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ldilli Kapotaj 
Rejimi 

Senelerden beri içkiye susa1nış ................................................................ _ 
Amerika milyarlara ve binlerce cana 
mal olan yasaktan kurtuluyor •• 

Jçki yasağı yüzünden "ıilyarder olan 
havdudara ve kaçakcılzğa bir nazar 

l>Ua~aradan telrıaf haberleri 
8tr ıtdıleq lktıaat Y.ekili €elil 
lı" Türk limanları arasında de· 
~ Poıtacılığı hakkında yeni bir 
]&}"~ l~hast hazırlamııtır, bu 
la ... ' lnın maksadı, hususi vapur· . 
·ın tı··ı_..,_ b bt U&umetçe mü ayaaıına 

..... ee
1 

t kalmakıızın Se~iıefain ge• 
~•eri, ·1 d ı e hususi vapurlar arasın• 
] ' lllevcut tarife ı:ekabetini dev• 
t~ kontrölü altında izale etmek· 
il'. 

t· "h p ayı anın eaaılan Fırka gru-
'1 U~da. tasvip edilmit olduğundan 
•i' •n bir zamanda Millet mecli· 
kt.llce de §Üpheıiz tasdik edilerek 
taı:~n mahiyetini alacaktır. Bu 
h dırde geçen sene meclisten bu 

0~Uata çıkan kanun tadil edilmit 
1 

lta.ktır. Mevzubahı kanunun; 
leçen •~ne mecliste müzakeresi ! 
~•re.ıında hususi vapurların müba-
-..ına muhalif bir vaziyette kal
~ olan Celal Bey bu defa lktı· 
&\t V ekıiletine geçince Büyü)( 
~eclisin samimi arzuları ile ken· 

) noktai nazarını telif edecek 
en· ı,· ı ır §ekil aramı§, bulmuf, bu 
~kli yeni layiha ile ifade etmiş· 
il'. 

E.aıen devlet deniz posta inbi .. i:• hakkındaki kanunun ne g:i 
'.vaı v~ §erait içinde kabul edij;;; 
~1! olduğu malumdur. Seyri.sefa· 
•n ""Purları ile huausi vapurlar ;;"-•nd" ınilli serveti tahrip eden 
lt~ rekabet devam ediyordu. Or• 
ol a nıuntazam bir tarife mevcul 
ftıamaaı deniz ticaretini !&§kın 

"e hesabını bilmez liır bale getiN-

)ordu. Ancak yüz elli yolcu tafı• 
~lk kabiliyetini haiz bazı vapur· 
..,~ı rna.araftan iktısat için iki yüz 
t 
0 

cu almak suretile halkın haya· 
~~l hususi menfaatlerini feda e· 
~ •)or)ardı. Hulasa bunlara ben • 
)~ el aha bir takım fenalıklar olu-

l'du. 

lt~illi limanlar arasındaki poı· 
htı 1~ iılerindeki bu anar§İye -
'at'llıi vapurları devlet hesabına 
tlt kıll almaksızın- nihayet ver· e • 
\Ub •rnkanı bulunursa elbette 
~i 'Yaada ısrar etmekte artık 
t~l tkti.na olamaz. Bahusus bu su- 1 

'~ Seyrisef ainin açığını kapa
•\d Ve borcunu ödemek için ef· 
tib~~ hukuku feda ediliyormuş 
~t~c! a.ıı yanlıt telakkilere de 
~ an kalamaz. 

dilet\ l&ı ~ey tarafından teklif e· 
de b Yenı §ekil milli kaputaj itin· 
t~tu::iinkü mevcut vaziyet ile 
ı,tı. \> 

1 .kanunda kabul edilmit o· 
bit \ı. ':ı:ıyet arasında mütavassıt 
ft ''-ld .. 1Qi le ur. Eğer kanun olduğu 
1't hu~ul edilmi§, hususi vapur· 
t't'bilt,t ltıetçe mübayaa edilerek 

a teçilmiş olsaydı artık 

< Mehmet Asım 
t::ı::::.h <'1.lt tarafı 2 nci sayıfada) •..:-....._ 
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········ ,.. . ........ . 
~ırft_ . •t dil kaidesi 

~ '°ıı~e 1§ 
leeır 1.1 (el) U Ura.k cciatı olan (daş) IAhika-

le e bite 
kı.tar (' n (ad) kelimesi ile bir· 
'1'ttıtu '<1at < oluyor, kl (d) den biri kal· 

.,. illi - da§ t' ' 'et ) feimdc l§Urak de-
a~ <la ~lık beıııın ada§mıdır, onunla a· 

(~cı (~) ıaııu:..ar· E'ibi. Halbuki gene 
lıııt ) lttt~ 1 eonu gene (d) ile biten 
~~lav) ile birlc§bıce (yurdda§) ya· 

) <lezn k deııuıYor. Bunun yerine 

dahn doğru değil midir?. 

içki kaçaketlar1na karşa Amerlkada slllhh polls otomobtllerl 
ld.d taraftarlanoın sevinci 

Kaçakcılara karşı mitralyozlu 
polisler 

Nev~ork, 10 (.A..A) _.. lçki taraftarı fırka 
«."(lcsasr, intihabat nct:ayicinden dolayı son 

derece sevlng 1Sindedlr. Filıvakl bunlar, de

mdkrat namzetlcrtn hfç olınazııa hafit §a

ı-aplann ve bhıuun satışma ruhsat vermek 
mırcUle Volstead kanununun fcsbini tenhhUt 

ctml11 olduklarını hatırlamaktadırlar. 

İlk .221 mebustan 146 sı içki aleyhtarı teo· 
ldla.ta mensuptur. Gazeteler, içki taraftar -
Jmmm mümessiller meclisinde iki sülüs ek-
8Cl'1yct ve Ayanda mühim bir ekseriyet ka

~aları 1mktı.nmı tasavvur etmektedir • 
ıer. 

Maamafih demokra.tlarm cenup hükumet· 
lerlndeki nUfuzlan dolayısile önUmUzdckl 

kongrenin bu memnu'iyeU tamamile feshet
thly~k Volstead kanununu tadil ile iktifa 

etmeleri muhtemeldir. 
it\cvyork. lQ (A.A.~ - Hükumet crka.· 

:nın Vo1stead ltanununun tadili için Mart a· 
yuıı beklemlyeceklerl zannolunmııktadır. 

