
iZ Sayia 
Gazetemiz Cumartesi günü 

12 sayfa çıkacaktır 
Akbaba • Sinema ve Çocuk 
sayfalarını o gUn takdim 

edece§ iz 

15 ıncl Yıl • Sayı : 5124 (4 üncü ay) 1932 

V AKIT 1932 kuponu 
Bu kuponu kec:ip s:ıkl:ı.ymız. 

ilk mektep t~lebesinden: 
50 tanesini getirene 1inci sınıf 
60 ,, ,, 2 " 
90 ,, " 3 ,, 

210 " " 4 • 5 ,, 
kitaol:ın idare ınr:ı.fından hediçc edilir. 

Cenevre Konleransında Tezimizi lzab Ettik 
Husust llaberlerimi= : 

Liman dahilinde 
Nakliyat ve romorkör işleri 

Seyrisefaine tahsis ediliyor 
Liman ve kaputaj işlerinin tanzimi 1fçin 

rntthlm bir kanun layihası hazırlanmaktadıl9 

, Hükumet Seyriıefain idaresiyle 
' eraber Türk vaporcularınıo va· 
'•Yeti hakkında tekikatına devam 
tınektedir. Bu tetkikat artık 

'lluayyen bir karar safhasına 
varınıştır. Mevsuk surette haber 
a!~ığıınıza göre hükumet seva· 
bıtı rnütecavere nakliyatıyle lstan· 
bul limanı dahilinde römorkör 
~lerini Seyrisefain idaresine tab
~ıs edecektir. Bu suretle Seyri 
:~;in idaresi lstanbul ve dv.a~ 
n 11 çalışan oır müessese ali
li e gelecektir. Alelumum Türk 
h~•nl~rı. arasında küçük lrnpotaj 
~ ibtrnsı için ayrı bir 

teıekkül •Ücude gelecektir. Bu 
teşekkül bir anonim şirket ola-
caktır. Anonim şirkete Türk •a· 
porcularıda hissedar olarak dahil 
bulunacak ve şirketin idare mec· 
lisindeki azanın yarısı hususi vn· 
por sahiplerinden mürekkep o
lacaktır. 

Bahri nakliyat işlerinin bu esas-
lar dahilinde tanzımi için ikhsat 
vekaletince bir kanun layihası 
hazırlanmaktadır. Layiha · yakın
da heyeti vekileye gidecek, ora· 
Cla t&k'fk ve kabul edildikten 
sonra büyük millet meclisine 
sevkedilecektir. 

Şurayı devlet kimi 
haklı çıkardı ? 

Istanbuı belediyesini mi,yoksa kasapları mı? 
1 Geçenlerde lstanbul kasap ve ce- • mezbahalarda ücret istifasına hak-
CIJlcti nanuna (Cafer) isminde bir ]arı vardır Ye fenni mezbahanın ev 

Zat t ' . . 
8

• arafından mezbalıada fuzuli re safı da kanunlarda tasrihen tayın e· 
.,.'"'fer alındığından bahisle ve bu dilmediği cihetle her belediye mecli
k:m.lerin ügasiyle beraber şimdiye si tarafından fenni vasıf!:\ olduğu 
bi tr alınmış olanların iadesi tale • kabul edilecek mezbahalar bu mef 

0
/' c lstanbul belediyesi aleyhinde huma dahildir. Diğer taraftan ls-

d arak Şurayı devlette ikome edilen tanblu mezbahasının teessüsünden 
a::ayl~ bu hususta Şürayı dct'let de· sonra büyük sermayeler sarfiyle 

8 
t ~curesinin uerdiği karardan bah· vücude gelen buihane ,.e pay mahal 

~;ı§tik; Alütcmmim olarak aldığı Jinde de .~~ediyenin aynca ü.cret al-
11 ~alumata göre Şurayı devletin ması tabııdır. Ancak be1edıyece a-
erdıgi '· b.. .. b .. tl h~ . " ~ararın esaslan şudur: Jmacak utun u ucre er mez . · 

~~Cirnum belediyelerin fenni f Ahtarafı 6 ıncı sayfamızda 

SllAhlar1 tahdit konferansına dair gelen haberler 6 ıncı sayfamızda 

Kacak esrar 
DUn Tepebattınd• bir apart.· 

manda yakalandı 
T epebaşında Sanoğlu aparh· 

manının 3 numarasında bazı ka· 
çak eşya bulunduğu zabıtaca 
haber alınması ü1erine dün ta-
barriyat yapılmı' ,ve neticede 
iki torba içinde küHiyetli mik· 
darda esrar yakalanmıştır. Esrar 
sahibi, polis tarafından tahtı 
isticvaba alınmıştır. Mütecasir 
ihtisas mahkemesine tevdi edi· 
Jecektir. 

Japonlar 
Şanghayi terkedlyorlar 

Tokyo, 13 (A.A) - Şanghay· 
dan gelen telgraflar, Japon ib-
rac kıtaatının üçüncü ve 4 üncü 
bölüklerinin dün Şanghaya mü· 
teveccihcn Japonyayı terketmiş 
olduklannı bildirmektedir. Bir 
Japon askeri treni yolda infillk 
etmiştir. 

.. um 
Çünkü gece yarısı 
Bana taarruz 
Etmişti 
Hasköy cinayetinin başlanan 

muhakemesi 4UncU sayfamızda 

Akisler: 

Şeffaf insan 
Meraklı haberler veren bir Fran • 

sız mecmuasında okudum: Doktorun 
biri, insanları şeffaflaşurmamn ça • 
resini bulmuş •. 

Demek, bundan sonra, bardak gi· 
bi, süralıi gibi bir şey olacağız! 

Buna, tababet değil, keramet de • 
mek daha doğrudur sanırım •. 

Bana sorarsanız. bu keşif pek lıtr 
şuma gitmedi. insan/an kwrım kıv· 
rını barsak/arı, dalağı, işkembesi, 

böbreği, ciğeriyle mezbahada koyun 
seyreder nibi giirmekte ne zevk ı•ar? 

Bu keşif, yarın, her münasebet • 
siz şey gibi moda olursa, yeni bir aşk 
edebiyatı başlıyaeaktır: Seı•gUilerin 

Konca dudaklan, yaprak gözleri, se
def dişleri yerine, yağlı böbreklerini, 
körpe ciğerlerini, renkli barsaklannı 
tasvir eden bir edebiyat .• O halde, en 
güzel şiri, meslek icabı kasaplann 
yazması lazım gelecek! 

-
Tekinsiz •• o KSE 
Konak 

Yazan: Yazan: 
Mehmet Şeref Yusuf Ziya 

Karilerim iz iç-in iki yeni ve nefis roman hazırladık. Birincisi: 

•• il. • e. 
dir. Şair Yusuf Ziya Bey tarafından yazılan 11ÖKSE., herkesle 
alay eden, her şeye gülen, hayah bir kahkahadan ibaret sa· 

nan ve herkesi güldüren, eğlendiren bir adamın aşkıdır! 
ÖKSE, aşkını söylemiyen, söylediği zaman şaka ediyor, alay 
ediyor sanılan, dudaklarında kahkaha eksik olmayan bir ada-

mın gizli aşkıdır ! 
OKSE'nin içinde, böyle bir adamın nükteleri, neıeleri, sonra 
gizli ıstırapları, giz!i bedbahtlıkları var .. OKSE'nin içinde ye
ni hayat, Şişli hayatı, salon eğlenceleri ve yeni erkek ve kız 
tipleri var. ÖKSE, bir knhkahanm bir hıçkırık oluşunu gös-

teren bir aşk romanıdır. 

t ona 
Hazırladığımız ikinci romanın ismidir. Bu tarihi eser E,dirne 
Meb'usu Mehmet Şeref bey tarafından yazılmıştır. Sayfaları 

a:ıldıkça verdiği merak artan bir eserdir. 

Yakında Başlıyoruz 1 
- __ ....... __ ,~ 

italya işsizliğe karşı en muvaffak 
tedbir alan memlekettir 

Faşist fırkası bugün tam manasile 
bir içtimai muavenet müessesesi 

haline gelmiştir 
Birkaç sene cımel (Tcmps) ga· 

zete11inin Tiirkiye muhabiri olan ( P .. 
Gentizon) şimdi aynı gazetenin Ro -
ma mulıabiridfr. (Gcntizon) ahir<Jn I 
talyc:daki iktısadi bu/ıran vazıyctine 
dair şayanı dikkat bir meldup yaz • 
nuştır. ltalyan bulıranınm ilk giin • 
/erinden başlıyarak geçirdiği mulı • 
telif safhaları vuzulıla tasvir eden 
bu mektubu tercüme ve neşrcdiyo • 
ruz: 

lktısadi buhranın en mühim alfl • 
mcti bütün dünya devletlerinden hiç 
birisini eski halinde rahat bırakma
mış olmasındadır. Ne kadar zengin 
olursa olsun, ne kadar iyi idare edi· 

lirse edilsin hiçbir de,·let onun e-
linden kurtulamndı. Tabü Italya da 
bu umumi felaketin içersine karış • 
maktan başl\a bir şey yapamadı. Hat 
ta, İtalya, bu hususta öteki A\•rupa 
devletlerinin hir çoklarından daha 
evvel bu buhrana maruz kaldı. Fil • 
haktka, ltalya buhranı, liretin yüksek 
bir kıymetle istikrar peyda ettiği za. 
mandan ba lar. Esasen mühim bir 
ihtiyaçtan doi:rmuş olan bu istikrar 
muamelesi memleketin iktısadi kuv· 
vetleri arasında bir muvazenesiz • 
Iiğe sebep oldu. J.-iretin kıymeti yük~ 
selince bütün milli iktısat unsurları 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Bu doğruysa, artık lisan öğr~mi
ye de hacet kalmıyacaktır. insanın 
düşündüğü başında, hissettiği kal ~ 
binde göründükten sonra konu~mıya ==:===::;:::;===========================-

ne ~:::::n':: aç! .. Söylemiye hacet acar fu bo . eri" geliyor 
1 yok, miden meydanda! . 

DUo nazari bir konferans verlldl, Mlllt 
takım kadrosu takviye edildi 

1ıoc!Ukuk FaJ<uıteııı eon 9mıf talebelert - ti;, 
Yafetı ~e lerctınc Tokatliyıındıı hlr çay ~ı • Bu nutka mUdenlslPr namına 1'1. J\dil 

Zlyar nnı IPrdlr. Bey ~vap ,·ermlıı. müteakiben ikinci ıımıf 
~lın ..;;,ıtc son sınıf talebesinden Kadri fb.. talebes.lnden Hilmi Jk>y do bir nutuk söyle • 
:tlYa.fete ~· bir nutuk söylJyerek, hocalarına mlştlr. 
atııı, ~eı~lel'fnden dolayı t.eşekktU et • Samımı bir muhit l~lnde devam eden zl· 
J'fnderı aJ tını tınutınryacaklarını, kendile - y&fett.e talebeden Ziya Bey hoealarmm tak· 
~n \'c dıkl:ın feyb:le memlekete nafi ol - lltlerlnl yapma!• suretiyle bir monoloğ aöy· 
k.trıeı-1.rıı '""rnleketın ber kÖŞ('!!lne mm fi - lemı.,ttr. 

)'aym.ıyll ra.lı§acaklarını söylemi' • .Re.ıınılnıiL bu toplantıyı göırteriyor. 

Birisini mi seviyorsun? •. lldru aşk 
etmiye hacet yok, kalbin meydanda! 

Bir şey mi düşünüyorsun? •. An • 
latmıya hacet yok, dimağın meydan· 
da! 

Ben, iphamı seıımem amma, bu ka 
dar da vuzuha t~aftar değilim.. 

Yusuf Ziya 

Mühim ifşaat 

Vakıt mühim ifşaat 
hazırlıyor 

5 .. ·;:ü;ki;;··;~h·;d
0

İi;;i~i·;;· .. 5 
: rahat ve emniyetleri· 5 
s ne ker~ı suikast tertip ! 
: edenler rn 1 ver ? i : .................................... -........... . 
Bir iki gtlne kadar 

Bekleyiniz 

Dün, şehrimiz· 
de bayramın ikin· 
ci ve dördüncü 
günleri milli ta· 

kımımızla karşı· 
laşacak Macar B. 
milli takımının 

cumartesi günü 
şehrimizde bulu
nacağına dair 
malumat gelmiş· 
tir. Bayram bir 
spor bayramı ha· 
linde geçecektir. 
Gelecek oyuncu· Antren8r oyuncularımıza yeni futbol 
larm isimleri de sistemini anlat.yor 

ayrıca bildirilmiştir. Bunların do· ı dikkat olacağı nıtnakkak adde
diliyor. 

kuıu beynelmilel oyunculardır. Dün milli takım namzetlerine 

~u itibarla maçların çok şayanı . L Alttıırafı 6 ıncı sayfada ] ..... 
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:;: ~~u.gp:u~y=~; 1 D•hlR 1 Telgral Ballerlerl 1 Yeni vergi layi 
fiattarda lh~ra, hayat pahalılı • ve ) h ) 
tnaa, memurlann maaşlarının kesil •11._H•a•r~l~ct~._-~-~---lml!lıiiiiiı11ıııı~---------------------..1ı an 8Zlr 8DIJ 
mMine, llcretlerin azalmasma, kira- ş·ı· 1 l B • h• Ankara, 12 - Maliye 
Jann, eşya.larm, yiyecek ve içecek 1 1 ze ze esi arut m ısarındakı· yeni vergi liyihalanm ha 
feTlerfn mecburi tenezzülüne sebep •a baılam••br. Muvazene v ... b • .... Boen••Jrese Pl•n kUI J ...,. 
enau, ft u .aevAallde vazıyetten be- 1 1 1 llyihuı 6 maddeden mllr 
linf tam doğrultacağı bir zamanda, r•ımuru durdu yo suz muame e er 
ttUnya .hulmuuınm ilk eserleri ltalya Buenos·Aireı, 13 (A.A) - tir. Birinci maddede: "Maq, 
o belirmiye başladı. Bir kelimeyle Şehre yağan knl yağmuru dur- ret, tahsisat, ikramiye, m 
dUnya ikt18&dl buhranı, Hk İtalya mutlur. Maamafib keaif •İl de- Mazhar Mtlflt Bey izahatı en selAhlyettar .... zatiye namlanyle umumi. 
hhranrnm halefi oldu, o kadar ki, vam etmektedir. zattan aldım, diyor auai mlllbak ve belediye b 
memleket, bu saa.~ pek ağır bir tec Mendozadan gelen haberler !erindeki tediyelerden ve m 
rlbe g~etıtedir. d b · · • ı ki b H6kümete kartı olan taabhnt- Bu huauıta takrir sahibi Mu- t ti h ı · · İtalya iptidai madde hU811811nda a a emnıyet Tencı o ma a e- sa ve caret ane enn aynı 

b M 1 k b d lerini ifa edemiyecek bir vuı- bar M6fit B. dnn Ankara muhabi- d k0 t eli bnd t sengin defi]dir. İtalyanın kuvvetli ra er a argue asa aıın an ~- a ı e ya an umum Ye 
malt tefldlltı yoktur, büyük ve faz- len telııraflar haYamn k&ktlrtle yete geldikleri için hükümetçe rimize beyanatta bulunmuttur• ıavi olarak ylizde on muv 
Ja sermayelere ahlp değfldir. Vakıa, itba haline pmİf oldajunu bil- tasfiyelerine karar Yerilen barut, Alchğımaz telpf pdur: muvazene Yergili alınır,, d 
en biiyflk tehlike otan milli paranın dirmektedir. fiıek ve infillk edici maddeler Ankara. 13 (Yakıt) - Ba- mektedir. 
lati\ran mffelesi, şimdilik bertaraf Küllerin mebzuliyeti yardıma inhiaan tirketleriDin bazı yolıuz rut inbiaannda yolauz muame- o;;er maddelerde tabai 
edilmitflr. Mösyö MumoHni, hiç bir giden kamyonlann zelzele ma- muameleleri hakkında Denizli leler olmachia hakkında, in- kazanç Ye buhran vergiler· 
•&niayı dinlemeden çok pddetli mil- • b · • d sal bi 
iahalesiyle bu tehlikeyle miicadele halline yetiımelerini menetmittir. meb uau Mazhar Miifit beyin tel- ısar ı eresinin en A yettar oldaju gibi doğrudan do"' 
etti ve muvaffak oldu. lktısadi fe • kikat Japbi.a Ye bunu mecliste memuruna atfen bazı gazeteler- daireler ve mlie11eıeler ta 
llketle maıtl felaketten birisini mtınap Y f-'Dl meb'us menuu babsedecej'ini yazmıı de çakan ıözler iizerine takrir dan tahakkuk ettirilerek ıu 
etmek zarureti karşısında kalına Namzetlerlmlz Ye bir makalemizde de verilen sahibi Denizli meb•uau Muhar re tealim olunacığı bilclirilm 
llösy8 Mll8801ini hunlardan re • malü111&ttan bahsetmiştik. MUfit beyle g6r6ttllm. Dediki: tedir. 
Jime en az fenalık geti t'nini iınti • Münhal olan Gazi Antep meb .. _ Ben ilzam gelen iıahab M el · · · ı 
luıp etti, Hretln altın krymtinde ı-..:.1. ualuanna sabık Klltahya mebusu Mefsuh ıirketlerin yolsuz mu- uam e vergıame aıt l "'""" .- inhiaar idaresinin en aallbiyettar ·k· dd d ·b tt• Bu 
nr peyda etmesi için her şeyi feda Nuri, Urfa mebusluğuna da aa- ameleleri hakkında rakamlara ı ı ma e en ı are ır. m 
~J. iatinaden verilen bu malOmata oldutu aCiylenilen memurundaa delerde vergi niıbetinin y8 

