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VAKiT 1932 kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınlz. 

ltk mektep talebesinden: 
50 tanesini getirene 1 lnci sınıf 

60 " " 2 " 
90 " " 3 " 

210 " " 4. 5 " 
kitaolan idare tarafından hediye edilir. 

Sayısı S Kuruş 

Tardieu'nün Almanyada Mille 
yeni siyasi f 8aliyetleri ve 

Mec isi d .. n çok hararetli 
eyec n ı bir içtim etti 

Alman sanayii Fransız sermayedar
larile İngiliz ve Amerika sermaye

darları arasında paylaşılamıyor 
Andre Tardiyö Fransa başvekili\ 

olduktan sonra aradan henüz daha 
yirmi döı·t saat geçmemişti. Fransa -
nm Almanya sefiri Andre François 
Poncet kendisini ziyaret ederek bir 
saat kadar yanında kaldı. lki Andre
nin ne konuştuklannı bilmiyoruz. }'a 
kat bi1diğimiz bir şey varsa, Frans:ı. 
ba.şvek:iliyle Fransanm Almanya sefi 
ri mektep arıkadaşıdırlar ve 18 sene • 
denberi biribirlerinden ne cismen ne 
de fikren ayrılmamışlardır. Daima ay 
nı maksada doğru yan yana yürü · 
müşlwdir. 

Andre Poncet, bundan bir müddet 
evvel Berline gittiği zaman, basit 
bir sefir olarak gtimemişti. Fransa• 
ıım sefiri, Almanyayla Fransa anı
sında yeni bir siyaset tesisi teşeb · 
hüsünde bulunacaktı. Haddi zatında. 
bu siyaset eski Rur havzası siyaseti
ne avdetten başka bir şey değildi. 

Fransaİınt Rur siyaseti nedir? 
Daha harp bitmeden evvel ve 

Almanların mağlubiyeti muhakkak 
görülür göri.ilmez, Amerikalılarla 
Jngilizler, AJma.nyanm harp tazmi -
natı altmda ezileceğini ve beş para -
srz kalacağını bildikleri için bir plan 
hazırlamışlardı. Bu plan şu idi. Al 
manlar, esasen sanayide pek yüksek 
kabiliyetlerini, harp ihtiyacatıyla 

bir kat daha yükseltmişlerdi. Alman 
işçiliği birinci !!11.nrk işçilikti. Onlara 
sermaye vererek sanayileri.ıtin inki
şafma çalrşacak olan her memleket., 
muhakkak ,büyük bir k!rlar temin e
decekti. Binaenaleyh, .sulh olur ol• 
ma:ı, derhal Almanlara malt yardım
da bulunmak, ve büyük saııaat mem
leketini sermayenin hüık.mü altında 
bulundurmak için Amerikalılar ve 
İngilizler derhal tedbirlerini almrş -

( Alttarın 5 fnci ııayfada l 

Romanyada yer yer 
sokak muharebeleri 

Darülfünun talebesi tahsil müdde
tinin artırılmasına kızdı 

Bükreş; :?4 (A. A.) - Hukuk ve tıp 
...... ;z.;;ı.n~·li -I'ftno.o~!W"-~..W~~~ 

aleyhinde Bükreş darülfünun talebe-: 
&i tarafından yapılan nüına}işler bu
gün adeta bir sokak muharebesi şek
lini almıştır. 

Nümayişçilerle J>Olisler arasnıda 

ııa!la. nezareti binası önünde miite · 
addit müsademeler olmuştur. 

1000 kadar talebe polise ait bir kam 
yona hücum ederek yakmışlardır. 

As.kert krtaat meseleye müdahale 
ederek payitahtın ba.şlrea dörtyol a • 
ğızlanında kordonlar vücude getirmek 
n1ecburiyetinde kalmıştır. 10 kadar 
poJM! ağır surette yara1anmıştır, Po -
lis müdüriyle bir takım polis komi -
serleri de yara bere içinde kalmışlar
dır. 100 kadar yaralr vardrr. Polis 
10 - 12 ldşi tevkif etmiştir. 

Bükreş, 24 (A. A.) - Hukuk ve tıp 
tahsillerinin müddetini temdit ede11 

kanuna karşı ta.lehe tarafından yapı• 

mUn asır almamış, blr ~ vilAyeC • 
lerdeki şehirlerde de bu kabil nüma · 
yi§ler yapılmıştır. 

Bilhassa evvelki gett Buğdan'd:ı 

kain Yaş ~rinde vAhim kargaşalrk
lar zuhur etmiş olduğu haber veril · 
miştir. Bir 8inagog, yağma ve tama • 
men tahrip edilmiştir. Askerin müda.· 
halede bulunmasma mecburiyet ha. • 
sıl olmuştur. 20 kadar yaralı vardır. 

Bükreşten verilen emir üzerine Ya, 
darülfünuınu kıtpablmıştır. 

Polis, tevkif edilen nümayi~çiler -
den bir çoğunun üurinde darülfünun 
gençliği·ni isyana teşvik eden ve komü· 
nist liderleri tarafmdan im2la edilmiş 
bulunan bir çok mektuplar bulmuş • 
tur. 

Şimdiye kadar pek çok kimse tev
kü olunmuştur. 

MGşteri - Eskiden kömürcüler kar yağınca iki katlı kadayıf yaparlarmış . 
Bu !ene çok kar yağdı, nasıl siz de iki katlı kadayıf ynptını;ı; mı '?. 

Kömürcü - Onlar eskidenmiş beyim. Bi?., topu topu dört katlı bir ap3rt· 
nıın yapabildik ! 

inhisar memurları hakkında muhtelif hatipler 
söz alarak noktai nazarlarını beyan ettiler 

Rana B. Sırrı B. 

Ankara, 24, (Yakıt} - B. M. 
Mecliıi bugün reis vekili Hasan 
Beyin riya1etinde toplanarak 
du·let tarafmdan idare olunan 
inhisar memurları hakkındaki 
kanunun ikinci aıüzakercsini yap
mıfbr. inhisar idareleri teşkilit 
kanunları yapılıncıya kadar ka
nunun meriyet tarihinden itiba
ren bu dairelere mütekaitlerin 
alınmaması haklundaki ikinci 
maddenin müzakeresi esnasında 

Sırrı Bey (lzmit) söz alarak 
dedi ki: 

- ikinci madde calibi nazar 
dır. Bir kıımı mahsus memurlar 
hakkı insınisinden, hakkı mede

.., .,.,.ırın.11.attP 

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

Akisler: 

Ucuz, pahalı 
Hayat palıalılığı yavaş yavaş 

masal oluyor.. t1 ç sene evvel on ııe ~ 
kiz kuruşa al.dığımız ekmeği buuiin 
yedi 1.."Uruıa yiyoruz. Fasulyenin ok 
kası ikı çeyreğe düştü. On bef kuruşa 
zeytin. on kuruşa elma satılıyor. Eö.. 

dır. Bu doğru değildir. Memu· 
riyet için müracaat eden bir 
zatı alıp almamakta ait olduğ" 
makJtm muhtardır. Bu doğru 
olduiu halde bu takyit gayesi 
anlaşılamıyor. Bu madde yerine 
masruf bir madde değildir. ln
hiıarlara kolaylıkla bir çok 
adamlar yazdmlmıı ki bu ted
bire lüzum görülüyor. Bu· böyle 
.:»!mamalıydı. Liyakatlı, liyakatsız 
.nemur yazıldı diye böyle bir 
kayıt konulmasına lüzum yoktur. 
Hükümet, salahiyetine istinat 
ederek istediğini alabilirdi ve 
bu daha muvafıktır. Muktedir 
mütekaitlerin aJmabilmesi için 
bu maddenin kaldırılmasını tek-

Refik B. Refik Şevket B. 
Jif ederim. 

Bundan sonra Sırrı (Yozgat), 
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Dünya deniz ticaretinde 
aldığımız mevki 

Teselli veren cihet ticareti bahriye filomu
zun her sene biraz daha artmakta olmasıdır 

~e baflannda, seyyar esnaf: Deniz ticareti filomuzdan bir ku11m 
- On çift çorap bir lira!_ lktrsat vekaleti Ali deniz Tica· liyat ticareti} isminde yeni bir 
Diye bağrışıyorlar.. Otomobiller ret mektebi neşriyatı arasında kitabını neşretmiıtir. Bu kitapta 

tenzilatla müşteri t~ıyorlar. Her lo Müfit Necdet beyin (Deoiz nak· f Alttarıh 2 inci sayfada ] 
kantanı.n eıameMnında bir U«n ası - ::-:. ==============:ıı:================ 

lı: Elli kuruşa üç kap yemek .. Otuz H Ik ı • d f ı • t 
~:r~::e:~~~k~: :;;a~~:~ kadeh bi· a ev er-g e aa ıye 

Bu umumı ucuzlama karşısında, 
eski yüksek fiatlarını muhafaza ıede.n 
üç şey var: Terzi parası, ev kirası, 

doktor vizitesi! 
iyi bir terzi, bir kat elbise lçin 

otuz bef lira dikiş !}arası alıyor .. Ilu, 
ekmeğin okkası on sekiz kuruşken de 
bö11le11di ! 

Beş odalı bir apartıman yetmiş li
ra .. Bu, elmanın okkası yüz yirmi ku
ruşken de böylelldi! 

Tomnmı.~ bir doktorun muayene 
ücreti beş lira .. Bu, faaulyenln okka
sı elli kuruşken de böyleydi! 

Terzi ücretleri, apartıman kiraları, 
doktor viziteleri bııgünkii insafsız de
recesini muhafazadrı ı~mr ederse, 
Trenimizin Gandi gibi bir pet;tema •. 
la bürüniip dolaşmanuz, hepimirin kır ' 

larda çadır kurmamız, lıepimizin dert 
lerimize deııa di11e koca kan ilaçla -
rı kullanmamız bl'klenebilir .. 

Bütçesi uüz em milrJOn lira olan 
bir memleketin halkı, bir kat elbise .. 
nin d;k~ine otuz beş lira, bir doktor 
muayene~inc be~ lira, altı odalı bir a 
partımana yetmiş l•ra veremez! 

Yusuf Ziya 

Dün, saat 16 da Balk evinde lıalk dersaneleri ve kurslar şubesi aza. 
ları toplan.arak idare heyetini seçmi,lerdir. 

42 reyle Nakiye hanım, 3·"1 reyle Rauf, 32 reyle Zeki, 31 reyle Mansur 
26 reyle Adil Beyler idare heyetine seçilmişlerdir. 

Memleketin her tarafından gelen haberler Halk et'lerinin muntaz';llt 
bir faaliyetle çalıştığını l..'e <>vlere yazılanların her giin daha ziyade arttı
ğı büdirilnıektedir. 

(Halk evleri) açılmamış şeh;rlerimizde hazırlık yapılmaktadır. 
Resmimiz, Eskişelıir Halk Evindeverilen bir müsamerede cümhuriyet 

Türkiyesini temsil ederı han•m kızlarımızı gösteriyor. 