KA.nunuevvcl başlangıcında yüzde bir bu· 
ouktan J"nzıa kUulQ 'fbUva ctmlyen bira sa• 

tl§ma mezunlyet vermeğe matuf bir kanun 
ıa.yihası tevdi olunacağı söylenlyol\ • 

(Buna ait tafsil at iç sayıfamızda) 
::::;:::::::::::::::;::::::::::: :::::::::::::::::::::::::=:::... -=--=:::::::::=. awwwwww.-.-.=:: 

Bugün 
Levs 

Galatasaray 
i Maçı 

Dün ,ehrimize gelen Bulgar futbolculan Sirkecide 

En kuvvetli Bulgar futbol ta- luğunu kaybeden Levski takımı 
kımlarından olan Levski'nin şeb- uzuvlanmn yedisini milli takıma 
rimizde bulunmıyan sporcuları da veren kuvvetli ve bilhassa mi
dün sabahki konvansiyonelle hans bir takımdır. 

şehrimize gelmişler ve Sirkecide Bulgar futbolunu henüz ıeçen 
sporcular ve spor teşkilatı tara· hafta gördüğümüz için yakından 
fından samimiyetle karşılanmış· tanıyoruz demektir. Komşumu-
lardır. • l k 

Taksim stadı bugün öğleden 
sonra gene bir iki hararetli saat 
geçirecek ve Levski'nin Galata
sarayla karşılaşmasına şahit ola· 
caktır. Rakibi Slavyaya yenilmesi 
dolayısile Bul2aristan .sampivon-

zun futbolcu arı pe ala göster-
diler ki, ferdi maharetleri bizim 
çocukların maharetlerinden daha 
aşağı olmakla beraber, takım 
oyununda bizim takımlara naza
ran daha ileri bir kıymettedirler 

(Devamı ~ uncu sauıfada) 

Başvekil 
Buakşam · 
Gidecektir 

Evvelki gün şehrimize gelen 
Başvekil ismet Paşa Hz. dün 
Heybeliadada istirahat etmiş· 
ler ve lıtanbula inmemişlerdir. 
Başvekilimiz bu akşamki trenle 
Ankaraya gideceklerdir. 

ı11echsin dünkii içtimaında. ................................................ 
22 inci madde 

tadil edildi 

Merhum Ahmet Rasim Beyin 
meziyyet ve hizmetlerinden 

bahsedildi 
ANKARA, 1 O (A. A.) - B. 

M. Meclisi bu gün reis vekili Re· 
fet beyin riyasetinde toplanmıı • 
tır. Celsenin açılmasını müteakip 
Burdur meb'usu Mustafa Şeref 
ve Bursa meb'usu Esat beylerin 
istifaları dolayısile inhilal eden 
iktısat ve maarif vekaletlerine İz
mir meb'usu Mahmut Celal ve 
Aydın meb'usu Reşit Galip Bey -
lerin tayin edildiğine dair riyase
ticümhur tezkereleri ile İstanbul 
meb'usu Ahmet Rasim ve Urfa 
meb'usu Mahmut beylerin vefat 
ettiklerini bildiren baıvekalet 
tezkereleri okumnuıtur. 

Celil Nuri bey (Tekirdağı) 

kürsüye gelerek merhum Ahmet 
Rasim Beyin yüksek meziyetle • 
rinden ve yarım asır devam eden 
iyi hizmetlerinden bahsetmiş bu
nu millet meclisi kürsüsünde bir 
defa daha teyit etmeyi vazife ad
dettiğini söylemiştir. Meclis bir 
dakika sükut etmek suretile Ah
met Rasim ve Mahmut beylerin 
hatıralarını taziz etmiştir. 

Meclis dahili nizamnamesinin 
22 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındak teşkilatı esasiye en • 
cümeni mazbatasını müzakere ve 
kabul eylemiştir. Buna göre her 
içtimaın başlangıcında vazifeleri 
ertesi içtimaa kadar devam· etmek 
tizere azası heyeti umumiyece iza· 
fi reyle seçilen 15 encümene ila -
veten ziraat, gümrük ve inhisar • 
lar vekaletlerine mütenazır ola -
rak yeniden iki encümen teşkili 
suretile meclis encümenleri 17 
ye iblağ edilmektedir. 

Mahkeme 
Koridorunda 

Karısııe davası sı
rasında Mustafayı 

öldüren Hasan 
3 sene 9 ay hapse 

mahkum oldu ı 

Geçen kışın sonlarına doğru, 
bir gün öğleden sonra, lstanbul 
Adliye dairesinin ceza mahke
meleri koridorunda. silah sesleri 
işitilmiş, orada bulunanlar kaça
cak yer aramışlar, jandarmalar 
silah seslerinin geldiği tarafa ko
şuşmuşlar ve yerde kanlar içinde 
yaralı bir adam görmii&ler. bu-

K:afil Hasan 
nun biraz beriıinde duran eli 
tabancalı ada1D1 yakalamışlardı. 
Mustafa ismindeki yaralı basta· 
haneye ka1dmlmış, orada öl
müştü. 

Tahkikat yapılmış, hamal Ha
sanın Mustafayı neden öldürdü
ğü arcışbrılmış, neticede vak'ada 
bir kadtn meselesinin rol oynadı
ğı anlaşılmış ve Hasan lstan· 
bul ağır ceza mahkemesine 
verilmişti. Bir müddettenberi 
muhakemesi görülüyordu. Dün, 
son şahitler dinlenilmiş ve mu
hakemenin tahkikat safhası bit
miş, bunun üzerine mütalaası so-
rulan muddeiumumi Kaşif Bey, 
ayağa kalkarak takikatm geniş
letilmesine lüzum görmediğini 
bildirmiş, esasa dair mütalaasını 
söylemiştir. Cinayet adliye ko-

(Deııamı 9 uncu sayıfada) 
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Altay spor takımı 

Yonanlstana gidecek 
lzmir, 10 (Hu. Mu.) - Altay 

spor takımı Kanunusanide Yu· 
nanistana gidecektir. Altay ali· 
nada üç maç yapacaktır. 

Tatlı yerine üzüm ve incir 

lımir 10 (Hususi) - Yatı mek· 
teplerinde talebeye tatlı yerine 
incir, üzüm verilmesi bu gün, 
Maarif vekaletinden tamim edil
miıtir. 

Şehap 

Samsunda yerlimal
lar sergisi 

Samsun, 10 (Hu. rr.u.) 
Şehrimizde 12 kanunue\·vlde 
açılacak olan yerli mallar sergisi 
için hazırlığa başlanmıştır. Sergi 
on beş gün açık kalacaktır. Teş· 
bir için mUracaat müddeti 20 
teşrinisaniye kadardır. 

Fevzi Pş. Edremlt'te 
Ezine, 10 (Hususi} - Müşır 

Fevzi Paşa Hazretleri refakatle· 
rinde Ali Sait, Ali Hikmet, 
Kazim Paşala'r ve askeri umera 
olduğu halde buraya teşr:f etti
ler. Şereflerine ziyafet verildi. 
Bugün Edremide hareket ettiler. 