8 -• --~- bık Şibinkarabisar meb'uau deiil, belki ondan daha aallhi- albclan k ld .. bileli li 
u zuy~ neticesi şu oldu ki Mehmet Emin beyler fırka nam- inhisar idaresinin salahiyettar bir ona çı arı ıgı ri 1 

memleket, pek az memleketin uğradı k yettar olan vekilinden aldım. in- Binalar Yergisi kanununda 
iı iktısadJ b"r felakete uğradı. Bu va zedi olarak tesbit edilmiftir. in- memuru cevap vererek, şir etle- biaar iclareainde aallbiyettar ol-' 1 k t d·ııt h a k t'i 

· sfyPt.fn eserleri pek barizdir. Bir ta- tih•p bu cuma yapılacaktır. Da- !İD tamamile iktısadi vazıyet yn- doğundan bahaedilen zat vekilin pı aca • 
1 

enuz a 1 
nftan cleYletin varidatı azalmakta, biliye veklleti bu huıunta ma- zOnden acz haline düıtüklerini, bu izahabadaa haberdar değilıe liDİ almamıfbr. 
ltckJ taraftan da protestoların, tas- hallerine emir Yermiftir. ortada yolauz hiç bir it olmadı- verdiği izahatta mazur demek- Tevklfatbln aonN 
tiye n llJAalann sayılan artmakta • ğıaı liylemiıti. tir,., Maqlann muvazene, bu 
iır. Bntiin tUecarlar ve sanayici • lerinde kullanmak suretiyle oluyor. ve kazanç Yergileri keıildik 
J.r ıU'· • c-- e~-~-tedı·rıe H Jk b"" Bugün, naf ia i•lerinde 300,000 amele 

,...& "
0

• wnca r. a ın u :ıc A k h k k f k l • d ıonra alacağı ıekil teabıt ~ bir kannı bftytlk bir sıkıntı için • çalışmaktadrr. n ara u u a Ü tesın e 
;.!edir. Bir ,.nk kimseler de ı .... :zdı·r. Bu usulün son zamanlarda Alman- 3 k b mittir. Dk rakamlar asal ma 

,.... as- Ankara, 1 (Yakıt) - Bugün ıaat 18 de An ara akak k • • d k ı kif 
lstatietikler bir milyon işsiz oldu • ya ve İngilterede tatıbik edilen wnıl· tmıa ıçın e i er tev ' at 
lamı giitMrfyor. Fakat istatistikle • lerle allkuı yoktur. ltalyada bu fakilltesinde Ankara hnkuk fakülteıi talebe cemiyetinin kurulu· monraki miktarı g6stermekte 
n. ıöstermedfll bir ~ ltalyanlar yenı usul bir talum ,.ıye&1enı de se- ıunu kuUulamak makaadiyle bir içtima yapılmıı Ye bu içtimada 600 ( 435,64 ) , 500 ( 366, 
nrdır ki, banlar en son raddeye gel bepolmamıı değildir. Zira, bir ta • bllt6n profes6rler hazır bulunl!'uştur. Bu mllnasebetle Yusuf 400 (298,07), 288 (217,21), 
lltlf}lerdlr. Bunun için vaktiyle ha. lam mutaVUBJtlann, m6teahhit1erin Kemal bey mDbim bir nutuk irat etmiıtir. (194,64), 210 (159,75), 1 
,.trn pet neşeU ve efleneeli olduğu kuançlanna ket YllTDIU§tuT. Maama- Apollon takımı lzmı·re oeıı·yor (126,34), 126 (99,43). 108 (85,7 
h :ımnadada şimdi hayat hazin, fih rejim bunlara aldınş etmemek • e 
eid i ve yeknuaktır. tedir. Zira hem Jşsizlere iş, hem de Izmir, 13 (Vakıt) - Apollon takımı 200 seyirciyle yann Ege 98 (78,93), 84 (68,15), 

Faşizmin bqlangıcmda mn yö Mu memlekete bir ~ok yeni inşaat temin ile geliyor. istikbal programı ihzar edilmiftir. (61, 13) ' 66 (54ı3S) , 60 (49,50 
IOllnl, bir Fransız gazetecisine, cid . edilmekle beraber içtimai hayatın in- Merkez bankasına memurların j'1Ur4kl 56 (45,90> • 52 (43,20), 49 (40, 
dl Mr İtalya yapmak istediğinden tiza.1111 boztılmamıı oluyor. "1 45 (37,80) , (40) (34,29). 
hahsedlyorda. ttalya devletinin re İşsizlik iç.in alınmış olan tetbirter Ankara, 13 (Vakıt) - Memurlarm maaılarından keailmekte 
ıcJ, bir ~ok noktaıarda olduğu ıtbı sadece bunlara ın111ar etmiş dettıdir. olan merkez ihraç bankam itbrık hiueteri takaitıeri haziranclaa Ltndb. ergin parasın 
Jw ... oltta,4a Al& •uvaf~ak olmufhu'. P.atnmlar, mwlu ••...re-a il&· itibar• keailmiJeeektiı. 
F k&t bu ekJdiyette fazla m0 ktarda betleşe ~lıpnıya avdet edMdfttr. .a:LAJ ti r] bO.l l rl ' löilar 
hll7.tin ve ıstırap görülUyor. Bunun • Bu surette bir hafta çalışmış olan • ~-0 e e n yen e ... e:~e~~!liiR:lin"T 
Ja beraber, mem'cke-tte asayişsizlik, lara, üç tamgünde1ik veriliyor .. Diğer Ankara, 13 (Vkıt) - Son karara göre vekA'- rının Nevyork, 13 (A.A) - Ne 
kar şıkhk denil"c"'~ bir şey yoktur. taraftan, patronlar, bir muvazayla yektnu bildirilmiıtir. Vekiletler, bu yekunu fasıllara ayıracaklardar. york Newı gazetesi, NeyYO 
Vaşingıtonda oldc' ıf gibi açlar yüril- olsun, şahsan olsun her ha.na bfr baş polİIİDİn Lindberge, çocuğun 
Ylit yapmamaktadtr!ar. Çalışmryan ka yerde i§lerf olanlara it vermemek- Hı· tlerı· n ordusu kaçakçılanna vermek iıtediii 
fabıikalann kal'fılannda elleri eep tedirler. Bundan bqb da daee va • bla dolar 6dyei necab bir 
lerlnde 'binlerce amele beklemiyor. zıyeti kurtarmak için bir çok direk • ıılhğa kurban gideceğini bil 
:Vui,et flldUT ki, iktısadt buhranm tifler vermiıttr. Bflıtün faşist teş • d ğ 1 k ? ;;,:nden dolava tesviye etmeme 
•ittin ptdetlne rağmen, buhran, t . kilatmt, buhrana en çok maruz halk a ıtı aca mı .. ,,. 
tafyada ·ı~ bir kanşıtlık yapma san'atlanna yardım için seferber et _ • tavsiye ettiğini fakat mada 
•rıı.trr. Bmnm mebeplerllHlen bir19f de miştir. Lindbergin ıaran kal'f1llD 
•lktmetin, memurlann, faşistlerin Bu ciimleden olarak parti meıilez. Almanyada darbei hükumet . mlmktbı olan berıeyiyapm 
W.ranr haftflet.nıek lçfn fevkalAde lerı sabahın on birinden akpmın on - k d - ratmen tediyeye maai olm• 
~~· aarfetmeleıfdfr. Bir misal: J. blrinekadara~kkalmaktanherhan ihtimalleri arsısın ~ dıtn11 yazmaktadır. 
~,ada da bulıramn en başl~asr iş- gi bir lhtfıyaeı olan kimseye yardım et Polis timdi ıerbeat kal 
ldsllrtlr. Bflkhıet bu belAyJa nasıl mektedirler. Parla, 13 (A. A.) - Berllnclen bil· rafmdaa IWu edllalt sfzli bir te • 
'lnileadet. edtyor? Buhran baş göste- lhtiya~ halkHle olanlar, fırka a . diriliyor: pkkUldtlr. arzusundadır. Fakat maraf ta 
'ıir sletennes işsizlere yardım içfn zuı olsun, olmum hatıl muhalif bi- Ahnanyayla Lehistan arasmda Bu gkli ~üJ, pyrf kan1111t ol• yareci poliain bu tabarriyata ID 

•-• tefldllt yapıldı. Bu yardım ga le olsa bu yardrm4an istifade edebi- bilfarz Alman toprafının Lehistan doğu kadar muahedeler ahklmma da hale etmemeainini talep etmil• sar4 
)9t mtlteftzıclrr. Her işsize gönde lirler. ord11811 tarafnulan istilAsını intaç e • münafidir. 
~liret ftriHyor, bu parayı ameleyle Yanı bu demektir ki, fBfİSt partisi, decek vltıim bir ihtilAf zuhuru takdi- Diğer taraftan bazı Berlin gaze • Atlnada tevkif 
patrondan mednıren tahsil edilen pa bu kıı btitUn mAnaslyle tam bir içti • rinde Bitlerin Almanya şark hudut- teleri, bu hafta nihayet.IBden enel 
nlarla yapdmlş olan içtimai sigorta mal muavenet mlle1:11ıeel haline gel • lannm mldafaası için ihdas edilmlt Bitlerin malı6t hlieum bölfllderinl laf edilenler 
1ar 1&11d .. 1an temin ediyor. mfştir. olan ReichaWehr Alman han tefld • vetmeşi ihtimali oldufmı• ve bu ka • Atiaa, 13 (A.A) - De'fl 

Jl'mt 1930 11eneefnde bu sandıkla- Bununla beraber, İtalya halkının IAtma meuup kendi taraftarlanna dar btl,.&k uemet ve kllılrle ~it rea- kimya laboratYan mtldUrllyle 
tın klfl Relmiyecefi anlqıldı. O za . buhrana mukavemet srrrn ı sadff9 lıbu teşldllt emrinde bulunan eslA.ha minde iabatJ vilcut etıtlfl ve Reisidlım· 
man aaaaJI •nd*1an ••aml fede • faşiBt partWnin w ldiklmetia maa. ve mlihlmmata vaziyet etmeleri ve har oldutu tllkcllrde 13 ve ya H mart ier birçok ıabsiyetler Ye b" 
ruyonu Ylll;ret andJldan ~il etti• venetlnde deltldlr. Jtalyan halkr, Acilen Berlin üzerine yurüyerek bir ta bir darbel hUHmet yapnuya niyet. aa prap ve İlpirtolu mevad 
ltr. Bu andıklara patron ve amele1e- bir çok Avrupa halanın mallt olma. müfritler darbei hik6meti yapmıya lendili lmvvetierinl ortadaa kaldır • keti umum mildir& ve Atina 
ıta iendf arzularlyle Yerdikleri para· drfı cevherlere saMptlr. Daha tlo - emir vereeeğl söylenmektedir. mail t.tbecelfnl yamaktadırlar. caret Ye unayi odua reİIİ 
ı.r yatmlmı:flı. Patronlar, alebl • far doğmaz bir ltaı:ran phsan, faz • Bu heyecanbahf hakikat, &on de· Prusya " BaYyera htlk6ınetleri Charilaoala Prometbem firk 
lllum, bu sandıldara, her ay, ~alıştır • la ntlfusu olan memleketinde, bUyük fa Prusya polisi tarafından icra e - Almanya htlktmetfllıden, Bitler or • mGdllrll M. Makril teyldf 
drklan amele miktarınca onlann bi. bir ferafat ve dWplkıe maruzdur.. dflen taharriyat ve tahkikat netice • cluauau menebDe8iıaf ve flddetll bir 
ftr glndellifne tekabtll eden mebllfı Amele, çifql gibi mepkkate mtlte • sinde aubut bulmuştur. Bu hakikatm hareketle 1nJ ite tlmclfJe kadar din • mitlerdir. 
nrfyorlardı. hammlldtr, u yemekle ldfal1 nefse. subutu Nasyonal - Sosyalist frrta - yanta en IHibatlr kıtur olu Aı.aa Mamaileyhin İlpirtola m 

Dlter taraftan da amele •ndık • del'. İkamet ve la!Pt i~in Hıtiyaç mese- sına karşı Leipzig imparatorluk Ali memleketinde hayrete p.)'811 bl1Je bir imalltmda verilmeli icap 
lan ..ıatelif IWemlerle ameleleri bu 14 Şiman Pıoletaryaamm iht.iyaçlann divanı tarafından hiyaneti vataniye DtaUarafa nihayet nl'DMllld talep et rillum ye vergileri Y•nDUM 
sncl*Jara yardnna sevkedtyorlar • dan pek azdır. cilrmtiyle takibat açılmasını intaç et • mitlerdir. mamua bulunmaktadırlar. 
dı.. Bir kelimeyle, İtalyan halkı, fa. miştlr. Her Ud hfHdbnet, Bitler orduu ·1=--=-=--=-------

M .. Jl, bir amele, ayda, bir uat.ı• ldrJlk ve lef alete difer mmaleket halk Gene bu hakikatin vikudfi, muh • nan milli ordunan iki •IBll oldufu 
••aiıdlı"1 tleretlnl veriyordu. Bu ma- lanndan daha çok miitehammildir. tnıel Lehistan teşebbüs ve taarruzla- Ye memlekette tethlf _.1t1n1 hlklaa 
'ffllet m4*1anna bama, sanayi ve ti Ba nokta, buhranla mllcadelede pek nna kartı Alman şa~ topraklannı kılarak aç•~a bir darbei hUktmet lc
eant manulan, dJPr serbest mes • eaaalrdır. Duçe bunu bU4iji için Jtal- yalnız başına müdafaa edeceğini söy- ruına kıyam eden alyul bir malıarri 
Jlk ellhabı yardna edfyorlardL yan halkından fedaktr1ık istemekten liyen Hitlerln beyana.tına mükabil kin emirlerine klrklrine itaat et • 

Tabii bu maa~n •b''81 te.ırle çekinmiyor. parlak ve sarih bfr tekzip teşkil et • mekte bulundalu hunıunda naan 
rWall11Jerlnide aynwak dofru olmaz. Yalnız f111l• da unutma.malı kt, ipi mektedir. dikkati celbetmektedirler. 
Ba mDH feeanlt fqlat fnblamım çok çekmek dotru olmaz.. 7Jra kopar. Bu vak'a, böyle bir mllll tehlike Yalnız anlatıldıtma göre Alman 
tealrlerfyı. yapılmıftır. Bu da, Duçe- istikbal emin dejil41r. Şüphesiz bu vukua takdirinde Hitlerin yeni \rata· hfilc6meti bu meeullyetl kabulden çr• 
nin yaptıfr tetldlltın isabet ve kat't· noktayı pek bi bildfji ~in, M. Muaoli nını ~ödafaadan ziyade ona, kendi kinmektedir. 
)'etini ılsterfr. ni biltfin gayretini b11hranıe öıriine ıe havesabna baziçe etmiye tercih ede • Maamafih, A1manyanıa iki 'bttyflk 

Fqfat tefkilltı sayesinde i,alzle • çeceğini ve emniyeti tellfa edeeeifnl ceflnt glateriyor. dt'V'Jet tarafmdan kendi Uzerlnde icra 
Ye m11a•enet kabn olmuştur. zannettitl beynelmflel bir mlil'uene "Hududun himayesi" tefekkiilü, edilen tazyik o kadar bUyftktfir ki. lh· 

Devletin malt mukanmetl de az tesisine aarfeanektedir. bUıtiin Lehltıttan hududu lmtidadmca timal Hitlercilere kendilerinin de bq 
dtliWJr. Bu 7ardım onlan na.fi& i~ • P. Geatlizon devam etmek üzere Reichswhr'ler ta· kalan sibt birer ntandq _oldaldan ·, 

bir beyallname 
edeeelrtlr. 

Bu takdirde, aynı memnuniyet. 
ıttphesiz Çelik nuif erliler gibi 

veliahtfn, Prens Frederie • Gut 
de Pnme'tla emri altında h•I 
nuyoaalW t.epldl61e ve RMJerla 
cum bölilderine hiç bir suretle 
zemlyeyen ciimhuriyet~i Reidı 
tefekldlltiae de tet1111l ol~ 



GÖN ÜN 
İŞARETLERİ 

Memurlar 
Ve işçiler için : 
Hayatta üç yol.. 
A) - Fazla kazanıp fazla 

sarf etmek. 
B) - Az kazanıp az sarfetmek. 
C) - Az kazanıp fazla mas

rafla elde edileni ucuza mal 
etmek. 

Fazla kazanıp, fazla sarf etmek, 
düşünce itibariyle en iyisi .. Fakat biz
l~r Yaşadıkça ve para denen şey za • 
l'Uıi ihtiyaçlardan, daha az zaruri o · 
lan ihtiyaçlara doğru ve kıymetini a
zaltmadıkça, insan ihtiyaçlarına gem 
l'llrulmadıkça, buna iınkin yoktur. 

Şehrimizin haftalık un ihtiyacı 
21 bin çuvaldır. Halbuki aon 
zamanlarda şehrimiz borsasında 

un üzerine günlük ihtiyacı temin 
edecek derecede muamele olma-
maktadır. Yapılan tetkikat neti
cesinde bir takım tröst'er bulun· 
duğunu ve bunların hariç sipa-

riılerden un tedarik ettikleri an· 
laıılmıştır. Fırınlarda piya1a ve 
borsaya ugramıyan unlardan ek· 
mek yapmaktadırlar. Bu suretle 
hem hazinenin menfaati muhtel 
olmakta hemde fırıncılar ikinci 
nevi un kullanrak birinci fiyab· 
na ekmek satmaktadırlar. Bun-

dan baıka borsada muamele ol· 
maması ekmek neYinin salim bir 
tekilde tesbitinede mini olmak· 
tadır.Alakadarmakamlar tröstler 
le fırınlar hakkında takibat ya• 
pacak ve bu ıekilde hareket 
edenler cezalandırılacaklardır. 

Yüz lira kazanıp,yüz liralık ihtiya. 
~ıu gören adam, yüz lirayla, yüz beş 
lırahk ihtiyacını gören adamdan da
ha DlÜSrif değildir. 