işçilerimizi alakadar eden, iş kanunu layihasının 
metnini aynen n~şrediyoruz : Bugün 6 ıncı sayfamızda 

~~~.-LiWililllEiliali8iiliiimm:;liı ... a91mrallilllsalimlllimm--. 

Bütün 



Kitap kuponlari
mızı biriktiriniz ! 

Refik (Konya) ve Refik Şevket 
(Manisa) beylerle dokaan arka
daşı tarafından verilen bir tak
rirle maddenin tayini esamile 
tayyi teklif edildi. 

Teklif reye vazedilerek kabul 
edildi ve alkış!andı. Kanunun 
heyeti umumiyesinin kra.tinden 
ıonra ıöz alan Refik B. (Konya) 
kOraüye rclerek şuoları ıöyledi: 

- Ben kanunun heyeti umu
miyesi aleyhinde bulunacaiJm. 
Kanunla iıtihdaf edileC1 maksa· 
dın ne olduiuou vuzuhla anla
mak gayrı kabildir. Eğer tasar· 
ruf içinse iıah edilmelidir. Ta
sarruf ve blıtçe mcaeleıiniyıe he
pimizin bildiği için bu fikir mn
tallaya ıayan o'abi lir. Fakat ben 
ha fikrin filen tatbikine imkAn 
olmadıfını kani oldum. Vekllet 
yapacağı taafiye ve it hakkındı 
sarahaten bir vaadde bulunuyor. 
Vekalet bu lJususta kati bir fi
kir sahibi değildir. Vekald, büt
çenin tenini ve tasarruf mu l· 
hazaaı kabul edi'diği halde in
hisarlarda tazminat verilmcıini 
istiyor. Tazminat belki bir, belki 
yarım milyon olabilir. Bugün 
bütçede aantimin kıymeti vardır. 

Geçen ıene btıtçede memur 
maa,ıan 81 milyondu. Varidatın 
140 milyon o'duğunu tahmin 
ett ·ğimiz bir zamanda varidatın 
liçte ikisini maaı'ara vermenin 
ne demek olduğunu takdir ede
bilirsiniz. Kadrolarda esasla etOt 
ler yapmak zarureti kırtısıoda
yız. En esaslı dertlerimizden ıy
nlarak vekilin icraat yapması 
için imkanı olmıyan bir eallhi· 
,yet veriyoruz. Müsavatı ihl41 e· 
deo vatandaılardau bir kısmının 
alam ve ıztırabını tevlit edecek 
olan kanunu heyetı umumiyenin 
vicdanı kabul edemiyecektir. Yal· 
nız inhiıarlarda mı tazla memur 
Tardır? 

Ras•b (Antalya) bey: 
- Diğerlerinde de tenıikat 

yapalım. 

Refik bey devamla: 
- Diğer dairelerde de fazla 

memur vardır. Bunları da izah 
edeoeğim. BugOn dünyada bub· 
ran vardır. Hu buhran dalgı, 
d8'ga memle~etimzie de reldi. 
Fakat bunun için liyakat sahibi 
olmıyanları · çıkarmak da doğru 
deiil. Vekil bey izahat verecekae 
zait gBrDrOm. ÔnOmOzde iki ay 
vardır. Kadroyu ona göre hazır
lamalıdır. 

Vekil Ali Rana bey ktıra tıye 
gelerek fU cevabı verdi: 

- Llyihıdan meksat tasiırruf 
dej'ildir. Arkadaıımız fazla mH
raf olacağını ıaylediler. Halbuki 
hfttçeye mevzu f ~ıldan verile-
eektir. Fazla paraya ihtiyaç yok
tur. Bir yerine bq memur varsa 
ve bir iki liyakatli memurla o 
it g6rDlecek oluraa iti mi me
murları mı dOşilnmek Jizımdır? 

lıtediiimiz 1alAhiyet, vazifeai· 
ni iyi g6rmediklerinden dolayı 
~kanlacak memurlara verilecek 
tazminat içindir. Tazminat hakkı 
nkilde yoktur. Bu da ancak 
kanun kabul edilirse yapılab'lir. 
Hiuiyatla hareket etmek icap 
ederae iti dOıünmemek lizım· 
c:lır. Ben de ba,kasının maişeti· 
ae dokunmak iıtemezdim. Bun
lan d6t0nüyorum. Ne yapayım 
ki vazifemi bi11iyah dDtllnme
clen yapmak istiyorum. 

Refik Bey (Konya) Kanunun 
ref'i baklunda bir takrir Yerdi. 

Rei• media hitaben : 
...., Jtefik B,eY dbuJ YaDtıJar. 

1 o:~ııı 1 
_ Harici _ Telgral Baberlerl 1 

Fransa, Suriye fevkalade komiseri 
M. Ponsonu geri mi çağırıldı? 

Şamda intihabatın yaklaşmasına rağmen 
bir Yahudlden başka kimse namzetliğini 

koymamıştır 
Beyrut, 24 (A.A) - Franııı pırlamentcmında Suriye intiha· 

hah ııruında nku bulan kanla hadi•el~r dolayıaile hDk6•ettea 
iıtiıab yapılmıthr. Suriyede efkAn umamiyenin tamimi i~ia fey. 
kalAde komiaer M. Ponıoau Şam, Hıma, meb'aı lntihahile 
Cümbur reiıliii intihabı ikmalini mliteakip Parite ~irılıcajı 
haber veriliyor. Şamda intih•bahn yapılmı11nın y•lda9ma11aa 
rağmen bir yabudiden baıka kimae namıetlik ~ "/ ••aftır. lati-
habata vatanilerin tştirak edip etmiyece~i belli ldir. 

Sırp • Bulgar mOnasebatı 

Yugos)avyanın sabık hariciye nazın 
M. Ninçiç ne diyor ? 

Belgrat, 23 (H11suı1 muhabirimiıden) - YuioılaTJUta u1d 
hariciye nazın M. Ni~iç, Sırp • Balrar mOaasebatı hakkında "La 
Bulgari., raıeteai mubıb•rine fU beyanatta bulalt•aıtur : 

- Yuıoılavya • Balrariıtan mukareneti ve doıtlup, iki mil· 
letin doıtça çahımalannı birletlirmcleri i~ia elzem olduj'a fibi 
bu dostluk Balkan ıulbll ı~in de zaruridir. Bu vazıyet, bilhHH 
iki komıa millet arHında mevzuu babıo lafU itibariyle ~ok •ti• 
bimdir. iki milletin yakıala111111ına giden yol, muhtelif mantalarla 
kapalıdır.Bu yol, klfi dertcede uzundur. Binacnıleylı 111ılc1ada 
Tbd olmak i~i· daha bir hayli zamanın reç•eai lhlmdır. Fakıt 
her ıeyden evvel takd r etrnek icap eder iri itillFnı huıuift mftı
terek menfaatlerimiz icabatındandır. ltiJlf ı bize emreden coirah 
ve ıiyaat Yaayetimiıdir. 

Gcçmiı ibtillfJarın dojurdufu buınnkll vazıyet, &azan &isi 
itillftan çok uzak bulnndujamum dOıDnmiye ıevketH bile, ben 
biç bir zaman bedbin olmadım. Ben tıh11n iki taraf araaında 
tam bir itillf husulO l~in bertaraf edilemiyecek bir mania ıar
mDyorum. Ba zaruretin tahakkuk edeceğinden ve ba suretle bil· 
Hin Balkan milletlerinin m•'ut bir tstikb•le kavoın:11ların111 te
min tdtlect.linden eminim. 

Manisa da 
Ralkevt binası 
Yapılmak Ozeredlr 

Maniaa, 24 ( V akıt) - V aktile 
bir kıımı aaat kalesi olarak kul· 
landan ve yanııadaa ıonra yalnıı 
duvarlan kalan binanın ana11 
geçen ıene fırka tqkilltına me
muren ıelen Hakin Tank. beyi• 
te,ebbOıOyle HalkeTi bina11 ya
pılmak Gzere alanmlfb. 

Halk evlerine aGmune olacak 
ıurelte bir aenedenberi pillaı 
hazırlanan binan111 intaatma ba.
lanmıtbr. Sporcular ipn millbak 
paviyonlar yıpılacakbr. 

28 Milyon 
Metruk mallar hAk· 
kında verllen haber 

lımir, 24 (Vakit) - Maliye 
veklletine, lımirde 28 milyon 
lira kıymetinde metrtk mallar 
varidatı balunduju n varidabn 
çop toplanamadıtı haber Ye
rildi. 

Ellinci \' ıl 
Verem mikrobu ke,flnln •enel 

devrlre•I mDn•••beUle 
m•r••lm r•pıldı 

Sermaye nisbeti 
- .F---....,.~ ~ 

Kazanç vergisinde 
Esas olarak alınıyor 

Ankara, 24 (V akıt) - lktıaat 
encOmeninden, maliye enethne
aine verilen yeni kana~ Yerfİ•İ 
projesi11de kazaacrn aermaye niı· 
beti nınn dikkate alıaarak he-
ıap edilmesi eıu kabul edllmit
tir. Diter taraftan bftylk .. hir· 
lerde itiraz komiıyoalan teıkili· 
ne karar Yerilmiftlr. Serbest 
mea!ek erbabından abaaeak Yer-
Iİ etrafında lıi~ bir detiıildik 
yoktur. 

Şükrü Kaya bey 
Yarın şehrimize 
Geliyor 
Ankara, 24 (Yakıt) - Dalal~ 

Hye vekili Şalırll Kayı bey ya-
nn Ankırıdan hareket edecek, 
&bGr ,en tehriniıde bulanacak· 
br. 

Kabil sefiri 
Hikmet bey lzmlrden 
şehrimize gellyor 
lımir 24 (Vakıt)- .lakeaderi· 

1eden gelea Klbia sefiri Hikmet 
bey ve orta tedri11t umum mil· 
dnrn Fuat be1 Ankara vaporuyle 
lltanbula haret ettiler. 

Çinde mütareke 
MUzakereye 
ea,lanıldı mı, 
Başlanılmadı mı? 
Şanıhay, 24 (A.A.)- Bu sa

bah Çin hariciye nazın Yekili 
M, Kouo-Tai·Chi Japon elçisine 
bir mektup 1611dererek bugün 
icrası mukarrer bulunan resmi 
mlitareke mllzakerabnın tehir 
edil• .. ini iıtemiıtir. 

19 ancu kolordu kumandanı
m• refakatiade baıka bir Çin 
mmakba11 bulunduğu halde dün 
ıece Souteheoaya gıtmit olduğu 
n Japon kuv•etleri kumandanı 
jeneral Sbiraka•• mlizakerata 
ittirllı etmedikçe kendisinin bu 
•611kerelere iıtirake biç te 
Hiram 16rmemekte olduğu ha
ber verılmtktedir: 

Çia hariciye nazın ile 19uncu 
orda kumandanı arasında ihti ıaf 
mevcut oldatu ı&ylemektedir. 

Dnn akıam M. Wellignloa Koo 
ile M. Saanr 2 saat kadar gö· 
rDımüılerdir. Bunların ne husus 
hakkında 16r6ttükleri maJ-üm 
detHdir. 

Şa111ha,., 24 (A A) - Çin ve 
Japon atkert ve ıivi.I erkAoı bil· 
yDk Britanya koosoloshanesinde 
topla11mıtlar ve bir mütareke 
akdi için kat'ı milkllemelere 
baılanmııtır. 

Mançurlde 
Harbin, 24 lA.A) - Jener:ıl 

Haaebe'in idaresi altındaki kuv
vetler, bu sabah Harbiıı'e 100 
mil me11fe:ie klin bulunan 
Fenr • Tcben'e hareket etmişti r. 
Orada jcneral Ting· Tcbao ıimali 
Mançura'de kargap ı'<lar çıkar
*•" lhli1lıNclıl• - 000 '*'•ilik_ 
ıayrı .maDtaıam b · kuvvet tab-
tit etmiıtir. 

Jeneral HokoY111n livaaı Ntng
ta 'dan Hailin'• gitmiıtir. Hu 
liva Tiar-Tchao'aon kuvvetlerini 
dajılmak ve o tiavalideki Ja
ponlarla Corahlan him"ye etmek 
tlzere lmienpo'ya gidecektir. 

Jepon H•rblre nezaretinin 
bir t•k•lb• 

Tokyo, 24 (A.A) - Harbiye 
Nezareti Cenevre'deki Çio mu
rabhasının iddiası vechile Japon
ların Mançariye ait gOmrük va-
ridatını 11ptetmckte olduklarını 
kat'ı aurette tekıip elmiıtiı. 
H•rp m••r•flar1nı kapatmak 

için 
Tokyo, 24 (A.A.) - Rengo 

ajınmndaa: 
MGmesliller meclisi bugün bir 

kaaun llyihHı kabul etmiştir. 
Bu kanun llyıhası Mançuri ve 
Şa111hay hare <Atının istilzam et· 
mlı oldap mHrafları kapatmak 
kere hesine bonolan ihraç edil-
meeini n•hk bu!unmaktadır. 

Basta ifan mecliıi munzam 
htltçeyi kabul ve busuıt encü
men• 1evkevlemi9tir. 

Milino ve Bari 
Sergileri 

lımir, 24 ( V akıt ) - Doktor 
Koh'un verem mikrobunun ket
finin ellinci yıl dlSnOmft mOnaae· 
betile verem mGcadele cemiye
tinde merasim yapılmııhr. 

Naki bey geliyor 
Ankara, :.t4 (V akıt) - MılAno 

Sanayi sergisi •• Bari aergılerine ittirlk et· 

Bunu teklite ko1amam. dedi. 
Bu izahattan ıonra kanunun 

heyeti umumiyeti reye ~ onularak 
kabul edilmittir. lhtiyat zabitleri 
ve aakerl memorlın hakkmdaki 
kanunun 23 Oncft maddeıinin ta· 
diline dair kanunun ikinci mfiza· 
kereıi yapı lara' .k p!tsarteıl gthıD 

toplanmak tbrıe ~bola ulıııat« 
ftrilmi.tir. 

Uçunca ••r9I t m•yısta An• meklitimiıe karar verilm ııtir. 
lc•rld• .,,11,or Panayırlarda tetbir itlerini idare 

Ankara, 24 (A.A) - OçGneft etmek Gıere Tıcıuet umum mü· 
milli ıanaJ1 terfili Ankarada dtlrO Naki bey bu akıam Islan· 
1 Maytt 932 taribıade aplacak bula hareket etmiıtir. Naki bey 
ve 15 Mıyııta de kıp•••celrtır. •- b ld M" d '-
e _ • • . k t lr .ı.-tt utan a an ı lnova g: ecedir. 
a';J'Srııye 19tıra e me ,. ye11 

·~n~yi erbabı iftirak ıeraitini DUn ak•emkl "BDgın 
bıldıren talimatnameyi 111iltt llr· Y J ~ 
tisat ve tasarruf cemiyeti pbele- Don aktım ıaat 22 de Boıaz-
. d 1 b·ı· 1 S · t' içinde Yenik6yde nahiye müdür-
rın en a a ı ır er. ergıye re ı· ı . 
rilecek eıyayla bu e"ayı ıeti- llilO bınetında~ ~angın çıkmıı 
ren llç Hnayi mftmesaiii nakliye ve mftdtırliik bmasıyle yanındakı 
tarifetind-. Jbd• '.ıti ilfira•cfe &ir ey yandljl h'afde IİÖndürül-
edaeakfiıı;. •fttt• 

Dünya deniz 
Ticaretinde 
Aldığımız mevki 

Usttnrafı 1 inci uyfad:a 
D ünya t icareti bahriye filo!an 
na ait şayana dikkat bir istatis· 
t ik var. Çiinkü bu istatiıtik mem• 
Jeketimizin deniz Ticueti bahri• 
ye filosu noktai naur1ndan na• 
sı l acıklı bir vazıyette olduğunu 
çok açık bir surette güstcriyor. 
Bu istatisti~in 1931 ıeneıinde 
gayri safi tonilato itibariyle mub· 
telif memleketlerin vazıyetini 

gösteren ıu rakkamfara dikkat 
ediniz: 

1931 Memleketlerin 
Gayn saff tonlldto 

23,379,999 
isimleri 

lngiltere ve 
müstemlekAtı 

13,642, 183 Amerika 
~27~341 Japonya 
3,566,227 F raosa 
3,335,673 ltalya 
4, 254,601 A lmanya 
4,065,506 Nol veç 
3, 1l8.170 F elcmcnk 
1,704.669 lsveç 
1,227,370 ispanya 
l, t 45, 25 7 Danimarka 
1,397,782 Yunanistan 

547,470 Be.çika 
498, 789 Brezilya 
603 836 Rus:ya 
333,256 Çin 
276.357 Portekiı 
3!7,980 Arjantin 
361,606 Yugoslavya 
184,298 Şili 
3 12,097 Finlandiya 
204,716 Lehistan 
179 't.87 Türkıye 

Bu rakamlar gösteriyor ki Tnr
kiye dünya ticareti bahriye cet· 
velinde maalesef en sonuncu 
olarak geliyor. Ve Jebistao gibi 
deoh·s:z ve sahilsiz memleketler 
bile b'zden daha yüksek bir 
mevkide bulunuyor. Bu hakikat 
ook ac.ı lma.kJa beraber aala 
gözümüzden uzak olmamak la-
zımdır. Yalnız bu .aziyette bizi 
teselli eden cihet ~udur : Gene 
mevzuu · bahis istatistikten anla• 
dığımıza göre memleketimizde 
1926 ıeneıinde mevcut ticareti 
bahriye filosunun mikdan 
898,738, 1929 senesinde 944.948, 
1930 senesinde 1,010,464, 
nihayet 1931senesindel,187,570 
tonilatoymu~. Bu rakamlara na· 
ıaran ticarclı bahriye filomuz 
her sene tedrici olarak artmak
tadı'r. Bu da biç tüpheıiz Lozan 
muahcdesiyl_e kapotej hizmetinin 
milli banc!raya tabsi!J edilmit 
olmaaının netictsidir. Her halde 
her tarafı den"zlerle muhat olan 
Türkiyenin ve Türklerin beynel
milel deniz ticareti sahasında 
bir giin evvel hakiki mevkilerini 
almıv~ ça ııı;mut mil li bir Yatifedir. 

({uponıur müzakEratı 
Saracoaıu ŞUkrU bey m•llre 

v6klletlyle temas edlror 
Ankara, 24 (Valut) - Sara• 

coğlu Şükrü bey bu sabah rel· 
di. istasyonda Maıiye, ziraıt, 

Nafia vekilleri, ismet Pı. namı
na Müsteşar Kemal, Kalemi 
mahsus müdürü Vcdit beylerle 
maliye erkanı, meb'uslar ve dost
ları tarafından lcarıılanmııbr. 

Saracoğlu Şükrü bey burada 
Ismet Pş. ve Maliye vekl'etiyle 
temas edecek, müzakerelerin ne
tayicine dair mal6mat verecek
tir. Bir hafta sonra Parise av• 
deti muhtem,. ~1r. 

GUmUıcıne kom •yonundakl 
murahhasımız Fuat B. gitti 
Bir miiddet evvel murahhas 

heyeti riyasetine, Garbi Trakya• 
daki mübadele iş'eri hakkında 

izahat vermek üzere şehrimize 

gelen dokU'zuncu tali mübadele 
komisyonu 1 ürk murabbası Fud 
B. akşam Gümülcioeye banket 
etmistir. 
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1 S P O R f 
Ankara stadyumu 

yapılıyor 
Karnera gene galip! 

lş kanunu Vergilerde 
Ve veni devlet Kaçakçılık 

Otobüs 
Meselesi 

Vekiller h~tt Büyük mfllet mee 