Cem ol 

Edremit, 10 (Hususi muhabi
rimizden) - Erklnı harbiyei u· 
mu mi ye reisi F evıi Paşa Haz· 
retleri ve yanındaki Paşalar bu· 
glln saat oe yedide şehrimize 
geldiler. Parlak surette karşılan
dılar. 

Osman 

Izmlrde elektrik 
fi atları 

lzmir, 10 (Hususi) - Elektrik 
fiatlarının indirilmesi belediyece 
tetkik edilmektedir. Şimdiki hal
de kilovat ücreti 25 kuruştur. 
Belediye buoun 18 kuruşa indi
rilebileceğini tesbit etmiş ve şir· 
ket neıdinde teşebbüste bulun· 
muştur. 

T. D. T. Cemiyetinde 
Ankara, 10 (A.A) - T. D. T. 

Cemiyetinden: T. D. T. Cemiyeti 
umumi merkez heyeti Umumi 
kitip Ruşen Eşref Beyin Reisli
ği altında bugün de toplanarak 
söz derleme klağuzunu tetkike 
devam etmiştir. 

Heyet cumartesi günü saat 
16'da toplanarak çalışmalarına 
devam edecektir. 

Bir yol kazası 
Berlin, 10 (A.A) - Çin hükfı· 

metinin Kopenhag orta elçisile 
ailesini götüren bir otomobil 
yolda bir kamyona çarpmıştır. 
Bu müsademe esnasında yoldan 
geçen bir kadın ağır surette 
yaralanmıştır. 

Ne elçiye, ne de ailesi efra· 
2~na hiç birşe y olmamıştır. 

Inglltere ve lrlanda 
serbest hükumeti 
Dublin, 10 (A.A) - lrlanda 

ihracatı hakkında lngiltere güm
rüklerinde şimdiye kadar tatbik 
edilegelmekte olan rüçhanh ta
rife, kanunuevvel in 1 S inde hi
tam bulacağından o tarihten iti
baren lrlanda ihracatçıların In
giltereye gönderdikleri mallardan 
lngilterece alınacak fazla resme 
muadil bir prim vermesi karar 
alboa ahnmııtır. 
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Son intihaptan sonra : Netice 
...............................................................................................................• 

Amerikan 
dörtte 

Meb'usanında azanın 
Demokratlqr oldu .. uçu .. 

NEVYORK, 10 (A. A.) - in bu tadili ne suretle telakki e • 
Mümessiller meclisine ait intiha· dcceği merak edilmektedir. 
batın dün saat 10 da malum olan 
neticeleri §Un)ardır: 

Demolcratlar 215, cümhuriyet· 
çiler 66. 

145 namzedin vaziyeti henüz 
malum değildir. 

Fırkalar ve içki 
yasuğı 

NEVYORK, 10 (A. A.) -

Meb'usan meclisindeki azanın 

yüzde yetmit beşini demokratlar 

leşkil etmektedir. Ayan meclisin· 

de, bugünkü mevcuda nazaran, 

59 demokrat, 35 cümhuriyetçi ve 

amele fırkasına mensup 1 çiftçi a· 
za vardır. 

Yeni hükumetin iktidar mev • 
kiine geçeceği 4 marttan evvel 
içki yasağı hakkında çarçabuk 
bir karar verileceği her taraftan 
ümit edilmektedir. 

Bununla beraber, içki yasağı 

kanununda hemen yapılacak bir 

tadil, kongre tarafından kabul e· 

dilse dahi, 4 marta kadar maka -
mında kalacak olan M. Hooverin 

imzasını havi olmadıkça, muteber 
olamıyacaktır. Şimdi M. Hoover 

üçüncü Balkan 
konferansı 

Hakkında M. Papa
anastasyunuo 

beyanatı 
Atina, 10 (AA) - Atina A· 

jansı bildiri1or : 
Gazeteler M. Papaanastasyu· 

nun üçüncU Balkan konferansı 

hakkındaki beyanatını nefrelmek· 
tedir. M. Papaanastasyu beya-
natında demiştir ki: 

Bilkreş konferansı bazı gaze· 
telerin iddia ettikleri veçhile 
akamete uğramış değil fakat 
bilakis Balkan milletlerinin itti· 
hadı hakkındaki yüksek mefku· 
renin tahakkukuna doğru mühim 
bir adım atmıştır. Balkan misa· 
kının iptidai projesinin heyeti 
umumiyesi gerek komisyonda 
gerekıe umumi içtimada ittıf ak· 
la ~abu\ edilmiştir. Muhtelif he· 
yetı murahhasa reisleri bu vaki· 
anın istisnai ehemmiyetini pek 
haklı olarak tebarüı ettirmiş. 
lerdir. 

Bulgar heyeti murabhasaıı 
Bülcreşte kalmış ve konferans 
mesaisinin hitammdan sonra 
toplanan komisyona iştirak et· 
miştir. 

Binaenaleyh Balkan misakının 
iptidai projesi vaktindeu evvel 
müzakere edilmiş sayılamaz. 

Miizakereler faal bir hazırhk
tan sonra yapılmıştır. Projenin 
kazanması elzemdir. Çünkü Bal
kan d<!Vletleri arasındaki itimat· 
sızlığı izale dmek ve bu d~vlet
leri:ı yekdiğerine daha zıyade 
yaklaşmasını kolaylaştırmak ıçın 
böyle bir itilafı akdi atılması 
icap eden ilk adımdı. Bu itilaf 
aym zamanda akaliyetlerin hi· 
mayesi ihtilafların sulban tesvi
yesi Ye devletlerin emniyeti için 
munzam teminat vermak nokta
sından da zaruti idi. 11 

Almanyanın hoşuna 
gitmedi! 

BERLIN, 10 (A. A.) - M. 
Roosevelt'in intihabı Almanya· 
da sürpriz yapmamıthr. Maama • 
fih M. Hooverin bu derecede ezi
ci bir mağlubiyete uğramasına 
ihtimal verilmiyordu. 

Almanyada M. Hooverin mağ 
lubiyetine umumiyetle teeaaüf e· 
dilmektedir. Filvaki müıarüni • 

leyhin 1931 senesi haziranında 
bir moratoryom teklifinde bulun
mak ıuretile Almanya lehine va· 

ki olan tetebbüsü ve Amerikan 

diplomasisinin bir çok fırsatlar· 
da Alman tezlerine müzahereti 
dolayısile kendisi hakkında Al • 
manya.da minnet ve ıükran hissi 
beslenmektedir. 

Berlinde demokratların bey -
neJmilel siyasetinin Alman mena· 
fiine pek o kadar müsait olmıya· 
cağı mütaleası ileri sürülmekte • 
dir. 