Paralan sonsuz bir rakkam ve ih • 
~Y~çlan namütenahi diye hesap et . 
~ zaman bir namütenahiyle, bir 

Seyrisef ain müdürü son hadise 
hakkında ne söylüyor ? 

J...a sonsuzu satın almış olursunuz.. Mevsim dolayısiyle Yalovada d'l k t' J b t f d'I mıı olmalan muhtemeldir. Poliı-
l n •11tma hayat sade birbirini kova - c 1 me sere ıy e er ara e ı • 
'Y&a rakkamlard:ın ibaret değildir. yapılan hazırlıklara nezaret et· miştir. Polis memurlarımızın bu ce bu hususta lizımge!ea tabki-

lle]e bugün bizim için buna u:r • mek üzre bir müddet evvel Y 11- hususta çok büksek ve kıymetli kat yapılmaktadır. Grev müte
nıanın imkanı yoktur. Zamane a _ lovaya giden Seyrisefain umumi yardımları olmuştur. Mürettebat- şebbiılerinin idareyle alakaları 
daııunın kazanciyle ihtiyaçlan ara . mildürll Sadullah B Kalamıc va- tan bazılarının iki, üç aylıkları· kesilmiştir. Bizce bu yolda yapı· 
ıında ı_· • • Y • k l 
t l\ıabet yoktur. İhtiyacı çok ·, puru mürettebatından birkaç ki- nın tedabülde kaldıiı hakkında- lacak baıka bır ıey a mamışhr. 
ur. V' aaa.tt · · k d ı· · w sev:ıyenın azancı az ır. finin çıkaı dıkları hadise hakkın- ki ifadeleri tamamiyle yanlıştır. Bundan ıoorası po ısın yapacagı 

adaAz kazanıp az sarfetmek modem da dün kendisiyle göriişen bir Tedahülde yalnız bir maaıları tahkikata göre tebeyyün edecek 
111nt harci değildir. Bu nebati bir 'h . . . 1 .. l · · d V d il k ü d. t' b w l d ı Y&§IYIJ feod J't rta [J!U arrırımıze şun arı soy emıştır: var ır. e o a ver me zre ır. ne ıceye ag ı ı • 

b. a ı e ve o zamanın 8. ı. I bb°' B . h' b' F b 'k b z1 1 
1 
tr lokına, bir hırka devrinde pek - ırKaç ame enin leşe us u vazıyet grev içın ıç ır za- a n a va ava anmaz a ~e-

k it bir Yaşayıştr. Halbuki bugün . . ettikleri grev hareketi, malüm man makul bir ıebep teıkil et- milerimizde çahtan mlstahdım• d! adaına bunu olduğu gibi teklif e-
1 olduğu veçbile, ihtifat gemicile- mez. lerimiz _eskisi gibi muta~man 

~niz. rimi:le gemilerin hareketi .temin Bunların bazı teıviklere kapıl- vaıifelerıne devam etmektedırler. 
d •terseniz nızamla, kanunla, şid- .. ·-··-·--.... ·-·-............................................... - .... ·---·-........................... - ....... --... -.. --
:r:!e, hiddetle buna karar verelim, di- Kaçak etler meselesi Otobüs işi 1 inhisar 
Cefj~ ki, az kazana.cağız, az sarfede . Ve bir şlkAyet idarelerinde 

Bu .. Niıantaşmda ot.uran hır' zat Vali dtln inhisar idarelerinin birleıtiril· 
tı d Söz, elinizin elektrik ampulü ai-
ti n a, Yll§ıyan, radyo dinliyen, elektri Mecidiye köyünden et almlf, fa- Ankaradan geldi mesi projesi hakkında inhisarlar 

n buhara tahaldcfimUnü gören in . kat eti kaçak diye belediye me- vekaletine izahat vermek ve tD· 
~ i~n ınümkün değildir. Bir müddettenberi Ankarada tün inhiıarının yeni ıene b6tçesi 

P 
O halde ne olacak". Biz ne ya . murlan wafından zaptedilmiı, bulunan vali Muhittin beyle be- etrafında temaslarda bulunmak 

hakkında da kanuni muamele ya· 
... ac:tmz? Bilhassa gündelik alanlar, 1 lediye fen iş!eri müdürü Ziya üzre bir müddet evvel Ankaraya 
.. ,aaşı. ol 

1 
h"t .. . pı mak için kendiıi merkeze gö- 'd tüt" . b' ~ .. 

I< • an ar son u çe muvazenesı E bey dün Ankaradan gelmi!llerdir. gı etı un ın ısarı umumı mu· 
aral'Dnd türülmüştür. u zat keyfiye!i bir " B h 

bil' i.~tiJc an sonra ha.yatlarına nasıl Fen müdürll Ziya bey Ankarada dürü Hüıoü • dün şe rimize 
rı~ na • ._.. vP.rP.u..klP.r" 'Y.Al'.1~4ii- istida ile mülkiye müfetti1liğine l . t' 

nuıa~n az kazanacağız. bildirmiş \?~ fkl~tte bu- münbaoıran Gazi köprüsü meıe· ge mıı ır. 
1 - -,~ıdr hakikat, fakat, bu hakikatin lesiyle mp_. ...... ı olmUftur. Hllaali B. &ğleden sonra inbi· 

,, a 
50 

t lunmuştur. -w•'" aar idaresine ıeldikten soma 
r. ·., i<'i • ınur up, ah ve vah etme- Mr..fettı'tl•r bu buıusta tabkı' - Daimi encümen k8prllnün mil- bi d 1 .. • , içın : u ~ tltOn in ·san mO Or er enclime-

- Ah bir .ı_ kat yapacaklardır. aakHa tartları üzerinde tetkikat ai toplaamlf, j.-tima ~ vakite 
menin 

111
.' •'"'r· Ne olacağız? De- w 6-T 

l\ anll8r Yoktur yapmaktadar. Bayram erteai tart· kadar atlrmlftDr. 
tek b~ı~ncı az oJanJ~rın yapacak1an PoHste: name illa edilecektir. Don kunetle dolapn bir ıa· 

t vardır. K d f M h" • b b h k viaya g6re iohiaar idareleri ha-
htiya,.la arısını vur u u ıttin ey oto liı iti a - r 

ll'll'' • :\' l'lnı daha ucuza mal et . • zırbklar hitirilinciye kadar daha 
llu 

111 
Fatihte dnn bir cerh vakası kında •; sözleri ICSylemiftir: bir mOddet ıehrim·zde kalacak-

den llliiv retle hayat· prtlan değişme olmuş, Bursalı Sallbattin ismin• .. - mtiyazı biz ıimdilik oto· lardır. lnbiaarlar vekaleti inbi· 
Bunun ~~ne mahafaza edilebilir. de biri, kansı Huriye hanımı bil• servislerini organize etmek Hrlar için timdilik ayrı, bir 

lerf va d •r Çok yerlerde numune • ağır surette yaralayarak kaçmış- suretiyle kullanacağız. ileride o· bOtçe yapmıştır. Tevhit teklinin 
•ı olan ri l'l'. Dünyada kazançları tır. Mecruh kadın hastahaneye t bü 'si . • b 1 d' . . t•tbikınden sonra bu bntçeler 
Dizden d llSanlar sade biz değiliz. 0 s servı erını e e ıyenın ıı- Ozerinde JAzım gelen tadilAt ya-
:ten, 

1111 
aha evvel aynı vaziyete gi . kaldınlmıştır. Sallhattin araml· letebilmeıi için ilzam gelen ted- pıJacaktır. 

d~~k ~- "1lzıyette ucuzluğu temin e- maktadır. birleri alacağiz. ----------
ketler •ln'azeııelerini kuran memle. ============ Kahve lhtlkArı 
iilda... vardır. Bu .. u··,. bı"r -y de • daha f azluiyle elde edebilirler. Bu • Şurası kayda değer ki balen V 1 q • ~ :..- i Ayet ibtiklr komisyonu 

h nun adını kooperatifleşmedir. Istanbulda .-alıpn otobüsçülerin 
Qakfka T kahve ihtiklra hakkındaki tetki-

l'tıır 11 ten kendilerinin hayatla . Memurların, gündelikçilerin hayat- amortisman müddetleri nazarı 
·- '11zlatınak ıs' tiyen d 1 •• Jannı tanzim edecek en kestirme voJ katına devam etmektedir. Son 
~Yaaeıtı a am ar mu- ~ dikkate alınacak ve otobllalerin laıt~la an ortadan kaldırarak ka - budur. Uç kişi hakkında milddei umu· 

rJndan kaybettikleri şeyi, lıatt! Sadri Etem hakları muhafaza oluaacakbr.,, milikten bazı husuaat sorufmuştur. 

•--••1111Rm1-1llBnmllllllllllllllllMIHlllH111111t1nn ıııaııııııııı ııııno !!l haraket etmekliiimi istiyorlardı. lunan tabsillt ve para itlerinin 

"1ahmut Nedim Bey 1 • • • kökilndan hallinden sonra yola 

30 Senelik 
it,a 

( Son Yemen Vellsl ) 1 imamdan aldığım on bin altı- çıkmak isteyordum. 
nın yarısını ciheti askeriyeye Yer- Bir ay sonra yerime Yekileten 

Siyasi Esrarı 1 dim. Erzak da kimilen askere tetkikat ıeriye reiıi Hacı KAmiJ 
tabsia edildi. Geri kalan parayla beyi bırakarak yola çaktım. Hacı Ed İyOr 1 memurini mGlkiyenin ve liefıi Kimil bey [l) Yemende benim 
Sanada .bulunan bazı siyasilerin en yakın en necip Ye liyakatlı 
kalınıı maqlarıaı verdık. Para arkadatlanmdandı. O ml1fkillg0· 
meaeleıi de b8ylece halledilmit lerde kıymetli yardımlan benim 
oldu. Bu suretle hiç olmazsa bir en biiyilk kuYYetim Yemenin 
iki ay bu dertten kurtulduk. bahtaızlıklarındaa biride b8yle 

...... ._ ______ J"•••ız••••& z • Tefrika ı 92 ... rl 
~· Tercüme ve iktibaa hakkı ma/ıfuz 

iti- •ba~et imam ite kanıb, ha- perYasızca gene meydana atıl· 
L_,..e bır ' d' .._tele . emır ver ı, yapbj'ı bu mııtı. 
lclrtı eti? dine, mezhebe, imana Para vermediğimiz için biz~en 
old bır ka babsıt ve cilrilm kaçıp ldrisiye iltihak. eden 11!ya
olc:iunu, çllııkn Bubarii ıerif ıiler ldrisinin kuvveı manewıye
•ab 111•11ı1a leydiler için bir g0. sini artırmıı bulunuyorlardı.~•· 
V tCfldl ed • w. . d cur, Luhaya, Zubra ve Zeydıye 
.J~ an, halle emıye.cehgml 1 yl azdı. mıntıkalarına silib, para daiıt· 
..... L_ mese e a o un a ld · · b ık · ·• -.panda. makta olan rısı, a ı yenı Ye 

BQ • • • b&yllk bir kıyama teşvik ediyor· 
ıellİf t bıttikten sonra biz de du. Bu civardaki rüesa, endiıe 
t1ra1 atik nefes aldık. Arbk her ve tellş içindeydiler. Hele imam 
'-f ~il içindeydi. Her ta· pek haklı olarak asabiletmİf bu
teıa;'~ bittabi ldrisi müs· lunuyordu. 
•rbts ~:k &zere, çOnkil ldrisi imam da, bir çok aıiret rlle~· 

.. ~mıf, açıkca ve ıı da benim derhal o bavahye 

idris meseletinin öniine geç- ıayur ve afif insanlara nadiren 
mek için behemehal o tarafa git- mazhar olUfUdur. 
mekliğim icap ediyordu. Fakat Hildeydeye vardığımız zaman 
hareketten evvel merkezdeki iı- ldria azrınlığanın son haddine 
leri yoluna koymak lizımdı. Bir ermiı bulunuyordu. Beyanname

ler nqredvek hükumetin imam 
ay kadar bu itlerle uiraıbm. y ahyayile birleterek bOtiin Şafii 
Vakıa imamdan iıtikru ettiğimiz mıatakaıını imama ıattajmı ve 
parayla biraz nefea almıthksada Zeydilere çiineteceğini buna 
ıeyabatim ber halde bir iki ay karıı biltüa Şafiilerin kendisiyle 
devam edecetine g6re o mDd· birlıkte kıyam etmeleri icap et
det zarfında baıımın rahat bu· tijini illa ediyordu. Bu beyan
Junması için takıntılı tlzDcil meı· namelere kapılarak silahına aa
elelerin ve bunların baııada bu· rılan Ye ldrisiain bayrajı altına 

RUslemlye 
Vapurunda 
Dun Rüıtemiye vapurundaki 

Menine ait gazların tahliyesine 
batlanmııhr. Vapurda iddia edil· 
diği gibi kaçak havyar olup olma
dığının sıkı bir surette arqbrıl
ması için gümrülr idaresi lhlm 
gelen tertibatı almııtır. Vapur• 
dan çıkarılacak olan tenekeler 
birer birer muayene edilecektir. 

koıanlar az değildi. ldrisiyo akan 
para, silib ve cephane olukla· 
rıyıe sıene butlln kuvYetleri1l• 
işliyorlardı. 

Askerimiz az, paramız yoktu. 
Bundan baıka fU sırada latan• 
bulun ne asker, ne d~ para g6a· 
derecek hali vardı. Ne zaman• 
danberi yağı1le kavrulan Yemen, 
arlık yağını ınketmiıti. Binaen· 
aleyh karıılatlıiı mDtklllleri 
allkfinetle, nasihat ve propajaa• 
dayle hal ve teswiye etmekten 
baıka çaremiz yoktu. Çölde, be
devi araıındayise lif Ye s6züD, 
hatta en tatlı we kuvvetli ı6ztin 
parıl parıl parlayın altın ve son 
sistem silah karıısmdaki kıymet 
ve ehemmiyeti... Hiçten, çoktan 
hiç~ inmiıti. Paraya para, siliba 
silih lizımdı .• 

Hep böyle diifünerek bu ıa• 
ilenin de altından nasıl çıkaca
ğımızı hesap edip duruyorum. 

(Bitmedi) 

1 1 J Gılatada ( ) ıncı noter. liuyilt 
Meclisi esbak ızı.,.ından. 



rı a vım 

{Ü)nu öldürdüm ! · 
Perşembe Cuma 
14 nisan 15 nisan 

8 Zilhicce 9 Zilhicce 

Çünkü gece 
taarruz 

bana yarısı 

etmişti .. 

Gün do~uşu 5.~3 5.26 
batışı 18,48 18,49 

Sabah namazı 4.23 4.22 
Öğle ,. 12.14 12.15 
lkindi ,, 15 :?8 15.58 

Hasköy cinayetinin muhakemesine 
başlandı, katil anlatıyor •• 

Akşam .. 18 48 18,49 
Yatsı ,. 20.23 20,25 
imsak .. 3.36 3.34 

Yılın geçen günleri 103 104 
Dün agu ctza mahkcsi, Haliç 

şirketi demirci ustalarından Ap· 
tullabı öldüren Haydarın muha-
kemeıine batlamı~hr. 

On dört Şubat sabahı, Hasköy 
de kumarhane sokağındc:ı Krrımlı 
Aptullah isminde bir demirci 
ustaıına ait dükkan kepeklcrinin 
bir haftadan beri, açılmadığını 
görenler ~üpbe etmişler ve bir 
kaç poliı memuriyle birlıkte ha
rap dükkinm tahta kepeklerini 
kırarak içeriye girmişlerdi, $?Örü-

len manzara fecidi: Usta Ap:ul· 
lab, ıırhnda bir gör.ılek kan!ar 
İçinde yerde ölil olarak yatıyor
du... Oda darına dagınıktı.. kirli 
ve dagınık bir yatak taşıyan 
paslı karyoladan kanlar içinde, 
sarı renkli bir yorgan sarkıyor, 
maktulün bacaklarını örtüyordu. 
Derhal müddei umumilik hadise· 
den haberdar edilm'ş zabıta 
doktoru ce!edin muavesioi yap 
mııta. Kırımlı Ap ullah tam 
s~kiz gün evvel, pası ve sapsız 
bır ekmek biçağıyle vücudünün 
on sekiz yerinden vurularak vah· 
fİyane bir sureUe öldürOlmüıttı .. 
Bu mütbi~ cineyeti yapan kimdi? 
Ortada ne bir iz. ne bir delil 
vardı... Hadise, esraren~ız bir 
manıara iÖSteriyordu ... Polis ve 
müddei umumilik, şiddetli bir 
takibata giritmişti .. nihayet .. çar· 
pık ve sıvasız dö~ük duvardaki 
c;c l$!ellerin birinde takılı eski 
b r yelek, esrarı engiz görünen 
b cınayctin ilk izini vermişti. 

... u yele!c, usta AotuUaba ait 
olmayan, yabancı bi; yelekti ve 
ceplerinin b:rinde, Haydar ismi 
hal<' o·unmus b'r mühür taşı· 
yordu. 

Polis, elde ettiği bu izden 
yürüyordu ve çol< geçmeden ci· 
oayet failini meydana çıkarmıya 
muvaffak oldu. 

Galatada bir çok sabıkalının, 
esrarkeşin, yankesicinin devam 
ettifi bir kahvehanede yakala· 
na~ katil on beş on alh yaıla
rında zayıf, esmer bir çocuktu. 

Çocuk inkEr etmiyordu. Ap
tullabı gecenin yarısında öldür· 
mü~tü. Sabaha kadarda' ölünün 
başında titriyerek, ürpererek 
beklemişti. Sonra çıplol: vücu· 
duna maktulün cekeHni ve pal· 
tosunu geçirerek - fokat ke!1di 
yeleğini unutaral. - ilk vapurla 
cinayet yerinden uzaklaşmıştı. 
Haydar, Aptullahı niçin öldür
müştü? Kendi iddiasına göre, 
bunun bir tek ve büyük sebebi 
vardı: AbdulJah, l<endisine zorla 
tecavüzde bulunmuştu. 