ıtıdae bir kanu11 ı&ıderdi: tş kanu • Mllletllşler tahkikata Ply88adakl otobUsler 
nt ballladılar satın alınmıyacak 

192 111&ddelik iş kanunu yeni dev ·ı Y • • • 
letln, lll1d devletten aUJl aynldıfını Bilhaua yera1et •• kazan~ Beledıye otobllı ımtıy~zını, en 
~k~ ıösteriyor. verfilerinde " cliier ba11 ver- kın zamanda ve ~eledıyeye en 

!'.eki devlet memuru ektp vergi bi· filerde kaçakçılık yapalchi hak· f~zl• menfaat .temın ~~ece" ıe· 
- ur makfn-dt o kendisini sade k d L• h b I ır. • 1• kılde kullaoabıJmek ıçın hazır· 
~-·· 111 ~~ • • ın a111 a er er -uzenne ma ıye 1 ki d t kt d' 
polla, BIUle hudut bekç.isl sann·dı. 05- . . k'k k ı arına evam e me e ır. 
•anh "Bırakmız yapsrnlaT, bırakrnrz mftfettıılerı tet 1 at yapma ta· Belediye, bugiin piyaaada mev· 
~ler., diye eanmı nrirdf. Osm!'ln dular. cut otobOıleri, otobüsler talimat· 
lmın huhuld it hayatını çalııma mu · Çünkü verHet verp iki, nametinin biç b.r maddeıine uy· 
kavelf181n.t Mdece bir flrket muka • kazanç vergiai 8~ tene urfmda madıjl cihetle, ıahn almak ni· 
Telml aayar. Bir tarafta devle~. bir allkadarlardan tahıll edllmeae yetinde deiildir. Ancak milli bir 
tarafta sade kollanyle çahf!n ~!an· bu verfiler hazine a1eyhine ml1· 1ermayeyi ta111amile izrar etme· 
lan kaf11 kal'fJY• bırakır ve kıt~l>~ I ruru ıamana tabi tutulm. Bazı mek için bir takım tedbirler dli· 
mabddMten bir par~a okul' ~ıbt lnlllecektir. Meiell bu otobllı· 
"Ad·- Smit iktısadiyatından Ayetler allkadarlar ktıç6k memurlarla ı1 • b 1 d' L d d h . . d ...... d erm e e tye .uu u o arıcın e 
mırıldanırdı: anJaıarak ba mBruru ıaman an 1 1 h. b- • kt 
•- Serbestii rekabet- Ticarette hür iatifade 1olaau balmuılardn'. Ba pBiı~ma •rı1na b ı~ 1

11cliy~anı yo t~!· naena ey Jote e e, yap ı5ı 

ıfyet?.. suretle atlatılan mOhim mikdarda . t bü 1 
DeYlet kendini yalnrz bir poli~ hıı· d"l- talımatnameye uygun o o ı er 

lln4• tasa.nur ettikçe i~tlmat adftlet, kaçak :verri o\dup anne 1 yaptutarak piyasaya çıkaracaktır. 
( .. mektedır. A k t bli J • • 1 ·ı fttalldaılar aruın.cla tesanut - L nca o o ı erın ıt emnı e az 

Wlıl*) vtteude getirmek devlet için Defterd.ar ~uıtafa hey 110 çok sarar ı&rmeıi muhtemel o· 
ıanmsas bir vazifeydi. hususta dıyor. ki: Jan Haliç ve Şirketi Hayriye, 

J>evletlıt bu köhne anlll§lht tanı - Ortada ızam edilecek !ev- Şark Demiryollan tramYay tir· 
lnmlU beziTgln telAkkisinde~ başka kallde bir .. ,. ,oktur, tetkıkat keti fibi tehrin nakil iılerile 
bir f8Y değildi. yapıyoruz. Netiee yakında tans- allkadar bilcOmle ıirketleri be· 

Yel Türkiye it kan011a ile mfllet zub ed~c- ktir. lıCliyeye mOracaat ederek otobDı 
=- dnlet diyor; kanunda bu • imtiyazımn iıtimalini mtlftereken 
aa ~ak ·~ l'irlb'oruz. Millet :s Bir suiistimal badi· . 1 • • 
el ' t 1 rtJk devletin bn - teılnl o una-.:ak bir ıırkete dev· .. =. ebi: ::;.. ·~ekmeel bir kısım va sesi yok retmeyi teklif ederlerae belediye 
tandaşlam1 hayatla altkaemı ke9me DDn bir ubah raıeteıinde ba mOracaatlan hüanll talikkt 
al bir nokeaalık olur. lıtanbu un ve dipr bazı yerlerin edecektir. Akıi takdirde beledi-

Yenl Ttlrldre bu yoldan yUrümU • itbalAtçılarının suidimal yaptık· ye otobfts imtiyazını ıya doğru· 
Jel. it kanunu Tilrldyede devletin tanna ve bu Jıuıu,ta \':mrllklere dan doğruya kendi iıletmek ya· 
~al adalet i~ni kendisine mMe- but uasen meycut bir şirketi 
Je ecllndlftnt anla~r. İ§ kuvveti • emir verildiiine 4air ir Aiakara olan OskDdar tramvay ıirketioe 
aln dmet tanfmdan himayesi içti • telarafı vardı. Din l>u lıaher et· devredilmek ıuretile kull•nacakhr. 
mal adaletin, i~mal ııılyuetln bir za rafında glmr&k nezaiade tahki· 
nretidir. kat yaptık •• blyle birıeJiD ol· 

SADRI ETEM maaına imkln ol~dıjım Oğren· 

------------------~ H8kl bir sarnıç 

ıtanhu1da Çakmakçılarda A· 
merikan mektebi arkasına tuı· 
dOf eden ve kanalizasyonun geç 
tlfi bir arsada nan atika ızle
rine tesadilf edilmiı ve mOzeler 
daireti derhal bir memur 2an
.lermit Te tetkikat yaphrmııtır. 

T ... dUf edilen Her, 8 metre 
marabbaında 4 mermer ıDtuna 
llavi ~ok etkiden kalma bir 
ıarnıçbr. SOttlnlann irtifaı Oç 
metre yakındır. 

MOzeler idareti burada ilmi 
tetkik yapmıya karar vermiıtir. 
'Ba itibarla dO~, belediyeye mü· 
ncaat ecfilmit ve kanalinıyon 
firketbôa ba ıarnıcı tahrip et· 
memeli IOzumuaun firkete teb-
lti "ildirilmittiı. Müzeler idare· 
.a. yapacajı tetkikattan sonra 
ba ıOtunlana kabil olduğu tak· 
tirde mlaeye ta11aması muhte
meldir. 

dik. Piin kendiaile ıörD~ bir 
mubarririmiıe baş mlidür Seyfi 

m·ıtir: 

ltballt tüccarlannın gUmrGk
ten mal çıkarmak hususunda 
ıu·ırmal ya;>malınna imkln 
yoktur. Kontenjan beyanaame· 
ler fiıerine verilmektedir. B61le 
bir hadise lıtanbulda kat'rne• 
olmamıthr. fa ıneıere,. dair 
Ankaradan emır Cle ıelmif d• 
iildir. 

Cerrahpe,ada reptınlec:•k 
verem ha•taneal için 

Belediye Cerrabpaıa baıtanui 
civarındaki emllk vearaziyi iıtim· 

( ille ederek birnrem haataneai yap
mıya karar vermifti. latimllk e
dilmesi llzım gelen yerlerin aa· 
bipleriyle belediye arasmda~ıkan 
ihtillflann ıulban halline ~allfll· 
maktadır. Ba m•ele bitlace-cler
bal inıaata batlanaeakllr. 

llHWWWWWI 

Mahmut Nedim Bey 
(&on Yemen vaRal) 

30 Senelik Siyasi Esrarı 
ifşa Ediyor 1 

e ••=••:: ıe:ıım• &Tefrlkaa 71 _ _..,, 

Konolonn hakkı vardı, fakat 
• yapayım ki kabahatli ben 
dejildim, &enim de hakkım 
Yardı. 

..... ut tevlret Pa .. nın teıı,ı 
ldriale anlaımıya gidiyorduk, 

fakat netice bittabi gayri ma· 
16mda, anlatamazsa?< çarpııacak 
•aydık, o da ma'.Om değildi. Şu 
ftl' iri imam Yahya ile yaptığı· 
aıı ıoa mukavele mucibince •a baDrlaaacak yerli kuvvet 
... r •••• ••h ft cepba· 
llllfi vereeektik. 

.... .. kayda iltiDadeD lillh -· 

Tercilnw -,,e lkUbo9 luıklıı ınahlu• 

ve cephane iıtiyorda. Fakat har
biye nazırı Mahmut Şevket pap 
bu talepten kaıkulanmııb. Y aı
dıiı 2 Nisan 329 tarihli ve 8 
numaralı tifrede ı&yle diyordu: 

11
... LOzum olmadıtı lıalde 

imam Y ebyamn eallha, cephane 
metalibab tenli etmektedir. 
imam cepbaneeP- muaveaet et
mekliğimiz idris aleyhine mGtte
biden h•reblb aılceriye icram 
için aktolunan mak'ayeJe iktiza~ 
ıından olup ldril meaelesinbl ~ 
'8mına kadar lller'i oldufu ve 
ldrille htDD& itil&f eclil ....... 

1'tuhayyel şahıslarıl 
avans verilmiş t 

Tütün in hisar. idare-inde, sa· 

lamınıoda kaçalcfif1kbı 
'IDOcadele tahsisatından avans 
namı altında bir kııım memur· 
lara gayn kanont bir ıekilde 
para dafıdıldıt&nıo anlatılması 
Ozerine tahkikata baılanıldıiJm 

ya~mııbk. 
TiitUn inhiıuı mDf ettiıleri tah

kikat #•parlarken ba ıekilde 
avau alan memurların ifadelerine 
mOracaat etlerek neticede def· 
terlere anm •l<htı yazılın me
merlardan bir kısmının •ulıay· 
yel ıahıılar cildiıp anlafdmııtır. 
Kabahatli g&rlllenler .. ahkemeye 
nrilecektir. 

Hlmltber Ankarara gidecek 
Belediye reisi muHini Hdmit 

hey bu hafta içinde, belediyeye 
ait bazı itleri takip etmek Uz~ 
reye Ankarara fidecektir. 

den ve imamın Idriıle mOıade
mab kesilmediğinden cepbanece 
muannetin kat't marayirt abt 
olacaja ancak iınamın bu fıra.at· 
tn bUiıtifade fazla cephane ko· 
par•ak i.tediii istidf 11 edildi
d1jiaden •.• ., 

Mabmut Ştnet Paf!tnın endi
ıe-1 nabimabal dejildir. fakat, 
bir yandan da Yemen 6yle bir 
yerdi ki, hDk6mete kartı kalk· 
mak iatiyen kim oluna olsun 
iıtediji ıillhı bol bol, ıağıoda11 
ıotundan her an kolaylıkla bula· 
bilirdL 

Bu, hazindi, fakat b6yleydi. 

Patanın telırafının sonunda: 
"imamla idris arasında aktl 

itillf old9j11 ıazelelerin cOmlei 
neıriyatındao olmakla gerek bu 
haauata Ye gerek itilif bU1Uıun· 
daki tqebbüı dereceaiain ıllr
atJe ipn, deni,ordu. Halba ki 
imam da Şerif Hheyin aribi ld· 
.aı1e ••1apa.,. meyal delildi. 

in hisarlarda 
Yeni kadrolar 
Kaç memur açıkta 

kalacak? 
inhisar idarelerindeki yeni tef· 

kilita ait bir kısım kadrolar1n 
ynılmasına baılanmıthr. 

Daha evvel tuz inbisan ınftdü
rti Feyzi B. tarafından Ankara ya 
götürDlen teıkillt projeıi Güm· 
rfikler Tekileti tarafından tetkik 
edilerek tekrar tehrimize ıön
derildikten ıonra inhisar umumi 
mlldftrlerind~n mOteıekkil kom·s 
yon tekrar toplanarak birJeıme 
mevzuu etrafında faaliyetine de
vam edecek ve hazırlıklara bit· 
lıyacaktır. 

Şimdiki halde inhisar u..numi 
mlldürlDtO kadrosile mnlbakat 
kadrolan baıırlanmıtbr. Umumi 
mOdiirlOk kadrosunda bir umumi 
modnr, bir muavin tütlln, tuz, 
milıkirat, barut k11. nlan mil· 
dtirleri ve mua•inleri, bunlara 
merbut ıube mOdür ve muavin
leri, kısım, maıa amirlerile me· 
morlar ve daktilolar bulunmak· 
tadır • 
nıulh•kat kadrolarında her ftç 
inhisar için bir bqmlldllrlilk bı· 
rakalmııtar. Kadrolar.Hl tesbitin
den ıonra tlt6n labiurmda ~-
lıta• memur adedinin yedi bin 
değil 4100 olduğu anlatılmııtır. 
Toz ve mlakirat inhisarları me· 
murlan da 2000 kifidir. 

Yeni tqkilti kadrosunda beş 
bin ktitur memur bulunacağı 

tcıbit edildiğinden bin kadar 
memur taif.iU.Xi.utrıyacaktır. 

Haltv ..._._,.. dre; "iabi-
aarların birleıtırilmeaiaden ıonra 
lstanbuldab'tr tOtüa ihracat ıubai 
teşkil edilecektir. Bu ıube bey· 
nelmilel piyualarda Türk tütnn· 
lerinin rağbet ve revac1nı temin 
ıfiyle meıgul olacaktır. 

lztnirde , ........ rerinde 
buluaan para 

lzmir meta uk mallar mDdtır
lliiG J•pılaa bir ihbar Dzeriae 
yan111i yerinde arama yapmıt 
Ye bDyak hir kau bu!unmuıtur. 
Kauda 10 bin lin kıymetinde 
evrakı aaktiye ile bit çok def· 
terler Ye evrak bulunmuıtur. 
Fakat bulunan panlar Osmanlı 
evrakı naktiyHi olduğundan hiç 
bir kıymeti yoktur. Kaunın bir 
Ermeniye ait olduiu anla fil· 
mııtır. 

Biıim nzıydimiz hiç te boşa 
fidecek bir halde değildi, KuY
Yai mun:umaya menıup eıker· 
ler (terhiı iıteriz) diye sahile 
d6k0111yorludı. Balkan harbı 
berbat bir ıekil almııtı. ldristyi 
tahrik ettiler bu fena haberle ... 
den çok iyi istifade etmesini 
bili1orlardı. 

ldrlstrle kar,ı kar,ıra 
Nihayet Ciranda ldristyle 

kartı karııya reldik. 
Dört gftn uzun uradıya ko· 

nuıtuk, prDıtnk, mllzakeratta 
bulunduk • 

ldriıl iftihar ettiği gibi ilim 
bir admm delildi, bu ilk Hat
larda derlial meydana çıkıyordu. 
Fakat etrafı o kadar cahil ve 
ona iyi• k&ril k&rOne merbuttu 
ki ağzından çıkan en manasız 
ve boı s6zleri bile bir (hikmet) 
bir ciffm) diye kabul ediyordu. 

Hat bap kaldığımız zaman 
bu adamın anlatıldJit sibi fazla 

Dün Ankaradan gelen bir tel· 
graf, Ankara stadyumu planının 
bııırlandıiJnı bildirmektedir. 
Stadyum bir buçuk milyon liraya 
yapılacak, bedell hu ıene yüz 
elli bin Jira ödenmek ıoretiyle 
on senede bitirilecektir. Bu itle 
meşgul o 'mak üzre Ankara va· 
liıi Nevıat beyin riyasetinde spor 
kulüpleri reiılerinin iıtirlk ettik-
leri bir komisyon teıkil edilmiftir. 

Pehlivanla boksör 
y11kıoda karşıla

şıyorlar! 
Haber aldığımıza göre, b ir 

müddettenberi dedikodusu yapı· 
lan Cemal pehlivan-boksör Fran
ki .Martcn maçının tarihi tesbit 
edilmiştir. Maç 1 Nisanda tehir 
tiyatrosunda yapılacaktır. Cemal 
pehlivan bu profesyonel Fransız 
bokıörünO yeneceğini iddia et
mif ve çalı~mıya batlamıfb. Ce
mal pehlivanın çahşma mnddeti 
ni Boluda geçirdiği ve bir Rus 
bokıörft tarafmdan tllim edildiği 
a6ylenmektedir. 

Franki Marten, Cemal pehliva• 
na nazaran daha hafiftir. Fakat 
iki aydanberi Kalamııta çalııan 
bu boksör de maçı kazanacaiım 
kat'iyetle iddia etmektedir. 

Pehlivanla boksörün kU'fllaş
maaı... işte hayli hararetle kar• 
ıılanacak bir maç. Aynı günde 
Saranga B. Kemalle, Y orgo Ki· 
niyle, Enver ArtOrle, Şaban Arif
le, Mahmut Muıtafayla çarpııa
caklardır. 

Kar11era gallp 1 
Londra, 24 (A.A) - Dün Al· 

bert Hall'de yap.tan bir maçta 
Er.imo Carnera 10 ravunt d~Ya· 
ma icabedea bıı. maçın 4 lncü 
rawnduada aakavut suretile A· 
vutturalya'Jı Goorge Cook'u 
mağldp etmif tir. 

Bir sporcu cezalanderlldı 
lstanbul, 24 (AA) - T. L C L Is· 

tanbul mıntıkası merkez heyeti re sll· 
tinden: 

Mıntakamıu mensup Vda • ICumkıpt 
idman ) urdu birinci taı..,m kalecisi Hu· 
samettin be yln vakı olan istifa51 üzeri e 
sicil kaydt bittetkik mumıileyhin evvelce 
de iki defa kulubilnden istifa ett'I\ ve 
ikinci def asındı bu hareketinden dola), 
12· ll 920 tarihinqe ıltt ıy muvakkat 
boy f>t cezuiyle tecz.iye edilmesi ilze· 
rina kendisinin mıntıkayı tahriren mti• 
rıcutla badema bu gibi narekett• bu· 
lunmıracatı taıhhudune binaen tşba ce· 
za11nı• bıklyt1inla 8 4 930 tarıhmde 
aff edilmi' bulunma,. n ho kerre işbu 
taahhüdüne muhalif olarak kkrır istifa 
ettiği ''e şu surede muhalifi rıııarn \ c 
ıpor rohtına 7.'tt hareketinden do1ıyı aht 
ay muvakkat boykotla tecziyesi muvafık 
görülerek kaydını metruhıt vttılm•kle 
beraber teblıJine 16 3 932 tarihti mer· 
kes heyeti içtl111ıındı tarar vcrllmtşrir. 

mütedeyyin ve mütaa11ıp olma• 
dıiını da 16rdlim. O, dini, men• 
faali, keyfi ve zevki için bir 
llet olarak kullanıvorda, orada, 
o muhitte, o halk arasında ge• 
çen, revaçta olan mata bu idi. 
o da buna iıtiımar ediyordu. 

ldriıinin kırka yakın lopa 
vardı. 

Bana: 
- Ben yalDlz değilim, dedi, 

Afrikada tarikatimizin ihvanı az 
değildir, ve onlar beni reia 
bilirler, ltalya, batta lngiltere 
hDk6metleri neden beni hoı tut• 
mak isterler, Afrikadaki kardeı· 
!erimle beni bağ'ıyao rabıtanın 

ku.vetini onlar çok iyi anla
mıt!arc!ır. 

Gülllmsediğimi gl5rlince; 
- lnanmıyormısınıı;, dedi. 