Taeglich Rundscan gazetesi, 
M. Norman Davis'in M. Hooverin 
hilafına olarak Avrupa meselele -
ri hakkında hüküm verirken Av -

Bankaları kontrol 
·Maliye vekaleti bir 

kanun hazırlıyor 
Ankara, 10 (Telefonla) -

Maliye vekaleti, bankalardaki 
mevduatı ve bankaların vaziye
tini kontrol edebilmek aalabiye· 
tini almek için bir bankaları 

kontrol kanunu hazırlam~ktadır. 

Muhtelit •• encumen 

Diln tetklkatta 
bulundu 

Ankara, 10 (Telefonla) - Ba
rut ve mevaddı infilakiye irtişa 
meselesinin eski Maliye vekili 
Hasan Beye taalluk eden kısmı 
üzerinde yapılacak muamelatı 

tetkik etti. 

Ve bu hususta meclis tahki
katından evvel mevcut evrakın 

ihzari mahiyette tetkiki için bir 
encUmen teşkiline karar vererek 
Atasını intihap etti. ihzari encü· 
mene ayrılan balar şunlardır: 

Mustafa Fevzi (Manisa), Os· 
man Niyazi (Çanakkale), Sait 
Azmi (Kayseri) , Abdülhak 
(Erzincan) , ve Hakkı (Balıkesir) 

Mil badi il ere verllecek 
bonolar 

Ankara, 10 (Vakıt) - Etabli 
emlak mukabilinde mübadil Türk
lere verılecek üç senelik bonolar 
henüz basılmakhr. 

Vekalet bonoların tevzii hak· 
kmda bir talimatname hazırla
maktadır. 

zımanı Fransa olduğu kan:ıatin • 
den hareket etmekte olduğu müta 
leasında bulunmaktadır. 

NaayonaJistlerin bu organı, 

teılihatın tahdidi meselesinde 
Fransız • Amerikan mukareneti • 
nin vaıi mikyasta M. Davisin ese· 
ri olduğunu yazmaktadır. 

Bu gazete, M. Davisin Lon -
dra ve Pariste kalmıı olduğunu 
ve hali hazırda Romada ikamet 
etmekte bulunduğunu ve fakat 
pek ziyade Berline gelmek niye • 
tinde bulunmadığını ili.ve eyle • 
mektedir. 

Diğer taraftan siyasi maahfil, 
Fransanın emnüıelamet ile tahdi
di teılihat arasında münasebet ve 
irtibat tesiı etmek arzusuna A • 
merikan demokrat hükumetinin 
daha ziyade kuvvetle müzaheret 
edeceği mütaleasını serdediyor. 

lktısadi noktai nazardan hasıl 
olan intiba, daha müsaittir. Güm· 
rük manialarının indirilmesi ve 
bu suretle Alman ihracatı için ye· 
ni imkanlar hasıl olması ümit e· 
dilmektedir. 

Bilhaua Rhenanie bağcıları, 
malik bulundukları mühim ıarap 
stoklarını sevketmek için içki ya· 
sağının kalkmasını beklemekte • 
dirler. 

Türk - Yunan 
dostluğu 

Yunan sefiri Hariciye 
vekilimize teminat 

verdi 
Ankara, 10 (A.A - Anado

lu Ajansının istihbarına göre 
bugün Yunan e~çisi M. Polihron· 
yad s, har:ciye veki i Tevfilc Rüş· 
tü Bf. yi ziyaret ederek yeni 
Yunan kabinesin:n teşekkülü ve
silesile hükumetinin Türk· Yunan 
dostluğuna istisnai bir ehemmi· 
yet atfettiğinden yeni kabinenin 
sabık hükumetin çizdiği dostluk 
ıiyasetinden hiçbir veçbile inhiraf 
etmiyeceğini ye zaten bu siyaseti 
bir partiye mahsus olmayıp bü· 
tün Yunan milletinin bir siyaseti 
olduğunu ve yeni hükumetin bu 
dostluk ve teşriki mesainin daha 
samimiyet kesbetmesi bu gün· 
den güne daha genişlemesi için 
biç bir gayreti esirgemiyeceğini 
hükumeti namına beyan ve ifa
de et 'Diştir. 

Hariciye Vekilimizce dahi elçi 
hazretlerine hükumeti namına 
vaki beyanatından dolayı teşek
kür edilmiş ve esasen Türk bü. 
kumetince yeni Yunan kabinesinin 
bir sıkı dostluk siyaseti takip ede 
ceğinde tereddüt edilmediği ve bu 
beyanatın zaten beklenildiii ve 

aradaki dostluğun yalnız iki hü. 
kumet dostluğu mahiyetinde kal
madığı ve bunun iki milletin 
menfaatlarırının iştirakinden do· 
ğan milli bir anlaşmıya dayan· 
dığı ve dost hükumetin bildirdı
ği bu his ve temayüllerinin bizim 
arzu ve tahassüslerimizin aynı 

olduğu ilave edilerek dostluk 
teminatı teyit o :unmuşı ur. 

• 
MiUi KapotaJ 

Rejimi 
d v•"'ı (Ba,ma~alemlzden • 

bu mütavassıt yola dönmek . 
k 't kş 

kanı kalmıyacaktı. O va 1 • ot 
nun t"tbikinden dolayı bazı . :ı İf 
luklar çıktığı takdirde artık '\,ı 
ten geçmi! bulunacaktı. f~·tt' 
bugün tatbiki dü!ünülen Jll'1;. 

n11ıt usul bir merhaledir. Ş•~, 
bütün ümitlere rağmen bıJl1 fi 
karşımıza yeni zorluklar çık•~ 
bu zorlukları başka suretle 1'il 
dırmnk mümkün olmazıa o fS il' 
evvelki kanuna doğru gene 1 
mek mecburiyeti hasıl olacaktlf• 

O 
. . , ,. ,.ulat1~ 

nun ıcın nusull vapur.. b' • r 
tasavvur edilen yeni teklin taldİ' 
kinde hükU.mete ellerinden ııel 
ği kadar yardım etmeleri be1'~ 
nir. Hakikat halde bu mesele 

lktısat Vekili Celal Bey ile be~ 
her hükumet ve Cümhuriyet ti• 
Fırkası büyük hüsnü niyet ıöt 

· · M"ll M 1. · · de ar termıttır. ı et ec ısının 
ni ruh ve hissiyat ile hareket ede' 
ceği tüphesizdir. 

Kabul edilecek yeni milli k•f 
taj usulünün mahiyetine geliıı"' 
bunu bir tek cümle ile hulasa ed' 

biliriz: Seyrisefain ile husuıt ~ 
purlar arasında gerek nimet 
gerek külfetçe müsavat .. 