Maznun çocuk, dün yüzlerce 
samiinin göz'eri altında, ağır 
ceza mahkemesinde hadiseyi 
şöyle anlattı: 

- Ben Erzincanlıyım ... On dört 
yaımdayım. Keleş o&ullarından 
Haydar derler adıma. Köprünün 
Kadıköy iskelesinde hamallık ya 
pardım. Birgün, Aptullaha ra~t
ladım .• Fabrikada demirci u:.tası 
imiş, 61 benim!e gel.. Seni fabri· 
kada işe yerleştiririm .• 133 !rn
lUf ydvmiye bulurum!,. dedi. 
HasklSydeki dükkünına beraber 
gittik. O gece 5essiz geçti. ikinci 
gece yatarken kapıyı kilitledi. 
Bana: "Sende bit var, soyunda 
yatağa öyle gir!,, dedi. Dükkôn
da bir karyola vardı. Yan yana 
yatardık. Dediğini yaptım Gece 
yarısı bana taarruz etti. Ben de 
elime geçirdiğim bıçakla onu 
öldürdüm. 

- Bıçakla kendini müdafaa •• kalan .. 264 263 

edeceğine niçin istimdat etmedin? •ı--•·--------·ııııı• 
Sualine, Haydarın verdiği ce- Hava - Dün maldı!< azami 24. 

vap şuydu: asgırt 10 dereceyclı. Bu~ün rüzg~r müce-

- Bağırdım.. Amma dükkAn 
tenhadaydı.. Sesimi duyan ol
madı .• 

Bil5hare Haydarm polisteki 
ifadesi okundu.. .ı3u ifade de ba-
zı değişiklikler vardı.. Bu ifade· 
ye göre, usta ve çırak ikinci ge
ce evvela esrar çehmişler .• Son
ra dn gene birlikte bir şişe ta· 
kıyı göçürmüşler.. Taarruz ve 
cinayet hadisesi ancak bundan 
sonra ölmüş .. 

Müteakiben şahitler dinlenildi 
şahitlerin ifadelerine göre mak· 
tül Aptullcıhın, o muhitte, yaşı· 
nın ilerlemiş olmasına rağmen 

fen2 bir şöhreti vardı. iki sene 
evvel de bir valt'ası olmu,tu: Bir 
~ece dükkanına getirdiği Haı:ıan 
. sminde bir çocuk, sabahleyin 
elbi:ıelerioi çalarak kaçmıştı 

Neticede, maznun Haydarın 
yaşının ve ahlaki temayüllerinin 
tesbitine, bazı ~abitlerin celbine 
karar verilerek muhakeme hazi
ranın birine bırakıldı .. 

TUtUn kaçakçıh§ından 
mahkOmtyet 

Hendekte Sivritepe köyünden 
Nadir ve Mehmtt, 17 kilo 200 
gram tütün kaça'•ı:ılığından suçlu 
olarak dün dokuzuncu ihtisas 
m~hkemesinde mu!ıakeme ve 
birer ay bap!'le mahküm edilmiş-
lerdir. 

Zeynebln kotlllerl hapso 
mahkQm edildiler 

Kasımpaçada ilk mektep ha
demesi Zeynebi, parasına tama
en boğarak öldüren Nuri, Hü
seyin, Mevlut ve lbraaimio bir 
müddettenberi ağırcezada görü
len mahkemeleri dün bitirilmiş 

ye maznunlardan Nuri, Hüseyin 
katil filini iQ1edikleri sırada yaş· 
larının küçük bulunuşu naz:ırı 

itibara almnrak birer sene; !llev
lut on :.ene, lbrabim 8 sene dört 
ay hap:;e mahkum edilmiş:erd,r. 

Maznun bir limon tUccan 
mevkufen muhakeme edilecek 

Pıyasanın tanınmış limon tüc
carlarından Diyamandi dendi 
kendi mavunasındaki limon san
dıklarını, gümrüğe haber verme-, 
den başka tüccarların mavuna-
sına nakletmekten m::ıznun ola
rak ihtis;:ıs mahkemesine sevke
dilmiş ve dün gümrükteki ihtisas 
mahkemesinde davasına başlan
mı;itır. Mahkeme maznunun mev
kufen muhakemes"nin yapılması· 
na karar vermiş ve bazı şahit
lerle evrakın celbi için mahke-
meyi nisanın 20 sine talik etmiş· 
ti:-. 
RUstemiye sUvarlslnln muha
kemesine yeniden başlanıyor 

Rüstemiye vapuru süvarisi Sab· 
ri kaptanın kamarasında kaçak 
tütün, s•gara k~ğıdı ve çakmak 
bulundujundan do!ayı ihtisas 
mahkemesinde muhakemesi ya· 
pılmış ve 9 aya mahkum olmuş· 
lu. Bu l\arar temyız mahkeme
sinden nak:zedılmiş olduğundan 

dün Sabri efendinin yeniden mu· 
ha kem esine başlanmıştır. 

Mahkeme tahkikatın tevsii için 
bazı şabitlerin celbine karar ver· 
miştir. 

haHil esecek \'e hava :ıçık olacaktır. 

Radyo 1 
lstanbul - 18 den ı 9 a d:ıdar 

gramofon, 19.30 dan 20,30 :ı kadar f lay
rive hAnımın işcir:\kile saz. 'i:O 30 dan 21 
e \ad:ır Selim S:rn bey tarafından kon· 
fer:ınc; 21 den 22 ve ı,adar Belkıs hanı · 
mın iştirAkile saz. 22 den 22,!lO a :ıkdar 
cazbant 

\'İl'ANA - 1%,SO konser • ıs,.ıo kon!er 
l:S pll'I• • IG,80 ı;ocuklnr için • 16,()5 konsl'r 
2:>,.ıo konser • 23,SO &'J'lltlsk operet. 

IIEİLSBEnG - 7,SO Jlmnnilltfü ,.e kon· 
eer - 9,30 JinıııMtlk - 12,30 kon!it'r • 14,5 
konser - 17,3\> Llzlstnıta • 19.SO m~ıılkl • 
2rl,30 piyano l•on"Klrf - 21,0.; Jhhem opere
ti. 

BOKRF.Ş - 13 ptAk • U plnk - 18 hafif 
mu<11lkl • 19,10 mmıikl - 20,tO pl~k • %1 ta
gnnnJ - 21,20 senfonik konser - 22,15 kon· 
9Cr. 

ROMA - IS pll'k • 18,80 ses v~ musiki 
ıı plAk • 21,45 muslkl • 

BUI>APEŞTE - 10,US aııkert kon8f'r • 
13,0:S kon<11er • 20 salon orkestrası • 21,25 
konser mU!ılkl ,.e teganni • 2'? Telgnn musl· 
klııl. 

OSL<> - 18 konser - 21,30 koro heyeti • 
23,lS konser. 

MOSKOVA - 9 dan 21 e kndnr nt'!lrlyııt 

Ya:rın 15 Nisan 
\1YANA - 12,SO kon~r - 18,40 Mnrlıı· 

n:ı Stnbiln tarafından muhtelif parçnlnr • 
J.1,1() plrık kon!l('rl - J 6,30 çocukJ:ır için 
16,55 kadınlara Goethc lınl•kında konfe • 
rnns • n,8:S konser: mubullf operet ve o
pera p:ırÇnlıın • 20 koro konseri • 21 Amc 
rlkadıın nakil - 21,-lS nıs musikisi - 2S Ma· 
ttk \'ebPr orke trası - 2S,30 dans. 
BEİl.SBERG - '7,SO Jlmna~tik ve musl· 

kl • 9,SO Jlmntı.!ltlk • 10 Dnm:igden nnkll • 
l!?,SO Brcslovdan nnl.11 - 14,95 konser -
1.,so l•on!K'r - 19,tO ,·aız ı 20,S5 konser • 
21,13 Leipdgılen ıtıtkll • 21,ôO ııenfonlk kon 
ser. 
hll'KREŞ - l8 pl.lk • 18 radyo orkes • 

trası - 20,f-O ıılil• • 21 .!\far5el Gal tarafın· 
dnıı solo l<f'lnnn l••ınserl • 21,SO tiyatro -22 
romen muslkl!I. 

ROM.\. - 18 pJAk • 18,45 1!1C!1 Hı musiki 
konseri - 17,46 kadınlar l<:ln • 18,80 tagan 
nl ve hatif mııı;lld - 21,t5 bir operet. 
BGDAPF.ŞTE - 10,15 plllk konSt'rl • 

18,0:S t11lgnn orl<P!ltraaı - ıs' kore konseri -
21,15 filarmonik arl<eetra konseri • 22 ı:I· 

gan mıuıılklsl. 

OSL<> - 19,SO Norwç gattllerl • 28,15 
h3Jk ııarkılan. 

MOSI{AVA - 9 dan 21 e l<adnr neşri • 
yat. 

\'AUŞO'\'A - 18,10 plftk • lS,M orkes • 
tra konseri - 20.~5 r:ıdyo gMere • 21 mu
siki 21,15 senfonik konser - 23,50 damı. 

PARIS - 9,80 jlmnastll< - 9,.15 musiki 
10 hııber - 1',SO musiki • 21,ol."i haber - 22 
radyo kon!!er - 2%,45 haberler - ıs Betho
vcn • 28,30 Debils!ll. 

BORSA-
13 Nisan 932 1...!-ç,.• d_ı ....,_K_",_Ps'P"n-dı-ı 

Kambiyo 
F rnsız Frangı 

l Jngiliz lir:ısı Kr. 
- T .L. mukabili Oolar ... 

r.ıreı 

Pelqa 
O rahmi 

lı. frank 

. . 
... 
.. . 

Leva 
Flnrin 
Kuron 
Silin~ 
Pezera 
Mnrk 
7.lotı 

Pengl\ 
Le\ 

ı Türk llrn~ı Dinar 
('ervonec Kuru~ 

Nukut 

Fransız Frangı 
llolar 
lngilıı: !ırası 
Liret 

Borsa harici 
Altın 
Mecidiye 
Bnnknoc 

' 

tfı8 50 
209 
794 
21:' 

92~ 

1 
4. 50 

l 23 

171 
212 ;;o 
802 
22 

- Maalesef Madam, dedi, ona 
dair hiç bir malumatım yok. Siz 
onun nerede olduğunu biliyor 
musunuz? 

- Biliyorum. 
Kont heyecanlı ayağa kalkb: 
- Rica ederim söyleyiniz. Der-

hal kendisini gidip bu'ur, ayrıl

ın amız için ne llzımsa onu ikna 
ederim. 

Elena güldü: 
- Azizim Kont, evvelce de 

söylemiştiniz, ve o zaman size 
katiyetle ret cevabı vermiştim. 

Hem, karınızı nasıl ikna etmeyi 
tasavvur ediyorsunuz. 

- Ne ist< rse, kaç para isterse 
veririm. Onu en zengin kadınlar 
arasına çıkarabilir· m. Tek benimle 
ayrılmıya razı o'suo. 

- Ben onun buna ralı olaca
ğıaı tahmin etm:yorum. Benim 
bildiğim ve tanıdığım karmız, 
sizden büsbütün başka bir şey 
istemiyecektir. 

- Ne? 
- Terkedilmenin azabını öde· 

menizi !.. 
Kont sap sarı kesildi. Başını 

ellerinin arasına alarak bir müd· 
det öyle durdu, sonra doğrularak: 

- Elena, diye haykırdı, Kas· 
telmeyran bir cani olamaz. 

Ve sallana :JalJana çıkıp gitti. 
Elena peşinden kahkahalarla 

gülüyordu. Bu kadın ne kadar 
kalpsizdi ki, zavallı adamı, aç· 
kının ve güzelliğinin karşısında 
e:ıip kavuruyor, onu cinayete 
seYkediyor ve peşinden de gü
lüyordu. 

Kont çıktıktan sonra içeriye 
Sonya girdi ve : 

- Gene ne var Elena, öiye 
sordu, ona karısındanm: bahset
tin?. 

- E\·et gene aklını başmdan 

kaçırdım .. 
iki kı::rdeş gülüştüler. 

VE 1 F Ş AA T ... 
Fraooy eşyaların arasında sert 

bir cisme dokundu. Hemen dog· 
rularak: 

- Lartig, dedi, bak. 
Mühendis, bir an için pence

reyi bırakarak polis hafiyesınin 
yanma yaklaştı; ve hayretinden 
dona lrnldı. 

Zıra, göıler:nin önünde, e~-

yaların arasında Markinin şa
tosuadan çalınmış olan kasalar 
duruyordu. Po is hafiyesi: 

- Görüyorsunya azizim, dedi. 
Artık elimizden kurtulamazlar. 
Mübendiı bir kelime söyleye· 

miyordu. Rengi sap sarıydı. Ne
tice yaklaştıkça heyecanı artı· 

yordu. Bununla beraber sonuna 
kadar ve her şeyi öğrenmeğe 

karar vermişti. 
Franoy: 
- Haydi, dedi, sen gene pen

cereye g:t, ben de şunların ıçin
de ne var ne yok bir bakayım. 

Tefrka: 

60 

Nakleden l fll• 

O gün son gündD. Polis ba& 
yesiyle beraber bir hafta dohıf 
maşlar ve en son gün, burasııı 
bulabilmişler, iki kız kardeŞ 
oleyhine en mühim delilleri e 

1 

geçirmişlerdi. Franoy kasaları• 
içinden çıkardığı evrakı okuY0~ 
ve zaman zaman kuvvet alara 
hayretle bağmyordu. 

Onun çıkardığı bu sesler, ıııt 
hendisi dalgınlıktan kurtarıyor, 
odeta ikaz ediyordu. Bir aratlkı 
Franoy: 

- l~te, dedi, kuvvetli bir de' ; 
Jil daha okur musunuz. ı 

Lartig kiğıdı aldı. Okudu ı;e 
hiddetle "alçak,. diye baykırd~ 
Franoy: 

Her: halde gezintilerimiz bot• 
çıkmadı. 

Mühendis dişlerini sıkarak: . 
- Ne tcadar deliymişim, d1' 

ye mmldandı. 
- Ben de işin başlangıcınd• 

öyleydim. Yalmz ben aşık değİ' 
lim. Gözlerim bağlı değıldi. f 11' 

kat Lartig, yarını düşününüft 
sıze intikam getirecek olan yarı' 
nı. 

Franoy çalışmakta devam edİ' 
yor. Ara::;ır::ı kalkıyor, kulübeoi~ 
etrafını dolal)ıp dinliyor, tekr•' 
geliyordu. 

- En fenası şuki, diyordu, bıJ' 
ranın 3ahipleri, bizi burada vurı' 
bilirlerde .• hemde kabahatli sa' 
yılmazlar .• Öyleya. haneye tarıı• 
etmiş vaziyet~eyiz. 

(Bibnedi~ 
GLORY A SiNEMASI müdirift 

B:ıyram münasebetile Milron'un ( Bli' 
BUf.,'un ÇETESi) (La hande a Uouboll 
• filmini r ........ .,. nkçf\""t #.,,.A. Ôf 00 ,.,, 

iti aren hlh ük gala gösterileceğinin mu!r 
terem muşterilerlnc ıırzeylcr. ...../ 

Kadıköy SUreyya slnemasındl 
14 nisan 932 perşembe gününde' 

itibaren Ramon nuvaronun lmpe
ratorun yaveri il:lreten Çin • Japofl 
harbı. ~ 
----~-------------:;...,,, 
Fransız ti vatrosundl 

Bu a' şam 21,30 dn 
Raşit Rıza Tivatrosu 

sen'atk§rları 

OTELLO 
Cuma giındüz ıs de (Demlrhe11I 

mUdürü) Piyes 5 P. Nakleden Vcd•1 

L.:rfi bey. Cuma a "ş:ımı 21,SJ da (Ser· 
seri) 4 ı erde. Nakleden : Muhtar bcf 

Raşit Rıza tiyatrosu müdüri• 

yetinden : 
S:ıhnen~ konülacak operetlerin b:ı'' 

he\'etlerin~le ç:ılışm:ık istiven hanım':ırıll 
. 1 d k .. , h .. I~ kurs :ıra C\'aı:n etme uzere er gun 

ile 14 ar:ısı yn Fransız tiyatrosuna yaht.J1 

Beyoğlu lstıklAI caddesinde 81 No. d• 
3 üncü kat Zehra hanıma mür ıca:ıtl~ 

Bu akşam Artistler gec'ef1 

Beyoğlu E O E N salonund1, ze:ıgi11 

program. artistlerle beraber gece yeı~ 
SUREYYA Tiyatrosu 

ERTU~RUl. SADETilN n ARKADAŞLAJtl 

Süreyya 
sinemasında 

Mühendis, pencereden orman- lf nisnn Cuma 
lıkta kaybolan yola göz erini dık· akşamı s:ı:ıt 21,30 

k k da Babalar1n miş düşünüyordu. Bug:.in i i ız 
GUnahı ve 

kardeşin bahsettikleri sekiz gün Bravo Rejisör 

_b_it_m_iş_h_··----------- )llkınd:ı : Lad:ım o ham~ 

Bayra Hediye -__ ..... 

~:==VERES. E 
Yıtrıltki 

cuma BUBUL'un Çetesi GLOR akıamı \La Baıı<le a Bou~oule) filmıııue. 
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lstanhul lladyos1111da bir kmıfeı-ans Mozaik~ler yeni ıııima A ·ı iyor 
Eskiden i18hi bir sır 1:=!:11-~k ...... 1:ı-~:;:h;1~~~s yeni binalarda aranılan 

O an gu••zeJJı• Boston şehri Biz~ 1•ns eoıtitüıü Jf •k d l f d d ... :~~=~a~ya:::~·=:~;n<l~:~~b!:~ gü:ıe. 1 eği ~ a ır 
Bugün beşeri bir ilimdir ıaiklerin meydana çıka;~!·•ması 

Evvelki ak§am Jstanbul rndgusunj 
da Relik Alımcı bey tarafından gir -~ 
nıinci asırda kadın ve kadın güzelli -
ği,. mevzulu bir konferans ı·erilntiş -
ti. Bu konferansın hulasasını aşağı. 
Ya derccdiyoruz 

"Bizde ötedenbcri gönül kimi se -
verse güzel odur, derler; münferit 
hadiselerde hiç şüphesiz evet. 