- Rica ederim, bunlar1 hana 

niçin söylüyorsunuz, açık ko
nuşsak daha iyi değil 11li. 

(1JfltıWI) 
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f Glnla Haberleri ] 2~~~;vi~n::~·· 
Adliye Haberleri 1 

Kaçakçılık davaları 
Gemlikli bir tüccar altı ay hapse 

mahkum edildi 
Gemlikte Müez2:in oğlu Musfafa 

ve vezir oğlu Mustafa efendilere :ıit 

mağaz.-ıda kaçak sigara kağıdı çıktı

ğından dola),, tutulan 7.:ıhıt Ü'zcrinej 
müeT..zin oğlu Mustafa efendi ihti-;:ıı:: 

mahkemesinde muhakemeye almmı~ -'ı 
tr. Muhakemenin geçen cel~esinrlc 

maznunun ortağı bulunan vezir oğln 
Mustafanın da m::-7.nun sıfatıyle C't'I· 

bine karar >erilmiş ve dava düne hı
raJolmıştr. 

Da-ra 5.'lfahntındnn anlaşıldığına 

göre hadiı;e şöyle olmuştur: 
Bir gün her iki ortak ve ahbap -

ları Gemlikte snhil boyundaki mnıfa
zalannd:ı oturuyor in rmış. nıı ~mı • 
da gümrük muhafaza mrmurları an
sızm mağazada araştırma yapmı~lnr, 
oturulan yaT..ıhnnenin arka kısmrnd:ı. 
köylülerin eşylarrnı emanet bıraktık 
lan bölmede bir paket bulmu~l:ır, p:ı 
ketin içinden beheri 64 vnr:ık lnn 810 
defter. ki cem'an :as.to varak kac;ak 
sigara kUıdı meydn.na çıkmış, müe7.
zin oğlu Mustafa efendi, ş:ı~lnmı,, 

kaçak paketinin bulunması iizcrine ha 
zı ihtimaller serde<lilmi~, fak:ıt ou 
tarzda hareketi ~üpheyi bü~bütün 

kendi üzerine davet etmiş. ve maznun 
mahkemeye verilmi~tir. 

Dün maznun ''ekili, sepetin ma~a 
zaya ne şekilde bırnkıldığını anl:ıt -
mışhr. Verilen izahata. göre, o gün 
Gemlik i~kelesinde, Ynpurdan çık:ın 
Kürt Mehmet isminde bfoini şüphe ü 
zerine muhafaza memurlnrı yakal:ı -
mışlar. Kürt Mehmet kendi'.'lini tutıtn 
memurlara ellerindeki iki sepetten bi
rinin Cafer ismin<le birine ait oldu• 
ğunu ~öyliyerek hamal Mehmetle ~ahi 
bine göndermek için müsaıtdeleri -
ni lsteınlş. H11.ımal Mehmet ner ne-

• dense Kürt Mehmedin verdiği sepeti 
mağazaya gizlemiştir. 

Neticede mahkeme ka~akçılık fili 
~ahit olduiundan maznunun 6 :lY 
hapsine ve 518 lira para cezatı;ıyle ma 
hkumlyetine vezir oğlu Mu!litafa rf<'n 

Himayeletfal cemi
yeti neler yapacak? 

Dnn, Himayeietf al cemiyeti 
Cıfaloğlundaki merke:ziode se
nelik kongreıini yapmıştır. 

Raporlar tetkik edilmiş, tat
bike kabiliyetli olanlar meı kezi 
heyete Yerilmiş' Himayeietfalin 
(Kalender) yurdunda baktıj'ı ço
cukların büyüklerinden bir kıs
mının derecelerine göre muhte
lif mekteplere, diğerlerinin de 
mubtetif müeıserlere yerleştiril
me9'İ kararlaştırılmıştır. Himayei
etfalin bu sene varidatının l:İraz 
azalması. tasarruf yapılmasını 
ibap ettirmitmiştir. 

Bu itibarla memuru müıtah
demin maaılannda biraz tenzi
lat yapılacaktır. 

Y eoi idare heyetine, eıkisin
den maada, eski merkez kuman
dam, liva mütekaidi Şakir Paşa 
Emniyet sandığı müdür muavini 
Reşit Beyle Anneler birliği reisi 
Fevziye Emin, refika Hulusi ve 
Ahfet bammlar seçilmişlerdir. 

Adnan vapuru lima
nımıza geldi 

Göstence civarında bir kaza 
geçirdiğini evvelce yazdığımız 
Naim :ıadelere ait Adnan vapu
ru dftn Romanyadan şehrimize 
gelmiştir. 

Bugftn Yafaya hareket ede
cek olan vapurda Filistin de 
Niaan ifinde açılacak Telaviv 
paııayiriııe aiden ] 50 kiti bu

lunmaktachr. 

dinin de beractine karar vermiştir. 

Bir deva deha neticelendi 

Müşterek en tütün kaçakçı lığı y:ıp 
tıkl:ırmd:ın dolaJ, lzmit mnhkerncsin 
ce mahkum edilen lla~an, Mustafa. 
\C Fehmi hakkında verilen k:ırnr 

temyizce nakzedilmiş '\'C? nakzı mütea 
· ip ihtis:ıs mahkemeleri teşekkül et • 
tiği için dn \"Cl burnclnki ihtisa m:~h

kcme.'!ine intikal etmişti. Dün maz
nunların yeniden muhakemeleri ya
pılmış ve yeni karar ,·erilmiştir. Bu 
karar mucibince, Ha..c;anla Mu. taf:ı do 
kuz :ıy haps<', 327 şer lira p:ua ceza
sına, Fehmi yaşının kü~ül<yüğü itib::ı. 
ra alınarak yedi ar on beş gün hapse 
, .e 2:)1 lira h:ıfif para ce1..asına mah
kum edilmişlerdir. 

iki beraet bir mahkOmlyet 
Gümrük başmüdüriyetintleki se • 

kizinci ihtisatıı mahkemesi de dün iki 
beraet H bir mahkumiyet kararı ver 
mi~ir. 

Yolculardan birisinin beraberin -
de getirdiği 28:i kilo ~akız. zeyt;n ta 
n~i ve zeytin yağının manit~toya it 
hnl edilmemi olma..41ından dolayı m:ıh 
kemeye verilen Seyrisefain baş acen 
~i Ziya beyle, Yunani..41tandan bura 
da birisine verilmek Ü7.ere kendisine 
3.12 Yunan dahili istikraz tahvilatı 
gönderilmiş olan emanetçi Dimitıi ,.c 
tahvilatı emanetçiden alarak mu:ı.ye 
ne memurlarına getiren kayıkçı bera 
et etmi,lerdir. 

Eğe vapuru tayfaJanndan ak~i 
Mchmetu vapura kardeşini görnıiye 

gelen HaMn i~minde birisine dışan 
çıkarmak ür..ere 6,5 metre ipekli ku • 
ma~ verdiği sabit olduğundan 9,:> ay, 

Hasan da bu kum~ı k:ı~ak olarak.it· 
hal etmiye v:ısıta olmayı kabul eai
ği için 4,1> ay lıap~e ve 43 lira müşte -
rek para cez."lsına m:ıhkQm olmuşlar 
drr. Karan mütekapi Haıı;an \'e 1\feh 
met mahkemeden h:ıpishaneye gönde 
rilmi!!'lerdir. 

Baş açık gezenlerin 
marifeti 

Köprllyle Kadıköy arasında 
İfliyen YRpurlarda ıon zamanlar-
da bazı tuhaf hırsızlık hadiseleri 
olmıya başlamııtır. Bu hadiıeler 
ekıeriya akşam saatlerinde iıten 
güçten dönenlerin yorrun ve 
dikkatlerinin zayıflımıt bulun-
duğu sıralarda vuku bulmaktadır. 
Dairesinden, ticaretbanesinden, 
mcıgul olduğu mfiesseseden çı
kıp da Yapura dar yctiıen Ye 
kalabalıkta gl1ç1Dkle oturacak 
yer bulup yerleşen Kadıköyü, 
Haydarpaşa yolcuları, töylece 
bir rabıt nefes almak için ıap-
kalarını çıkanp arkalarındaki, 
baılarmın üstlerindeki eşya kon
mıya m11hsuı örgülerİll içine bıra
kırlarsa bir müddet sonra çıka-
cakları iskeleye gelince önce 
derin bir tellşa düşmekte, son-
rada evlerine bat açık gıtmek 
mecburiyetinde kalmaktadsrlar. 
Son zamanlarda bu kabil Yak'a
lara sık ıık rast geJinmeldedir. 

Vapurlara baş açık giren Ye 
kalabalıktan iıtfade ederek rast 
gele bir ~apkayı baıına geçirip 
ilk iskeleye çıkan bazı kimsele
rin türediği anlaşılmaktadır. Va
pur yolcularma dikkat tavsiye 
ederiı. 

DllnkU toplantılar 
Rıbhm tirketi hissedarlar umu

mi heyetiyle Omniom ıuk sanayi 
anonim şirketi umumi heyeti dün 
toplanmıştır. 

Rıhbm ıirketi kongresinde Pa
risten gelen murabbaa M. Vivier 
de bulunmuıtur. 

17 Zilkade 18 Zilkade 

Gün doğuşu S.56 5,54 

batışı 18.27 18,!8 
Sabah namazı 4.48 4.50 

Ô~le .. 12.20 1 <ı,20 

11.:indi .. 1~4Q 1~.50 

Akşnm ., 1827 18.30 

Yarsı .. l!l.58 20,00 

lmsa'< 4.t .ı. 4.17 

Yılın ~eçen günleri 82 81 

.. kalan .. '284 285 

~ ... 
Hava - Diın sıcaldık azamr 315 

a~ga f sıfırdı llu,;ın hava kapalı olacak: 
\e ı ü;:g;fr poyrazdan e~ecektir. 

/lavanın ya~ şlı olm:ısı muhtemeldir. 

1 Radyo 
ıstanbul - 6 dan 7 e l\adar 

gramofon. 7 :30 dan B SO a kadar Vedia 
Rıza hanımın ı~tıı fi kile sız 8 .10 dan 
9 a kadar 1 labibc Molla, 9 dan t ı a 
hdır lr.ci h:ınımın iştir~kıle saz, 10 dan 
1 o,::ıo a kıd3r tan::;o. 

Hellsberg - ı I l\öni~5btrden 

nakil - 13 r.rrlındtn nııkkn .senfonik 
kon~u 18 piyano - 1 Q musiki -
~O S«IIT'a La~crlof hakkında konferans-
2 l \"erdi'nin Requicn parça~ı. 

Viyana 19 dan 2.3 e kadar 
Bach konserltri. orkestra ve 
Leip7.i('dcn naıdedilecclctır. 

Koroyla 

BUkre, - 13 plak - 18 ~on· 

~er - 19,10 konslr - 20 40 plak -
~1 e~ · i muc;iki - 22,45 opera parç:ısı. 

P.oma - ı~.45 nıusikı ,.e ıagan· 

ni - 1 ı; muhtelit - 18 45 musiki -
21,45 piyano ~on!tri - 22 ~enfonik 
konser 

Praga - 12 plak 14 5aat 

ha~ı - 18 05 kon.ser - 20,20 ~ onıbu 
ve piyano - ~0.40 p1ak - 2{.40 dint 
musikı - 22 30 piyano konseri - 23,20 
plı •. 

Budapeşte - ı l ı:ıusiki - t 2 
dini musiki vı: orkestr:ı kon5eri - 19,45 
Bach'ın eserleri. 

Moskova - 11 den 23 e hdar 
muhıelıl' neşriyat. 

Ver.ova - J3.LQ dint ~u"lki -
16,50 Lembrrı:-den nakil - 18.35 dini 
konser - 19,05 org konseri - 21,15 
dınl mu~iki - 23 radyo ~aıettsi. 

Yarın 26 mart 
Viyana - 12.30 konser - ı 5,25 

konser - 18 orkcstn konseri - 22 30 
konser - 24 senfonik konser. 

Hellaberg - 7,30 konser - 9.30 
jimna~tik - 12,40 Berlinden nakil -
17,50 konser - ~4 Berlinden nakil. 

BUkre' - ı 3 plak - ı 8 as kert 
konser - 19 10 konser - 20,40 plak 
21 Göte'nin Fııu~t'u. 

Roma - 13 plıık - 13,45 ses ve 
musiki kon~eri - 21 plak - 21 45 O· 
pera'dan nakil. 

Praga - 13 saat bışı - 20 mu
siki - 23 haberler ve muhtelif neşriyat. 

Budape,te -- 13,05 kon~er -
18,30 orkestra ı-onseri - 19,45 konser 
21 Opera orkc.stıasıyla .konser - 2i.50 
T'igan musikisi. 

Moskova - ı l den ~3 e \.:adar 
netrlyat 

Var,ova - 13.10 plak - 2l.15 
konser - 23.10 Chopin'dcn parçalar -
23.45 radyo ~azetesi 

Gündüz sa:ıt 15de Ra~it Rıza 
ak~arn s:ıat 21,30 da TiYATROSU 
Kurt Ağzın. $ehzadeba,ı 

dan Kuzu 
Vodvil 3 perde 

Nııkleden : 

M;ıhmut Yesari 
Hey 

Gişe gündüz açık
tır. Tel. lst. 2205:1 
den tiyatro gişesini i~teyiniz. 

Tarih kongresi 
Bütün tarih muallimlerinin tem

muzda Ankarada bir kongre ya
pacaklarmı yazmıştık. Kongrede 
edebiyat fakültesi müderrisleri 
de Ankarada münekkit olarak 
bulunacaklardır. Kongre ıooun
da bütün muallimler Eti mede
niyetinin asarının bazılarının ıon 
za!Danlarda meydana çıkarıldığı 
hafriyat aahasmı ge:ıeeeklerdir. 

Konıreyi Gazi Hı. nin şeref
lendirmeleri de ihtimal dahilin
dedir. 

• Kalpte iğne Tefrika 

42 

Dünkü sayımnda çıka.o tefrika -ı 
mır.da bir tntip hata.._cı olarak aşağı
ya. naklettiğimiz parça ıirmemişth. 

Karilerimi~den özür diler ve bu 
parçayı dünkü tefrik.amıım ikind sü 
tununun 24 üncü sa.tırıyle 25 inci ea
trrı ara~ına. koymaJannı rica. ederiz: 

- Mücrimi bir ele g~irıek itiraf 
ettirir ve bütün meseleyi anlıyabill .. 
riz. 

Kont ıuımu~tu. Mühendis, öğren.
diklerini, fikren aıralamakla nte§gul -
dü. Fırtına yaklaşıyordu. Uzaktan ge 
len gök gürlemeleri artmıştL Kont 
birdenbire aordu: 

- Patriı kendi3inı:l('n şüphct::ndiği

n.izi far ketti mi? 
- Hayır. Zannetmem. 
- Peki. bana kalırsa bir fey sez -

dirmcmeli ve beklemeli. Yeni b;r lıa-
. rekct olur olmaz da anf olarak ta -
harriyat yaparak onu ele geçirmeli. 
Doğru&u gene bir §CY bulamazaak 
hayret ederim. Her halde lehine ve .. 
ya aleyhine bir ıey bulunur zannc -
di{lorum. 

- Ta/ıkikatımızı iyi ilerlettiğimiz! 
zannetmiyor nıusunuz7 

Kont boğuk bir sesle tll3dik etti: 
- Evet, benim de fikrim budur. 
- Fakat artık gitmeliyim. Fırtı -

na yakla~ıyor. J' ollarda ıslanmayı da 
hiç sevmem. 

Kontun kalmaıtı hal~kındaki ıs · 
rarlarına rağmen mülıendi$, doıtun 
dan aynlarak otomobiline bindi ve e
vine döndü. 

O da muztaripti. Hayalinde müte
madiy<'-n Sonyayı görüyordu. 

ENDiŞELER 
Ertesi gün aabah saat onda, k<Jnt 

Kll3telml'yranın otomob;li... · 
(Tefrikanın devamı - Dünkü ıa -

yımızdan mabat.) 

- Fakat Franıı:t ihtHA1i kebi
rinde kl>ylii'lerle döğü§en asılza
deler esaletlerini onntmuyordılar 

- Onlar Rusynd:ı değillerdi. 
K~n8'i mtfm1el~.&He lnCle u.1&ğÖ9L. 
yorlardı falcat emin olunuz o za
man da samimiydim.. Fakat 
sonra, aradan geçen bu mllddet 
her seyi unutturdu. Pejr ıılA siz 
de biliyorsunuz ki.. Orada bin
lerce tehlikeye moıruıdum. Her 
dakika ölebilirdim. Sonra kar
tıma siz çılup büsbf!tGn onu ha
yalimden sildiniz. 

Falcat karınız sizi unutma-
dı. 

Biliyorum. 
Elena ona tuhaf tuhaf bakh. 
- Biliyor musunuz? dedi. Ne

reden biliyon1unuz? 
- Bu gecedcnberi... 
- Ya, tuhaf şey.. Anlatınız 

bakalım, Çok merakı:::ıı mucip 
oldu. Dün akıam yalnız mıydı
nız! 

- Hayır, Lartigle beraberdim. 
- Çok rlizel, herhalde () size 

malumat vermiş olacak .. Fakat 
o kanom tanıyor mu? 

- Hayır. Yalnız karım dedi
ğiniz kadının F ranıada olduğunu , 

LIANE' 

ıiı bana ıöylemiştinlz. Hatta, 
benimle metgul olduğunu da ill
ve ettiniz. işte Lartig beni doğ· 
ru yola koydu, Ye ıatoya gece 
yarııı giren kadının Rus olduau-
nu s6yledi. · 

- Ne biliyorsunuz. Ya Rus 
tiYeı:ui taklit ediyorsa ••• 

- Haysr. Şimdi onun olduğu• 
na haniim. Ailemizle baıka kim 
meıgul olabilir. Daha ağır bir 
nokta var. Amcamın vekilibarcı 
Patriı de bir Rusmuş, hem de 
karımın memleketinden. Demek, 
şatoda bir de ıeriki var. 

Elena haykırdı: 
- Lartig'in keıfi bu mu? de-

di, bu çocuk çıldırmıf ... 
Kont, Elenaya hayretle baktı. 
- Ben, dedi, Lartigin noktai 
' nazarını doğru buluyorum. 

Pek tabii kendisine Ruı ka
dınının kim olduğundan babiı 
bile etmedim. 

- iyi etmiısiniz.. Yoksa ner
deyse, karrnııın bir hırsız oldu
ğunu ve iki kişiyi c!e öldürmüı 

olduğuna ıizi ikna ederdi. Bu 
taktirde bir iÜn karınızın sizi 
de öldürebileceğine inanmakta 
geçik m ezdiniz. 

- Elena, rica ederim bu 
sözleri birakınız da ortodokı 
papasların benimle birleştirdikleri 
kadınm nerede olduiuuu bana 
ıöyleyiniz.. Gidip kendiıini ikna 
eder, ayrılırım.. lstediii kadar 
da para veririm. 

- Para lstiyeceiini zannedi
yormusunuz! 

- Her halde Rusyadan fakir 
olarak kacabilrnistir. Ona eak.i 
vazıyetini iade ve temin ederim. 

- Ona vermiş olduğunuz is
minizi de iade eder misiniz? 

- Asla... Sizden HZieçmek· 
ten ıe ölümü tercih ederim. 

- Heyecana kapılmadan dü
fÜnelim aziz dostum, karınızın 

Kontes Kııatelmeyran iımini ta
şımıya hakkı var, ve ıayet Gür
ciıtandaa cvlendiğinize dair o!aıı 
eTraln da getirmişıe ... Boıamrsınız 
deiil mi ?.. Fakat ben botan
mış bir adamla evlenemem. Ve 
bir gün, bu kadının gelip saa
detimizi bozmasına razı olamam. 

- Siz beni mabvetmiyc mi 
karar verdiniz? 

- Hayır, sadece bu 
nin yegAne ıureti hal 
size bildirdim. 

mesele
çaresini 