Sevahili mütecavire hattınd• 
maada Marmara ile Akdeniz ' 

Karadeniz limanlarında itli~ 
Seyriıefain vapurları ile hu~,.,_ı 
vapurlar müstakil bir müdUr•Y" 

halinde teıkilatlandırılacaktıf' 
J.lc.a L: .. ~ .. ;_.. o..'•A L: .. ~.1- .. 
lacaktır. Yalnız bunların tar , 
!eri ile harket programları h~ 
metçe oir mütehaasıa vasıl ,; 

tesbit edilecekt~r. Bu ~okt~~· ~ 
lktrnat Vekaletmde hır mud , 
umumiden direktif alacaklard~ 
Bu iki nokta da müşterek tı ,/ 
ket etmeleri şartile her hut 
serbest bulunacaklardır. 

Mehmet Aaı,-J 
ııınıuııııııınnnınııınnnııuıııuuıııııuıııımuımıııınıuımıııııaıııııı1111_.,. 

Tayyareci kadı;; 
dan istenen temi 

/ Londra, 10 (A.A) - Tay)'~( 
ci kadın Mot:isonun Sahr•f'11t· 
bir havalisini baştan başa "'&,

ı mek hususundaki tasavvurll11 

mütevellit hadise kapanmıt*"~ıı· 
Ms. Molliıon, 100,000 f~0de 

lık bir nak~i. kefalet ?1ukab'1ııl•~ 
Sahrayıkebırın asken ~ıotdeıi1t1 

üzerinden uçmak musa• "" 
almıştır. Bu nakdi kefalet;efdi 
gün bir lngiliz bankasın• rJ• 
edilmiştir. Nakdi kefale!t:crı•" 
Mollisonun bir kaıaya \J~ ;ıa11e· 

d ı. d" . tiftır . ., takdirin e Ken ısme ye t1er• 
si lizım gelecek muaveoe 1ıat· 
. ·ı d v. raflar• ıstı zam e ecegı mas 

şıhk tutulacaktır. 

• -- bit 
M. Herriot'ııU11 

nutkU ·0 t 
M tıerr• 

Paris 10 (A.A) - •1 teeııil' . evve ~ıt 
bundan sekız sene . old\J~ 

. t etıP•f ~ esnasmda rıyase . bı·r 0 utU 
"bun · ' milıi konseyde m~ b cib•D ı · 

söylemiştir MunıııleY il~ bıf 
iden sa · 1 ıi tisadiyatınm. yen ilk emare e 

Jacağıoa daır otan bu busu•~ 
kaydettikten sonra konse)'i' 
sarfedeceği faaliyette t" e gr 

·· abere ın .,,, 
muavenet ve muı .. leıPiftl'' 
venmekte olduğunu soy 
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1 
ferler zarar ediyor. lngillcre. Fran· 

)'o •• lıtaıya ydo. yo .. Trende yo. Belçı· kadan i ran vezı ı' ş s 1 z er 8a, Amcrikadald bütün şimendiferi· 
trlllı on a yo • yo.. Yalnız 1 darelcri bunun içitı el ciman ~ağrıyor. 

Çok 
9~Yda oynanmıyor, onlar 1 FrugAı Hz. 1, 1 Yalnız bizim memlckelimizdcdir ki 

~lh alabalık.. Evde yo • yo.. Yenı· bı·r bu·· rodan şimendiferler l:<ir getiriyor. 

10 
Çede Yo. yo.. Mektepte yo • Küçük bir tayyare 

1
, Bunun sebebi l>izim şimendiferlc • 

~tazetede yo. yo.. 1 • kJ rin Jıenüz yeni inkişaf devrinde olma· 
c.ann 1·te geldı.ler Yarın şehrı·mı·z- · ış arayaca ar sı ı·e meı·cuı 1ıauann memleket ilıti-,... • etıneyiniz ki sade bizde 

1v yacına ni pelle taş/\m bulunmaması· 
itr Yo fampiyonluğu müsabaka· den hareket 1 Vilayet, Belediye ve Halk Fır- dır. ı ·akıa başka mcmlckc:tlerde şi-

ı tertip d·ı· S k" M. Alber Mareıal ve M. Kla- h ·ı t• 
, ..... l· e ı ıyor. an.mayınız ı kasına it için er zaman müraca· merıdif<ırf<ır fazla değil, onların ı ı ı· 
'q" uı d viye adlı iki Belçikalı genç hu-"İtl) z e satıcılar yo - yo diye edı·yor ! atlar vuku bulmakta ve buralarca yaçlarma kcifi derece idi. Fakat son 

l susi tayyarelerile memleketlerin· l tö tıı or ar.. elden gelen gayretler sarfedile- seneler zarfında kamyon arm, o • 

d •~ır b I l d den cıehrimize gelmiıı.ler ve dün Bı'r mu""ddettenberı' memle- I b l kt d y 1 b biislerirı, otokarlarm, otomobillerin, 
• . a aıı ı gazete er e ona :r :r rek ı'ıı. u uımıa a ır. aruz u 

il' b :r l d. :r rıilıaııl'l ta.ı111arclerirı meı·cut nakliyat 
da~ •hiı var. Yo - yo Hover ka· sabah Ankaraya git.miş er ır. ketimizin misafiri bulunan Iran müracaatların zamansız yapılma-..,. nı h Tayyareciler cumartesi gününden rnıutaları iizerinc çığ gibi yıkılması 
•inıı· 't ur, Rozvelt kadar se- Hariciye Nazırı F rugi Hz. yarın sı yüzünden bu dairelerin başlıca bir rok !jİnu·rıdif<ır Jıatlarını süs hali· 
cı,1 

1h liitler kadar meraklı, ona beri şehrimizde bulunmaktadır- Irana gitmek üzere Toros eks · işleri geri kalmaktadır. rıe getirmiştir. işte bu rnziyct Arrıı· 
lth~ aberleri herkes eminim si· lar. O gündenberi üç defa Anka- ' , presile şehrimizden hareket Alakadarlar Halkevi İçtimai pada ııc Amerika ıııcml<>ketlerinde 
h,ı, lrı kaldırma konferansının raya harket etmek istemişler, fa· 1 edecek, Haydarpaşa istasyo- muavenet şubesinde bir iş bürosu §imendif<>rciliğc ütüm darbesi olmuş· 

trler'ı d d h ki k k h b k l ·· .. · d · 1 · d'l d tur. >'o) n en a a mera a o u- at avanın ozu oması yuzun- nun a merasım e teşyı e ı e- tesis ederek resmi daireler en ve 
t •r. k 1 k · uınmııınnmnmıınnmmıııınıııınıımnnmııımınnııımı11111nnınmııııuıııııııınııınn C den vaz geçmeğe mecbur a mış- ce tır. resmi makamlar vasıtasile husu· 

