisin IAyemut eseri 

Pek yakınd:ı : 
Kurt ağzında kuzu 

vodvil 3 perde 

Ra~it Rıuı 
TiYATROSU 
$ehzadebatı 

Nakleden : Mahmut Y csari Bey. 

§eli, canlı bir gens kadındır. Onun Kadıköy 

:;" şnrkrıan 1fıt!te1eri ve şaka1a • Süreyya Sinemasında 
onu mes'ut edıyor. R · R 1·· • k ı aşıt ızı ıyatrosu s:ın at Ar :ın 

.Garbo her gün gü.ne~ banyoS?'a çarşamba akşamı (Bir şenllk gece• 
•~a.a ft ondan çok ıstıfade edef. si) vodvil 3 perde. Nakleden: Reşat 

Jlunu c!uya.n genç ve cesur bir f o- Nuri bey. 

'' Tarih el kitabı 
'' 

Kastaınoni Mekteplerde §por 
Lisesinde 
Talebe tarafından 
çıkarılan güzel 

mecmua 

Mekteplerde bu sahada da büyük 
bir hararetle çalışıyorlar 

lki senedenberi, Kastamonu lise.si 
talebesi tarafından çıkarılmakta o
lan aylık (Kastamonu lise mecmu • 
n.sı) nın sekizinci sayısı bu hafta çık 
tı. 

Mecmuanın son sayısının münderi 
catı, Kastamonu gençliğinin nasıl ha 
zırlandığıru göstermiye kafidir. 

Mecmuada ilk yazı, mektebin (46) 
ıncı devir senesi münasebetiyle şuba 
tın on beşinde ~Öylenen bir hitabedir. 
Bu 69 IJhan cfendinindir. Diğer ya
zılarından ikisi geçen nüshada baş
Janılan ve bu sayıda da devam eden 
çok değerli birer tetkiktir. Biri, son 
sınıftan (8) Mustafa efendinin "Türk 

lerde muhaceret, medeniyet ve ilk 
milJi vahdet) diğeri, gene son sınıf -
tan 69 Aydın efendinin (Nefi, haya-
tı ve eserleri) atlıdır. Birinci tarihi 
tetkik bir bakıma göre, her birisi ay
n ayrı ve başhbaşına mühim birer 
mevzudurlar. Fakat gayenin, dersler 
le al:1kadar bahisler üzerinde muh-

telif mehazlara müracaat suretiyle 
bir ders hazırlığından başka lıir şey 
olmadrğı düşünülürse, büyük bir 
vukuf ve ihatayla tetkik edilerek ya
zılan bu yazr sahibi gencin muvaffa
kıyeti, görüşü ve muhakeme..ı.;indeki 

kuv"·eti takdir etmemek elden gel • 
mez. 

Nef'iye gelince, itiraf edebilirim 
ki, tetkiki, büyük bir lezzetle okuya -
bilirsiniz. Bu iki küçük makaleyle 

her sahada hayatının ve eserlerinin 
öğreni1 me.sinde bizim için bir ır.aru-
ret oJan büyüklerimiz bir ta 
lehe tarafından bu kadar vukufla tet 

kik edilir ve o tetkikten diğer sı • 
mf arkadaşlannı da aynı derecede 
müstefit ederse bu mecmua vazife
sini yapmış demektir. 

Mecmuada bunlardan başka gene 
kıymetli etütler vardır. :Mesela 36 Zi 
ya efendin in (Habitude) :fani itiya 
da dair laymetli bir tetkik, arzın 
menşei ve teşekkülüne dair konulau 

nazariyelere ait bir makale, kim -
yanın tarihçesine dair 146 Sadi efen
din in yazıst, 72 Nihal efendinin fizik/ 
meseleleri hep mecmuanın kıymetini\ 
arttıran yazılardandrr. 

Mecmuada. aynca mektep hars 
derneğinin Çank,nda topladığı a . 
detler, Aydın efendinin (Ludvig Uh -
Jand) dan aldığı (Dağların oğlu) ad· 

lı bir nazmı, gene bu efen dinin (Uh
land) m şarkıları ve dastant şürlerf 
hak.kında bir tercümesi, 242 Ahmet 
efendinin (Meyve bahçesi) atlı hika- ~ 
yesi her biri başlr başrna bir kıymet / 
ifade eden genç yazılarıdır. 

Mecmuanın aynca, her sayısında 
ilave olarak (Richard Brunel) in 
(Ebedi raks) atlr eserinin tercüm~si 
de neşredilmektedir. 

Kastamonu lisesinde mecmua çı - · 
karan gençlere, bu muvaffakıyetle • 
rinin hayat yolunda da devam etme
sini temenniden başka bir söz söyle • 
mek zait olur. 

Talat JJlümtaz 

Talebe akademisi lntiheplar1 
istiklal lisesi talebesinin teşkil et· 

tikleri İstiklal akademisi filen işe 
başlamıştır. Evvela şubelere aza kay 
dedilmiş ve dün her şube içtimaını 

yapıp, idare heyetlerini seçmiştir.Spo 
heyetine Medenf, Raşit, Ali, Cafer bey 
ler intihap edilmiştir. Çarşamba ak • 
şamr umumi içtima ve münakaşalar 
yapılacaktır. İstiklal akademisini teş 
kil eden şubeler, musiki, edebiyat, 
temsil, sıhhat ve muaşeret, tenezzüh 
ve spor şubeleridir. Muvaffakıyet te 
mfn ederiz. 

.stlklAI llsesinln şampiyon namzedi yedinci sınıf voleybol 
takımı ve hakem mullllm Servet bey 

lstiklfll lisesinde voleybol maçları 
demm etmektedir. Şampiyonluğa en 
Jcuvvetli namzet 7 - 11 sınıClardır. Ye· 
dinci sınıf 6 - 8 - 9 - 10 uncu :-:ınıf 
ları, 11 de 6 - 9 uncu sınıfları yen -
mişlerdir. Bilhassa 7 - 10 maçı bü -
tün talebenin alftkası altında devam 
etmi~ kuvvetli bir rakihi onucu sı
nıfı 9 - t:>, ı:; - 9, ı - n gibi bir 
farkla yenmi§tir. Turnuvanın en he 
yecanh maçı 7 - 11 maçı olacağı mu
hakkaktır. Ilu maç pa7.ar günü yapr
Jacaktır. Kazanan mektep şampiyonu 
olacak ve madalya alacaktır. 

lstanbul·Lisesl-lstikUil maçı 
Perşembe günü lstiklfıl birinci dev 

re futbol t:lkımıyln İstanbul li.sesi bi 

Genç 

rinci devre takımlan arasında bir 
maç yaprlacaktır. 