Elena mütbit bir güzellik ik· 
ti sap ederek gülüyoı du. Boğuk 
bir ıeıle ilave etti : 

•. Ve o öldükten sonra Iİ• 
ıinle ey!enecciim. 

(Bitmedi) 

HA I D 
SZAKE SAKALE-RALPH ROBERl S ve PUFFY 

ile beraber temsil ettiii 

iKi KOCALI 
(Double mariare) filminde oynadığı asri ve eksantrik genç 
sporcu kızı rolünde sizleri ziyadeıile memnun edip eğlendirecekJ 

ve hayrette bırak8cakhr. Yarın aktamdan itibaren 

OL O R Y A'da 

PARiS PANAYIRINDA 
4 ilA 18 mı\'l!I 19.12 tarihine l.:adıır icravı muamele edılir. l:'IE Y l\ELMILE:L 

TiCARET v~ SANAYi ALf.l\11~1~ KA·rr VE UMUMr KA~AATI BODUR 
Sı:ne 

1904 
1917 
1925 

Metre murabbai 
10000 
~S.000 

190,000 

Teşhir edenler 
497 

ljSO 
s~oo 

ve 1931 senesinde ö60.000 metre mürabhaında, 34 millete ait 7620 kişi tara 
fındıın mal ıeşhir edilmiş ve panayırı ~.000,000 kişiden fazla ziyuet etmiştir. 

Faıla mal~mat için lmnbul'da Meşrutiyet sokıft (Sabık Kabristan sokalJI 
41 numarada (Şambr dö Komers Fransez) e müracaat olunur. 
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Dai-ülfünun meselesi T ardieu'nün 

Vatanın baş meselesidir 
.. 

Dariilfünun kendi meselesini samimiyetle 
ve bir Alim vekarlle meydana koyup 

çarelerini bulmalı 
( BQ§ taralı dünkü 1ıayımızda) 

5 - BıkmakslZJn bir daha tekrar 
edelim ki darülfünunların esas (mis
sion - hizmet) i ilim yaratmak ve 
öğretmektir. 

Medeniyet ~leminde hemen bütün 
darülfünunlar, bu temelli hizmete sa 
dık kalmakla beraber, gittikçe art
makta olan bir şevk ve gayret içinde 
-en geniş manasiyle- ilmin. cemiye~ 
tin ihtiyaçlamuı tatbiki işiyle de, 
(fen) le de uğra~ıyıorlar. Faaliyetle
rinin böyle genişlemesi, dolayısile lıfr 
taraftan sırf ilmi tetebbülere ie-Yf'C· 

cüh eden (darülfünunf paye) lerin 
ihdasma mukabil, diğer taraftan bir 
çok (e.n.'l:titü) ter de vücuda getirilmi~ 
bulunu)·or: Birinci faaliyet cephesi. 
bir darülfünunun ilmi tetebbü naını• 
na toplıyabileceği bütün vasıtaları Ye 

yapabileceği her türlü tetkikleri kap
lıyor; ikinci cepheden de ilmin t..ı.tbi
kat sahasında verdiği ameli ve intifai 
neticeleri bulan ve öğreten hakiki 
mektepler doğuyor. Bunlar, adeta ba
zı sanaa tlere ve serbest mesleklere 
hazırlryan, ihtısas Yeren eski fon ve 
meslelc mektepleriyle yarış haJin,dc
dirler. Demek ki darülriinunlar. artık 
sadece (ikmali kemal:i.tı insaniye) et
mek için kurulmuş mües1Seseler sayı
hyor. "Kemalıitr insaniyeyi ikmal., et
miş olan insan. beşeriyete nafi olma• 
smr da bilmelidir . 

Dariilfünunumuz, biribirini itm:ım 
eden bu çift fa:ıliyet itibariyle ne va
ziyettedir? ilmi hizmet baluşındaıı 
henüz yüksek bir inkişafa mazhar o
lamamasrna mukabil en~titü cephesin 
de - lıiç olmaz.sa bulunduğu ilmt 
seviyeye muvazi - bariz faaliyetler 
var mrdır? Mnarif alemimb:de mes -
fok mektepleri, me:-lekt tahsil, san -
a~ mektepleri, teknilrnm tabirleri 
etrnrrntıl'l :r.ıtmnn zaman ortaya atı,-
1;TI ... ara"ır filt :ılakalar uyandnmış 

re yol gösteren ve yarıyan enstitü fa
aliyetleri nelerdir? 

7 - Darülfünunumuzun inkılap 

hareketlerimizi ilmi görü~lerle tet
kilc ve tahlil ettiğine hükmedebilme!< 
için ortada bu mevzua dair neşredil
miş ilmi eserler bula:ıunak lazrındır. 

Darülfünunumuzun demokra.siye da 
ir bir eser yazılma!mı müMbakaya 
koyduğuna muttaliiz fakat bu m&a -
ba.kadan müspet bir netice ahndı~ı
na vA.kıf bulunmuyoruz. Nihayet, 
beğenilecek bir ~er bulunamıtdıy -
sa bu işi darülfünunumuz başaramaz 
mı? Bugün hukuki fenlerin temelleri 
içtimaiyat ilmi Ü'terine kurulurken 
hukuk fakültemiz, bu ilimle ne <le
receye kadar alakadar olabiliyor; 
bu fakülte biz.im - hiç olmıu:sa hu -
kukiyatımızla sclu sıkıya alakadar ol 
duğu noktalarda - içtimai hadiseler 
i-mizi tetkik ediyor mu? Aynı fakül 
tenin, inkılaplanmız ve rslahat ha
reketlerimiz hakkında memurluk zih 
njyetinin üstüne çıkan alimane gö
rüşleri var mıdır? 

8 - Bir darülfünun mesele$i karşı
sında bulunduğumuzu kabul etmek 
ve bu meseleyle meşgul olmak, darül 
füınunun muasır cemiyette faal bir rol 
yaptığına inanmak de.mektir. Meş -
hur eski bir sözdür: (Her millet, ift. 
yık olduğu hükO.met ~kline nail o -
lur.) Denir. Bu sözle her hangi bir 
hükumet şeklinin kendine uygun bir 
millet yaratamıyaeağı anlatılmak is 
teniyor. Acaba. ona kıyasen )Her ce -
miyet~ 11yık olduğu darülfünuna. nail 
olur.) demek de doğru düşer mi? Bu 
doğruysa darülfünunların da hükü • 
met ~killeri gibi · mi1letlerin ma • 
nevi bünyeleri üzerinde müeMir o • 
lamııya.cağını ka.bul etmek llzımge -
lir. :Ve ~u halde darülfiinun mesele-
!5İy]e u.irat!f?•n•!'_Cla ~A"'8l ~al-naz. 
F~at, bu zamanda muayyen bir te-

Almanyada yeni 
Siyasi faaliyetleri 

i_Baş makalcmizdcn mabut ! 
lardı ' 'e meşhur Lort Abern<>n bu 
maksatla Berlirte gönderilmişti. 

Aynı noktai nı.u.an Franeada dn, 
beslıiyenler nrdı. Fa.kat iş adamı ol
maktan ziyade hie adamı olan Fran
sızfar, Almanlarla i:ış görmeyi va • 
taJ'lperverlik olmıyu bir h:u~et 
gibi telı\kki ettikleri için, onlara )'a 
M.şmryorlar n i~leri.nden, lngilz1e -
rin ve Amerikalılann manevrelcrini 
görüp de buna mini olmak üzere Al· 
manlarla ortaklrk yapmtl i!tiyenlı-re 
vatan haini nazariyle bakıyorlardı. 

Jşte me~ur Fransız maJiyeci ve 
büyük ~nayi l"ÜeMsından Lu~ör bu 
meyandıt telAkki edilen iMan lııır • 
dandı. Fakat Lu~r vazıyeti doğru 
görüyordu ve 1920 de Londrada top
lanan beynelmilel konferansta, ilk de 
fa. olarak, Alman Rur havzası bü
yük sanayi mümeMilleriyle münase 
bete girmek istedi. Fakat bu t~,eb -
büs netice vermedi. Luşör, beyhude 
yere, Ruru havzasıyltt I.ı0rren havza
sı jeoloji noktai nazarından aynı hav
za olduğunu, Rur kömürlerinin Lor -
ren madenleriyle aynı havza mah41ulü 
olduğunu, Ren nehrinin iki devletin 
iktısadf menfaatleri için bir hudut 
olmaması icap ettiğini söylü~ror, fa • 
kat kimseye anlatamryordu. Bunların 
başmda Almanlar vardı. Hatta, Lu -
şör, o zamanlar Almanyanın mali 
hükümdarı sayılatı Hugo Stin~e bile 
müracaat etmişti. Fakat Hugo Stines 
hem tamamen SP.tl>est değildi, zira ln 
giliz ye Almanlar, diğer büyük Al • 

man sanayidleri gibi daimi -çe sıkı bir 
kontrol altında bulunduruluyordu, 
hem de Stines'in milli hisleri Fransız 
larla teşrjki mesaiye mani oluyordu, 
ve Lu§(fr'ün adamına: 

- Bir Fransızla müştereken çalı -
şrp da para kazanmaktansa, aç ölme
yi tercih ederim, 

De-mişti. Luşör bu cevabı öğreniJJıee 
deli gibi oldu. Hiddetinden çatlıya • 
caJch. Düşündü. tasındı ve Rur hav -
za..~rnxn işgalini teklif etti. İlk eVTe· 
l! bu fikir kabul edilmedi ve Luşör. 
Stinesin rakibi, nar.rr ve yahudi Yal· 
ter Ratno'ya müracaat ederek Stine
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İcra ve iflas 
Kanun layihasının tadil
den sonra aldığı şekil 

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

Paraya çevirme - Goyrımenkullerin 
satışı - Arttırnıanıo ilAnı 

Yeni lcra ve /llm kanunu ldyifıa. 
sının son mıtaddel metinleri hakkın· 
da mal4ma. • :mi§tik. Bugün dernm 
ediyoruz: 

Pazerhk suretlle sataş 
Aşağıdaki hallerde satış pazarlık 

suretiyle yapılabilir: 
1 - Bütün alikadarlar isterse. 

2 - Borsa veya piyMada fiatı bu-
1 unan krymetli evrak veya diğer mal
lar için o günün piyasasında mu. -
kurer füıt teklif edilinıe. 

3 - Arttırm3da maden kıymetini 
bulmamış olan altın ''e gümüş eşya 
ya bu kıymet verilirse. 

4 - 113 üncü maddenin ikinci Cık 
nı.sında göst~rilen haller bu1unur~a. 

5 - Ma.hçuz malların muham • 
men kıymeti } üı: lirayı geçmezse. 

Hacze iştiri.k eden bütün alacaklı· 
lar muvafakat ederlerse borçlunun 
borsada n piya!ada fiatı olmıyıtn 
alacaklarr, ödeme yerine geçmek ü•I 
zen itibari kıymetleriyle kendileri -
ne veya h~n.plarrrıa olarak içlerin -
den birin-e devredilir. Du halde a
lacaklılar, alacakları nispetinde 

borçlunun haklarına halef olurlar. 
Aynı suretle hacze i~tirik edenle

rin hep9İ veya içlerinden birisi borç
lunun üçüncü bir şahıstaki alacağı -
nın tahsilini veya böyle bir ~ahss. 

kar~ı haiz olduğu dava hakkının 
kullanılmasını, masraf kendileTinc 
ait olmak fakat haklarına halel gel
memek şartiylc Üzerlerine nlabilir • 
ler. 

Bu suretle elde edilecek para ilk 
önce Üzerlerine alanların alacak ve 
mruı raflannın ödenmesine karşılık 

tutulur. . 
Paraya çevirmenin dlter tarzı 

Bir intifa' hakkı ya t~ksim edilme
mi~ bir mira..111 veya bir şirket yahut 
iştirak halinde tasarruf olu~an bir 

ms.I hi1!.sesi gibi yukarki maddele::-de 
ı:;<S8terilmiyen başka nevi malların sa 
tılmllsı Iazım gelirse icra memuru ~a 
htın naaıl yapılacaimı tetkik merci 
inden .orar. 

Merci, ikametgahları malum olan 
alakadarları davet n gelenlerini din 
ledikten sonra açrk arttırma yaptı • 
rabilcceii ıibi satış için bir memur 
da tayin edebilir, yahut iktııa edı-n 
diğer bir tedbiri ala.bilir. 

Aile ıtlfll ortaklığmda bir hissenin 
.a~ı 121 inci maddeye göre yapılır. 
Kanunu medenmin 331 inci maddesi 
nin hi.ikü.mleri mahfuzdur. 

Gayri menkullerin sahşı 
Gayri menkuller, satış talebinden 

nihayet iki ay içinde icra dairesi ta 
rafından açrk arttırma ile satılır. 

Jcra dairesi gayrı menkulün bu • 
ıunduğu yerin adetlerine göre en el 
vrrişli tarzda arttırma şartlarını tes 
bit eder. 

Bunlnrı ihtiva eden şartname art 
tırmadan evvel en az on gün müddet 
le icra dairesi'ftde .herkesin görmesi 
için açık bulundurulur. 

Arttırımry3. i~irak edeceklerin, 
gayrı menkulün muhammen kıyme -
tinin yü~e yedi buçuğu nispetinde • 
pey akç~ı veya miJ1i bir bankanın 
teminat mektubunu tevdi etmeleri 
şartnameye yuı hr. 

Satılığa çrkarıl:tn gayri menkul 
üzerinde hakkı olan alacaklının ,_;a 
ca~r yukarki frkrada yazılr nispet 
raddesinde i~e nrttırrnıya iştiraki ha 
linde ayrıca pey akçe1;i Ye teminat a
ranmıu;. 

gibi ız-örünürken birdenbire tavsJ -
:ran fennf - teknjk teknik terbiye Ye 
tah"'il me!e]eo;i karşısında darülfü
nunumuz ne düşünür ve ne yapabi · 
lir? Birdenbire (Büyük sanayi mem
leketi) olmak dıwa.o;ına girişemesek 

bi1e hndis:ıt. çiftçilik tipine c-aplanıp 
kalmamıza mani olabilecek bir cere -
yan aldığı için biz de (makineleşme) 
yoluna girmiş bulunuyoruz. Bu yolun 
başında pek çok muhtaç olduğumuz 
mahallf tetıkikJer, Cenni foaJ.iyete ha
zı:rlrkl:ır namına darü lfünuırnmuz ne 
yapmrştır?. Bu işle alakadar olmuş 
enstitülerimiz var mrdır? 

kamül seYiyesine erişmiş medeni ce
miyetleri yürüten !mil, darülfünun -
da değilse ne olabilir? 

(Kari Marx) gibi bütün içtimai 
hadiseleri, iktısadi hadiseye bağla -
makla da işin içinden çıkılamıyor. 
'Filhakika tarihf maddecilik görüşüy 
le darülfünunu da bir (Gölge hAdise 
- epiphenomene) saymıya kalkışır -
sak bu r,ün de alemşümul bir salgın 
halini alan iktısadl buhran karşısın -
da darülfünun meselesiyle uğraş -
mak gülünç bir hareket olur. Fakat 
iktıeadl buhran, bizi bunaltan bir ha 
diseyse ondan kurtulmak çaresini i -
limden ' 'e ilmi tem!il eden darülfü · 
nundan başka hangi kuvvetten bekli
yebiliriz? İşte bu mülahualıtrladır 
ki bir darülfünun meselemiz olduğu
na inanıyorum ve gene aynı mülaha -
zalarla d;ı.rülfünunumuzun i~timai 
hayahmn:cla tekamül ve salah rıa

ımna bundan sonra neler yapabilet'e
ğini dfüıiin.ürken şimdiye kadar ne
ler yaprıl Hdiğiııi takdir ve tesbit et
menin faydalı olacağını da !M;ylemek 
ten çekinmiyorum. 

si iflas ettirmek için tekliflerde bu - ============= --
lundu. Fakat, bir müddet sonra, bir Eski toplar 

Al'ttırma şartnamesinde gayn nıen 
kulün, üzerindeki irtifak haklp.1"I, 
ı-111n men"ul mü~llefiye-tled, ipo -
tek lf'r, ipotekli borç ~netleri, ir!lt 
genetleriyle biı·Hkie ~atıldığı ve borç 
lunun bu a-ayrı muknlle temin edil
miş ş.ı.h~t borçlannın da ahcıy:ı. iııti

kal ey~iycceği tasrih olunur. 
İpotek ,.e ipotekli borç senediyle 

temin edilmiş olup da bu suretle 
müşteriye devrolunan borctan asıl 

borçlunun kurtulması alacaklının 

müracaat hakkının mahfuz olduğu. 
nu ihalede-n itibaren bir sene içiııde 
kendisine hildirmemiş olmasına b'.lfi' 
Iıdır. (K. M. so:n 

6 - Beşinci fıkranrn başımla arzet 
tiğim vaziyete göre Darülfünun1ar, 
ilmt ve fenni gayeleri itibariyle biri -
birlerine uymakla beraber teşkilatla
n, tedrisatlarr ve bilhassa enstitüleri 
cihetinden tam bir ayniyet ifade 9-~

mezler. Bilhassa harsa taalluk eden 
sahalarda millt hususiyetler ve miJJi 
terbiye icapları kendini gösterdiği gi
bi enstitü teşkilatrnda mahalll ihti -
yaçlara intibak mülahazası da hak.im 
olur. Mesel~ ötedenberi örnek edin
diğimiz Fransanm on yedi darüHü
nunundan her biri, haiz bulunduğu 

geıdş muhtariyetten istifade ederek 
fikri ve içtimai rollerini kuvvetlendir 
miye çalıştığı gibi, faaliyet tarzında 
da bir ibtilrarlık kazanmak, kettdine 
mahsus bir simayla görünmek ister. 
·Bunlar, mmt terbiyeye ait üf'ulelerin 
den hiçbir ~ey ihmal etmeksizin bu-
1unduk1arr mıntakanın tarihiyle, leh 
~yle, iktrsadi ihtiyaçlarıyla ya -
kından alA.kadar olurlar ve bununla 
da kalmryarak lüzum görüldükçe bü
tün faaliyet vruntalarmı, mıntnka.nın 
tnaddf ve manevi ihtiyaçlarım karşı
lıyacak hizmetlere de arıetmiye mü -
heyya bulunurlar. -

DarüJfünunumuzun, medeniyet a 
lemince kabul edilmiş olan üniversite 
tipine eklenmiş milli ve ma.hallt hu • 
BUsiyetleri nelerdir? 

Darülfünunumuzun milli ve mahal 
ll şlmasmı gösteren tetkik ve teteh
'ill.ri, mall&JU hükumetin teşebbüsle 
"99 ft fcra.a.trna, f'ktıead[ te§Ckküllc-