Ilı ~en hafta Avrupalı bir mec· lardır. Tayyarecilerden M. Klavi- Hariciye vekaletinden Cev- si müessese ve şirketlerden iş isti-
hn~ Yo - yo'un Grekor lalin as- ye Brükselde avukattır. Arkada- det ve Refik Amir BeyJer Fru- yenlerin büroya bildirmelerini 
"1 l tetkikat yapmış şeceresini şı da gazetecidir. gi Hz. ne Rayak istasyonuna düşünmüşlerdir. 
,.. 'Ydana çıkarmıştır. Hiç bir kadar refakat edecek!erdir . .... ,,h M. Klaviye hareketinden evvel Diğer taraftan Halkevindeki 
•-tL· Ur adamın tarihi bu kadar h · h k Misafirimiz dün Iran konso- d ~ ıtık bir muharririmize ıeya atı a - büro memleketin her· tarafın a 
111 

edilmemi,tir. Şki~per var · losluğuna gitmiş, öğle yeme-
.. l)tdı. Yok muydu, sualı'ne cevap kında şu izahatı vermiştır: d k iş sahaları hakkında malumata-
' • gv ini ora a yemiş ve geç va -
trern· "- Son günlerde talile aramız lacak, nerelerde iş bulunduğunu 
~h •Yen ( Omer) kah vardı, iyi değil! Halbuki Belçikayı iyi J te kadar kalmıştır. teıbit edecek, müracaat edenlere 
'' l' efsaneydi diyen insan zeka· bir hava ile terketmiştik. Alman· ; Vali Muhittin Bey akşam buradan iş verilecektir. 
aı. 0 • yo'nun katifine nerede ise 1 (;ıtü vilayet konağında 
"ltJndan bir heykel dikecek.. yada Frankfort üzerinde çok §İd· Frugi Han Hz. şerefine ı Büronun muntazam çalışması 

• :,. "' detli bir fırtına ile kartıla,tık. Fa- bir çay ziyafeti vermiştir. Mi- sayesinde büyük faydalar temin 
\'o f ? B kat sonra hava düzeldi, saatte i· f d edeceği tahmin edilmektedir. ıR'.. • yo iyi mi, ena mı. unu ı ı safirimiz çay ziya etin en son-
~Unınek istemem, çünkü oyu- ki yüz kilometreden fazla sür'atle ra da vilayet konağında kala-. 
~iyisi, fenaıı yoktur. Bu bir a· yol alabildik. Tayyarem, Belçika rak akşam yemeğini hususi 
~ nlık ve bir salgın meselesi - mamulatından iki satıhlı küçük surette orada yemiş, alaturka 
~· ~nıanların can sıkıntılarına bir spor tayyareıidir. Motörü 85 musiki dinlemiştir. 
~ı olmak istediğine şüphe yok. beygir kuvvetindedir. Gazeteci Bugün Iran konsolosluğun-
"- il kalırsa yo - yo oyunu saba- olan arkadaşımla beraber Brüksel da Iran elçisi Sadık Han ta-
la ke.r§ı can ııkmtııından soka~· tayyare klübünün azasında bulu· 

1 
rafından bir öğle ziyafeti Ye· ' 

'o .-rkı söyliyen, keyfi için Edı· yoruz. Klübümüzün altmıt kadar rilecektir. ! ı 
.;"; "'kıcı kız~annı sabaha ka- azası vardır. Azadan yirmisi ken
\ d '"" Ai\yleten adamdan elbet· dil erine mahsus tayyarelere ma. 
ı. a.ha. nazilttir. Şüphesiz ki yer-
''d liktirler. Kullandığım tayyare de 
).. Undan, yerli ipile oynanan yo " h benim malımdır. Ufak tayyare· i.L_ avana sıgaiD.aındon, lnailiz 
""'r mizle ara ııra P ranaa, lnglltere Ye 
d. · Pİninden, kaoçuk ayakkabı· f k h 
~daha faydalıdır. Belçika dahilinde u a ıeya at· 

"' ,,. "' ler yaparız. 
~t "Bu seyahatimiz, bir gösteriş Lo ne gazetelerde okudum, 

\f lldrada gayet ciddi, kellifelli seyahatidir. Maksadımız, kullan· 
~'-'clilere bir konferans verilmiş. dığımız tayyare gibi uf ak bir 
~eranı mevzuu ne silahlar tayyare ile hiç tehlikesiz büyük 
d, \.~tıi, ne iktısadi buhran, ne seyahatler yapmak kabil olduğu· 
('(~•er tedavisidir. Sadece nu ispat etmektir. Ankarada bazı 

)''}o) dur. gösteriş uçufları da yapmak isti-
liat~' Yo naııl oluyor da sicimin yoruz. Fakat yolda havaların fe
~~ de aıağı, yukarı inip çıkı- nalığından çok vakit kaybettik. 
\J'· llunun ilmi, teknik sebepleri lstanbuldan Ankaraya ilk harket 
... lto"> R.· . b h- d" Ad 'I 1ji •• ıyazıyece u a ıse na- ettiğimiz za~an apazarı ı e 
l\~hedilir, fiziğe göre yo - yo?. Eski,ehir arasında çok kesif bir 

~~rıferans öyle kalabalık, öyle sis ile karşılaştık. Bunun için geri 
~F e.Iık olmuf ki, hiç bir ciddi döndük. 
~''llrııa değil, yarı ciddi bir "Brükselden hareketimiz eına
a~lci~r.'llıa bile bu kadar adamın sında oradaki Türkiye elçisi An-

aı l'aki degvilmic. !. 
:r karada hükumet erkanına götü-iL .y. .y. • 

l ~ l rülmek üzere bazı mektuplar ver· 
~l'i1ı· ondradaki konferans ha-
ttı> ~ı ok\lrken odaya bir ilk mek- mişti. Bunlardan acele olanları 

'•......_ ~ıı arkadaş girdi. lstanbula vardığımız zaman pos· 
h,tt a·Qakınız, dedi, paltom ne ta ile gönderdik. Geri kalan kıs· 
)l~llbiı ! mı da Ankarada bizzat biz tes-

'll·l de it b··t·· d .. y ı· d v• T'" k" den ~nra " ttoj k' pa onun u un ug - ım e ecegız. ur ıye ..,..,, 
tı.. 0Pmuıtu. Sebebini anlat- T aharana gideceğiz ve lsfahan, 

Cc 

ı1 ....._ .\rk d Basra, Bağdat, Elgaza, Kahire 
'-~1 a atlarla paltolarımı· Tunus ve Marsilya yolu ile Belçi-

l)~ltoı,~k, dııarıya çıkmak için kaya döneceğiz.,, !0.,dUk ki 1ıı .. ~iyd~ğimiz zaman 
"t ! • butun düğmeler kop -.. 