IJkbaharın gelmesi münasebetiy 
le mektepte voleybol turnuvasına baş 
}anmıştır. Aynı zamanda darülfünun 
meydanında da futbol maçlarına de· 
"·am edilmektedir. Atletizm şubesi de 
yakında faaliyete ba~lıyaca.h'tır. 
Vefa·Davutpaşa mekıeplerl 

arasında maç 
Perşenbe günü aDrülfünun mey .. 

danında Davutpaşa orta mektebi ile 
Yefa orta mektebi futbol takrmları 
karşılaşmışlar n Yefa Davutpaşay1 

4 - 2 ycnmi~tir. Maç çok dostane ol 
muş iki mektep talebesi maçı heye~ 
la takip etmi~lerc'rir. • ...... 

arasında 

Cümhuriyet mahfilinde az zamanda 
meydana çıkarılan eserler 

Tema;;.'l. hayatında mütevazı bir 

köşede amatör olarak çalışan (Cüm

huriyet gençler mahfeli) 931 - 932 

Mücteba bey piyesi telif, temsil 
ve sah~e i~lerini tanzim etmekle bü· 
yük bir muvaffakıyet göstermiştir. 

Bilha.o;;sa köprü altı dekoru, gökgürül 
senesi tiyatro 

müsameresini 

meYsiminin 13 üncü 1 
geçen cuma, l\lüçte · tüsü, fırtına gibi sahne oyunlarını 

muvaffakıyetle yaşatmrşlardır. Hiç 

MUcteba Sallhattln Bey 

ha Salahattin ve Baha Hulusi beyle. 
rin müştereken yazdıkları (Köprü 

altı çocukları) namındaki içki aley • 

hinde facialarıyla Nihat Sami Beyin 
(ikinci tabı) komedisini oynamışlar
dır. 

İçkinin ferde ve dolayısıyle ce -

miyete ne gibi zararlan dokunabile
ceğini pek bariz bir surette gösteren 

(Köprü altı çocukları) nda bütün 
gençler muvaffak olmuşlar Ye bilha"' 
sa Yeşil Ili1:il cemiyeti azalan tara• 
fmdan şiddetle alkı;;;lanmışlardır. 

bir taraftan muannet görmeden pi • 
ye lerini kendileri yazan, dekorları • 

nı kendileri yapan Ye oy:namayı da 

kendileri deruhte eden bu cemiye 
tin gençlerini can n gönülden tebrik 

ederiz. 
Bu hafta mahfel salonunda birin· 

ci defa~ında çok muvaffak olunan 

(Aktör kin gibi) piyesi ikinci defa 
temsil edilmiştir. 

Nurettin rolüne çıkan Müçteba 
Salahattin Bey, diğer rol alanlar e-

seri mm·affakıyetle temsil ettiler. E
serin lisanı da güzeldir. 

(Aktör kin gibi) piyesi sahnede 
kazandığı muyaffakıyet kadar yaz.an 

lan da edebiyatımızın puslu yolla .. 
rında görünmiye ba~lıyan ve çok bil 

yük yaitler müjdeliyen ışıklardır. nı 
1jm imanımız (Uzun senelerden son• 
ra) (Bir damla göz yaşı) (Köprü al
tı ~ocuklan) (l{alpler ve demirler) 

gibi eserler gençliğe karşı beslenen 

ümitleri kunetlendirmektedir. 

Genç arkadaşları tebrik eder, mu 

,·af fakıyet temenni ederim. 
ı. s. 

Şarkıh komedi 
Haber aldığımıza göre Cümhurl • 

yet gençler mahfeli (musiki şubesi) 

nin iştirakile 

zırlamaktadır. 

(bir şarkıh komedi ha 

Gençlere muvaffakıyet dileri7 ... 

yazımız yarın devam edecek 
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Toprak bayramı 
D~n Halkalı ziraat mektebincle 

merasim yapı!dı 

Beşerlyeitn tik medeniyetini kuran Türkler 
c.nn top~ağa istinat ett!rmişlerdir 

Bulgariıtamn sabık ziraat na
zırı M. V11iliyef, toprak sevgi· 
sini umumileştirmek için Ro;na
da topıanan beynelmilel 1iraa~ 
enstitüsilne müracaat eden~k bir 

toprak b:""yramı güniiniin tayini· 
ni teklif etmiş ve 21 mart. bey
nelmilel toprak bayramı olarak 
tespit edilmiş ve bunu hükiime· 
timiz de kabul etmişti. 

Bu itibarla dün, Y eşilköyde 
Halknh ziraat me!ctebinde me
rasim vapılmıştır. 

Merasimde Vali Muhittin bey 
refikası ve kızlarıyla, Ziraat mm
takası baş miifettişi Reıat, zira
at müdllrü Tahsin, ziraat od:ısı 
reisi Lulfi Arif, az:adan Mazhar 
Ziya, Raşit, orman rektörü Re
ıat, muderrislerden 1 evf .k Ali 
Beylerle orman mektebi müder
risleri ve daYetliler hazır bulun. 
muşlardır. 

Sirkeciden, 1 O tirenil~ Yeşil
lröye ve oradan otobüslerle mek
tebe gidilmiş biraz dinlenild•k
ten sonra yemek salonuna geçil
miştir. Yemekte davetlilere mek
tebin yetiştirdiği üzümlerden ma
mul şaraplar ikram edilmi~tir. 

Yemek esnasmda ziraat oda
sı namma reis Lutfi Arif bey 

fU söz!e-ri 'IÖy emiştir: 

1 opro < sevgisi 
'"l\luhtlrem h;ıı ım Ye beyefendiler. 

aziz rne5l~ dıı~ıar. 

Topr ıı k l ay rarr.ı hak ında rııiısaaJe 
nizle bir az ızııh t ,. ı cce~im : C.,'1\'tç\\e in 
toprağa br~ı büyük b:r inciz:p ve r.ıu 

hıbbetleri v.:ırdır. Her vesileyle bu s;:v
ginin inkişdına ç:ılışırlar Bul::amtanın 
sabık zir:ılt nlZm i\l.V:ısiliyefin teklifıylc 
kabul edilen 2 [ mart r.ünü bütün ne 
batatın ve yaşı}·anların hayat f:ı:ıliyctinin 
başladığı ilkbaharın başl~ngıcı demektir 
lşte bu mes'ut bayram gününü hü:.Cır.e· 
timiz 1-<anunt bir ı:erçevey le tezyin et
miştir. Huzurunuzb şereflenen bn içti
m:ı.ın esası da budur 

Toprağı tes'it için onu bir gün olsun 
serbestçe dinlenmive bırakmak rani 
dinJenmek ve dinle~dirmeK rnrul~n .faal 
iki cismin kuvvet bulmasır ı .temin ··der. 
Toprağın dinlendirilmesi ziraat mev;ı:ua

tının fennt icabatından olmakla beraber 
ziraat erbabının da· toprağa brşı katlir· 
Şinas olm:ıl:ırına vesiledir 

h'LIZ dinleyicilerim : 
Toprakla ;;ramızdaki rdlinascbet ve 

miitabehet!eri kabul etmemek mümkün 
değildir. Şu b~lde topr:ı~ı dinlendirme!\ 
için onu tes'it etmek, bu vesileyle ken· 
dimizi saadete yaklı~tırıcı bir adım at· 
mak demektir. 