Netice: Bir darti1fünun için salah 
ve tekemmül yolunda atılacak en 
kuvvetli adım şu olabilir: Darülfii
nun, kendi mesel~ini samimiyetle Ye 
bir alim vakariyle ortaya kor; bu me 
~elenin hal yollarmı da ibdai görüş -
]erle kentli arar. bulur vt .. merciine 
aruler. Darülfünunumuz. bunu Yak
tinde yapamamrş, yahut iyi yapama
mrşsa hakikaten en acıkh zaafların
dan birini giletermiş demr.I tir. Fakat 

her şeye rağmen memleketin ilim v~ 
fazilet saha.."ıında tek iimidi olan da-
rülfünunumuZ'lln nMılsa önüıne ge • 
çemediği bu gecikme yahut bu :nw -
~a da nihayet hepimiz için istifadeli 
bir derstir!. Darülfünu'ftumuz, tarihi
nin yeni bir dönüm nokt~rndadır. 
Cümhuriyet hükO.mcti; onun bu çe -
tin noktadan inkılaba ya~an bir 
muvaff aıkryetle ilerliyerek geçebil • 
mesi için, şüphe.siz hiçbir şey emrgc
miyecektir. Zira darülfünun me~le -
si; Yatanın baş meselesidir. 

A. N. A. 

milliyetçi. Ranto'yu bombayla öldüTü 
yor, ve, Luşör'ün istinat ettiği Bri -
and kabinesi sukut ederek bu teşeb -
büs de sukut ediyordu. 

1922 senesinde iktidar mevkiine 
gelen Poincarre iktısadi ısebeplerden 
ziyade siya.si sebeplerle Ruır havza -
sını işgal ediyordu. Şimdi Almanya 
sefiri olan Andre Poncet o ıaman, 
büyük Fransrz sanayicileri namına 
neşriyat müdürüydü Ye meb'us değil
di. Rur'un işg~linden sonra Poincat• 
reye vaziyeti izaha ve onu derhal ha.
rekete geçmiye sev için boşuna çalış
tı. Poincarre iş adamı değildi, ve te
reddütleri ona pahalıya mal oldu. Zi
ra, Almanlar Rur'un işgali ile yedik· 
leri ant darbeden alnlları başlarma 

gelmiş, ve AmeriJ<a - lngiliz sermaye • 
darları mukabil hücuma geçerek 
frangı düşi.irmiye başlamışlardı. 
Bu !!luretle 1924 te Amerikalılar, 

Frarısaya Davs plbım kabul ettirdi· 
ler, sonra, sırasıyla Kartel, Şekers ,.c 
Lokarno mülakatları ve meseleleri 
Rur'un Fran~ızlar tarafından işgaliıı 
den Fransanın kaT..anacağı neticeleri 
imha etti. Alman b:ışvekili Steres -
men'ın siyasetiyle Almanlar kendile
rini t.opladılar ve Ren'in sol sahilinin 
ta.hliy~ine muvaffak oldular. 

Bütün yapılan t~~bbüs1ere rağ -
men Alman Fransız iktıs!ldi an1aş

n1ası tee~ü~ edemerni'!'ti. İngiliz ve 
Amerika !llermayesi, iki milletin hissi 
münderetleri buna mani olmu~tu. 

İşte ~imdi o umanlar, bütün bu 
meselelerde büyük bir rol oynamı~ v~ 

Askeri müze idaresinin Boğa

zıçmın muhtelif mahallerinde 
ve Anadolu, Rumeli fenerlerinde 
bulunan eski devre ait topları 

müzeye nakletmiye başladığını 

dün yaımııhk. Bu arada. çok 
kıymetli asar bulunduiu s;ıibi, 
müzenin top!ara ait kolleksiyon
larim tamamlıyan bazt eıerler de 
meydana çıkanlmıştır. Resmimiz 
askeri müze bahçesine taşınan 

toplardan bir kısmını gösteri· 
yor. 

en ince teferrüata vukuf peyda et · =============-=-=--~-=-~ 
miş olan Andre François Poncet, bu 
gün Almanyanrn Berlin sefiridir n• 
bu sefaretten, ayan meclisine l.'1.7.a 

intihap edildiği halde ayrılma.makta · 
dır. Fran"8.nın Almanya sefirinin 
Alm:ın baf"ekiliyle ohm mülakatı 
da bu noktadan ehemmiyetlidir. Yani 
yeni Fransız ba!}vekiti (Ta.rdieu) Al -
man sa.nnyiini İngiliz ve Amerika sa 

nayiinden ayırarak büyük Fransız ser 
mayedar ve sanayiiyle birlt~tirm~k ve 
büyük Alman sanayi erbabı va.!lı • 
tasiyle Alman siya.o;etine hakim ol -
mak mak~adını kabinesine başlıca bir 
siyaset olarak kabul etmi~tir. B!t 
maksadın tahakkukuna ça.Jışma.kta · 
dır. 

* * * 

"Tarih el kitabı,, yazımız yarınki sayımizda devam 

Gayri menkul rehinle temin edil
mi:c;ı muaccel borçlar. müşteriye dev -
redilmeyip satış bedelinden tercihan 
ödenir. 

Arttırma şartnamesinde han~i 
masrafların müşteriye ait olacağı 

tasrih olunur. 
Artbrmanın ilanı 

Arttırma en az, satıştan bir ay ev 
vel ilfrn olunur. 

llanda: 
1 - Satışın yapılacağı yer. gün .,.e 

saat, 
2 - Arttırma şartnamesjnin hangi 

tarihten itibaren herkes tarafrndan 
görülebileceği, 

3 - Tayin edilen zamanda arttn·· 
ma bedeli, gayrı menkulün muham • 
men kıymetinin yüzde yetmiş bc;;i • 
ni bulmadığı takdirde en son arttı

ranrn taahhüdü baki kalmak . ÜT.ere 
arttırmanın on beş gün daha temdit 
edilmiş olacağı ye on be~inci günii 
aynı saatte gayrı menkulün en t:ok 
arttırana ihale edil@-Ceği, 

.( - l1><1tek sahibi alacaklılarla 

diğer ala4\adarların gayri menkul ü 
zerindeki haklarrnı hususile faiz ve 
ma!lrafa dıtir olan iddial.ırmı evrakı 
m~biteleriylt ~-irmi gün içinde ic
ra dairtfline lıildirme]eri yazılır . . \k• 
~i halde haklan bpu sicilleriyle s:t -
bit olm:'ldrk~a satış bedelinin paylaş 
masmdan haric: knlacakhın da ilfıvc 

t-dilir. 
nu ihtar irtifak hak!u sahiplerine 

de y!'lpılır. 

114 üncii maddesinin ikinci fıkrası 
hükmü gayri menkulün satış ilanı 

hakkmda da caridir. · 
(Devam edecek) 

edecek 



1 

• 
iş kanununda neler var? 

Ticaret ve iktisat c 

Seyyar sergi 
Allkliıtlerla bu lş bUyUk mas· 

raflar1 mucip olur diyor 

Bir hevetimiz 
Amerlkada kaçaKçıhkl• mD• 

cadele usullerini tetkik edecele 
(Şikago Trib•.in) gaıetes:nin 

Londra muhabiri şu ma!ümatı 
veriyor: 

Layihanın metnini aynen neşrediyoruz Şimendiferle bir yerli malJar 
sergisi tertip ederek hat boyla
Jarında dolaştırılması hakkında 
ortaya atılan bir fikir hakkında 

dfi.n allkadar makamlar konuş
tuk. Bilyfik masraflara ihtiyaç 
ıösteren bu te,ebbiisUn kolay· 
hkJa temin edilmiyeceği söylen· 
meldedir. Mesela sanayi birliği 
ummnmt kltibi" Naımi Nuri B. 

Jş ve işçi -- Sanayi müesseseleri •• Hizmet 
akdi -- Fesih Gartları ··işçi gündeliği 

Amerikanın kaçakçılarla mü• 
cadele usulü, bir Türk he}•eti 
tarnfmdan tetkik edilecektir. 
Tetkikatın hedefi, Amerikada l ş kanunu Uiyihası yakında B. M. ı 

nıecli.sinde müzakere edUecektir. Bun- j 
darı evvel pek kua bir huld&asım tak
tim ettiğimiz bu Myihayi, bugünden 
itibaren aynen ne§retmiye başlıgo-

ruz: 
UJJJUJJll HtJKVIl-!LER 

Madde 1 - Bu kanunun birinci kT
s.rm hü:h.-üınleri yalnız sanayi müesse
selerinde ve <liğer kısım hükümleri 
her türlti i§ sahalarında çalışan işe;:• 
lerle bunlara doğrudan doğruya vt!y'l 
vekil oJarak İ§ verenler arasındaki i§ 
münasebetlerine ~mildir. 

Madde 2 - Bu kanıunun tatıbika

tında sanayi müesseseleri · sayılacak 

olanlar şunlardır: 
A - Madenler, taşocaklan ve her 

!\evi ihraç sanayii; 
B - Gemi inşa.atı, malzeme parçıı· 

lanması, elektrik ve alelUmum kuvvei 
muharriltenin tebdil ve nakli 15anayii 
dahil olmak üzere istihsalatm işlendi
fi, tebdil edildiği, temizlendiği, ta • 
mir, tezyin, ikmal ve satış için ihzar 
edildiği ve yahut mevadın tahaVYüle 
tabi tutulduğu san'atlar; 

C - Her nevi inşaat ve ebnlye, de
:ıniryollar, tramvaylar, limanlar, dolc
ll\r, dalga kıranlar, kanallar, dnlıill 

eu üzerinde milna.kalA.t tesisatı, yoı • 
l:ır, tüneller, viyadükler, ana lağım • 
lar, Adi lağımlar, kuyular, telgraf ve 
telefon tesisa.tı, elektrik tesisatı, s-az 
fabrika.lan ve ısu tevziatınm fnşMı, 

yeniden tn~sı, muhafazası, tam iri, 
tadili ve yalulmıısı ve yahut ıııair in· 
ıpe.tla yukandaki işlere takaddtim e· 
den ihzar ve tes~ ameliyesi; 

D - Emtianın doklarda, nht,m
larda, iskelelerde, ambarlarda idnre· ı 
el dahil fak:ı.t elle nakli müstesna o1• 
m:ık üzere, yol, demiryolu, dahilt su 
Teya denbı yolunda insan ve eşya nak· 
li. 

llı.-tls:ıt vek!leti, her hangi bir mU
essesenin yukanda tadat edilen 5:ı.ııa
yi müesseseleri meyanında olup olma 
dığı hakkmda karar ittihazına sala -
hiyetlidir. 

Çiftçili!: i~!eri 
Madde 3 - Çirtçilik işleri ve aile 1 

ve akrabalar arasmda bir çatı altın -
da, ana, baba veya dsi gözetm~i 111-

. tında yapılan işler, ayrıca sarahat ol• 

. :madrkça, birinci krerm hükümlerine tl 
' bi değiJdiT. 

l\Iııdde 4 - Bir i~ akti dolayısiyle 
bedenf veya fikrf hizmetini veya lıun
Jarrn her ikisini birlikte ba!'lkasmn ki· 

· ralryan khruseye "iş~i" denir. 
Bir iş akti dola.yısiyle bir b:t~kı

srnm hizmetinden istifade eden haki
ki nya hükmi ş..ıllsa "iş .sahibi,, de • 
nir. 

Miidürler, idare memurlan, gemi 
knptanlan ve umumiyet itibariyle mU 
esscsenin sevk ve idaresi vazifesini 
gören kimselere "i' sahibi vekiJi., de
nir. Bunlar bu sıfatla diğer işçifore 
karşı iş sahibinin meşuliyetini deruh
te ederler. 

Devlet, vilAyet, belde ve Amme mü• 
e5'c;eseleriyle memurin kanununda bı:ıh 
sedilen memuT ve müstahdemler ıtra· 
ftmdaki müna!§ebetler bu kanun hü • 
idi ın lerine bnğlt değildir. 

Birinci kısım blrıncl bap 
hizmet akdi 

Madde r; - Bu bap hükümlerin de 
bahsedilen ''işçi,, den maksat "amele,, 
yani "emekçi,, lerdir. 

l\I:ı.dde 6 - lş .sahibiyle işçi ara!§rn
dald aktln feshi on beş gün evvelden 
ihbarla kabildir. 

Toplu1uk1a yapılan hizmet akitlc
rl~e mukavelename veya diğer ihbar 
müddetlerinin konması veya -ihbaı· 
kaydının büsbütün kaldınlması caiz
dir. Her taktirde ihbar müddetleri ta
raflar için müsavi olur. 

Madde 7 - lş sahibi a~ağTdaki hal
lerde hizmet aktfni feshedemez. 

A - Işçi kendi kusuru olmak~mmı 
kaza.ya uğrarsa, 

B - Gebe ve löğıısa kadrnlar jçin 
ta r iltirabat devresinde. 

(A) lsendfnde bahsolunan kaza hıt.• 
ftnde iş sahfbt aleti yalnu: bir ay iç.hı 
feshedemez. 

mııdan evvel ve doğu:rduktan tı1onraki,l 
kanuni istirahat müddeti :zarfınd.a üc
retlerinin yarım ~ sahibi taraf mdan 
verilir. 

Madde 9 - Hil!lm& akitte ~arl 

yoksa işçinin işe glrme8inden itfbaren 
iki hafta tecrübe mUddeti addolunul'. 
Bu müddet zarfmda taraflar aktin fe! 
hinde 8erbesttir. 

Madde 10 - lş~ giindeliff en geç 
iki haftada bir memlekette tedavülU 
mecburt parayla nrilir. 

işçinin ficretfne kar,ılık yiyecek Tt 

giyerek gibi eşya vermek veya iş !a -
hoibi onun adamla.n tarrlından idıtre 
olurıan ekonoma veya mağazalardan 
veya iş sahiblnhı gösterdiği tacirdel\ 
e~ya almrya hak nren marka Teya 
pul gibi şeyler vermek yaeaktır. 

I~ sahibi her tediyede \ieret hesıı
bmı aç11kça ve etraflı olarak göstedr 
birpu8la vermiye veya bu iı, için i"çi 
yanındaki defterlere heeabatı kaydet 
miye mecburdur. 

Tediyat müeMesede ve i~ saatleri 
içinde yaptlrr. 

t" sa.htbi nezdinde muviliaten a
hkonula.cak Ueret son a.ltı günllik yev 
miyeyi ve parça üzerine veya giitilril 
yapılam işlerde alıkonulacak tlcret a.y 
ni suretle muadil bir miktarı seçe • 
mez. 

Maden oeakltmndtı 
Madde 11 - Maden Ge&klarında 

~lışan işçilere lktisat veld.letinee ya
pılacak bfr talimatnameyle tayin edi• 
lecek usule tıevffkan t~ salıtplerl tll· 
rafından ~garl bir ücret verilecek • 
tir. 

Mahallt ~raJte naza.ran, aile rei • 
ei sıf atiyle i:Klnln ta.bit ~rait dahilin 
deki mal,etini, muaTJfini ve meoru 
eğlencelerini n hcift& tatili eıma.sın • 
da alma.d1ğı ücreti te\Ali etmeji temin 
edecek ka.zıt.nca (ugart fieret) denir. 

Madde 12 - Kanun veya mukave· 
lename hükttiriılerlne riayet etmeksi • 
zin akü fesheden taraf diğer tarıı(a 
altı günlitk yevmiyeye muadil bir tu 
minat venniye mecburdur. 

İ§ ~ahibi bu tanıinat t.alebfıtl on 
gün içinde yapmadığı takdirde hakkı 
sukut eder. 

Madde 13 - t~~itetiı\ D<lnet blp 
hükümlerinde tayin edilen istisnalar 
dolayısiyle i~ mtlddetlerl dışmda ~a
h~tıran i§ sahipleri bu'lll&Ym g{l.nde • 
liklerlne % 50 zam yapae&iıtu t.aah • 
hüt etmi§ addolunur. 

Madde 1' - l~i iş ımhfbine alU l'e 
edevat ve kunet muharrike i8timftli 
için bir bedel nrmiye boTçlu cletil -
dir. 

tı, sahibi için bozuk yapılması: veya 
malzemenin tahribi dola.ymfyle günde 
lik üzerinden tevkifat yapabilir. Mal
zemenin tahribi dolaymiyle iş sahibi • 
nin yapacağı tevkifat hiç bir zaman 
maliyet fi.atini geçemez. 

O cret tevkif atı 
Madde 15 - l!Ki teavfln, hutttlrk 

ve emsali sandllklar için yapılacak üc
ret tevkilah İktisat vekAleti taratrn
da.n kabul olunan ~ul ve ~kle tAbi • 
dir. 

Madde 16 - 1~ sahibi i:Kiniıt ken• I 
d~ine ait olup i§ yerinde veya İ§ dola.-
yısiyle telef olan nya kar;aya ufnyan 1 
alat ve edevatını tazminiyle mükellef 
tir. Şu kadar ki l!J sahibi i§bU telef ve· 
ya kazanm Jşçl tarafmdan ka~ett ya

pıldığını veya f§Çfnin hltuı Teya ih • 
mali yilründen vtıkua geldifini isbııt 
edeme tazmine mecbuT tutulmaz. 

Madde 17 - l~i ücretlerinin se • 
nelik tntarınrn 600 liraya kadarrftm 
% 10 und!l.ll fazla.er haczolunam.aı. 

İşçinin karı:!lma veya ~uklarrna 
olan nafaka borçları yukarlki fıkra 
hükmüne bağh değildir. 

Madde 18 - l~i ücretlerinin 8M 
liraya kıt.darınm Ofo 10 undan fazlaOJr· 
nın denr ve temllki eait: değildir. Bu 
miktann devir ve temlfki tçiıt de sulh 
Mkimine müracaat edll!'r. 

Sulh hAkimi evvelce bu m'ktar1' 
temlik edilip edilmed:/tini tah'<:ik et
tikten sc:>nra. huzurunda temlik~ dair 
işçive btt' beyan,,ame ı~ e+tirlr. 

Temlik sulh M.kfmt tarafm~an it 
Madd• 8 - 1 . kadınla ~ M.h.ibifte itli 

ye memur adamma tebliğ olunlll'. 
Bir sene .zarfında. kbllj yapılma. 

mış olan devir ve temlik hükümden 
d.r. 

Madde 19 - 14 dncü aaddenin 1- töyle demektedir: 
1nnti .' k ,.,.,. ''"·Y ı "o' ~1 · ' rA:nununun k 
"321,. jn;!J maddeel nrnc.bine@ t'&hibi• " - Bu fikir ço şayanı te-
ne bor~Jıı.nan 1Minın bu Mı cu tediye- menni ve ıayanı arzudur. Bu 
si llzrm ücretin onda birini ce?1• _ teıebbUaOn tahakkuku temenni 
mek iiz:ere ardı ardına kNilebilir. edılir. Fakat bugünkü iktısadi 

Bu suretle tutulmu§ olan JruınnJar ıerait icinde bunu biç bir te-
17 ve 18 inci maddelerde bahsolunan ıebbliıfin yapamıyacağına kani
haeiz ve devrü !eratı kabil kmımlar- im. ÇOnkll bOyük bir külfet ve 