Zira sevilen kadının şekli, dışı, za 
hiri ınevzubahis midir? 

Sevilen kadın bir idealdir. Muhay 
Yeleınizin kuvyetli projektöl'iı al • 
tında re11k rt?nk parıltılarla göz -
lerirnizi kamaştıran kadın, bize gör
~ek is~diğimizi gö::.teriyor. Sinirle
:rınden sinirlerimize boşalan elek -
trik seyyalesi bizi daimi çarprntıya 
;erıniştir. .:\füf ekkiremiz, su.suzlu 

unu onun karanlık ruh denizinin 
~enişliğinde serinletiyor. Sevilen ka 
~~, ~hnda güzel, orta güzel, veya 

k 
Ruzeldir; fakat seven için daima 

ço güzeldir. 

n Buna en samimi bir imanla ina • 
1Yorurn. 

.. Giizelliğe ölçü olmaz. derler. Bu 
soz eg~er ·· ll'k · d · I r guze ı , o engın enız e-
) e benzer ılq kenarında duranlara haş 
·etıe karışık, bir hayran Irk verir; 

onlar "h· se gı l uçsuz bucaksızdır demek· 
z 1 e.~et, bu fikirdeyim. Fakat gü • 
e lıge ··ı .. 1 d 

g .. o çu o maz emek sadece 
uzeıı· ~ · 

ıgın mikyası yok demekse iş 
~ buna inanmıyorum. Çünkü ben id 
ıa ede ~. k" .. ıı·ı d .. le ...... cegım ·ı, guze ı ,\: e goz· 

trr &orulur, elle tutulur bir varlık -
hl \"e onunda muayyen ölçüsü, yardası 
z ~::esi, arşınr olmak lazrmdır. Gü -
~~ bahsinde milletler, ırklar bir 

1 
1.rne esas olduğu gibi topluluk -

~r, ıklirn, yetişme ve yaşama şekil1e 
~ de başka bir te rike zemin hazır· 
aınryor mu? 

bir }J~~ de~·rin, her medeniyetin ayrı 
.. ~uzellık -teltıl<kisi olduğu gi.bi 
)ırn11n • 
bir ij cı asrın da kendisine mahsus 
dır gz·ze1Jik telftkkisi olması lazım• 

· ıra ·· . Yat .. guzellık hayattır ve ha • 
iİşnı~d~teınadi bir olgunlaşma ve de· 

ı:r. 

Yirınin . 
di hayat cı asır medeniyeti, iktısa-
si olarak ŞartJ~rınm tabii bir netice
de tece]J· ına~ıne medeniyeti şeklin
sür'atu 1 ett:ı. Makina, hareket ve 
&afhas r. Onun içindir ki, hayatın her 
ti gör!;;.~a bu vasıfların hakimiye-

ur. 
Bu ·· hıın gun iktısadt ihtiyaçlarımız ÇC• 

gijçJeış :e .hunlara cevap verilmesi 
da . ŞJnkıştır. Bu ,·aziyet karşısın -

' ırn • ınak ve an nispetinde kazancı çoğalt 
ntin t kısrnen olsun muvazeneyi te 
''a:r ~ ;1~ten başka yapılacak şey 
için d~· ~·Ie!se bunu temin etmek 
te hu .. daırnı hareket n sürat! .. l~
tutı RUnkii Yaşayışımızın tabii, za • 

rnanzarası' lkt . 
lısın ISadi zaruretler kadını da ça -
dl a ve kazanma hayatına siirükle -

Yi:rın· • ....._ ıncı aSTın kadınr, yirminci as 
••11 Cr.k ~. 

na tab:gı gibi aynı hayat şartları-
l'ors 1 olduktan sonra yalnız yaşı· 
li"Ysea ~endi hayatını kaznnacak, ev • 
le p aıJe ocağının yükünü koca..;ıy -
ıııre~raşacak demektir. lktısadi za· 
l'efaıı er. karşısında aile ocağının 
nanı ı a.ıle içinde çalışan ve ka1..a
lr g"a~.ın .. birden fazla olmasına bağ
dın oıukuyor. Böyle olmasa bile ka 

ın h'· 
labiJ ~r17:nıt Ye şahsiyet sahibi o -
sey ~esı ıçfn müstahsıl olması kim· 
buı' 0 YUn iğmemek mecburiyetinde 

!nnıasr lı'\zrmdır. 
ou .. 

htak • gun hiila çalışmak \'e kazan• 
)i, gitı~ttyacını duymryan kadın, nes· 
llıkt hk~e azalan bahtiyar bir mah 
akib u: kı, heyhnt, bu nesli bekliyen 

e ~en endişe edilebilir. 
hu Çal ışınak ' 'aziyetinde olan kadın 
ğu ~ ışınanrn getireceği yorgunlu 
hatı· rşılıyabihnek için evvela sıh· 

ı olrnalr<Jır. 

ı Sıhhatli b" •• d • • b" 
ılık ır vucut aımı ır can -
sıhhat~~ e:imlilik membaı~ır. Fakat 
&Uzelli~ hır vücut işlenm~miş bir 
nun Uz :· haın bir madcfedir. Bu
raşınas:rı~de san'atkar elinin uğ • 
ıne:rnıerd zı~dır. Küt1e halindeki 

en hır Veniis çıkabilmesi f. 

çin nasıl yaratıcı ve yaşatan bir hey
keltraşlık :;an'atına ihtiyaç varsa 
sıhhatli bir vücuttan güzel bir vü• 
cut çıkabilmesi i~in de böylece bü
yük bir kudretin sihir:kflr mesaisin -
den istifade etmek zarureti Yardrr. 
Spor, aradığımız bu heybetli kudre -
tin ta kendisidir. 

Sağlam, canlı, kanlı, hareketli, 
düzgün vücutlu bir nesil! Zannede -
rim ki Türkiyenin buna çok ihtiyacı 
rnrdır. 

Yirminci asır kadınına güzel diye
bilmek i~in onun sıhhatten gelen bu 
şekli güzelliğini kafi sayabilir miyiz?. 

Sıhhat, yirminci asır güzelliğini 
terkip eden unsurlardan biridir, fa. 
kat hep 'i değildir. 

Güze11iğin bir ruh kuvveti de -
mek olduğunu hatırlarsak daha ne· 
]er lazım olduğu kendiliğinden mey
dana ~ıkarr. Yirminci asrın kadını, 

müstakil şahsiyet sahibidir, demiş· 
tik. "Şahsiyet,, i vücuda getiren şey
ler nelerdir? Duymak. düşünmek, 

bilmek, duygu, düşünce ye bilgiyi 
yaşa),şa tatbik edebiJmek gibi şey • 
ler mi? •• tlyleyse yirminci asrın gÜ• 
zel kadını bu rnsıfları haiz olan 
n onları en iyi şekilde terkip edip 
şahsiyetinin kuvvetini bize göz ka • 
maştrrrcı bir şekilde gösteren ka -
dm oluyor. nu takdirde yirminci 
asrın güzel kadını, asrının hakim 
,·asfmı taşıyacak, zeka, kabiliyet n 
kültürü canlı, hareketli olacaktır. 

flanımef en diler, Beyefendiler; 
Güzellik eskiden Allah ,·ergi."i 

idi; anlaşılıyor ki, bugiin insan ese· 
rldir. 

Güzellik esldden hir şekil aydınlı
ğıydı, bu gün bir zeka parıltısıdır. 

Bu meçhul ve esrarengiz alemin 
insanlığa asırlarca kapalı duran ka· 
pılarınr insan zekası bu gün artık 
arkasına kadar r"mıştır. Onun i~in .. 
dir ki, ft;ldaen ilahi bir sır olan gü· 
zellik bu gün beşeri bir iJimdir. Bu 
ilmi öğrenen yirminci asrın güzel ka 
dını, her zaman Ye her türlü güzel -
dir ' 'e yirminci asırda her kadını her 
zaman ve daima güzel olabilir. 

Şöhretleri memleket hudutları· 
nı aşan, toprak, iklim, ırk ,.e mi11i -
yet fıırkı gözetmeden her mesafenin 
,-e her memleketin seyircilerine si -
nema perdesinden rııhmaniki huzur ve 
tese11i gibi görünen sahne yıldrzla• 
rını hatırlayınız. Onlardan biri için 
büyük Abdülhak Hamit vaktiyle şöy 
Je bir mısra söylemişti: 

Ne zaman istese güzeldir, o. 
Bu vecize asrımız kadını i~in 

"Şiar,, sayılabilecek kuvvettedir. 
Ben şimdi sahne yıldızlarından 

bahsederken siz onların her mem • 
lekettc adım başında görülen tak • 
]itlerini hatırlıyorsunuz, zannederim. 
Eve4 onları da konuşalım. Perde üs
tünde semavi bir melek gibi görü -
nen hayaletin yer yüzüne düşmüş ak -
si olmayı ideal sayan bu genç ka • 
dm. bize büyük hir derdi i~ret e -
der Şahsiyet z!'ıfı. • 

Ilanımef en diler. Beyef endi1er; 
Pek iryi bilirsiniz ki, yer yüzünde 

iki nevi insan vardır. Bunların biri
si hakiki insan ]ardır, ötekiler gölge 
insanlardır. Hakiki insanlar müs -
takil benliği olan, hil\;yeti tebellür 
etmiş, sahsiyet sahibi kimselerdir. 

~ . h Gölge insanlar, şahsıyetten ma -
umdurlar; toprağın üstünden gi • 

r. an bir tayf gibi ikanatlarını sürüp 
rız h ta h' 
geomiye mahkum olan ayaı ıç 

b. ~ man hirbir vcrde tek başları-
ır za • • 

na hiçbir iş yapmıya muvaffak ola· 
mıyan kimseler. her memlekette, her 
sakakta, vapurda, tramvayda, tren -

d k mı7.a rıkan sinema yıldızı e arşr " :-· 
t kl.tl • maalesef bu ikinci kısma a ı en, .. .. 

1 
• 

nahildiı ler. Bunları gormuş o.sa)-
dı, şüphe etmeyiniz, bizzat Greta 
Garbo da acıyacaktı. 

Hanımefendiler. Beyefendiler; 
Sözümü hürmetl<ar bir dost nasi

hatiyle bitirmeme müsaade huyu_: • 
manızı rica ederim. Kızlarımm gu • 
zel görmek istiyorsak onlara iki sc.r 
''et temin etmeliyiz: Sıhhat ve ~ahsı· 
yet. 

itinde çahtmak üıre ltalya\lan 
M. Marangoni adh bir mutaha f 
SISID geldiğini ya:ımışhk. I 

Mutahaısıs araıtırmayı yaptı
ran Amerikan müeısesenin di
rekUSrü Mr. Vilthemoare'la bir
likte camide tetkikatta bulunduk
tan ıonra Italyadan yeniden bazı 
mutahısısların getirilmesini temin 
maksadiyle dün Venediğe hare
ket etmiıtir. 

M. Maraogoni hareketinden 
evvel bir muharririmize şunları 
söylemiştir: 

- Daha evvel, Romadaki Sa
int Marc kilisesinin kubbeıinin 
tamiri işıne nezaret etmek üzere 
angaje edildiiim için bu sıralar
da ltalyada bulunmak mecbu· 
riyetiodeyim. Kilisenin tamirine 
baılanılmıştı. Bu it yakında bite
ceği için tekrar burya gelerek 
Ayasofya mozaiklerinin meydana 
çıkarılması itinde çalışacağım. 
ltalyadan gelirken bu iıte ihtisası 
olan bir kaç kitiyi de beraber 
getireceğim. 

Maamafih ben burada yokken 
Ayasofyada arattırma işine bat· 
!anacaktır. Araştırma; Mr. Vit
hemoore nezaret edecek, benimle 
beraber ltalyadan gelen ve dün
yanın en tanınmış mozaik muta· 
bassıslarıodan bulunan M. Gre
gorini'Je M. Benenoti kendisiyle 
birlikte çalışacaktır. 

Frengi 
Alman prof esUrtl 

neler anlattı 
Almanyada Vütsburg dar[U· 

fonunu cHdi ve efrenci hastalık· 
lar profesörü Her Zieler dün la
taobula gelmiş ve Gülhaoe haı· 
tahanesinde bir .konferans Yer
miıtir. 

Profesör konferanıında frengi 
tedaYisinden bahsetmiıtir. 

Frenginin Karaciger üzerinde 
yaptığı teairleden behsetmiş, fren 
ıi tedavisinde kullanılan ilaçla
rın vücuttaki lesirini zikretmiı· 
tir. Bilhassa Neosalvarsanuı Ka
raciğer üzerinde bazı tesirler 
yaptığı ve sarılığa sebeb olduğu 
hakkında şimdiye kadar hakim 
olan kanaatin tecrübeler netice· 
sinde yanlış olduğu anlaıılğını, 
bunların illçlardan ve Neosalvar· 
sandan değil dogrudan dogruya 
frengiden ileri geldiğini söyle

miştir. 
Profesör bu sabah Guraba 

hastahnesinioi ziyaret edecek, 
akıama lstanbuldan ayrılacaktır. 

Orman umum 
MüdtırIUğllnde 
Yeni teşkilAt 

Orman müdiri umumisi Cafer 
bey dün bayram tatilini geçir
mek üzere şehrimize gelmiştir. 
Cafer bey aynı zamanda vilAye· 
timiz orman iılerile de meşgul 
olacaktır. 

Yeni orman kanunu Meclise 
yerilmiş olup kanunun bu devre
de çıkartılması mukarrerdir. 

Orman yangınları hakkında 
yapılan tetkikatta bunların fun· 
dalıklara münhasır kaldığı neti
ceıine varılaıııtır. 

Orman umum müdürlüğünde 
yeni teşkilat yapılmaktadır. U-

Yeni Rusyad• i 

SoYyet ıniıJJari.f.İ ,,./ 
namını alao yeni P'-
bir inıa tarzı 
inkişaf eti!Jekte-
dir. Bo yeni 
mimari Rıılyaya 
{Dahsus değildir. 
~ünyanııı her 
tar ;afınd' revaç 
ve h.ıti'~et gör· 
mckteU.r. Sanat• 
tan fazla istifa· 
deyi nazarı dik· 
kate alan, ... 
dern üılu,, ~ 

Yeni m ...- :. · · göze en çok 
çarpan farika, ~nun, eski uıul
lerden, eıki ananelerin esaretin-

den kurtulmasıdır. Bu binalarda 
aranaa, güzellik değil, fayda te

min etmesıdir. Sonra bu tarz 

binalann inşaatı ucuzdur. Bina• ' 
ları süratle bitirmek mümkündür. 

Rusyada yeni tarzda yapılan 
binalar pek çoktur. Yakında 
MoıkoYada yapılacak Sovyet sa
rayı da bu tarzda İnfa edilecek
tir. 

==============:============================ı 

Yalova kaplıcaları yarından 
itibaren açılıvor 

, 

y ;tnf yaphrdan da§ havuzu ye parkı 

Yalova k .. plıca ve banyoları için ucuz yataklı pavyonlar Ye 

yarında11 itibaren umuma ·açıla- lokantalar açılmışhr. 
caktır. Kaplıcalarda, menim henüz 

Seyrisefain idaresi bu ıene başladığı halde otellerdeki oda
Yalovada bir çok yenilikler vü· ların bir çoğu timdideo tutulmuş
cude getirmiı, yeni parklar ve tur. Seyrisefaln idaresine her gün 
havuzlar inşa ettirmiştir. Kaplıca· bu hususta bir çok müracaatlar 
larda bu sene otel ve yemek fi- yapılmaktadır. 
yatları çok ucuzlattmlmı~tır. Resmimiz, Y aloYada bu sene 

Otellerden yemek mecburiyeti vücude getirilen dağ parkının 
kaldırıldığı gibi halkın kaplıca- bir kısmile şelaleli dağ havuzu-
lardan ucuzca istifade edebilmesi nu gösteriyor. 

1 Bayramlaşmalar ' ---
Toros gcnı;lerblrliğlnden: Toroslu genç -

lerln lxıyromm birinci glinU ö{;ledcn sonra 

aaat U te Hayriye Jlselerlndekl blnıılıırınd.a 

bnyramlaşmak için toıılıınmnl:ırı rica olu -

nur. 

h adr kijyiinde konser 
Cümhurlyct llıılk fırkası Kadıköy imza 

idare heyetinden: 

22 nisan 9S! tarihine rnüs:ıdif cuma gü • 

1 Gelenler, gidenler 

iki gün evvel ltalyadan gelen 
sabık Roma sefiri Suat bey 
dUn akşam Anknraya gitmiştir. 

§ Dün Alman bandıralı Kari• 
srube şehrmiıe 500 Alman sey
yahı gel-niştir. 

Kurban bedeli 
Flnlftndlya'dn mUklm Türk'lerden Zlyne • 

ttillah Ahscn Efendi, her sene olduğu gibi bu 
sene de Jrurb:m bedeli olnr:ıl{ '.I.ııyynre cNnl • 
y!'tl htnntı•ıl ~ııhf"i ne on ı'loıl'ıı &lioılunıl1 • 

nU s:ıat on hl' tc knm m!'rke:tlndc Kız.ıl top- fir. 

rıık nahl.Y"SI muslld heyeti tıır:ıfmdan umu-1--------:--------
:ma mnhsus bir kon$Cr \'r.rllecektır. Arzu ltlatbaamıza gelen eserler: 
edrn ztn-nhn beledlyo ch,.armdnkl ka:m mcr· 

ke7.lnl U- rlficrl rlcıı olunur. 