Asırların çevirdiği tarih s:ıyfalarını 
hınrlarsınız, değil mi ? En ~ski millet
lerden başlıyarak bu :mı idra': etmiş 
olan bazı milletlerin bile h!:i dımap;la 

rında yaşıyın bir tapınmak kaygusu var. 
Tabii kuvvetlere tspanlıır var! Denize, 
puta, ateş& ıapanllr vu. Tapılac:.k {cy:n 
bilyüklü~tinü idrak etmek içın başl::r hep 
semaya J:alkar. E:.ğer cisim haline rclmiş 
bir kuvvete tapnı:ı !azını gelirse. ) egA
nc tapılacak şey baş üstünde k:ılanl:r 

değil, :ıyak altında ezilen mübare k to;:ı· 
rı ~tır 

< > coprak ki : Hayatın çimlenmesine, 
mevcudiyetin bekasına yarar. O toprak 
ki : Heşeriyet n doğum beşiğidir. 

Şu halde büvük bir irnanlıı divebi· 
liriz ki, çiftçi ~tan memleketimiz . için 
selamet toprıtktı ve yalnız topraktadır. 

Uence toprak varlık deıneıdir Varan 
kelimesinin maddi ve has ismi de top
raktır. Tarıht kuruluşurr.uzun istinadıı;;lh ı 

bir avuç topraklı kuwec bulmui dr~il 

midir ? Ge:ıe o kuvvet Slyesindedir ki 
bürük Türlt yurdu yışıyor, \'e o kuvvet 
sayesinde yaşı}:.cak, dlima yaşı)ac:ıkcır.,, 

Lutfi Arif Bey, bundan sonra 
lf"prak bayramı içio gösterilen 
slika dolayıaıyıa davetlilere ve 

Vali Muhittin beye teşekkür et
tikten sonra sözlerini şöyle biti· 
miştir: 

Zira:ıt odası bu lııtuf ve müzaharetin 
müceşekkiridir. Bu kıymetli müzaharetten 
~uvvet alarak bu mübarek topraklarla 
hakiki hadimlarini ve öı. sahiplerini din· 
lendirmek ~a:ıdeıine m:ızha:- kılıın aziz 
h:ılAskArımız ve çifcçilcı-in hamisi Gazi 
Hnzıetlerile muhterem hüktlmetimize bu 
h.:ı.yıı lı \ esiieyle de ~ükran hislerimizin 
:.rzını teklif ederim., Teklif alkışlarla ka
bul olunmuştur. 

Lfılfi Arif beyden sonra mek
tep müdürü Tevfık Dündar Bey 
mektebin tarihçesinden ve bu
günkü vaziyetten, yetişt!rdiği ta
lebelerden ve memlekete temin 
ettiği faydalardan bahsetmiş, 
Muhittin beyden iki şey rica 
etmiştir. Bunlardan biri Yeşil

köy - H.:slkah yolunun tamiri, 
ikincisi de etrafta yer yer mev
cut ve talebenin sıhhati üzerin

de müessir olan bataklıkların 
kurutulmasıdır. 

Toprak şerefine 
Mektep müdürünü müteakip 

Vali Muhittin bey ayağa kalka
rak: 

• Topra ... la uğnış:ınlar ve meslek er· 
bala t:ır::hndan hazırlannn bu güzel ih· 
tifal için bu mesle!\ haricinde kalanlar 
namına te~ckkür etmek isterim.,, 

Diye söze başlamış ve ~unla· 
rı söy!emiştir: 

"Toprağın kıymeti hakkında arkadaş· 

farır.ı kırmetli fikir!erini soylediler. 1 liç 
'1Uphe )Ok ki bunların manasını her kes
ıen iyi T ürk milleti anl:ır. Hir kere, be 
şerin hay:m üzerinde rol oy:m:ın top· 
rakcır. Sonra, beşerin menşei toprak ola· 
r ı~< t:.ınmoışur. T.:ı.rih denilen müessese 
bütün kuvvetim muh.:ı.kk:ık 1.:i ropraktnn 
almıştır. Heşer·yete ilk medeniyeti !ıuran 

Türkler ort:ı Asy:ıda onu toprağa istinat 
e!tirmişh•rdir. Türk milletinin topr:ıtda 

meşgul olmıy::n fer tlcri bile c:ıcşgul o
lan!:r kadar toprakla samimi bir alaka 
tesis ecmi~lerdir Biz ) eni ve büyük in
L.ılap içinde beklt>d.~ımiz büyük !:uvvet
leri to;:raktan :ı!dık "'" ılacağız da .. Sizi 
toprak şerefıne içmiye <l.ıvet ediyorum.,, 

Ebe et "arargfihımız 
Daha sonra, Halkalı ziraat 

mektebinde 9 sene hocahk et
miş ve c!ye·ım tütün inhisarı 

Fen ~ubesi ınüc!ilrii bulunan 
Nesip bey alkışlar ara1mda aya
ğa lrnlkm17 ve talebelerinden 
bah~ec!C'rek : 

.. Evvel:t gördüğümüz şu aenç mey· 
,·alar o kadaı ileri gittiler ki artık iftihar 
ediyoruz ve mahcup olmuyoruz. Onların 
böyle ihtifaller hazırlıımal.:rı ve mektebi 
tanıtmak için teşebbüslerine zi.irra namı· 

na bilhaasa teşekkür ederim,, demi~ ve 
çok al~ı:bnmrştır. 

Nesip bey sözlerini vöyle bi
tirmişt.r : 

''Bütün edyan toprağı tes'it ediyor. 
Topru bizim maderi asllmizdır. Çünkü 
esasımız topraktır. Allah sizlere uzun 
ömürl:r versin tmı, gidec,ğ•miz yerde 
J!:Cne orasıdır. ! Iulas;ı w;:rak, hem ana· 
mız. hem de ebedi ka;arp;ahımızdır. 

Talebeden Talat beyin kısa 
bir hitabesini müteakip sofradan 
kalkılmış, mel< lep ve bahçe ge
zildikten ıonra merasime niha
yet verılmistir 

Re:sonı rrnnı)or 
Fransızc~ veya lngilızceye &fi

na müslüman bir ressam talep 
edilmektedir. Talip olanlar ol
c aptaki mektupla rını ( E.R. ) ru
muıHe !stanbul Yeni postahane
s 'nde 176 11umero'u posta kutu
su vasılesile irsal eylemeleri. 

1 
1 icaret ve iktisat 1 __ ___. 