lll kanştmlmaz. axım bir meaarife ihtiyaç gös-

Jmti.ya:ılı «laetı.k teren bu tqebbOa vchiçhir şabıi 
Madde 20 _ t~inln ~ sahibinden nya teşekkkfil tarafından ko

üeret ala.ağı imtiyaıb alacaklardan- layhkla yilklenileraeı. 
d Tlceret odalar1nın Ilga 
ır. 

Madde %1 - Bflftmum i§"ahiplerl· edlldlll şehirlerde 
nin, 1) kullandrklan iMilere veya bun Tnccar1 ebeınmiycti büyük ol-

takip olunan hatta hareketi Tilr• 
kiyede de tatbik ederek kaçak· 
çılıiı bertaraf etmektir. Türkiye• 
·de kaçakçılık devlet hazioeıini 

oldukça mühim zararlara düçu 
etmektedir. 

Türkiye tarafmdan izam olu· 
nan heyet Londraya muvasa it 
etmi~tir. Birkaç gün sonra Ame• 
rikaya hareket edecektir. 

Fahri Cami, Fuat Ye Ekrem 
beylerden müteşekkil olan heyet 
parmak izi almak, kaçakçıların 
hüviyetini tesbit etme!• mevzuJa
rile meşgul o·acak ve Vaşington, 
Nevyork ve Şıkagoyu · ziyaret 
edecektir. 

Türkiyenin en mühim kaçak
çılık mıntakaları, Boğaziçi, Mar
mara Ecre adalarrrlır. 

Jarm ai}elerlne doğrudan doğru.ya ve· sııyan bazı mahallerdeki ticaret 
ya. dolayı!iyle hu ne ~~ftıten olursa odalannın llğvedildiği maldmdur. 
olsun yiyecek ve giyeeek satmak li.ze- Bu tehirlerde odalara mevdu 
re ekonima. ~ara.k bunlan miieesese- Teıaifin ne suretle y•pılaçağı Belediye ve ucuz 
lerlne il!'ft etmeleri,%) fş~ilere ıöste- iktıcat veklletinden bildirilmiftir. satış meselesi 
reeekleri ınafazalardan sa.tre yapmak Bu ıehirler hanri oda mıntakala· 
suretiyle ücretlerini tamamen veya rına illve edilmişse o oda tara· Şehrimizde toptan eşya fiat-
kısmen on.da ha.rcam&k mecburiyeti- fından bu ıebirlerde bırer mü- la.riyle perakende eşya fiatları 
ni t&hmll etmeleri yMaktır. messil aza bulundurulacaktır. Bu arasında mühim bir fark olduğu 

Bu JıM&k i~~inln yiyecefi ve y&tm mtlmeesilin varidat ve marıarifi malümdur. Bir gazete, belediye 
ile bentber fazla olarak muayyen bir oda tarafından y•pılacak ve ve· iktısat müdürlüğünün bu mühim 
para ikret tıe alınası prtedilmit olıın kllet tarafından yapılacak bir farkı nazarı dikkate alarak ma• 
himnet ı.ktine pmn olmadığı rfbi i§ bntçe ile idare olunacaktır. Bu liyet fiatiyle halka ucuz erzak 
sahibinin k!r temin. etmeksizin ~ aibi oebirlerCleki tüccarlardan tedarik etmek kararını verdiğini 
vermegi prtedilıni~ olan hizmet ak • almacak oda aidab da nısıf ola- yazıyordu. Hatta bir gaı:ete, bu 
tine de pm:il değildir. rak alınacaktır. d 

t J ış ıçın belediye-oin vari attan Madde 2ı - Devlet tara mdan • ................................... 00-· .. ••••••• .. ····... b I d 
dare olunan nya gözetilen demiryol· müesseseye eıhr veya iMllere tevzi ayırdığı yüzde eı erin e ser• 
lan ida~ndeki ekonomalar a.pğıda- elunur, lş~ilenı mütalea.lannı yaziyle maye ittihaz edileceğini ilave 
ki fi~ ihtirazı kaydi saygılamak pr- bildirmeleri i~n iki hafta mühlet ve· ediyordu. 
tiyle yubndaki maddenin hükmiln• rilir. İşçilerin mütaleaeı tMdil< talep· Belediye iktısat müdürü Aıım 
t!bi olmulAr:. namesi.ne melfuf olarak veya doğ # B bôyle bir tasavvurdan baber-

1 _ IMilerin lhtiya~lamn e1ı:one • d:a.n doğruya fşçUer tarafından sala· dar o!madıtmı ve bu yolda 
m:ıı.lart'hı:n tedarik tıtıriek mec:burlyıettn ldyettaT d:ıı.ireye verilir. " kimseye bir şey söylemediğini 
de elmaımur; Yirmide_n_ıu-~~r-.-- lieyan e mış ır. 

! - E§ya sa~ıun mit~Jt ti· Ma.dde %8 - Dahilt talimatname ---;-;;:;;;;==========:;-
eart hiç bir kb- teınıin etmemMi; ta..~ müteakip iki hafta za.rfmd:ı. 1 D A V E T L E R 1 

3 - Her ekonom:ınını en az ti,.te bt· tabedilerek saH.hiyett&T daireye gön· ._ ____________ _ 
:ı Türı. Aero kulübü umumi HtipJi. 

ri demi-olu idar~ i•,.ilerinin se"e- derilir. Bu matbualar müessese dahi- 5 93ô 
~-1 """' w~ :Y ğinden : Muhterem azının 2 -3 ~ eu· 

tekleri hadan mürekkep olmak Oıere lfnde duvara. a.slır 'ft işe giren işçi· d 1 b 1 ı rf ma günü sa:ıt 15 e 1-u ü e ge mee 
te§kil olunacak bir komi&yon ta.rafm· lere de malflmat edinımeleri için bun• ehemmiyetle rica olunur. 
dan murakabe olunması; Iarda11 birer !det verilir. ___ .;;___ __ --"'---------

tpu kanunun mevkii merlyete kon Yirmiden u: işçi ~lı~trran müe!- M. de Sorbier 
mMmdan itibaren her ~ 8enede bJr BMelerde dahill talimatnameyi ilıl.n ·i Osmanlı Ban k ası Umummtidürü Mösvü 
defa Nafia vekili bu ekonomalarm ~ tabı meoburlyeti yoktur. P. de Sorbier de Pougnadoresse'in 21 
ilga ve lbkasmda karar vermek tlıen Madde 2$ - Tatbikat fena netice- cari taı ihinde Parıste vukuu irtihali bil· 
clenrlryOlla.n iKilerinia reylerini M • Ier nriyGra, sallhiyettar daire, da· dirilmişti 
rar. hill talimatnameyi tadil ettirir. lhtifalAtı diniyesi 23 cari tarihinde 

St. Philippe du Roule de icra edilen 
Dahin tallnutfntmıe Madde 30 - Bo~lar kanununun müteveffanın, ailesinin mukim bulunduğu 

Ma.dde 23 - İ§ sahibi ve mtfe.!9eee ~5" inci madd~i mucibince oeha • Poitiers de defnedileceği haber verilmek· 
p.ptrraptma ve ü~ret tediyt!!lntı dair detnaıne isti.yen twye iş sahibinin şe- tedir 
bir dahlll talimatn:une yapmıya ınee· ltadetname verme:si mecburidir. nu ------'----------
burdur. phadetnaJMlerdekl i§ sahibinin imz,.,. Teşek kfir 

Madde U - Dahnt talimatnante lan ın&hallt ıabrta tarafından tasdik 
mileyyede olarak işçiyi muvakkaten i~ olwıur. 
ten çııkarmrya ma.tıu.f hiç bir ldiıkilm iş nhib1 ~he.detnaıme vermekten 
ihtiva edemer;. · imtina ederse işbu §eha.detname ma. • 

Şu kadar ki 1Kf n.zifesini yapnıı- ham zabıta tarafından tanzim oluna
ya ga.yrlmuktedir bir hale girmi§ bu • rak verilir. 
Iunursa veya hal n hareketi müıte • ~ten ~1kan işçiye isnadatta bulu
rek mesaiyi haleldar eder veya te~b- nulduğu ve bu isnadat i~inin müs -
bilsifın emnfyetini tehlike~ sokar ma- takbel Uıtfhdamma mAni mahiyette 
hiyetteyıse muvakka.tell itfen pkat'l • eldutu takdirde iŞ4;i bu husu.."4ta talı • 
labilir. kikat yapılmaem'l mahalli zabıtadan 

Madde %5 - İffi yalnız daıhiU tali· talep edebilir. lsnadaıtm haksız oldu
ınatname hükümlerine mugayir hare- fu ter;ahür edenıe mahallt zabıta şe· 
kette bulunduğu taktirde para een • hadmameye tahkikat neticesini yaz. 
l!liyle ceıalandmlabilir. Cer;a talimat- mıya meebnrdur. 
namede turih edilmemişse eezalan • lkind ve üçüncü f.dcral:u mucihin• 
dınlamaz. ee zabıtanın yapacağı tahkikat işçi -

Para eezasınm heaıen iMtye bileli- nin milraCAatrndan itibaren en geç 
rllmegi 1A.ı:rmdrr. tw i:ı ea.hibJne mü- kırk sekiı saat ıarf ında. neticelenmek 
raca.atla hak1mu anyabillr. lbıındır. 

Be§ kuruşu geçen para cezaların· Şehadetnamenin vaktinde verilme-
da i~ sahibinin veya vekilinin eeıayi si veya haık~ i~tnadatı ihtiva etmesi 
tasdik etmesi ve i;tÇiye eer:.anrı.. sebe- ve yahut zabıtanın mecbur olduğu 
bini yadyle bildirmesi lhnndır. tahkikatı zamanında yapmaması do • 

Pa.n. ceıaeı gU.nlük gıtlndeHj}in layu!ifyle, eezal hükümlere halel gel· 
d5rtte birini geçemeı:. Bu eezalıı.rdan melaıi.zin, i~çinin bu yüzden uğradığı 
huaule gelecek paralar yalnız iş~ile- zarar ve ziyan ta.r.min ettirilir. 
rin ın~atiine bflh&SM yardım sandık Şehadetnameler her türlü resim ve 
lanna -t.a.hsis olunur. ha.r~tan muaftrr. 

Madde 26 - Müesseselerin dahilt Çıkan ihtildllar 
talimatnamesi salA.hiyettu datre1erin Madde 31 - l" aktinden çıkan ih· 
tMdikma tAbidir. til!flar sulh hAkiınlerince hallolu -

Dahili ta?imatname kanunt hilktim nu:r. 
lerle tearuz ve na.det ve hakkaniyete Sulh htklmleri bu ihtilflfla.n en 
riayettı1izlik etmiyorsa salAhfyettar da seri bir §«'>kilde rUyet eder. 
i~e tMdik &lunur. Husuet va:dyetler müstesna olmak 

Madde %T - Yeni veya tadil olu· Ü%ere tara!lann kendilerini meslek .. 
un dalıill talimatname. iş A.hibl taq.j ten vekille müdafaa. etmeleri cafa dt· 
fnrdu ttrafkı dmlıritıideu ...-,ıel dir. SaWtt,ıettar daireler lüzum 

Aziz kar deş imiz r\emlizade ~ükrü 

Reyin vefatı üzerine gerek bizzat eena· 
zesinde bulunma'.r, gerek tahriren bil
dirmek:: sureıile teessürlrrimize i~tirlk 

eden bütün l'hibbamıza ailemiz efradı 
namına. Jrnlbt teşekkürleri mizi ib!Ağa 

muhterem gaıctenizin tavassutunu rica 
ederiz efendim. 

l\emlizade 
Hamdi 

.Nemlizıde 
Cemal 

8esı2me i~teJenıere 
18 Yaşında lı:imst:siz besleme kız; 

çocuksuz aileye verilecelı:tir. Çarşılı:apı, 

tramvay caddesi Diyarbeldr kıraatb:mesl 

karşısında 34 36 nomeroda Mekld Beye 
müracıı:ıt edilmesi. Tel. 22955 

lstanbul sekizinci icra memur-
luğunda11: 

bir deynin temin istifası için tahtı 
hacize alınup saulması tc li ırrur eden 
13eyoğlunda Aznavur Pasajında 8 nu· 
maralı dülı::lnında ve yedi emin nezdinde 
bulunan bir adet halı ve ipekli çoraplar 
27· 3 932 tarihine müsıdif pazar rünil 
saat 15 den 17 ye kadar paraya çeviri· 
leceginden talipler mıbali mezkürde hı· 
zır bulunmaları ilA.n olunur. . .............................. ·-·························-
görürlerse mahkeme nezdinde işçirl 
temsil edebilirler. 

İşçiler mahkeme harçlarmdan ntll' 

aftır. 

Hakim, mahkemeYi boş yere işgal 
eden işçiyi p:ıra cezasiyle eezalandı
rabilir ve mahkeme masrafım krsındl 
vey:ı tamamen buna yüklet.ebilir. 

Yarınki sayımızda iş mUd"' 
deli ve istirahat vakti. 



1 Mahkeme ve icra lllnlart 

latanbul dördüncü icra memurlu -
iundaıı: 

Tamamma (UM) lira kıymet tak
G:ir edilen Fatihte Fethiyede l\fustaf a 
Çelebi mahallesinde Köroğlu :!Oka • 
iında eski 1 mtfüerrer yeni 19 numa
ralı kayden bir bap hane halen ma. 
bahçe bir ba.p hanenin t:ımammrn 

57947 hisse itibniyle 46747 hJ~sesi a
~ık arttırmrya vu.edilmiş olup 2 
Nisan 932 tarihinde §1.rtnamesi divan 
naneye talile edilerek 28 nisan 93Z ta
rihine müsadlf Per~embe günü Mat 
14 ten 16 ya kadar f8tanbul dördün
eii iera daire&inde a~rk arttrrmayl&, 
Mtılacaktrr. 

şeli bir oda Y6 bir köm6rlük mevcut-ı 
tur. Sofadan bir methcr lle mutfa4"a 
girilir. Zemini malta. döşeli bir ~ama 
şrrlık telme ve bir maltı% ocak n 

onu peşin pey akçeleri alarak 929 -
3087 dosya nurnar~ıyla İstanbul 
dördüncü iera memurluğuna !laat 14 
ten 16 da kadar 28 nisan 932 tari • 

8abit dolap ve bir kuyu vardır. Bura- hinde müracaat etmeleri ilan olunur. 
dan keza bir kapıyla bahç~ye geçi {2683) 
lir. Bahçede ü~ adet Erik ağacı ve ---------------
mntfıtğm yanmda bir de haU var- lstanbul ikinci Ticaret Mah
drr. Birinej ka.ta ~ıkıldıkta bir ~ra kemesinden : 
üzerinde karşılıklı iki odA ve b!r P. ve J. Zin~lli ş irketinin abeaklı
hal! ve bir kiler eokağa nUII' odada larıo ~arşı teklif eyledi~i kongordato a · 
bir ~ahni~ vardır. '(j8 t katta hir sofa laca .. lılar tarafından J: ıbul ~dı lcrek he· 
üzerinde iki dol!-p bir oda olup bir rıyi tasdik mahkemeye gönderilmi~ \'e 
k.ıt.pıyla zemini çiment:o döşeli Te tt _ mobıkemesi ~ Nisan 932 Cumaı tesi sa· 
rafı demir parmaklıklı bir tarasa. •t 13 30 a muallak bulanmuş olduğu 

esbabı matlubca ma!um olmak üzere 
~rkıhr diğer 23 numaralı hane " Jlln olunur. 

Arttırmı:ya iştirak için yüzde yedi 
teminat alınır, müterakim vergilerle, 
belediye re,,imlerl vakıf icaresi müş· 
teriye aittir. · 

nunıaralr hanenin tamamen aynrdrr. 

Mezktır haneler ah,al' ve ~ka.ğa. nıı ikinci Ticaret Mahkemesinden: 
ıır alt kd pencereleri demir PAT • Osmanlı Banka!ı Veki i Refet B. tı· 

Iera ve tfl~ kanununun 119 uncu 
maddesine tevfikan hakları tapu ei • 
eilleriyle ınt.bit olmrys.n ipotekli al& 
t.a.klılarla diğer alAkadaranm ve ir• 
titak hakkı Mhiplerinht bu haklan
nı ve hu~siyle faiz ve mMuife da
ir olan iddialannı ilAn tariltinden 
itibaren ?O gün içinde evrakı mfüıbite 
Ieriyle bildirmeleri lbrmdır. 

maklıklr olup muhtacı tamirdirler rafından (stanbulda Sirheide Sanasarvan 
2~ Num&rııh hanede Murat ~y lt'!ll· banınd:ıld Yazıhanesinde Mukim Kegam 
hiye lS lirayla kiracr. 23 numualr Armeııık Manokyan dendi aleyhine 
hanede kutucu 7 lirıt, Hıt.yrlye ha • ilcame olonan alacak davasının ıüyetindc. 
nrm 7,5 tir.ıt.yla müstecir ve lmım~n mahkemece t•nıi01 kılın:ın d:l\ eti ye bo ı ç· 
de borçlulardan fspiro efendi sa - Jnun yazıbdnesini ter!< idip elyovm ika-
kindirler. Hududu elyeTm %1 numara metkAhı mechul bultınması sebeb"yle bilt 
1r dükkan bir tarafı Katina hane!i ön tebliğ iade idlldiği Mübaşir t:ırafından 
tardı İ:!tll.!yon caddesiyle mahdut- da \•eriye .ziılrıc Yerilen me~rohııttan an
tur. Her iki hanenin de mes&hur be • lışılmasın3. binaen davacı ''ekilinin v:ıki 
berinin bina 56 bahçe kırk metre mu- olan talebi üzerine ro gün müddetle 
nbbru: olup keza beherinin kıymeti illnerı teblirat ier:ı.sıM brar verilmiştir. 
muhammen~i 1650 lirAdtr. Metkdr f.iabkeme günü 21 Nisan 932 Çar
hanelere talip olanlar layr.:eti mu - şınbı fiinii sut J 3 5 talılr ~ılınmış ol
hamenesinin yüY.de onu ni8petinde duğurıd"a keyfiyet borçlinin malumu ol· 
pey ak~elerini alıınk 928 - ~~85 nu - m•k füere il&n olunur. l2688J 

Aksi halde haklan tapu sicille • 
tiyle sabit olmTyanlıtr M.tı~ bed~li -
nin payla§masmdan hnriç kalrrlar. 

Allkadarl.ıt.nn ~bu mttddei ~anu -
niye ıılık!mma göre tevfiki hareket 
etmeleri ve daha fada maJOmat al -
mak istiyenlerin 93Z - 69 do:!ya numt.• 
J"Miy1e memuriyetimize mUraeaat • 

marıth c1osys. numıtrMryle 25 nfl'!ftft lstanbul 3 nen lcra memurlu· 
932 tarihinde !!ad on dörtten on al • 

ğundan: 
, lan illn olunur. (2~~1) byıı kıtdar htanbul dördüncii iera 

memurluğuna müracaat eylemeleri Mahcuz ve parayı çevrilmesi mukar-