Blrutta veba 
Hudut vr. 13hlllt•r slhh3t llmum mUdıir • 

hlğUnden bildirildiğine .göre, ı nls.'ln 98% ta -
rlhlnd11 (B En UT) ta bir \"cb:ı \-Ck.'\SI gö" 

rUldUğUnd"n bu Uman mn,-ııridntmn knr ı 

muny!'nrJ ubblyc tedbiri konııimıı~tur. 

mum medürlük altı şubeye tak

sim edilecektir. Umum müdür

lükteki üç kişiden ibaret müşa

viriik vazifesi Jağvolunacaktır. 

LAboratu\1ar 
Tatbikatı 

Muallim kimyager Abidin Ha· 
tim beyin bu isimle neşrettiği 
eser fen kütüphanemiz için bü-
yük bir kazançtır. MuaJlimlere 
ve talebelere ehemmiyetle tavıi· 
ye edeıiz. 

ııı111111ıııııı1111ıııııııııı111ııııııı11111ıııııı111111ııııı1111111ıııı .. 

"Tarih" El kitabı- ~ 
\ mız yarın devam ) 
g edecek ~ 
... 11ıııııı111111ınıııı1111ııııııı111111ııııııı111ıııııııı11111ıı11111111 .. 
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k f d 
kimi haklı çıkardı Geliyor Maliye vckllett nezdinde teşebbüslerde bU. 

On eransın a ıunmak Uzere Ankıı.raya gidecek ga)Ti nıl1' 
[Baş tırıafı 1 inci Sl).,fada [Üst tarafı l inci sayfada J badlller heyeti seçllmi§tir. 

nın varidat Membaı olarak telakkisi federasyon merkeı:inde antrenör Esat Pa,,ayla Neşat ve Hamdi Beyle~ 

1 ariciye vekilimiz noktayi 
rım zı anlattı 

naza-
esasına müstenit olmaması ve sırf i
dame rnasrnflarını Ye amorti man 
hesaplarını koruyacak mertebede 
hulunması Hizımdır. l\lezhahaya ge 
tirllcn hayYanlnrın da mezbaha a · 
formda fen nen geçirmeleri lfızım 

gelen miidclet için ahır ücreti alın • 
maması iktıza eder. 

M. Grandini o verdiği izahat 
Cer.evre, 13 (A. A.) - Tahdidi tes

lihnt konferansı umumi komisyonun
da Brezilya murahhası teslihatın key
fiyet noktai nazarından tahdidi hak· 
kındaki Amerikan tekliflerini tasvip 
etmiştir. 

Uruge murahhası Fransız ıteklifi -
nin istiınat ettiği esas üzerinde rey 
vereceğini söylemiştir. 

Jran murahhası silah ve cephane 
yapmıyan memleketlerin \':lZİyetini 

tanzim etmek üzere bir rnuka,·ele ka -
leme alınması üzerinde israr göster • 
miş ve tahdidi teslihat mukavelesinin 
birinci maddesinin şimdiki şekilde bı -
rakılmasrnı istemiştir. 

Yogosla,ıya hariciye nazırı 1\1. l\la
rinkoviç sahillerin ve timanlnrın mu
hafnznsı ve deniz zabıtası için 1üzumu 
olmıyan bütün harp gemilerinin lmt• 
dmlması bugün mevcut ağır topların 
ve tankların şfmdiki se,;ye~inin tah -
didi ve bunlann Cemiyeti Akvam ta -
rafından murakabeye tabi tutularak 
taarruza uğnyan devletin istifadesi -
ne tahsisi, hava bombordımanlarınm, 
ldmya ve mikrop harbinin meşru mü -
dafaa halinde bile meni ve müteca • 
viz devlet alr· hinde cezai tedbirler a
Jmmasr tekliflerini hali bir proje tev 
di etmiştir. 

Türkiye hariciye vekiJi Tevfik Rüş• 
tü Bey bir nutuk irat ederek Türki -
yenin tahdidi teslihat hususundaki 
noktal nazarını izah etmiştir. 

M. Grandlnln verdifii izahal 
Cenevre, 13 (A. A.) - Tahdidi tes

Jihat konferansı umumi komisyonu 
mukavele projesinin birinci maddesi
nin ortaya çıkardığı umumi esasla -
nn müzakeresine devam etmektedir. 

M. Grandi silfıh kuvvetlerinin kem 
mi) et noktai nazarından tahdidi mak 
sadiyle ltiı.1;.ı 'hükumeti tarafından i
leri silrülen teklifin gayesi hakkında 

izahat vermiş, bu teklifin devletlerin 
taarruz ve tecavüz kudretini esaslı 
bir urette azaltmakla kalmayıp bun
ların müdafaa teşkilat Ye tertibn.tına 
da ı.r~ met nreceğini söylemiştir. 

1\1. Grandi taarruzi silahların 00. 
zulup dağıtılması lazım gelen bir ki.il 
teşkil ettiğini de sözlerine ilin·c et -
mfc:tir. 

M. Grandi silfth km'Vetlerinin key
fiyet nolrtai nnzarından tahdidi hu -
susunun kolayca ihlal edileceğine dair 
M. Tardiyönün dün ileri sürdüğü 

mütaleaya verdiği cevapta suiniyet 
faraziyesinin bazı teahhütlere giriş • 
miye mani olmaması lazım geldiğini, 
aksi takdirde karşılıklı itimat hissi p 

nin ortadan kalkmış olacağını söyle -
dikten sonra izahatına şu surette de. 
vak etmiştir: 

"l talya taarruı.i sila.blann tedrict 
ve mütenasip bir surette, kimyevi 
maddeler ve mikrop istimali kabilin
den siliihlann derhal imhasına taraf -
tar bulunmaktadır.,. 

M. Grandi tahdidi teslihatın şim -
diki silah kuvvetleri seviyesinin ehem
miyetli bir surette alçaltılmasiyle ta
mamlanması lüzumu hakkmda 1\1. 
Lit\inofun beyan ettiği fikirleri tas • 
vip etmiştir. 

ltalyanın muhtarası 

Cenevre, 13 (A. A.) - ltalya hüku· 
mcti teslihatın tenkis ve tahdidi me -
selesi hakıkında ltalyanm fikrini Ye 
noktai nazarını izah eden muhtra -
nın metninin tahdidi tes1ihat konfe -
ransr riyasetine göndermiştir. 

Bu muhtra şu suretle hülasa edi -
JebiJir: 

•·ıfora sılfthları sahasında her sı -
mf hücüm tnnklnnnm ,.e ağır topla • 
rın ilgası; deniz silahlan sahasında 
liattı harp ,.e tayyare gemilerinin ay
nı zamanda ilgası; hava siİahları sa
hasında bombardıman -tayyarelerinin, 
kimye,; maddeler ve mikroplar vası -
tasiyle harp hususunda kullanılan ve 
kullanılacak vasıtaların ilgası ve si
"·il ahalinin daha tam ve daha mües
sir bir surette himayesini temin 
maksadiyle harp kanunlannm yeni -
den tetkik ve tadili." 

Jtalyan murahhas heyetinin fik • 
rince bu teklifler yukarıda zikredi -
len harp vasıtalarınm hepsine şamil 
olması lflZim gelmek itibariyle deği · • 

l\levzou bahis davanın mahiyeti 
nazan dikkate alınırsa görülür ki, 
Şurayı devlet dea\'i dafresinin bu ka 
ı-arı İstanbul belediyesinin lehinde 
olmakla bernber şimdiye lmdnr mez
bahada tatbik edilen usulleri de tas
vip etmemektedir. Çiin~<Ü bu güne 
kadar lstanbul belediyesi mezbaha 
da muhtelif namlarla alman resim • 
Jcri kendisi için en esaslı varidat mem 
baı olarak telakki ediyordu. Şura

yı deYletin kararı bu telfıkkinin doğ 
ru olmadığını gÖ3tcrmiştir. Binae -
naleyh şimdi İstanbul belediyesi mez 
bahn resminin istifası müı;;külünü ta 
dil edecek demektir. Fakat diğer 

taraftan Şura:n devlet şimdiye ka
dar alınmış olan Ye hayvan sahiple
ri tarafından fuzuli addedilen resim 
1erin iadesi talebini doğru bulmamış 
tır, Çünkü bu suretle mezbahaya ve
rilmiş olan resimler kasaplar tara -
fından et fiatlarına znmmcdilmek su 
retiyle halktan alınmıştır. Bu iti • 
barla liendilerinin ayrıca bir zara
rı yoktur. Ve nihayet belediye tara
fından alınan mezhaha resimlerinin 
maddeten iadesine de imk~in yoktur. 

K1ragın zararlan 
lzmir, 13 (Yakıt) - Manisa, 

Kasaba, Salihli bağlarında kıra
ğıdan yüzde ikiden on ikiye ka
dar, Bergamanın Kınık nahiye· 
sindeki bağlarda yüzde doksan 
zarar olmuştur. 

Burnuvadaki define 
lzmir, 13 (Vakıt) - Burnuva

da emvali metrukeden bir evde 
bir define bulunduğu ihbar edil
miıtir. Hafrivat yapılıyor. 

mez bir plan teşkil etmektedir. HUviyeti meşkOk bir adam 
Bu harp vasıtaları muayyen bir 

müddet zarfında hemen veya tedricen lzmir, 13 ~Yakıt) - Hayrı na· 
imha edilebilir. mında birisinin nüfus tezkeresini 

Knra silahları bahsına gelince ı . hamil o~arak dolaşan Domik oi· 
falya her sınıf ağır topların tahribini lu Hayik iıminde bir ermeni 
,.e .lende sahille.: deki vey·ı g.ımiJer • şehrimizde yakalandı. 
deki ağır topların naklin' m\imkün 
kııa•,i•ecek 01 .. n ı.on kunoaı.J:t .. , vap - Bakırköy Cimento 
mamayı akit taraflnnn tenhhüt et • r- k A · Ş;-k t' d 

1 • • ı· 1 · db" ı k t k ur nonım ır e ın en : wc erını :ıme ı )ır ıe ır o arıt c - • 
Jif etmektedir. Şirketimizin 1931 senesi :ıdi he}cti 

Akit taraftarların, her şekilde mü
snllah \'eya zırhlı 1rnmyonlann ilga
sını da kabul etmektedir. 

Sınai muvaff akıyetlerimiz 

umumiye içtimaı 30 Nisan J C)32 t:ırlhine 

müsauif Cumartesi ıiÜnü sııat 1 O da Şir
ketin lstanbul'da B:ıhçekapısınd:ı 4 cLİ 

Vakıf Hanında 4 cil katta k:lin y:ızıba

nelerinde vukubut:ıcağından asaleten ve· 
ya vekdleten en az 50 hisse} e malik 
bulunan hissedarların içtima gününden 
lbka\ bir hafta cvel hisselerini şirket 

veznesine tevdi ederek mukabilinde dü
huliyc varakası alm:ıları lüzumu il~n O· 

Junur. 

Döşemelik kumaşlar daha ucuza 
mal edilecek 

Kayserideki iplik fabrikası şayak ve 
dokuma fabrikası haline getiriliyor 

Ruznamei müzakerat : 
l - J 93 I senesi muamel:ltına ait 

he)·etl idare ve murakıp rııporlarının o· 
kunması, 

Sanayi, maadin bankası umu

mi müdürü Sadettin bey dün 
Istanbula gelmiştir. Sadettin bey 
banka heyeti umumiyesine işti
rak için Ankaraya gitmişti. 

Heyeti umumiy~de banka, 931 
ıencsi bilançosu 665,323 lira 
47 kuruş karla kapanmıştır. 

931 ıenesinde fabrikaların ken
di sermayeleri dahilinde ıslahları 
faaliyetine devam edilmiştir. 

Bu arada Bakırköy ve Defter· 
dar f•brikalarana yeni makineler 
getirilmiı, Beykoz fabrikasında 
da dolap ve liurutma daireleri

nin inşasına baılanılmıştar. 
Hereke fabrikasındaki tamirat 

devam "tmeldedir. Bundan baş· 
ka şimdiye kadar eltezgahlariy· 
le yapılan Hereke döıemelikle
rinin bundan sonra piyasaya da

lla u ı fiatlarla çıkarılmasını 
temin için, fabrikada yeni bnzi 
tu·saL iJaye edilmiş, yünlü ku· 

maş imal kabiliyetinin genişletil- 2 - I 9.~ 1 senesi bilAnço \ "C kt\ru 
meıine başlanmıştır. zarar hesabının tasdiki 

Uşoiak şeker fabrikası muvaf· 3 - 1 leyeti jdare •~larının ıbrası. 
fakıyetli bir faaliyet göstermiştir. 4 - l\lurıkıp ıntihnbı ile ücıetlnin 

ptesiti. 
Bu faali yet neticeıinde 87 40 ton ~2~~~~~wmc~*'5!;s=~:::=r.• ~1:::=;-::;-:!*=:=:::::-
şek er iıtihıal edilmiştir. Bu fab- nişletilecektir. 
rikaya geçen sene ilave olunan Banka; Uşşak şeker, Ma'atya 
ispirto fabrikası istihsal faaliyc- elektrik, Trabzon elektrik, Kü-
tinin bir milyon kiloya yaklaşa- tabya çini, Yalvaç debağat şir· 
cağı anlaşılmaktadır. ketlerinin sermayelerine iştirak 

Sermayesinin en fazla kısmı etmiş ve 4t269,997 lira vermiş-
ıanayi ye maadin bankasına ait tir. Ayrıca bankaya devrolun· 

dukları tarihten itibaren Hereke, 
o!an Kayseri Bünyan iphk fab- Beykoz, Bakırl<öy ve Defterdar 
rikasının şayak dokuma iıleri fabikalarmada banka tarafından 
üzerinde çalışması için bir pruje 4,088,766 lira sarfedilmiş, çeltik 
hazırlanmıı Te icap eden makine- iplik fabrikaların• da 632,933 
ler Defterdar ve Hereke fahri· lira verilmiştir. Buna mukabil 
karından ayrılarak Kayseriye bankanın hükumetten aldığı tab-
gönderilmiştir. sisat geçen sene verilen 1 mil-

932senesi içinde bankaca sana- yon lira da dahil olduğu halde 
yic~lere küçük mikyasta kredi 4,237,099 liradır. Fabrikalarda 
verilmesine karar Yerilmiştir. aafolunan 4 milyon küsur liraya 

Kredi muameleleri bu sene mukabil bu fabrikalar bankaya 
içinde ehmiyetli bir tekilde ge- 8,088,766 Jira kar temin etmiştir. 

tarafından yeni futbol nazariyatı mUtc3ekkil olıı.n heyet bayramdan sonra ~· 
anlatılmıştır. Müdafilerin yan karaya gidecektir. 
hafların ileride oynamasının fay- KILA'VUZLCK HAKKI - VilAyctçc ya• 

pılan tetkikat neticesinde limanımız d3huııı• 
dalan izah edilmi4tir. de kıltı.vuzluk yapmak hakkmm mllnh~ 

Diğer taraftan federaıyon lı:· Seyriscfalne alt olduğuna karar verllml.§tır· 
mirli oyuncuların gelmeleri do· tKt VAPUR ştRKETl - Haber veril' 
layısiyle milli takımın takviyesine diğine gtıre Yelkenci zadcyle Sadık zade \._. 

pur ıPrlteUcrl birleşmişlerdir. 
lüzum görmüş Hayati, Cevat ve KAÇAK \'ERGlLER _ Bazı vorgllerill 

Bürhan Beyleri l<adroya ithal 927 de munını zamana uğradığı ıınıaşıJııu:' 
etmiştir. Milli takımımız yarın tır. Bunun seb<'bl memur kadrosunun azıığt 

olarak gôaterllmcktcdir. 
Macarlara karii son talim ma- ASILSIZ nlR HABER - aso lira ncreua 
çını yagacaktır. belediyede blr iktiııat mUşavirllği ihdas edi· 

F edcrasyonun dün akşam gön- ıcceği asılsızdır. 
derdigw i tebligw ıudur: SÜRPAGOP l\IEZAULIGI - SUrUpaı;ol' 

mezarlığmm mahlen k~ hakkında veri • 
TUktye l.'lıtbol Fl"deraayonundıı.n: len karar lın)Tam ertesi tatbik edilecekUr. 
ı - 17 - 19 nlMnda yııpılac3k Türkiye 

Ehli hayım bayramdan sonra mezarlı' 
l\lnc-:ırlstnn mUsııbakalan için ha:ıırlanmak-
tn olan Milli takım ıızasma, 15 :nisan cum:ı ğa giderek tcUdkatmı yapacak, raporuJ1

11 

ve bunun mahltemede katı karanm tenııııs 
ı;-ilııü ısıınt (15) te teknik bir konfcran'I ve-
rilecek wı 16 cb Tnkslm stııtyumunda son eylJyccekUr. 

hazırlık maçı yapılncaktll' .• Bıı mtıruıııcl>etle 
l\lllH tnkrm kadrosuna dahli oyuncuların ilk 
ıonçlannıı lştlrnl~ etmesi uıruretl \•ardlr
nuntıınıı mensup oldukları knlUpler bundan 
mUsU-!llla olduğu taktirde o g1lnlrli ilk mil· 
fiahalmsınn tııtlrak etmezlerse puan kaybct
rnlyeceklenllr. Bu tebliğ ıılMcnd:ır kuliip -
lcre, t tıınbul mmt:ılmsma '\"O lUllll tnkun 
mensuplarına blldlrUıniııtır. 

2 - Hazırlık maçlanndıı teerübelcrtne 
lmklln knlmamııJ olan İl.mirli oyuncuların 
bermutat maça tııtfrnıdcrtnde falde olma -
dığmdan lUllli takım kadrosunun takviyesi
ne lü:ıum hMil olmuş ve Fenerbahçeden ~ 
'\'3t, Bcşlktnııtruı Hayati, Galata.saraydan 
EUrh:ın Bcyl<'rln kadroya almması takarrür 
<'tmlııtlr. Milli takım oyuncularmm Gala -
tns."ıray kulllbilndn t"umıı gllnO saat 16 tc 
hazır bulunmaları rica olunur. 