Tediye muvaze· 
nemizde açık 

yok mu? 
"Milli Tıcaret,. gaı.etesinde 

Mümtaz Hasan ve M. otto An
drıadi isminde iki zat ortaya 
mühim bir iddia atmış bulun
maktadırlar. Bu zatların iddia· 
larına göre senelik tediye muva
zenemiıde açık yoktur; bilakis 
70 milyon lira faz 1ahk vardır. 
Binaenaleyh kontenjan usulünün 
tatbiki faydasız, hatta muzırdır. 
Ooun yerine kuvvetli bir himaye 
usulüyle iktifa edilmelidir. Bu 
fikir etrafında dün alikadarlarJa 
temas ettik. ihracat ofisinin de 
no~dai nazarını rıorduk. Ortaya 
atılan bu fikrio müdafaası için 
gösterilen rakamlann tediye mu· 
muvazenemizin hakiki vazıyetini 
ifade edemiyeceği cevabmı aldık 

D6vh: ehş v0rişleri 
lngiltere hükumeti evvelce Dö

viz alış veri,ini takyit eden bir 
kararname neşretmişti. lngiliz 
lirasının son zamanlarda normal 

temevvüçler göstermesi üzerine 
bu kayıt l!aldırılmıştır. 
Telaviv sergisine gidecek 

tUccartanmız 

Telavıv serg s ine ıştirak et
mek üzre hazırlanan tüccarları

mlz önümüı:de1:i cuma günü Ital· 
ynn bandıralı Italya vapurile fi. 
listine hareket edeceklerdir. 

Ticaret 
her türlü 

ofisi Uiccarlarımrıın 
ko!aylılc görmelerini 

temin etınidir. 

Zl\hrevi hastalık için 
yeni talimatname 

Y eyi hifzıısıhha l:.nununa tev 
fi kan hazırlanan emrazı zührt: vi
ye talimatnam~sinin tetkiki için 

bir komisyon teşkil edildiği ya· 
zılmaktadır. Haber aldığımıza 
göre bu kom·syona şebrimizdendc 
doktor Hulu'3i Behçet bey çagı· 
rılacaktır. 

Bir muharririmize Hu'usi Beh· 
çet B. demiştir ki: 

"- KomısyooC:an henüz da
vetiye almadım. Komisyona ve
rilmek üzre bir rapor hazırladım. 
Fakat raporun münderecatı hak
kında şimdi den birşey söylemeyi 
muvafık bulmıycrum· 

J San'at aleminde -----Konservatuvar tale
besinin konseri 

lıtanbul kooıervatuvarı talebe· 
si tarafından dün gece Tepebaşı 
kışlık tiyatrosunda bir orkestra 
konseri verılmittir. Oskestrayı 
muaJlim Seyfettin Asaf bey ida
re etmiştır. Garp muıikiıınin 

yüksek parçalarım talebe orkest
rası muvaffakıyetle ve ahenkle 
çaı mıştır. 

ÖLÜM 1 ___ . 
Trabzon tüccarı müteberanmdan 

Nemlizade Şükrü Beyefendi dün irti
hali darill>eka ey lem iştir. N!şi mağ• 
f'irel nakşi bugiin saat 15 te Kadıkö· 
yüne! ",Iühürdar caddesindeki 3:.l nu· 
maralı hıı.nesinden kaldırılarak Os -
man Ağa caddesinde namazt Mdele· 
da Karaca Ahmette makberi mahsu
sunda l'ahmeti ilahiyeye tevdi oluna
caktır. Kederdide ailesine beyani ta
ziyet eder, merhum hakkında mağfi
ret dileriz. 

Te,ekkUr 
Babnm Miralav Saiı beyin vefatı mü

na~cbrtıle elemlerimizc iştirAk eden kıy
metli dostlarımıza ve büyükleıimize, 

muzmip ve felAketzede ı ilemizin şük:· 

ranlarını arzederi m. 
Yeni Gün tahrir he~ etinden 

Mekl Sait 

Avusturyalılar galip! 
izmôr muhteliti Ödemiş takımını 

nasıl yendi 
Milli gtlreş takımı teşkiline doğru 

İzmir, 19 (Hususi) - Ödemişe gi
den lzmir muhtelit oyunculan kahir 
bir galibiyet temin ettiler, Ödemişli· 
ler çok gayret sarfetmişler ve ancak 
bir şeref sayısı yapabilmişlerdir. Ne· 
tice; 1 • 7 İzmir galiptir. 

Ödemişli sporcular; b.nıirli arka
daşlarını davet etmişlerdi. İzmirli 
sporcular; sabahleyin saat yedide tu· 
tulan iki hususi Motokarla Ödemişe 

hareket etmişlerdir. İki saat sonra 
sporcular Ödemişte bubnuyorlardı. 

Ödemişli sporcular; İzmirli kardeşle· 
rini karşıladılar ve kulüplerine götür 
düler. 

Müsabakaya saat 10,30 da Ödenti• 
şin darca \'e oldukça iyi saha~mda 

başlandı. İzmir muhteliti: Kaleci 
Fehmi, müdaCiler: Rıza LQtfi, mtia . 
vinter: Cemil, Nazmi, Mithat, muha
cimler: İsmail, Sait, Fikret, İsmail 
hakkr, Şevki Beylerden müteşekkil -
di. 

Odemişli oyuncular da muhtelif kn 
tüplerin en ku~etli oyuncularından 

teşkiıl edilmişti. 

İzmir muhtelitinin şekli; Manisa 
muhteJitine karşı çrkan ve galip ge
len takımdan az farklrydr. lzmirin en 
kıymetli oyuncusu İzmir Sporlu Ih · 
san Bey takıma konmanuı;tı. Müha • 
cim hattında İsmail Hakkı ve Fikret 
Beylerin bulunması takımı çok kuv
vetli bir şekle soltmuştu. 

İzmir muhtelitinin dar ve yumu • 
şak sa.hada, küçük topla Ödemiş muh 
telitine karşı aldığı bu neticeyi biz 
muvafık bulmuyoruz. Daha fazla gol 
imkanı vardı. 

Od em işliler; Mnni~a lı sporcular 
kadar muvaffak olamadılar ve fazla 
zaif tiler. 

Birinci haf taym 1 - 3 golle lehimi
ze bitti, 1zmir1iler; ikinci haftaymda 
dört goldaha yaparak kahir bir gn.-
Iibiyet elde ettiler. Gollerden beş ta
nesini Sait, birisini Ismail Hakkı, bi
risini de Şevki Beyler yaptılar. 

Milli gUreş takımı . 
İstanbul, 21 (A. A.) - T. 1. C. I. 

Güreş Federasyonundan tebliğ edil -
miştir: 

Yenigün gazetesi müsabakaların . 
dan sonra tefrik edilip muallim ida· 
resinde çalışmakta olan millt güreş h 
kımr namzetleri için Federasyonu -
muzça tertip edilen üç müsabakasına 
ait talimat tamimen tebliğ olunur. 

1 - Tertip edilen bu müsabakala· 
ra namzetlerin iştirakleri mecburidir. 
ra namzetlerin iştiraklerj mecburidir. 
Bila mazeret iştirak etm.iyenlerin 
namzetlikleri reddediHr. 

2 - Resmi bir raporla tevsik edi· 
Jecek lıastaltk mazeretlerinden başka 
mazeret kabul edilemez. 

3 - Müsabakalar aşağıda yazılı 

tarihlerde ve mahallerde yapılacak -
tır: 

1 inci müsabaka 1 nisan cuma (Be
şiktaş kulübünde), 

2 inci müsabaka. 15 nisan cuma 
(Kumkapı kulübünde), 

3 üncü müsabaka 6 mayis cuma 
(Haliç kulübünde). 