Kadıköy icra daireaindt"n: mm olunur. (~S) rer iki adet ımik rontgen ampulu ve 
tç Eren·köyünde bahçrnn Tah~in ----,----------...,,--- Reytektr istıtif rontıerı i~poru 3.4 932 

ağa karmr Emine hanrm l:ı DO!!fanc:ı /3tanbul A~liye mahkemeai 3 üncü ı:arihindıt saat 1 O dan itibaren Beyotlun· 
eaddesJnde mezarlık karşısmd!l 91 Hukuk dairtsinden: da caddcikebir'de Lükscnburıt aputma· 
ımmarah hanede su yolcu Ahmet Davacı Mahbube hanım tarafm • rıında bilmüzayede satılacağından talip 
ağ&nm ~yian mntasnrnf oldukla.rı dan Kuruçe~ede Rr.m kilieem arka- olanların hurr bulunacak memura mü· 
Erenköyünde iç Erenköy mahalle - ımı.Oa .( numarıı.lı h't•ede mukim ZeT.. raeudın iltn olunur. t2fl87) 
einde kabristan mevkifnde ha - ri Mehmet Ali efendi aleyhine ikame . 

ınam ..,kağında klin prkan Abdi E edilen lı<ı~•nına da..,.ınm muhal«• V AK11 ın - ~I 
fendi tarlası, ~imalen Ali onba~t hane metıi günü olan 20 - 3 • 932 tarihinde 

si, garben yol, eenuben kürt Mehmet ~-ehmd Ali -~~endi mahkem~de i~pıttıı'' Küçük ı·ıanları 
hane!iyle mahdut bir ufak fa~lı!;: ve vueut etm~dıgınden aleyhınde ıkıl - I 
bir sofa n Hci oda ve bir h<>dtum ve me edf1en ~uhudun İ8timflrna karar ve _ ıo defı!J )"ti:t kuruştur --~--
bir mutfak ve bir hal! ve bir kiiçük ıilerek muUJtelıJi 4JYap karannm (80.000) ll~aya kadar satı· 
b1th~eyt mit~emi ee Te :yeni e 9ği t a ..._ Te ... ._ı. -• ~ ilk '"••••••• ol•nlara - Bey 
93 numaralı he.nenin Htılmn.k ~ur&· ~ • 93% tarlhine mWıs.dif perşe-mbc etlondı Jı5tikl.AI caddeı:i, Galatııdıı, Ka· 
tiyle ~ttyuunun izıı.lesine karar Vt>ril ~ünü Mat 14 de talik kılmmrştır. raköy, Js[ıınbul cihetinde Bahçekapusu 
ıniş olıtuğundan bir a.y müddetle İttihaz olunan kaTilra nuaran iş - Solt:ınhamamı ve Bılıkpızarı gibi en ~e · 
:müzayedeye vuedilmiştir. Me:ı:kfJr bu ~yap kararrnrn ilA.n suretiyle refll mahallerde 80000) liraya. kıdar 11. 

gayrı menkul ü.Eerinde ipotek n i;at tebliğine ve müddeti mo1tyyenet1i r:ar tılık mıfuası olanların !Ut on buçuktan 
Te be~ senetleriyle dellAliye ve ihıt. fmd1t itirH edilmediği fakdirde mu- befc kadtr Gılıtada Mehmet Ali pa~ı 
le put resimleri mü,teri~ine ait ol • hll.kemenin gıya.ben ierııt edileeefi il!- hınındı (41) numroya müm:aat eyleme· 
mak 'L~e,.e talip olanlarm 250 lira kıy nen tebliğ olunur. (2879) leri. (Mıu:kdr mahallerde olmak şarcile 
n1eti nrnJ. mmenenin yüzde 10 ni-. • b h 

n""!lôg~lu. lJirinei ıulh hukuk ha • eheri yirmi be~er iıt veya daha raz!a petinde pey a.kçel~rlle berber 25 - d 
kimliı,'J~ind~ ... • ı.ıymette üç ört °'ııluadı olabilir). 4 • 9.~~ tarihine miliıa<li~ pazarte'i gii· •• __ _ 

116 !ıtat 13 ten l!"> ~e hdıu Kıt~•köy Mıtdam Tomo n Elenin Yani e. 
itıa cl:u~inin 932 - 287 numıtralı do" fendinin ~yian mata.surrf &1duk -
yaııınuı müraeant ey]emcleri ve mn • lan Tophanede hurma 90kağmda 6-6 
k1\r '-•Yn menkul fü:erindeki h:ıkla • mükerrer numaralı bir h&p klTgir ha 

h '1 t · .. m•• •f:ı ..1 • nenin hiikmen i:r:ıı.lei •üyuuna kar•ı· rmı ususı e ıuz v... ....,r.. . ...ııur ~ a. 

nlaft iddialanm evrakı miisbiteleriyle '·erilmesi üzerine çtkanla.n birinci 
20 g-ün içinde bildirmeleri akei halele alent arttırma neticesinde muhammen 
haklan tapu sicilleriyle ~ahit olnııt • kıymetini teeıt.vüz eylememe~i h&· 
drk~ııı. tapu bedelinin pıty]a,ma~rnd:ın 5ebiyle ikinci arttırma !uretiyJe 
hariç kalaellklrın ilAn olunur. (2fıf...rı satr1ığa çıkllnlmr~tıl'. 

Iüymeti ~!101 liradan ibaret ve r.e
b1tanbul A11liqtJ nıahkt"nusi .1 iincii min katmrl!l bir dükk!nı mü"temil ıo 

hukuk dtrirr.ttindtn: od:ıyı ve bir btTMMJ olup httlen 36 li-
Fatmıt Zehra hammrn Azir. IJay • ra kirıt ttmin etmektedir. Ve muhtıt 

du efendi aleyhine ikame eylediği u& er t2mirdir. 
faka da~umın cnri muhakeme~inde '!:1 • 4 • 9:'ı2 tıır!hine müımdlf çar • 
ih\nen n.ki teb1iğe rağmen gelmtdi • ~ambıt ea'.'lt 14 ten 16 ya kadar ikind 
ii cihette gıyap kıuarr Htihnz olunıt açık nrtttrrnayla eatıbıeağmdan faz • 
rak evrak n ~~ik okunm:tk sure • lacıt mnlQm:ıt almak ietiyenler 9:ıı 
tiyle muamele cereyan eylemi~ n da· 1203 nnmıtr&lr dosya il~ mııhkemeJe 
va hiiküm dercce~ine gelmi, olduğun. mürac:ııııı.tlan i1An olunur. (Z~SO) 
dan H. U. M. K. nan 405 ve ıt-M "'e 
4.05 inci mıtddelerine tevfikan h.t~ ,,.ün 
.ıarfrnd& itiııu; etmed16 ve bilmürn • 
eaa gtin tayin eylemediği takdirde 
mahkemeye kıtbul edilmiyeeeği itan o 
Janur. (!682) 

lstanbul dördüncü icra mrmurlu • 
ğundmı: 

Raci 5arandi efendinin N'ikolıt ''C· 

Jedi Dimitriyadi@ efendi ,-ar~lcrinde
ki alacağından doJayı mahcuz ve fu 
ruhtu mukurer bulunan Bakrrkfö·ün 
de Zeytinlikte İsfa.1'yon cadde3ln ~ 
de bir !akrt altında 23 ve Z5 numaralı 
iki bap hane otll!: gün miiddetlc iha
)ef evveliye müzayede!İne vazolan -
mu~tur. %3 numaralı haneye kapr -
dan girildikte zemini malta dö~eli 
bir aralık üzerinde bir oda mczkth a
ralrktan eame-kAnlı bir kapıd:ın gi • 
zlldikte zemini tahta bir S()fa Ü7c -

Jtade bir oda bir meth:ı1 ile bodrum I 
katma w1.ir burada zemini malta dö, 

lstan.bul dördüncü lera tnmıur, -
luğundan: 

Mihran Dcğinneneiyan efendinin 
Nikoli H~ttat veledi !;iikrü efendide:• 
ki alacağJndan dola.Yt Arda~ efe!\· 
diye dcv-ri temlik edilil' vefacn mef
ruğ bulunnn Bcyoğlnnd" K!tip Mu" 
tılfa çelebi mfthalleıdnde Bıt.ltacr ~rk • 
mazı !Olkn.ğrnda eedii '11 • 1 • 29 .-e 27 
ve atik 23. 21 ve 19 num:ua.lı iki ar -
Mnın n~r{ hiMeleri :>O gün müddet • 
le mevldi müzayedeye Tar,olnr.mn,tur. 

Rudndu: Sağ t:ı.rdı Mehmet ~nı 
tarnfı Meryem hatun &rkıt tıtrafı 
Hoca Mehmet efendi tevcel!li hanele • 
riyle ceph~i tarikle mahduttur. 

MeıkOr ana dahilinde bir kuyu 
mevcut olup her iki arııanm me:ııaha

er bermueibi ~ap 20~ metre 2:> san -
tim murahbar olup krymeti muham -
mene~i tamamı 1092 liradır. 

T:ılip ofanlrırm kTJ·meti muh:ımme
nenin hi~ musip miki:arınm yüme

1 

Acele sehhk ve ktrahk mU· 
kemmel k8•k - Göztepede istu 
yona dort beş dakil,a mt'safede, fevkı 

ilde u1aretli bir me,·kide, harem daire 
ıi (~0> odayı, liülnanlı ve dört : urnılı 
hamı mı. ve ittisılirıde m utbahı, çamı,ır 
haneyi. 111oshıl..Jo kileri, iki yemt k odası 
terkos \'e telefonu, ~clAmlık dairesi. 1\1 
gir iki kattıın ibaret \'e üç kısmı kab 1 
taksim on iki odayı, anın. gar;ıjı, büyü~ 

11mtba1< u~ık odaları ile üç bü' ük b9~ 
ıan luyusnnu, YISİ çımlıklı 27ı dönüm 
bahçeyi ve müştemi!Atı sair eyi havi hı 
mn ve ıelAmlık köşkler, olduğu gibi b r 
kıç losma taksim edilerek kira ile de 
verHecektir. Talip olınlann Galatıd.ı 

Mehmet Ali paşa hanında (41 ı nomrava 
saat on buçuktan beşe kadar müracaat 
eylemeleri. 

Te~dllhava etmek istlyen· 
lere - Bahçeh ve dört oda' ı müstakil 
kullanışlı bir yılı kiralıktır. Ar ru t'den · 
lcr Heylerbeyınde iskele eivannda be· 
desnnlı 1 füsnü beyin 2 numaralı bane· 
sine mürıcaıtlıırJ - .,..._ ____ --,. _____ _ 

Acele saUhk apartman ve 
dDkki5nlar - f\adıkö}ünde. Yelde 
tirmeni Çar~ısında., dört yol ağzında, 

cahtındı He~ dük~ '"· bir odJ, hal! ve 
bodrumtı fevkinde· Dört daireli ve be 
tterı bi1 sofa, (4) oda mutbah ve ha.IA} ı 
havi eml~k sıulıhtır. Ta ip olıınların on 
buçuktan he~e hdar G:ılatad:ı, ~lehmct 
Ali pa~a hınındıı. <4 I) numroya müra 
caat e~ lemeler! 

Kiralık kat - idarehane, muayc· 
nf'han• veya ikımtt için, ıki oda An
kara. cıdde!inde 52 num:ıralı rve miira 
cur 

Acele sahllk - Fındıklı dere içi 
Osm.ın ~vuş yokuşunda 15 17 numa
ralı 1°\!lrr ucuzca !aıı:ıktır J )eni7.e ne7.3· 

reli en vaı dır. ıçı ndekı !ere m uraı.:a~t. (2666) 

) ıs tan bul Belediyesi llAn ları 1 
Beşiktaı Helediyeı nden: Ortaköy Portakaloğlu sokağ"ı ile 

Beşiktaı Saman iskelesi sokaklarının taşları mevcut o lup yalnız 
imaliyesi hususunda talip olanların pazarlakla iştirak etmek üzere 
3 Nısan 932 cumartesi günü saat üçte Daire Encümenine müra
caat etmeleri. (1171) 

Betiktaş Belediye Dairesınden: i1eşiktaş Saman iskelesi ve 
Ortaköy Portal<aloğlu sokağında tesellüm edilmek üzere 40 
metre mik'ap adi ta§ paıarlılda mübayaa edilecektir. Pazc.r!ık 
30 - 3 · 932 çarşamba günü saat 14 te Daire encümeninde icra 
kılınacağından talip olanların mUracaaUarı ilan olunur. (1170) 

İstanbul G~dikli Küçiik zabil Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Haziranda başhyacak olan yeni tedris devresi için Istan

bul Gedikli küçük ıa bit hazırlama mektebine talebe ahnacak. 
Kaydü kabul şeraiti 

1- Türk olmak Ye Türkiye Cümburiyeti tabiiyetinde bulun
mak (yedinde hüviyet cüıdanı bulunacaktır.) 

2- Vücudünün teşekkülitı ve sihhali orduda ve her iklimde 
faal hizmete müsait bulunmak (tam teş:ki!ath sthbi heyetlerin 
bir seneyi tecavüz etmiyen raporu ile) 

3- Ahl!k ve seciye sahih olmak ve ailesi sui hal ve şöhret 
sahibi olmamak (bu busu~ta mahalle ihtiyar hey'etinden alınacak 
ilmühaber zabitaca musaddak olacaktır.) 

4- Yeni aşlu~dığmt gösterir &Şl şabadetcamesi getirmek. 
5- Gedikli küçük ıııbit olduktan sonra orduda altı sene 

hiımet etmeyi velisi tarafından l<abul ve taabhlit o .unmak (kati
bi adiJJikçe musaddak olacaktır.) 

6- Sar'ah, uyku lıalinc!e gl'ıer, sidikli, bayılma, ve marazi 
çupmmaya mfipteJa olmadığı ve evli bu'.urımadığı hakkında ta
liplerin veya velilerinin t.abhnt senetleri (bu taahhüt .senedi 5 
r.umaradaki taahhüt senedile tevhit edilebilir.) 

7- Üc;Uncü, c'ördfincü devrelere girmek için on altı, beşinci 
ve a!hnct dene!ere girmek için on yedi yatlarını bitirmi' bulun
mak farthr. Yirmi iki yaıını ikmal etmit olanlara kadar kayıt 
muamelesi yapılır. Daha yaşlılar kabul oiunmaz. 

8 - Devre tayiniııde talebenin elindeki tahıil vesikaları ve 
İmtihan dereceleri naıarı itibare alınır. 

9 - Tedrisata 1 Haıiran 932 tarihinde bı;lanacak ve esas 
kaydil liabul 15 Mııy11 932 de başhyacak ve Mayıs gayesine 
kadar duam edecektir. TaliFlerin binat Zeytinburnunda balu
nan mektebe mür:ıcaatla muamelelerini ikmal dtirmelidir. 

10 - Taşrada l::u!unanlar askerlik ,ubclerine müracaat ede
rek ıeraite göre te" mil evraklarır:ı itmam ettirdikten sonra .şu
beler vasıtuile enel emirde tetkik edilmek üıere yalnız evrak
larmı gönderirler Tc mektepçe ;ube'eri vasıtzsile kendilerine 
yapılacak tebligat dairuinde hareket f cerler. Daha ziyade tcf
•i'At fJmalc istiyenlEr ' fstanbul'da buhınanlar m-ektcbc taşrada 
bulunanlar: u'<erJik fUbclerine müracaat etmelidirler. (1151) 
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Kumbara sa 

2500 lira 
932 bi i ci k 
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Birinci mükafat 7 50 lira; 

Jldncl uıükufat 250 ,, 1:-~= 
10klşiye tOOerden 1000 ,, ~ 

,, 

10 kişiye 50 erden 500 ,, 

1 Türkiye İş Bankası 1 
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l, ,~vlet ~~mleyolla~ı , tlaı;ııa.-ı ) 
idaremiz lçia puarldda Aba ahw:ak .... 19 kalem plft• 

Jllle taYaD 1rt1 çiYili lrat91a •art• karbon ktacla, lralopili 
UftDOm9 tampon palr 'fat11Ulil 'ft Mire tibi mahteliflldu 
•*••eaia puarhif 28-$-SI tüı°WH m .. dif puartai ,a.ı 
..... ela lal ~daa ~Mria ,.,.... •eslıtrcla ...t 9 
cin 11,30 kadar labati Y8cat _.... tahriren •t vermeleri, bu 
haptald malameaitı elfredat ateli -atua dallilinde a11l•lf 
olap 881111111• ıetirilmm ieap _...er ip.. puarhlr gtlnl nama· 
aeleriaia ben• pt.irilmui DUIHDfllP •.ki olacak teklifatmlsa· 
W eclilmeP.celi Ula ol11111Qf, (1112) 

25. S. 1952 J arilatadea itib.rea llateber olmak here llaclaa
,. Bana utbncla ..... ba ieanaa •• ~ .... a • 2 •·t •h -
tam iWu eclilmiftir. Meak6r tarifeJe...,.. •aıoa lnrile 
&tllecek 1D11f8•baludaa beller aakil ipa 50 n ..,_.. latui,..-c1a mallafuamada ....._ mata•N •• her 24 Mat •• ki
- ip. 150 ._... alaw:akbr. Falla Wdlt ._ lhclaa,..Bar
• batb iatali10Dlanaa mlraeaat eclU•elidir. (IOM> 

lstanbul Evkaf MüdQrlüğünden:-
E,a,t• Sa)'imoaata EYkaf Çiftlliintl• ftlclei cedit 111 k9'• 

•lldra alt n htleri11de Ye laf OC11jmcla ... i 1ekia lut'ada 
ata&- bir dlal• tula 10 Marttan 31 Mar peqembe sinine kadar 
.... ,ecle7e koam111tar. T aHp olanlar EYbf llldlri1etiade Aral 
•aleme mlracaat .,lemelerl (t 156) 

~ I tanbul Polis müdir.,,, .. , ,nden: 
Şabe 2 •• ~ iai için 9 adet dolap • al•I mha-

....,. ~. Telrlif olua~ laatb li;.k ilrlldtlil tak· 
elinle 27 • S • 93Z tarilüae ml1adif puar - Mat 14 te ihaleyi 
bt'i1eli icra lalmaaldar. Talipleria praiti ata•r••k Y• mocleliai 
.... 1sere ÜNie ko•J8ioaw Ye mlltals iftirlk için de 
cleft~ Mirem.cı. •~ekkU mi~....,..._ •lra· 
caa - • (872J 

letlnfn en 

bilyük vazilesi 

nedfc 

VE 

Rlllll 

SEYRISEFAIN 
Merb& --- Gala( ~riUllll a- -
S.lıe A. Slrted Mlllllrdlr ıad• Haa 11740 

11-llJI PHIHI 
Her bUta Cııı, 

PIZU, ~lrHl~I 
,ealeri u.ı 9,SO da l lue 
nbJamından lralkat. 

Ademi iktidar ve bel 
geytelllltlne 

U,.. ea miitulr dna MRVOIN blp
landlr. o.- llelabuf da Sirtec:l'de 
Ali Rıza Merka eczqealck Tlf1'lya 
J 50 hnt potta ne caaderillr lzmir'de 
Jrpt~kt. Tnbzoe"da Ymi F'1ah 
eczanelerinde bulnar. 

MEHMETCtGiN KIRAATi 
Ye•eları MuAI• Pall ••••• ••llllill c.111 ..... 

88,ek erkim laarbire reillipaia 2111 ımı '9ilr " 7 Ş. 32JS6 
........... tabrirab He takdir ....... .....,. w..-..er1 
mln olmtalmidı ilen ......,. bW taflilf• oı. . 
Aakert tedriati J•pa'D 1Hrkalerla: btanlnd aedınlf N 

l 
HatblUUI Dtlc I;. Şltbtlne liparit etmeleri rica o ..... 

T op\u lipUiflere teutllt Japahr. 
· Plell U kur•tlar 

a. IC. o. SA. 
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