Maarifte : 

Talebe ve not 
Evvelsi gUn Vlyanadan §chıimize &'eleıi 

DarUlfünun emlnl Muammer Ra.şlt Bey dllll 
DarWfünuna gelerek rneıis;ul olmu§tur. ){U' 

ammer Beyln Viyıınada bulunduğu ım~ 
ancak bir defa toplanab!len divan yakında 
tekrar toplano.rak biriken mcseellcrl neUCt" 
lendlrccekUr. 

Muammer Raşlt bey 
DarUlf Ununda 

Maarif vckA.leti mekteplere gl!nderdlti 
blr tamimde muallimlerin mU!rcdnt proğra• 
mmı ve ders kitabını ta.nzimen takip etme• 
lerinl ve talebeye not tutturulmasını bildir -
mlııUr. 

-;=======~=====-;;;;;=================~-
' 3. K. Sa. Al. Ko. dan 1 

K. O. için (150,000) kilo fırın odu 
nu pazarlıkla alınacaktır. }halesi 14 
- 4 - 932 perşembe günü saat 10, 
30 da komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnameyi almak üzere 
her gün ve pazarlı~a iştirak cdecckle 
rin de va'kti muayyeninde komisyonu 
muza mürncaatlan. (193) (1465) 

ljl 3 "' 

K. O. ihtiyacı için benzin pazarlık 
la alınacaktır. lhalesj 21 - 4 - 932 
perşembe günü saat 15.30 da komlSyo 
numuzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak üzere·her gün ,.e 
pazarlığa i., tirak edeceklerin de vak
ti muayyende komisyonumuza müra• 
caatları. (199) (1466) 

"' . . 
J{. O. Nakliye taburunda mevcut 

de yapılacaktır. Şartnamesini almak 
ğı 24 - 4 - 932 pazar günü saat 15,5 
köhne 67 kalem malzemenin pazarlı
istiyenlerin her gün komisyona ve eş 
yayı görmek üzere nakliye taburuna 
Ye ihaleye iştirak edeceklerin de vakti 
muayyeninde komisyonumuza müra -
cnatlari. (200) (1467) 

"' * "' 
3. K. O. hayvanatı ihtiyacı iç.in 600 

katana yem torbası \'e 6,000 gebre pa 
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 14 - 4 
932 perşembe giinü saat 11,30 da ko
misyonumuzda yapılacaktır. Taliple -
rin şartnamesini almak üzere her 
gün ve pazarlığa i:. tirak edeceklerin 
de Yakti muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (201) (1468) 

" t o 
K. O. ihtiyacı için 70 çift 12 tek ko 

şum pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
14 - 4 - 932 perşembe günü saat 11 
on birde komisyonumuzda yapılacak 
tır. Şartnamesini almak ve eşkalleri 
ni görmek üzere her gün Ye pazarlı
ğa iştirak edeceklerin de vakti' mua:r• 
yende komisyonumuza müracaatları. 
(197) (1467) 

• • * 
Ordu ihtiyacı iç.in aleni münakasa 

ile iki kalem Serom alınacaktır. lha 
Jec:i 27 nisan 932 çarşamba günü sa
at 16 da icra edilecektir. 'faliplerin 

muayyen vakitte komisyonda bulun • 
maJarı ve şartnamesini almak istlyeıı 
lerin her gün komisyona müracaatla• 
n. (185) (1376) 

* * * 
K. O. için 400 odun baltası pazar• 

Irkla alınacaktır. ihalesi 24 . 4 - 93S 
pazar günü saat 15 te komisyonumuı. 
da yapılacaktır. Taliplerin şartna • 
mesini almak üzere her gün Ye par..ut 
lığa iştirfık edeceklerin de ''akti mu• 
nyyeninde komisyonumuza müracaat
ları. (19::>) (1443) 

K. O. kıtaatı ha}"·anntı nal irnalill 
de lrnJlanılmak üzere 6:> ton kok k& 
mürü pazarlıkla alınacaktır. lhalesi 
21 - 4 - 932 perşembe günü saat ıs 
te komisyonumuzda yapılacaktır• 

Taliplerin şartnamesini almak üze
re her gün ve pazarlığa iştirak ede • 
celderin de vakti rnuayyeninde ko .. 
mi yonumuza müracaatları. (196) 
(1444) 

"' * • 
K O. ihtiyacı için 74 yemek tevzi 

kepçesi alınacaktır. Pazarlı!:rı 20 -
4 - 932 çarşamba günü saat 15 te ~ .. 
pılacaktır. Şartname ve nümunesi11l 
görmek istiyenlerin her gün ve pa • 
zarlığa iştirak edeceklerin de vakti 
munyyeninde komisyonumuza müra .. 
caatlarr. (20:>) (150:>) 

Ordu sıhhiye ihtiyacı ıçın 31 k&· 
lem eczayı tıbbiye pazarlıkta alma • 
caktır. İhalesi 2:> - 4 - 932 pazarte
si günü saat 15 te komisyonumuzd• 
yapılacaktır. Taliplerin şartname • 
sini almak üzere ,.e her gün pa7.ar1ı• 
ğa iştirnk edeceklerin mkti mua:r • 
yende komisyonumuza müracaatları
(202) (1:>02) 

* 'it * 
Çatalca l\Lc;t l\Iv kireçli suyun tal 

fiyesi için malzeme alınacaktır. J • 
halesi 20 - 4 - 932 çarşamba günd 
saat 15,5 ta komisyonumuzda yapı • 
lacaktır. Taliplerin artnamesini al· 
mak ve keşifnarnc ini görmek üzere 
her gün 'e pazarlığa iştirak edecek • 
)erin de vakti muayyeninde komi~ • 
yonumuza müracaatları. (203) (1503) 

Gürfırük Muhafaza Umum 
Kumandanlık Satınalma komisyonundan 

Gümrük Muhafaza kıtaatı ihtiyacı için (15,000) mQtre yazlık 
haki elbiselik kumaı ile 700 metre astarlık bez kapalı zarf usu
lile satın alınacaktır. 

Şerait ve evsafını anlamak istiyen taliplerin Ankara,da Ev
kaf Apartımauında Gümrük Umum Muhafaza Kumandanlık aatın 
alma komisyonu ile lstanbul'da Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne 
müracaatları. 

ihalesi 4 Mayıs Çarıamba günil saat 14 te intaç edilecektir, {1490) 



[ Devlet Demlryolları ilanlan 

Kntahya-Bahkesir hattının Bahköy, Piribeyler, Dursunbey, 
Gazellidere, Dada, Mezitler, Nusret, Çandır ve Balıkesir istas· 

yonlannı ha•i son kısmının 24-4-932 tarihinden itibaren yolcu ve 
bilumum eşya münakalatına açılacağı ve Eskişebir-Kütahya-Balı
keair arasında cumartesi, pazartesi, perşembe; Balıkcsir-Kütahya
Eskişebir arasında cuma, pazar, çarşamba günleri atideki tarife 
mucibince birer muhtelit trenin seyrüsefer edeceği muhterem 
halka ilin olunur. (1509) 

Eskişehirden Balıkesire 
Rskiıehirden Hareket 4,20 
Kütabyaya muvasalat 7,32 
Kütabyadnn hareket 8,30 
Balıkeıire muvasalat 18,4 l ----

Balıkesirden Eskişehire 
Balıkesirden Hareket 8, 12 
Kütahyaya muvasalat 19.14 
Kütahyadan hareket 19,20 
Eıkifehire muvasalat 23,04 

Gedikpaşada Jandarma satınalma 
komisyonundan: 

iki bin adet yerli mataranın kapalı zarfla münakasası 19 Nisan 
932 salı günil saat onda yapılacağı ilan otunmuşsada meıkfır gün 
bayrama müsadıf bulunduğundan münakasası 20-Nisan-932 çar· 
Şamba günü saat on altıya talik olunmuştur. 

Taliplerin ona göre mezkiır günde muayyen saate kadar temi· 
nat ve teklifnamelerile komis~1onumuza müracaatları. (1244· 

M. M. V. Hava MUsteşarh§ından: 
lzmir'de tayyare taburunun Reşadiye gnrnizonuna ait ahşap 

İf is~elesinin ayak ve ~sas kirişlerinin beton zrme kazık ve l<i
rişlerle tebdili ve Yenikaledeki iskeleye ahşap ]<azık i!avesile 
tahkim ve tamiri kapalı zarf suretile münakasaya konmuştur. 
Münakasa 7· 5-932 Cumartesi günü saat on dörttedir. Şeraitini 
~nlamak ve planını görmek isteyenlerin her gün v~ münakasaya 
ıştirak edeceklerin de teminat ve teklif mektuplarını muayyen 
gün ve saatten evvel Vekalet binasında müte~ck kil hava satın 
alma lcom:syonuna \•nmcleri. (1495) 
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Ziraat 
Baakasıadaa 

nunıı 

.a 

I 

As. Mk. Sa. Al. komlsyo• 

nu IUinları 

t
. .\skert mekteplerle hastaneler ih -
ıya< . . 18 k 

1 
kl •ı ıçın 000 kilo toz şe er pnznr-

1. a ı satın alınacakhr. Pazarlığı 20 
nısnn o32 b .. .. t 16 
k d j 'l" çarşam a gunu san ya 

a ar ~ b" · d k t 1 ''· ar ıyc mektebın c "i sa ın a • ma l\omr . 
T 1

. 
1 

.• -;:nnunda ıcra kılınncaktır. 
a ıp erın . . .. k . 
. k . ~artnamesını gorme · J· 

çın ·9mısvto · 1 .• k 
. . d · 'n mürcaatları Ye ış ım · 
ıçın c muay •en ,·al.tinde komisyon • 
da hazır buluı mnları. (2G3) (1445) 

Usküdar tapu d •• baş memu·lu~un an· 
Gozte~e.de l•"l1ehmet efendi 

mnhallesınm Dilsı. :,z çıkmazı 50• 

kağmda lıain kulube otuı sene 
fariği mulla Mehmet tara ,fmdan 
ve 9-Eylill-329 tarihinden b11-._gü
ne kadarda teferruğan kend11isi 
tasarruf etmekte olduğundan 15, 
1 ~ No: Ju kanuna tevfikan tapu· 
ya tescili göse oğlu Salih tara· 
fından Baarzuhal talep edilmiQ 
bulunduğundan mezl:iir kulübe 
ve 1eminine tasarruf iddiasında 
bu'unanlarm vesaiki tasarrufiye-
lerite birlikte 23-4-932 tarihine 
tesadüf eden cu'llartcsi günü 
saat oııda mahallinde tahkikat 
yapı!acak memur veya varide 
2673 No. sile tabkikatmdan ev· 
vel idareye müracaat eylemesi 
ilan olunur. (2787J 

---------------------J s tan bul nıalıkemci asliye birinci 1 
ticar<!l dairesinden: ı 
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1 1 ı ~ahkeme ve icra ilanları 
l\luk04,ddema Beyoglunda Mektep' lstanbctl Vördiincü icra Memur .. 

k 
• ., _ 10 numaarlı hane· luüwıdan: 

so agıJ a - h ) "k t • h 1 
de mu m iken a en 1 ·ame ga t Tamamına bes bin dört yüz lira 
mechu bulunan Vimitri Ahracidi e- kıymet takdir ol~nan Beyoğlunda 
fendi)} . • H'.nmerhatun mahallesinin 1'opçu • 

/st~bul Jkin<'ı icra "1emurlugun- lnr sokağında ~eni 19, 21 numaralr 

dan: 
1 

d" 
/ 

d • tahtında Kolacı dükkanını muhte-
'J' rasto stemntya 1 e en ının ''i ayda seksen Jira alınan kftrgir A 

al ·heı .. ıze :Beyoğlu ff çüncü sulh hu-e' ,.. partumanın tamamı açık arttırmı-
k k _.Jtketn4Sinden istihsal ve bera• 
y~ . raz dai·emize tevdi eylediği s, :rn vnzolunup 2 - :; - 932 tarihin-
3 ~nf32 tıuıhli ve 43 numaralı hac.zil de şartnamesi di\•anhaneye talik 

· d · ı· · edilerek 16 - :i - 932 .:tarihine müga iht· ti ka'arnamesın e Zlmme ınız ., d" 
de 1:~,eağ1 olan müddeabih (300) üç ıf pazarte i günü saat 14 ten 17 
yü ''urann temini istifası zımnında ye kadar lstanbul dördüncü icra 
şa~sınııt ait Şarkı Karip ticart ban- daire inde açık artt1Tma suretiyle 
kasınıll Galata şubesinde me,-du satılacaktır. Arttırmıya iştirak için 
(33SS) ıç bin üç yüz otuz sekiz kuruş yüzde yedi teminat akçesi alımr. Mü 
Mı-.rt ,ara ının bermucibi karar hac- terakim vergi, belediye. vakıf icare 
ze;fltiki malumunuz bulunmak ,.e İ• i müşteriye aittir. 
lıt~tgahınızın meçhuliyetj hasebi • icra \C lflfls kanununun II9 uncu 

le\ !baptaki mnddei kanuniye mu- madde~ine 1e,·fikan hakları tapu ~i 
cebince tarafınıza tebliği muktazi cilleriyle abit olmıyan ipotekli a-
hnczi ihtiyati karnnamesj sureti mu- lacaklıJarln diğer alakadarnnın ,.e 
saddakasının tebliği makamına kaim irtifak hakkı sahiplerinin bu hakla • 
olmak iizeı·e keyfiyet ilfmen tebliğ rını ve hususiyle faiz ve masarife da 

olunur. (2740) l ir olan iddialarını Hin tarihinden iti 
Jstanbul sekizinci icra memurlu - haren ~ irmi gün içinde evrakı müs-

ğundan biteleriyle bildirme]eri lazımdır. 
An!lrnt Halit beye ez.gayri masa· Al,si halde hakları tapu sicilleriyle 

rif sı lira borçlu Fatih Hamami Mu· ı-nbit olmıyanlar satış bedelinin 
hitfin mahalle.si Dn-aman sokağın· paylaşma ından hariç kalırlar. AHI.
da 37 No: lu hanede mukim iken h:ı- l,ndnrların i~bu maddei kanuniye 
len ikametgflhı meçhul Şaban efendi nhkfLmına göre hareket etmeleri ,.e 
nin işbu borca karşr bir itirazı \"arsa daha fazla malumat almak istiyen • 
tarihi ilrmdan itibaren bir ay zarfın ]erin 931 - 1069 dosya numarasıyle 
da dairemizin 1932 • 2775 • 2742 Nu - 1ı memuri.}etimize müracaatları ilan 0 
dosyasına itirazını clermeyan etme • lunur. (2792) 
diği müddeti mezkurun mürurundan ----:-------------------
sonra vaki itirazı mesmu olamıyaca- Jstanbul Dördüncü icra memurlu· 
ğı <ideme emri makamına kaim ol • ğundan: 
mak üzere ilan olunur. (2794) Niko Yelcdi 

Y. A. Reyker limitet şirketi ile O 1 
man Riyazi, Hakkı zade Hayri, Ah· 
dullah llhami beyler nJeyhine 931 -
:i09 dosya numarası ile ikame eyledi
ği 174 16 - :; lngiliz lirası alacak da 
vasından dolayı müddeiaaleyhler -
elen Q3man Riyazi beye tebliği muk • 
tezi e\Tak ikametg~ihı meçhul oldu • 

----------------- borçlu Madam 

çu Dimitrinin 
n tamamı S5s 

Ko tantin efendiye 
Zoinin pederi pamuk 

' ğu cihetle tebliğ edilemediği müba • 
1 şiri tarafından şerh verilmiş olmak • 

Ja hukuk usulii muhakemeleri kamı 
nunun 141 inci maddesi mucibince 
bir ay müddetle ilfmen tebligat ifası 
nn karar verilerek tebJiğ olunacak 
evrak mahkeme divanhanesine talik 
kılınmış olduğundan tarihi ilanın fer 
dasından itibaren hir ay i~inde 

mal1kemcye miiracaatln dava anuha
Jini tebliğ ,.e cevap layihası ver • 
mediği taktirde hakkında gıyap mu -
amelesi fcra kılınacağı ilan olunur. 

/Jcşinci icra nıemnluğundan: 
Mahçuz ,.e satılmasına karar ve

rilen (on yataklı karyola) 20 - 4 -
932 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 12 den itibaren Galatada topçu· 
lar caddesinde kara miirseJ otelin
de satılacaktır. lstiyenlerin mezkur i 
gün \'e saatte mahallinde bulunmala 
n. (2793) 

Kadıköy icra daircı"nden : 
Bir horçtıın dolıl\ı mahcııı olan iki 

' hüyuk camckdn 'c bir asma IAmba 
26 4 Q32 tarihine mü(adir Salt günü sa:ıt 
13 den 15 kad:ır J\ııdıkiir p:ızar mah:ıl
linde ~:ıtıl:ıcağından t!'Jl:ıli) c ve iha1c pul 
bedelleri mü~tcri~inc :ıit olmak üzrrc 
talip olıınların orada bulunacak memura 
muracut etmeleri il~n olunur (2788) 

Brşil.tıış 2 inci hukuk hakimliğinden : 

Besiktaşta Yıldız mahallesinde 
Y ahy~ ef. dergahındo sakine 
iken 21 - 12 • 931 tarihinde Is
l3nbulda Alaınder caddesinde 
Sıhat yurdunda vefat eden Hayri 
ef. zevcesi ayşe hanımın tereke· 
s•ne mahkemece Yaziyet edil
miştir. 