1 inci müsabakaya: Namzetlerden 
başka mıntaka giireş heyetinin tasvi
biyle kulüpler her siklet sınıfına ~za· 
nıt ikişer kjşiyle iştirak edebilider. 

2 inci müşabakaya: Ayni evsaffa 
2 inci müsabaka.ya: Ayni evsafta 

ku1üplerden üçer mil.sabik iştirak e . 
de bilir. 

Ve bu tki müsabakanın her hangi 
birinde namzetlerden birinin mağlup 
eden namzetler meyanına girer. 

3 üncü mihabakaya: İcabetleri la-
3 üncü müsabakaya: icabetleri Ja. 

zım gelen diğer mmtaka güreşçileri 
de aşağıdaki şerait dahilinde iştirak 
edebilirler. 

A. - :Federasyonca tescil edilmiş 
ve lisans almış olmak. 1 

B. - l\fmtakasmda yapılmış mııt· 
tıkavi seçme müsabakasında derece 
almış olmak. 

C. - Müsabakaların devam etti
ği müddette ia~~ ve ibatesi Federas
yona ait olmak üzere yol masrafları· 
nm kulübü veya mıntakası tarafm • 
dan temin edilmek lazımdır. 

4 - Bu son müsabakaya iştirik 

etmiyenlerin haklan sakit olur. 
!l - 3 üncü müsabakada ihtiyatla

riyle beraber tefrik edilecek millt gü
reş takımı azalarından gayrisinin bi
rinci ve ikincileri Federasyonca birer 
madalyayla taltif edileceklerdiT. 

6 - Son seçme neticesinde teaün 
eden milli güreş takın ba ve ihtiyat. 
lan resmen tesbit edilerek Olempiyat 
veya her hangi milli temsil vazifMi 
için daimi surette muallimin idaresi 
ve Federasyonun nezareti altında ~a.-
Jıştmlacaktrr. • 

7 - Müsabakalara iştirAk için bl
Ja istisna her müsabıkın Federuyon· 
catescil edilmiş ve lisans almıı olma· 
sr şal'ttır. 

8 - Mıntakalarca her hangi bJr 
sebeple tescil edilmiyen güreşçiler 

mensup oJdukJarı kulüpleri vası:taııiy 
le doğrudan doğruya Federasyona 
müracaat edebilirler. Federasyon va· 
ki olacak müracaa.tlan kabul edip et· 
memekte muhtardrr. 

lşbu talimat tamimen t.ı.hririndeıı 
itibaren iş'arı ahire kadar müteber • 
dir. 

Viyana • itala takımları ari• 
sındekifutbol maçı 

Viyana, 21 (A. A.) - Avusturyl\• 
Jtalya takımları arasmdald futbol 
maçı, aralarında. bint1:0r~ İtalyan l>u-

1 unan altmış bin kişilik bir halk küt
Jesi huzurunda icra edilmiştir. 

Avusturyalılar, bire karşı iki sayı 
ile galip gelmişlerdir. 

Paris, 21 (A. A.) - ViyanaıJtin Ri· 
apid takımı, Racing • Club de France 
ile Red Star muhtelitini bire karoı 
altıyle yenmiştir. 

Futbol 
Paris, 21 (A. A. - Fransız, lngjıo 

liz ve Belçika orduları takımla.n a
rasında yapılan futbol maçı: 

Brükselde Belçıka ordusu takımı, 
Fransız ordusu takrmmı ikiye ka111 
üç sa}iyle yenmiştir. 

Belçika bu suretle bu iiçii.zlit tur· 
novayı kazanmıştır. 

Fransa • lsvlçre 
Berne, 21 (A. A.) - Ftan"3 • lt

viçre futbol müsabakası 3 - 3 bera • 
berlikle neticelenmiştir. 

!.J atbcuımıza gelen eıerler: 

Azerbaycan Yurt bllglal 
Yüksek bir llim heyeti tarafındtn 

neşredilen bu kıymetli mecmuanın üçün· 
cü sayısı çıkmışur. Azerbaycan• ait ilim. 
edebiyat ve musiki tetkiklerini muhtevi· 
dir Tavsiyo ederiz. 

Türkiye seyahatnamesi 
Türkiyeyi baştan başa dolaşmakta 

olan seyyah Knn Demir beyin eseridir. 
Tüıkiye maarif cemiyeti tarafından neş· 
rolunmıktadır. Intişır eden birinci cildi 
Ankara vilAycrine aittir. içinde es11h 
malômat vardır. Tavsiye ederiz. 

Sen Çocuk 
Memleketimizin en güzel çocuk mec· 

m uası olan l Şen Çocuk) un dördüncü 
sayısı çıkmıştır. 

içinde şiirler, masallar, resimler. ço· 
cuk hikılyeleri, büyük adamlann hayan 
ve daha bir çok güzel yazılar vardır. 

Çocuklarımıza ve nile babalanna tavsiye 
rderiz. 

Telll Haseki 
lsl\ender fahreltin beyin tarihi ro

manlar serisinden (Telll Haseki) isimli 
rOmHnı da Tefenüz kitaphancsi tarafın· 

dan kitap halinde nc$rcdilmiştir. 

Telli Haseki romanı samur ve amber 
devrinin büıün çılgınlıklarını sade ve 
?;üul bir üslupla ta~vir etmektrdir. Fiıcı 
150 kuruştur. Karilerimiıe tavsiye ederli 
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Mudanya Malmüdür
Iüğünden: 

Mudanyamn Halitpaşa mahaJlesinde AH Fuat Bey ıokağmda 
Yah kenarmda kain 140-162 No. h hane yirmi gün müddetle 
mO:z:ayedeye konulmuştur. Taliplerin 27 - 3 • 932 tarihine müsadif 
pazertesi iÜDÜ idare heyetine müracaatları. (1110) 

ıstanbut Belediyesi ilanları 

Yol inşası 
Keşif bedeli 35123 lirn 2o kuruş ohm Usküdar - Şile yolunun 

Kıııkh • Çakmakdere kısmından O + 750 - 2 + 500 kitomet
roları arasındaki 1750 metroluk kısmın asfaltlı ve 2 + 500 -
7+900 kilometrnlari ararımdaki 5400 meholu?: !{Jsmındaki şose 
intaıı kapah zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanlar Şart
name almak ve evrakı keşfiyeyi görmek için her gün Levazım 
mlidürlüğüne ve ihale günü elan 14 - 4 • 932 Perşembe günü de 
2634 lira 50 kuru~luk teminat ı:ıakbuzu veya mektubu ile saat 
on beşe kadar teklif mektuplarını Daimi Encümene vermelidir 
ler. ( 1112 ) 

Istanbul Evkaf Mü
dürlüğünden: 

Mahalle ve mevkii 

Üskütlar Murat 
Reis 

Çelebioğlu Alaaddin 
Çarıı Yorgancılar 

Çarşı 

,. 