...... l.t. 
•• ,,•çin' 

('f ....._ Niçi . . . . 
~ 0 .. )o) n ını, on kuruş verıp 
t·· ltJa.,1 ) alaınıyan çocuJdardan 
Ull dUj .... 0

1
• Yo Yapmak için bü· 

... , er· 
ı «nakaslamışlar ! .. 

~''dak • 
('(o ı farka d'kk d' . lro E •)o) ı at e ınız .. 

•ı:c~ 'r'llıa I londrada ilmi bir 
-..._ )et~ •tanbulda küçük hır· 

1!rne · •ıne ıebep oluyor. 

Sadri Etem 

Yeni bahçe stadyumu 
Yeni bahçede yapılacak olan 

stadyom yerinin istimlaki için be· 

lediyenin 932 bütçesine konmuş 
olan 40.000 lira tamamen sarfe

dilmiıtir. İstimlak komisyonu be
lediye bütçesinden münakale su-

retile tahsisat istemiıtir. Verile· 
cek para ile bir kaç parça arsa 

alınacak ve geri kalan yerler 933 
bütçesine konacak tahsisatla alı
nacaktır. 

lnhisarların 
Birleşmesi 

Tütün, Müskirat, Tuz inhisar· 
larmın Anadoludaki baş müdür
lük ve memurluklarının birleşti· 
rilmesi iti devam 

etmektedir. ls· 
tanbul ve garbi 

Anadoluda tev
hit işi tamamlan
mıştır. Bu hafta 
içinde Trabzon
da muhtelif İn· 

hisarlar müdür· 

lükleri bir ma-
dürün emri altın· HUsnU Bey 
da birleştirilmiştir. Trabzon, Sam
sun, Tokat ve Artvin müdürlük
lerinin birleştirilmesi işine neza· 
ret etm.!k ve bazı teftişler yap
mak üzere Karadeniz vilayetlerin· 
de seyahate çıkan inhisarlar 
umum müdürü Hüınü Bey Trab
zondan Samsuna geçmiştir. 

Önumüzdeki hafta içinde Sam
sunda da tevhit işi bitecek, Hüs
nü B. Tokat ve Artv;ne de git
tikten sonra Istanbula dönecektır. 

Diğer taraftan umum müdür· 
lükte müskirat l:ıs:nı müdürü 
Asım Beyin riyasetindeki teşki· 
lit ve kadro komisyonu tevhit 
işleri etrafında çalışmaktadır. 

Şimdiye ka.dar te~hit edilmi
yen inhisar ıdarelerı Malatya, 
Diyarbekir, Adana, Artvin, T o· 
kat ve Antalya inh:sar müdür-
lükleridir. 

Bugünkü 'fayyare 
piyangosu 

Tayyare piyangosu bugün öğ· 
leden sonra Darülfünun konfe
rans salonunda çekilecektir. Bu· 
gün kazanacak numaraları yarın 
gazetemizde sıraya konmu§ bir 
halde bulacaksınız. 

Tal ebe arasında 
Kızıl hastalığı 

Şehrin muhtelif semtlerinde, 
bilhassa mekteplerde görülen kı· 
zıl hastalığının sirayet etmemesi· 
ne çalışılmaktadır . 

Sıhhiye memurları ve Belediye 
teıkilatı mekteplerde umumi te -
mizlik ve &fi yapmaktadırlar. 
Dün bu huauata Sıhhiye müdürü 
Ali Rıza Bey bir muharririmize 
dem ittir ki: 

"Kızıl mekteplerde, bilhassa 
Beyoğlu semtinde fazlaca görül -
müştür. Bu mekteplerde talebeye 
serum ve aşı tatbik edilmektedir. 
Bir iki gün zarfında Beyoğlu 
semtindeki mektep talebesi aşı -
lanmıttır. İstanbul semtinde de 
faaliyet gösterilmektedir. Kızıl -
dn baıka lstanbulda sari bir haı· 
talık yoktur. Nezle, grip gibi ih
barı mecburi olmıyan hastalıklar 
ise her zaman bu mevsimlerde gö 
rülür. Bu hastalıklar biraz istira
hat ve tedavi ile geçer.,, 

Adliye vekili dün 
geldi 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. 
dünki trenle An"aradao isten· 
bula gelmittir. 

Haydarpaıada Adliye erkim 
tarafından karıılanan Yusuf Ke
mal B. , doiru evine gitmiftir. 

Haber aldığımıza göre, Yusuf 
Kemal B., lstanbula uti bazı 
işleri için gelmit bulunmaktadır. 
Burada birkaç gün kalacak ve 
Ankaraya dönecektir. 

Dk memur olan 
doktur hanım 

Yeni kadın doktorlarımızdan. 
Akil Muhtar Beyin asista'nı, Mü
fide hanım. Kastamonu hastaha
n~si dahiliye metehassıs!ığına ta
yin cdilmi,tir. 

Müfide H. bu suretle lstanbul 
haricinde ilk resmi vazifeye ta
yin edilen kadın doktoruouz ol· 
mak ıcrefioi kazaomııtır. 

Ilga teklifi 
iki nevi tahsildar 

Kastamonu meb'usu Hasan 
Fehmi bey tarafından Millet mec
lisine tahsildarların kaldırılması 
hakkında bir teklif yapılmıştı. 

Tahkikatımıza göre devlet teş• 
kilitında biri maliyenin ve diğe· 
ri de belediyenin olmak üzere 
iki kısım tahsildar yardır. 

lstanbul belediyesinin ise be
lediyeye ait vergileri toplamak 
üzere tamam 26 tahsildar 'V'ar
dır. Onlarda şunlardır: 

1 - Müsakkafat vergisinden 
belediye hissesi, 2 - l<azanç ver· 
gisi resmi munzamı, 3 - tanzifat 
ve tenviriye resmi, 4 • inşaat ve 
tamirat rubsatiyesi 5 - Jubiyat 
resmi 6 - numara resmi 7 • tat
hirat ve teçhizat resmi, 8 - ten
tene ve siper ile saçak resmi, 
9 - paıar yerlerile panayır ve 
meydan işgal resmi 1 O - levha 
ve ilan resmi, 11 - müvellidülbu
har kazanlarla motör ve inbikler 
resmi, 12 - milli ve beynelmilel 
sergilerde belediye hissesi 13 • 
konturato resmi 14 - kantar res
mi, 15 - ihtisap resmi 16 .. telli· 
Jiye resmi 17 - vesaiti nakliye 
resmi, 18 - merakibi bahriye res· 
mi 19 - süs ve av köpekleri res· 
mi, 20 - baç ( müruriye reımi ), 
21 - piyango ve ikramiye kazanç· 
larından belediye hissesi, 22 • 
mevaddı müştaile depoları ar• 
diyesi, 23 • mezbaha resmi, 24 • 
şerefiye resmi 25 - lağam ve kal· 
dırım masarifi inşaiyeıi, 26 • 
imtiyazlı şirketler hissesi. ..... -................ -·-·· ........... ·-··ı 
lri·s .... ~~-~--~-~~~-~~-~---~--~--~-~ .. !. .. ······· 
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- Rusyada, bilhassa l'ctresburg'ta 
ilıtilcil çıkmış, jeneral Kcrenski sukut 

etnıi~tir. Kcrenskinirı derhal tctJkif e· 

clilnwsi için emir verilmişse de kaçmı

ya mıwaffak olmuştur./Jiitün Rusya 
§t'hirlerirıdc /;anlı sakalı.· muharebele
ri olmaklaclır. /lir çok §Clıirlcrde ba

rikatlar yapılmıştır • 
Kcn·nııkini11 lfC'l"İnc /,('11in {leçmişlir. 