Tarihi ilAndan itibaren esbabı 
batlubun ve alakadaranın bir ay 
ve mirascılarlD üç ay zarhnda 
Beşiktaş Sulh Hukuk mahkeme· 
sine müracaatla alacak ve borç· 
!arını kayt ettirmeleri ve işbu 
müddet geçtikten ıonra tereke
den bir hak talep edilemiyecej"i 

tnf'gÖI hukuk hlUdmllıtlnden: 
Dl)ecllnlor lrarlyc inden murat ltnı Fal 

ıııa ınUddel nfo) h ame.ıl3n karlyeden nm· 
calan ve murisleri murat oğullarından E)· 
) up ofnlları Bt"klr 805 doğumlu l'fmd me

~ nııındn Balkan harbinde ''"' difrr oğlu 
l\Jclınwt dt> 801 doğumlu efrat meyanında 

harbi umumide ıuıl.cre SC\·kotunarak t>I •

1 

) <'\'nı !;l'lnıedU,lrri \'l' ha.) ııt mematların • 
«bn da bir ma.lürn:ıt ıılrn:unntlığı lddin <'Y· 
ledlğl elhetl" türlı: lı:nnunu medenisinin S'! 
lncl maddesi mucibince bcklr ve mehme -

din hnynt \'\' mcnıatlan hnltkında ınnlıi • 
m:ıtı ol:ınlnrın im s<'no wrfınd:ı mııhlteme
)1 hnbc>rdıır e~l<'melı>rl aksi halde knnun 
me1.kürun 81 inci maddcıılne ttwflkan hak· 
Janndıı ~aipllk kararı \'eril~l'I llAn olu • 
nur. (98Z - 119) 

~ . . 
lnPglllDn kuıık karlyMJn~ basan kan· 

111 hall!!e mUddenale)h oğlu basan oğlu mu& 
tııfa alt') hlnl' attığ"ı gaiplik da\'!\lltndnn 
dolayı cari mnlıakemede nıUddel aleyh 
ınustııfunın 312 doıl"Umlu efrat meyanında 

harbi umumide e.krttı ıNWkolunarak el • 
) c\nı gdmediğl Ye hnyat nıcmatrndan da 
bir rna!umnt alamadığı lddJa e~Jedl!I el -
hl'tlc Tllrk kanunu nıed<'nlslnln 32 inci 
rnacldı•ııl mueJblnl'C nıustafanııı hayat '<' 
mematı hııltkmd:ı ıımlıimntı olanlann bir 
sene :wrfıııdn mahl,<'ml'yl haberdar t'YI<' • 
mt•ll'rl nlcsl halde kıınunu m:r.kıirun Si in· 
cı nı.ıddı•slıu• tc,1lkaıı hakkmda gaiplik k& 1 

rorı \"l'rllec•·l:i illin olunur. (136) 1 
* • 1$ 1 

lnegöl knı.n ıııın Süpllrdü kari3eslııden 
Ml'bml't aA-n l<ı11 Aı.lml'nin umuru hU!iU!IU• 

tını tf'S\"lye için b:lyllk biraderi Abdullah 
el. \'aııl t.'I.) in olunmruııııı talep ctınJ:ı ''r. 

k:ıry(' 1 lıcy('tl lhtlyarlyeııl tarafından da 

llmUhubfor '\'erUmlş \'C mbrtacıı tahkikatı 
mul•tezl)e fl'ra kılınmı, olmnldn ,·csaycti 
m"zkur<' hakkında bir günıı ltlra:r.ı ol:ın· 
IJr vnrı;a Tlirk kanunu medenisinin smı unj 
<'ll madlll'!ilnd~ yn:r.ılı olduğu mere ]t; 

gün 7.arfında lntgôl hul.:uk m:ılıkenıesinc 
ınl\rnc:ınt ı>tmelı•rl llAn olunur. (118) 

• • • 

intikali lazım gelen 
lira kıymeti mukad • 

dereli J<'nerde Aptisubaşı mahallesin
de olup içinde bir kuyu \"e birinci kat
ta bir ofa bir hela \e bir dolap 

\"e bir mermer musluk \'e taras ma -
halJi ve ikincj katta birinci katın ay 
nı olup iiçiincii katta bir sofa üze-

rinde bir oda ve tavan arası tar&s· 
tan ibaret ve 56 metre murabbaı ve . 
hududan !<'ener mumhane \'e bir ta· 
rafı Ergiro \'e bir tarafı Koço n bir 
tarafr 1'"ener caddesiyle mahdut bir 
bap hanenin tamnrniyle gene Niko 'e
ladi Kostantin efendiye borçlu :Ma. Zo 
inin babası ba müteveffa namı di
ğer Penheci Dimitriden intikali la • 
zım gelen Fenerde Apti su başı ll'n· 
hallesinde Balat caddesinde ve ha 
lfıdaki 42 numaralı hanenin arlc3 ci-

heti bir tarafı 1. piro Hacı Mihal 
dükkanı ve bir tarafı ahara ait arsa 
, .e aı·kası borçluya ait mezkur hane 

ve cephe ·i Balat caddesiyle mahdut. 
tur. 

Ye tamamı 44< lira kıymeti mu • 
kaddereli eski 21 numaralı menzil 
olup akdemce 29 ilan 3S numaralar-

la murakkam dört bap dükkan olup 
Ja murakam ı bap dükkan olup Istan

bul belediyesince hedmedilmiş dükkan 
lardan kalan, halen 33 metre murabba 

ında aı·snların tamamlarının 30 mart 
932 tarihinde icra kılınan ihaleyi ev 

nliyelerinde haneye 1150 lira ve ar 
salara da aop liraya talip çıkan mÜf· 

terileri Üzerlerinde olup 15 gün müd 
detle ihaleri kafiyeye konan iJbu 

Yenice mahallPsindl'n ııııUtçU ahml't tı!'ta 
kır.ı nyşe hanım mUdı.h>lalr.yh mahalledrn gayri menkulatın 30 nisan 932 tari
kııdlr oğlu aıı rueyhlne nçtıfı ibopnrna da· hine müsadif cumartesi günü saat 
'·asında nıüddei aleyh ruunma göndl'rill'n 14 ten 17 kadar İstanbul dördüncü 
1A~1hrı '<' d:l.\etlyc r.lrlnc iblr M'nf'dı>n tx-rı icra daire. inde ihaleyi kat'iyeleri 
tağ:llp rttığl ve h:ı.Jen de lkametgMıı meç-
lıul bJlundufu rnUba,Jr vc.ı heyl'ti ihtiyari • icra kılınacağından yüzde j zam ile 
;\l'si tıırafırıdım rnl"jnıhat ,.<"rllerl.'k l:ıd•• talibi olanların 931 - 261 numaralı 
edilmı, \e JI. :r. M. K. nun Hl inci mad - dos) nmızn tarihi ınukurda muayyen 
de..ı murlblnce bir ay ınllddt"tle ili\n<'n teh- saatte hazır bulunmalan ,.e daha 
llJ:ı:ıt lcrn .. ınıı karar 'erllmlıı olduğundan 
hf'nnuclbl knrnr mnblrnmıı Jf m~)ııı 93z fazla mahlmatın dosyasından verile 
tarihine müsndlf eumarteııl günü ea.at JO ceği ilan olunur. (2i91) 
da lnC'göl a'lllye hukuk mahkl'me5indc ha·------------------------
ı:ır bulunm:ıııı wya knnunl bir vekil gön • ı~canbul ikinci Ticaret i\1ahkeme5indcn: 
d('rmf'sl ,.e gf'lmectığı ,,., \"ekil göndermedik! Yani s. Ugurloglu haleflerine 
tnl,dlrdı; hnkkında gıyabt!n tahkikat \"r kanunu medeninin 561 ve 569 cu 

maddelerine tevfikan ilan o'u· 
nur. (1786 -----------

muh.al>!'m" rll)l't olunııcatını ,.e gıyap ka· ait olup Bank di Roma Is. Mer-
rarının da tt>bllğ 1".dllmlş ftddcdll<'et"~I llAn kez şubesine merhun bulunan 
olunur. (SSJ ve Is. ithalat gümrüğü anbarla-

lstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Alemdağında •aki vakıf ormanların taş yığınlar• ve Karanlık 

dere mevdilerinden (4000) çeki bir ve (4000J çeki iki ve birde 
(30CO) o!mak ıurctile ayn ayrı o!mak fizere 11 çeki kayın, gür
gen ve kestane eşcarından kat ve imal edilmek üzere müzayede
ye vazo)unmuştur. Talip olanlarm 7 mayı• 932 pazartesi günü 
aaat on dörde kadar Istanbul Evkaf mUdüriyetinde orman ve 
arazi idaresine milracat eylemeleri itin olunur. (1496) 

rmda mevcut pamuk mensucat 
enası 24-4-932 tarihinde Pazar 
gunq saat 10 da açık artırma 
ıuretile mezkiır anbarlarda sah· 
lacağından taliplerin yevmi mcz· 
kiırda Gümrük Müdiriyeti önünde 
hazır bulunmaları ilan o!unur. 

(2784) 
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~-.. Mübayaat Zamanı 
HulQI Etti 

B E Y O G L U'nda 

BAKER 
VE 

HAYDEN 
miiessesatı 

MALLARIN 
Tenezzü ünü 

ihbar eden ilk mağazahırdır 

Ahval ve ilcaat, yakında mallarm tereffüii 
zannını vermektedir. 

O halde şimdiden -

Mübayaa 
EDiNiZ 

Mallanmız e•ki•i gibi mükemmel ve iyi cinsten 
olmasına rağmen 

~--Fiatlarımız Daima Aynıdır• !J 
•••• Yerli ve Avrupa kumaş'.armdan kusursuz •••• 

lsmorlımı emiseler 20 lirı~ın ~Hllr 
Bayramlık hazır elbiseler de fevkalide ucazdur. 

•••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müesseaatı •••• 

1,pıı 11 ·'I ·" 'H 1 ı, , ~11111 

ve Şeriki 
Ticarethanesi; Hamidiye Turbe sokak No. S - 6 

Bayramhk ve Yazlık -
Zarif, a: e in, ehven ve maktu her cins şapka, deri ve k~ten J 

ayakkabıl~n ticaretınemizae satılmaktadır Şubemiz yoktur . ..,, 

Bayram için en gDzel 
hediye bir demet veya 

saksılı çiçektir 
Ancak Sapu .; ııei tıcaret

banesi bu arzunuzu tatmin 
edebilir. 

;..,. "i.r!'I Be~oaıu latlklll caddesi N.366 

kiralık kagir hane 
Beşiktaş akarau vakfiye idaresinueu: 
Betiktatla akaretlerde ~ükerrer 18 numaralı hane üç 64 

numaralı hane iki sene müddetle kiraya verileceğinden 3 nisan 
pazar gtınOnden itibaren yirmi gün müddetle aleni müzayedeye 
vazedilmiıtir. Talip olanların ve daha ziyade maluoıat almak is· 
teyenlerin ıehri halin yirmi beşinci pazartesi günü saat on ilçe 
kadar m~halli mezk6rda (54) numarada mütevelli kaym&kamlığına 
ve yevmı mezktlrun saat on üçünden on betine kadar lstanbul 
eYkaf mildOriyetinde idare encümenine müracaat etmeleri. (1293) 

Gedikpaşa'daJandarma Sahnalma 
Komisyonundan: 

50000 metre yazlsk elbiselik bakı kumaıın kapalı zarfla mil
nakasası 19 Nisan 932 Salı günll saat on birde yapılacağı ilAn 
edilmipede mezkür gün bayrama milaadif bulunduğundan mil· 
nakasaıı 21·Nisan-932 perşembe günü saat ona talik olunmu,tur. 
Taliplerin ona göre mezkur günde muayyen saate kadar temi
nat ve teklifnamelerile l<omisyonumuza mllracaatları. (1202) 

Gedikpaşa'da fandarma Satınalma 
komisyonundan: 

17000 ill 20000 çift san kunduranın kapalı zarfla münakasaaı 
19 • Niıan - 932 aalı günü saat on bette yapılacağı illn edilm;t· 
•de mezkQr rOn b•yrama mDaadif bulunduğudan münakaaası 
21 Ni1a11 932 pertembe gtınil aaat on d6rde talik o:unmUJtur. 
Taliplerin ona g6re mezkQr ıiinde muyyen aaate kadar teminat 
teminat ve teklifnamelerine komiıyonumuza müracaatları. (1201) 

---- BAKTERiYOLOG ----DOr. Ihsan Sami 
BAKTERIYOLOJl LABORATUVAR! 

Umum kan tablilAtı. Frengi nokt:ı" 
n~zanndan (Wuserman teamülü) kan 
kureyvacı sayılması, tifo ve ısıtr na 
hastalıklan teşhisi. idrar, balgam,/ Ce· 
rahati, kazurat ve 50 tahlilau rultra 
mikroskopi, hususi a~ılar j!.cihz.arı 
Kanda üre miktarının t;yini vı~ k,anın 1 
sedimaitation sür'ati. Di\'lın yolunda. 
Sultan l\lahmut türbtsi ~i . I 89. Te· 

lcfonlst. ~ ~sı. 

SE\'RISEJiAIN 
:ııcrkcz accntası Galata • koprül a~ı H 2623 
Subc A, Sirkeci Mühfi"'dıır zade Han 22640 

Mersin P o atası 
(K0f'J: ·, A) lS nissn Cuma 

10 rl .a idare rıhtımından kal· 
,J 

k,l"r. 

Zümrüt 
YALOVA 
Kaplıcaları 

Gösteriten arzuya binaen 
Bayram münasebetile Zümrüt 
Yalova kaphcalarının bir kı

aım otel ve lokantaları 1 S -
Niaan-932 cuma aabahından 

itibaren açılacaktır. 
Fazla tafsilit için, 

Beyoğlu: 1760 a müracaat. 

Üsküdar Tapu &şmemurluğundan : 
Üsküdarda aşcı başı mahallesinin 

Mektep sokağında atik 19 Numro ile 
l\1urakkam bir bap menzilin 314 tarih 
temessük mociblnce muayyen mıhali 12 
hisse itibariyle bir buçuk hissesi Meh
met efendi bin Alinln iken vefattyle oğ
lu Mahmut Nihat beye mu:ımtlei intika 
liyesinin icrası için muracaat vaki olmuş
tur. i\Jahmut Nihat beyin bu kere mü
berez ve sureti ferağ ve intikal ilmüha
berine çıkarılan nufus tezkeresinde Üs· 
küdarda aşcı başı mahallesinin Me•,tep 
sokağınd~ ~5. nu~nrolu hanede mukayyet 
ve pederının ısmı Mehmet Aziz olarak 
muharrer olm:ısına binaen nufus kaydıyl e 
Tapu sicilinde ki mübevenetin tetkiki ve 
bu mıhalleJe Mehmet Aziz nammda bır 
fahs. olup otınadı&ı hakkında mahallen 
tahkıkat yapmak üzere mahalline memur 
fzam kılınacağından bu hane hissesiyle 
alaka taaarrufiyesi olanlar \·arsa tarih 
il.andın itibaren 10 gün zarfında yedle· 
rınde mevcut vesaik ile birlikte Üsküdar 
Tapu idaıesine ve yahut mahallinde ha· 
:ıır bulondurulıcak upu Memurinı mu· 
racaatlan ilin olunur. (1494) 

Üsküdar Tapu memurlu~unan: 
Göztepede Mehmet efendi ma

hal~esini!' ibre sokağında kain 
kulubeyı on beş sene farğı S't· 
dık ve 9 - Eylul - 329 tarihinden 
beride kendisi tasarruf ile rusu-
munuda vermekte olduğundan 
1S,1 S No : lu kanana tevfikan 
tapuya tescili gül hanımın tara· 
fından talep edilOp senetaiz ta
aarrufata kiyasen muamele ifaaı 
iktiza eylemiş bulunduğundan 
mezkür kulübe ve zeminine ta
sarruf iddia edenlerin vesaiki ta-
sarrufiyelerile birlikte 23- 4- 932 
tarihine milsadif Cumaertesi gü· 
nil saat onda mahallinde tahki
kat yapacak memura yeya mez· 
kar günden evval 2674 varide 
No: aile idareye nıDracaat eyle
mesi iJAn olunur. (2787) 

-VAKiT 
Adres: lstanbul .\nkara caddesi 

Vakıt yurdu 
Telefon ı Yazı ışlen 2.4379 n 

2.3872 idare 24370 
Posta kutuau ı 4Q. 
Telgrafı lstanbul VakıL 

Aiiöne şartlarn 
J ;1 tı 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
f lariçte 800 14~0 2700 

llln sartlarrmız: - ------.-.----R.!sml ~ lususı 
Satırı ı o Kş 12.50 l\ş. 
SanLim• i O ~5 

KUçUk llln prtlarımız : 
ı t .1 " 1 1 O t>etalı 

30 50 65 7 5 100 Kuruş 
A.- Abonelerim ı zin her üç avlı · 

~ içın bir defa meccanendir 
ti - 4 satın geı;en i14nl:ınn tazlıı 
saun için :i kuruş ıammolunur. 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

Befrlyat müdürü: Refik Ahmet 

TELEF U N K EN in en son eserij 

341 
R1\DVO-

modeli 
GRf\MOFON 

Musiki \le sedayı emsalsii 

bir sedakal ile tekrar \lerir; 

Harici şeJdl gayet zariftir 

TELEFUNl<EN 
Satış mahali 

BOURLA BiRADERLER ve ş;;ı 
s AT 1 E BEVO~LU - BEVAZIT-KAOlKÔV 

MAGAZALARI 

Bayram geliyor : 
Çocuğunuzu Siz de 
Sevindiriniz ! 

Kumbara 

~7 

bütün bir istikbaldir 
rriirkfye .. iŞ""]Jiiii"i{8"8i\ 
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ıstanbul Belediyesi ilanları 1 
latan bul belediyes nden: icra edilmekte olan kanaliz :syon arue· 

Jiyatı dolayııiyle 18 nisan 932 tarihinden itibaren Eminönünde 
zahireci er sokağının bi!cOmle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı 
ilin olunur. t1506) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncü keşide 11 Mayıs 1932 dedir. 

BüYO~ i~ronıiye 41.~~~ liro~ır 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük ikramiyeler ve 20,000 

Liralık bir mükafat vardır. 