Çemberlitaı MolJa 

Sokağı 

Silahtar ağa 
bahçesi 
Çavuşbaşı 
Kuyulu 

Hacım emiş 

Çadırcılar 
Perdahcıhan 
Ali baba 

fenari 
Kfiçilkmuatafapaşa Şen.fiye 

Mollahüsrev 
Beyazıt Sckbanba- Simkeşhaoe 

No. sı Cinsi 

95·87 Hane 

12-14 Han 
8 Dükkan 

22 
19 
20 

61·6 

,, 
" 
" ,, 

36-33 2 - düklu1n 

105 Dükkan 

Müddeti 
icar 

1 sene 

" 
" 

" 
" 
" ,, 

,, 

" 

Ecri 
misil 
Lira 

15 

36 
2,5 
2 
4 
6 
7 

5,5 

3 
şı Y akubağa tethtında 

Oıküdar Muratreiı Silahtarağa So Maa bahçeku· 
" 

5,5 
bahçesi lübe 

Hocapaşa lbnikemal 45-43 Arsa ,, 6 
B•hkpazuı Ahıçe· Hasır iskelesi O Arnavutköy pa- ,, 50 

bi 

Çdebioğıu AJiattin Marpuççular 
Galata Arapcamii Saatçılar 

~ar ayığı 's 
mahalli 

O Dükkan ,, .3 
76-55 Fevkinde 2- ~33-mayıs 50 

odayı müş- gayesine 
temil kahve kadar 

hane 
Beyazıt Eminbey Dibeklimektep 

altında 
13 Dükkan 

" 
2 

Çarşı 

" 
" ,, 

" 
tt 

" 
" 
" .. 
" 

" " Kazzazlaı 
,, 

Hazırcılar 
Kahvehane 
Kalcilar 
Hacım emiş 

Alipaşa hanı alt katında 
Kavaflar 
Sipahiler 
Kabvt'hane 
Kahvehane 

,, Yorgancılar Hacımemiş 
ltüçiikmustafapaşa Şerefiye 

Mollahüsrev 
Keamekaya tercU- Dırağman 

manyunus 
Beyazıt Eminbey O 

Alemdağ'ı Dudullu Çayır 

15 
16 
27 

6 
4 

3() 

13 
5 
7 

22 
11 
14 
79 
34 

,, 
il 

" 

,, 
" 

Oda 
Dükkan 

,, 
,, 
,, 
" 
" 

,, 
,, 
" 

,, 

" ,, 
H 

2-sene 
,, 
il 

u 

" ,, 

2 
1 
1 
2 

1,5 
2 
1,5 
l,5 
4 
4 

2,5 
2 

4,5 
2 

13 Maa baraka ,, 2 
bahçe 

11 Dibekli mek· 3·sene 10 
tep mahalli 

O Kahvehane 
ve c;aire 

" 
10 

Mercanda Mercanağa Tığcılar 20-21-33-34 Pastırmacı ,, 12 
ham içinde 
4- oda 

Balida mahalle ve mevl<ileri yazdı olan vakıf emlak hiıaların
.laki mUddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuş
tur. lba)aleri Nisanın 11-ci pazartesi günü saat 14 te yapılacaktır. 
Taliplerin yevm ve saati mezkiıra kadar Çemberlitaşta Evkaf 
Müdiriyetind~ Akarat kalemine müracac.tları. (1106) 

---·~~~~~~~~--~~~~~~~~_:_~~--~~-----
Birinei ticaret mahkemesinden: 

Istanbul Sultanhama.mmd::t Ha • ZAYILER 

tapolo hanında N. 31 mnğazada ma Gala ta idhat gür.nüğüne tedi
nifatura ticaretiyle iştigal eden ye ettiğim yirmi l eş ( 25 ) lira 
Mustafa Nuri oğlu Hasan ve şürckft- depozitaya ait 2 - 11·931 tarihli 
sı şirketinin alacaklarile icracn ak • ve 387605 No: h makbuz zay'o
tettfğJ Konkurdato evrakı muhake- lunduğundnn hökmü olmadığı 
ınemize tevdi kılınmış ve emri tetki- -7'il=an=o::;;l:;;;u=n::;;u:r.=(2:;..6 ..... 6_1 .... )-===;=== 
katm 31 ınart 932 tarihine müsndif bapta ala.kadar olanların mezkur 
P•?Jembe günü saat 10,30 da icrası gün ve saatte m~hkemede hazır bu
rrıukarrer bulunmuı olduğundan bu lunmaları ilan olunur. (2664) 

t 3. K. O. Sa. Al.Ko. dan 1 
K. O. için 80 çift 13 tek atlı a· 

raba koşumu kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. ihalesi 23 -
3 - 932 çarşamba günü ıaat 15 
te komisyonumuzda icra kılına -
caktır. T8-liplerin şartnamesini al 
mak ve eşkalini görmek üzere heı· 
gün ve münakasaya iştirak ede -
ceklerin de vakti muayyeninde te
minat ve teklifnameleriyle komis
yonumuza müracaatları. (107) 

(822) 

Istanbul Evkaf Müdi
riyetinden: 

Mahalle ve mevkii 

Beyoğlu Hüseyinağa 
,, Pangaltı 

., Kamerbatun 
Galata Berekctıade 
Feriköy Rum kilisesi 

Sokağı 

Zambak 
Yunus 

No. sı 

3.5 

Cin:i 

Hane 
,, 

" 
u 

" 

Müddeti Ecrimlslt 
lcar Lira 
l•sene 40 

,, 
,, 

" 
" 

12 
26 
16 
10 

#ılı ~ :{.. " 

El eni 
Zürefa 
Arka S. 
Akasya 
Cedidiye 

4·46 
11-13 
18-24 
22-12 
41-14 

" 
,, 3 

8 
4 

Ciheti askeriye için münakasaya Pangaltı 
konulup bilahare ihalesinden sarfrna Arnavutköy Yenima
zar edilen 611 metre mik'abı kereste halle 

155-185 
10-52 

,, " 
" 

,, 
bu kere yeniden kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. İhalesi 4 Kadıköy Osmanağa 
Nisan 932 perşembe günüdür. Taliple Ortaköy 

Feridiye 
Taşç• 

Camiişerif 

19 " 
19 ,, 

21 
23 
2 

tt 

rin şartnameyi görmek üzere her gün Hydarpaşa lbrahim 
münakasaya iştirak edeceklerin ise ağa 

19 Muvakkithane it 

ihale tarihinde Izmir Müstahkem Şişli Mecidiyeköy 13-15-9-11 Dükkan maa,, 8 
mevki satın alma komisyonuna müra- , 
caatlan. (132) (1018) 

Pangaltıda 
ardiye 

Çayır 53-63-1 Dükkan 5 
36 * * * 

K. O. kıtaatı için pazarlıkla 6650 
kilo kuru üzüm satın alınacaktrr. Pa· 
zarlığı 23 mart 932 ~ar~mba günü 
saat 16,30 da icra edilecektir. Taliple
rin mauyyen vakitte komisyonda bu
lunmalan ve evsafla şartnamesini al 
mak istiyenlenn komisyona müra· 
caatta bulunmaları. (142) (1074) 

* * * 
Birinci tayYare taburu ile Tay• 

yare mektebine ait ve Şişlide tram· -
vay caddesinde Ford fabrikasında 
iki adet 507 modeli müstamel elli do· 
kuz parçadan ibaret şa.si rnotör ve 
teferrüatı Plzarlıkla satılacaktır. 
İhalesi 26 - 3 - 932 cumartesi günü 
saat 16 da komisyonumuzda yaplla· 
caktır. Taliplerin şartnamesini almak 
için komisyona şasi ve teferrüatını 
görmek f çin mezkur garaja ve yev • 
mj ihalede komisyona gelmeleri. (138) 
(1047) 

• 
Aleni münakasaya konulan 

Tıbbiye mektebinde mevcut 41 
kalem köhne eşyaya taliplerin 
verdikleri fiat haddi liyık görül
mediğinden 22.Mart-932 Çar· 
ıamba günü saat 16 da pazarlı
ğı yapılacaktır. Tariplerin o gün 
ve satte komisyonda bulunmala
rı eşyayı görmek istiyenlerio 
Tıbbiye mektebi Md.ne müra· 
caatları. (129) (1006) 

* * * 
Tire'deki kıt'aların 7 - Nians -

932 den Temmuz 932 nihayetine 
kadar ihtiyacı olan 135, 426 ki-
lo ekmek 10 ·Mart- 932 tarihin
den itibaren kapalı zarf usuliJe 
mfinake1aya konmuştur. 6·Nisan 
932 çar,amba günü saat 14 te 
Tire'de Askeri satın alma ko
misyonunda ihalesi yapılacakhr. 
TalipJerin şartnameyi görmek 
üzere her gUn Tire Ödemiş as
keri lzmir Mst. MY ve Istanbul 
111. K. O. AL. SA. komiıyonla
rma ihaleye iştirak edeceklerin 
yevmi meıkfırda Tire satıa 
alma komisyorıuna müracaat· 
ları. (131) (1008) 

• * • 
Kolordu ihtiyacı için 24000 kilo yu 

laf pazarlıkla satın alınacaktır. Pa
zarlığı 23 mart 932 çarşamba gilnü 
saat 15,5 ta icra edileceğinden talip 
olanların vakti muayyende kom.is -
yonda bulunmaları ye evsafile şart • 
namesini aJın:ık istiyenlerin de ko • 
misyona müracaat etmeleri. (143) 
(1093) 

* * • 
Çatlaca müstahkem mevki Jntaab 

ihtiyacı için 2300 kilo pazarlıkla ben -
zin alınacaktır. Pazarlığı 23 - 3 -932 
çarşamba günü saat 16 da icra edile
cektir. İştirak edeceklerin mezklır 
vakitte komisyonda bulunmaları ev' 
safla şartnamesini görmek fstiyen]e 
rin müracaatta bulunmaları. (141) 
(1073) 

lstanbıll üçüncü icra memurluğun· 
dan: 

Bir borcun temini zımnında 60 
adet Türkiye lmar bankası hisse se• 
nedatı İstanbul Borsasında 29-3-932 
tarihinde saat ondan on ikiye ka -
dar sa.trlacıtktrr. Taliplerin mahal . 
Jinde memuruna müracaattan iJcin 
olunur. 

" Galata Bereketzade Yllksekkal· 53 
" •t 

dmm 
Taksim Firuzağa Sı ra1el viler 

,, ,, 
Galata Arapcamii Mahmudiye 
Tophane Kılrçali Medrese 
Ortaköy Taşçılar 
Erenköy istasyon caddesinde 

,, ,, 

105 
107 

6 
8-lQ 

20 
1 
3 

" 
" ,, 
,, 

" 
" 
" 

,, 
" 
" 
,, 
" 
" 

6 
14 
9 

6,S 
8 

15 
17 

" " ,, 5 " ,, ıs 
Beyoğlu Ferikay Akasya 14 Barakıt. 

" 
1 
4 Taksim Kazancı Çeşmearkası 87 ,, ,, 

Erenköy Hatboyu 1 -2 • oda 
Şişli Mecidiyeköy 9-11 Garaj 

10 
8 
3 
4 

,, 
Ortaköy vapur iskelesi caddesinde 6-4 Gazino 

" T opbane Kara bat Mektep çık- 38-40 Arsa 
mazmda 

.. 
Kadıköy Osmanağa Haydarpaşa C. 1 Hane 2-sene 20 

15 ,, Y ogurtbane 3 ,, 
" Erenköy istasyon caddesinde 2 Dükkan ,, 6 

23 
35 
70 

Kadıköy Osmauağa Haydarpaşa C. 60 ,, n 
Kadıköy Caferağa Ruıen 1 Hane 3-sene 
Galata Y enicami Perıembepazarı 16 Dükkan 

" Galata Arapcamii Kalafatçılar 179-161 Baraka ,, 6 
3 ,, Hacıama Şehit Meh- 6 Bodrum 

ınetpaşa ca ... 
mii altında 

Fındıklı Ayaspafa Yeniyol 71-81 Dükkln ,, 10 
Erenköy istasyon caddesinde 1 ,, ,, 38 

. , tf " 3 " " 17 
,, ,. ,, 1 ,, " ıs 
Balada mevkilcrile cinsleri yazılı olan vakıf emlak bizalann-

daki müddetlerle kiraya verilmek üzere miizayedeye konmuştur. 
ihaleleri Marhn 23-cü çarşamba iÜnU saat 14 te yapılacaktır. 
Talipleı·in yevm ve saati mezkfıra kadar Çemberlitat'ta Evkaf 
müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatları. (812) 
~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~--~~~---

1 
Mahkeme ve icra ilinlan ----·---lıtanbul dördüncü icra mem.urlıı

ğundan: 

Mukaddema Daltçekapısında O • 
rozdibak karşısında Ibımtopulo ha 
nında 2 inci katta ve İstanbul Yeni 
postahane arkasında Türkiye hanın. 
da 20 numaralt yazıhanede mukim 
iken elyevm mahalli ikameti meçhul 
Petraki Lagopulo efendiye. Elisavet 
binti Avramdan istikraz eylediğini.,, 
para mukabili alacağı uhtesine vefa
en mefrug bulunan Boğaziçinde AT· 
navutköyUnde birinci cadde ve dere 
sucu sokaklannda 52, 54, 56, 58, kalp 
4, 61 2, 2 birinci caddede 52, 54, 5ti, 58 
kalp numaralr ma arsa baraka ve de· 
re sokağında 4 Nohı hane ve 6 Uolu 
ma arsa mağaza ve 2 No.lu al'!oa ' 'e 
sucu bahçesi soka.iında 2 Nolo diğer 
arsanrn yüz otuz ikide on iki hisse5İ· 
ne ait borcu vermediğini7.den a]ftcıtk· 

Tının talebiyle yüz otnz ikide yirmi 
hisseıııl mii7'..ayedeye C}tkanlıı.rak yü7. 
elll lira bedelle talibi uhtesinde 
ihıtlei kat'ivesi icra k11r11mrqtJr. Son 
ihb:ırnrı.m~-.ı hAlAda yaı11r ı:ıdre!J1eri -
nize tfÖnderilmtq muba.-it'i ve han 
od ... hnsrsr faT;ıfmifan verilen mt"~l"U -
h:ıfta m11h11l11 fl<Rmetin17·fn m4'rhu1 
oldnıhı ~österiJmicıtir. 3 ~Hn l'ııtrfm -
İ'l;ı hl1ri7a tn1cri.. vN·meniz ve :tkqj 

tnJnHTtle mtll'lm"ll'f f PrnPİVCİ te"rfli -

YP•fnin ifasr ~::ıkkında f:tnnva itı"ıtl' 

et11Jf!<'eiti m:ılumu!lu7. ~fo~:ık iir,. .. c ~ 
gilnliik ihb~rname rnnkamıan kaim o' 
mak iizere 11An olunur. 

latanbul aall11e mahkemesi fl ınt'ı 
Hukuk l)rriresindm: 

Alma.ny11.d11. Anmari Hıtnımın ko · 
cası Aksanyda Ta~k&sıı.pta Selı:uk 

SolU\n maahllesinde tramvay cadde -

ainde 138 no lu hanede mukim Ak~· 
zade Münir B. aleyhine ikame eyle • 
diği bo§anma davasmm gıyaben icra. 
kılman tahkikatı ikmal edilmiş ve bu 
auretle muameleli gryap karannttt 
dahi gaibi mumaileyhıe ilAnen tebliği 
karargir olmu~ olduğundan yevmi mtt 
hakeme olarak tayin olunan 26-4-932 
sair günü saat 13,5 ta Ist.nnbul Asli .. 
) c mahkemesi 6 mcı Hukuk Dahuin 
de ispatı vücut edilmesi ve aksi tak
dirde biletimle vnkftin ikrar edilmiş 

addedileceği mahlm olmak ve tebliğ' 
makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
iHln olunuı'. 

Sultarıalımet Z inci sulh Hukuk • 
tan: 

Sabiha hanımla Leman hn.nrmlıı • 
rın şa:>ian mutasarrıf oldokaln Ye 
mişte Ahiçclebi mahallesinde J_,imon 
iskelC$f udde!iinde 72 No lu diikkan 
liAr~ir "\'e arkMmdaki 77 No Io dük • 
kbla duvan kaldmlmak suretile 
birJeştfrilmi' olan me:ıkdr dükk!n 
U,;erinde iki oda.: ve zemini ~imento 
döşeJi ve 1800 lira kıymeti moham • 
mineyi havi v~ mshalli meıkurda ÇO· 

han ~e~me 11okaitrnda 10 ve 8 N o h 
ve 3000 lira muh!\mmin krymetf ha\; 
diğer dükkan dahi kAn J\adim kir -
gir ve birihiri ü"Hinde iki oda ve 
mfüıell~fl~kil ohtn işbu dükklnla 
rın futuhtu takarrür etmekle mevkii 
mitzayedeye va:r:edlJmfş ve 10 mayıs 
932 sah giinü ~at 1:) te ihalesi mu -
knrrer bulunmu, olmakla talip olanla 
rın mezk6r dükk~nlann kıymeti mu 
hammenelerinin yüzde onu ni!petin 
de pey ak~e~ini hamilen Sultanahmat 
ırnlh ildnci hukuk m~hkeme .. ine 932-3!! 
numarayla müra.cMt eylemeleti illn 
olunur. (2663~ 



• 
Pazan 

Pa•rtkalan yazlık kumafların neft& 
bir surette lmallne bllamıftır 
Mımm: ı.taiabal SaJtaa ba .. m No. 24 Tel.ı 20625 

.. llehl ı 8eyolla latikltl addesl No. 176 T.Jlefon : B. 7 
blanbal Blhçebp Haseki hamam caddal 6'1 Tel: tıno 
ı.wabal Mabmutpqa bqa Blytlk Çlrfl AJmcı1u bpıa No. 9-ll 

Tel 22017 

... ---·-............... .................. --.v ............... _ ..... .._. __ ..... =--, ................... ,... .......... ~ ...................... ··4"1L,· ........ 
:.t.: .. :-lji~:t=.iJI ·==-=.:..: .... ... '"!.1:::.Z.::t~.::.. T.WWT _...._, •• ................. MM ..._. ..ıı- , 'ti-' 

• IWye _, A•Hl•l•n 
G- •• .,.... .... 

in.- - ...... 
....,:·~lııl ... 
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SANCIYI IZALll ED 

~ - - - - - -- -----· ------ - - - - ------

(eOAOO) ı...,. laad•r ..... 
•• ...... ......... -Bef· 
Olfmıda lldtW caddaL 0.latıda, ICa· 
ntnf, lltanbal dllldncli Büçebpma 
Saltahamamı Te BIJıtplmı atbl • te· 
nll ..wıade llO.OOO) 11ra,. bdar ·
tlbt ....... olmlann ..ı on baçattan 
...... Galaade .Mehmet Ali Plf& 

•bhlc ...... - Veznedletde 
tl'llDTIJ caddellnde ı ı 8 No. la tlidlnd
oda ft balap bati bir datktn ICele a-

2500 lira mükifa,~ 
932 birinci kurası 
1 Nisanda çekiliyo · 

BlrlDcl mftkAfat 718 Wtıı--. 
Jldncl mtlkltat 1118 ,, 
101dfly.e 100erden1000 
ıo klflre IO erden °"' . .. 

allkar. Kadıkö7 IC9fdiU kaJa IObt 16 •---P!l!l!'l!lll"İ-~~....,.-,.... .... ı !1.·.m .. _.lllid 
Na. ,. mtlıacaat. (264.7) 

Acele ...... w ldla'* ... 
il••••• """' -~- ... JOM d&t bet dakika .. ..._ fe*-
1ade n~ bir mevkide, harea dllN-
11 {80) odaJI, k61hanla .. dört llurnah ............................. 
....,., llHllhakla tll~ iki yemek .... 
.... " telefonu, sellmht dllrllL JC&. 
"" ~ .-... ..... " it .......... 
..... ~ .. odaJI, ahin. pra)I. bl,et 
lll1ldMt. ... odalaı Jle Uç ba,tit bol
- bJalaau, 'fUI, çamhkh (17) döatlm 
habpyi ,.. miti mllaa '*9Jl bati ba· 
rem ,.. • 1tmht ~ ~ pbi bir 
Do bama .. el" klla ile • 

........ Tlllp ··- Galatlda ...... Ali plf& ...... c.o ... ,. 
-OD~ .......... ... .,...... ... 
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hbr. T..,, ..... - • bufat11a 
bete bdll' Odnttl Me'a n Al ,. 
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