- Şehrimizde brılurıarı Alman ga

zetecifrri diin 1'rp fakültesini rıc ili· 

lalialımer cemiyetini ziyaret elmiş· 

ler ı·c akşam I'crcpalasta .Uatbuat 
Cemiyeti tarafından parlak bir ziya· 

f et verilmiştir. 

- Şelırcmaneti akşamları pek ka· 
labalık olan (;alata - Beyoğlu talı· 

telarz dcmiryolımda izdihamın men'i 

için tedbirler almıştır. 
- Meclisi illeb'usan diin saat ikiyi 

on geçe Reis ilacı Adil lleyefendinin 
rigaaetindc toplanmıştır • • 



Sayıfa 4 

Sahte Yaver 
·····--···-.. ··-----·······--····· 

15 .. gune Suçlu 4 ay 
mahki'ım oldu ! 

.l 

l 
Dünkü muhakemede müddetini 1 

ı 

bitirdiğinden serbest bırakılmışbr ~ 

mesioden dolayı bu cezayı clört 1 
ay.ı indirm~, aahte hüviyet va
rakası meae!esinde.n de bir ay 
ceu vermiş ve suçu bir araya 
toplandığı için, neticede dert 
ay, on beş gün hapis cezasa tcs· 
bit etmiştir. 

Reisicümhur Hazretlerinin im
zasını taklit etmek, kendisine 
yaver susu vererek Usküdar 
müddeiumumiliğine gitmek, sah
te hüviyet varakası hazırlamak 

ve iki kiıiyi dofandırmaktan 
suçlu kunduracı Rizeli Hüseyin 
Fikri Efendinin muhakemesi, 
lstaabul Ağırceza rna.bkemesiu· 
de ~.ün .!leticelenmiştir. 

Dunku muhakemede birkaç 
şahi t dinlenildikten sonra bu 
.§ahifierin din!enilme.si suretife 
tahkikatın geniş!etilmes ' nden evel 
mülaleasını bildiren müddeiumu-
mi, aynı mütaleada israr ettiğin i 
söyle 11iş, ceza istemiş ve suçlu 
ye.:ıi :!eo kısa bir müdafaa yap
mıştır. 

Müıakereye çe kilen malı.keme 
hey~ti, neticede Hüseyin Fıkri 
~fcndiyi kendisine yaver süsü 
vererek yaptığı hareketten .c:!o
layı 253 üncü madden.in ıon lık
ruına göre altı ay hapse mah· 
idim etmiş, Aıap Mehmet ismin
de birısinin jandarmalar larafıo· 
dan yakalanmasına y:adım et-

Aynı zamanda suç eşyasının 

musaderesi kararlaştmlmış su~'.u 

dört ay, on beş günlük ceza miid
detini rcevkuf olarak bitirdiğin
den, hemen serbest bırakılmışhr. 

Hüseyin Fikri Efendi~ Hüseyin 
kaptanla terlikci Aptullah Efen· 
diyi co'andırmaktan berat et
miştir. Suçlunun bir hareketine 
iıtirak tltii_i iddia o'unan Fah· 
rettin 'eeyin hadisede h~ç b ir 
alakası gürülmemi~. beratına 

karar verilmiştir. Hüseyin Fikri 
Efendin n yaver olmadığını bil
diği halde onun l:u hareketine 
göz yummaktan suçlu, fski ma
beyin başkitiplerincen bir zatın 
cariyesi olan Trablcsgarp~ı 1 arçm 
hanımında bu işde al~kası, bil
diğini ukf adtğt sabit görülme
miş, oda berat etmiıtir. 

==::::::-.:::::::::::..-:-.:::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

At Müsabakalarında 
Deutsche Orient Bank kupası 

ve Sipahi ocağı mükafatı 

Geçen hafta alıkonulan mü· 1 ti~tirilen lngiliz • Arap kırmaları, 
sabaka!ar bugün yapılıyor. Ev- il diğer cinslere karşı, ı-:on 2aman
velce de yazdığımız veçhile Deut· larda, büyük bir tefevvnkle ka-
ıchc Orient Bank kupası. bil· biliyetlerini ispat etmişlerdir. Bu 
hassa atcıhk noktai nazarından güokü mfsabakada binici zabit· 
çok mühimdir. At yetiştiriciliği- Jerin l<ullanacağı atlar, F rar.sa-
nin inkitafına müsait bir zemin dan, bilh.aa1a müsabaka iç in se-
haıırlayao bu miisabaka Türk çilip ahnmıt logiliz - Aup k1r-
atalığı tarihinde bir merhale o- malandır. Bir kısmı paylı o!arak 
)arak kalacaktır. tutip edilen marifet deneme 

Sipahiocağt mükafatı oamile, koşusu, bu atların beynelmilel 
ı:abit binicilerin yapacakları ma- müa~bakalarda ne derece mu-
rifet deneme koıusa, bize baki- vaffak olabilecekleri hakkında 
ki müsabaka atlannı gösterecek· bize timdiden bir fikir edinmek 
tir. Binicilik mektebinin bundan hraahna bağışhyacaktır. Bahusus 
ev.-elki müsabakalara koydağu ki bu müsabaka, engellerin nevi 
atlar muhtelif memleketlerden ve büyüklüğü itibarile, bcynel-
aatın alınan ııra hayvanlardandı. milel müsabakalar kadar güç ve 
Her atan yaraş ah olamıyacığı mlihimdir. 

gibi her at da müsabakaya el· Sipahiocağına gidecek olan 
verişli olamaı:. Müsabaka atları· sporcular, her halde zevkli bir 
nıo iyileri, lrJanda, lngiltere ve ikindi geçireceklerdir. 
Fransada bulunur. Fransada ye- Galatasarayh 
mnıııııınnnımııınnııııııııııınıııımıııınııııııı oının•ıuııınınınıomrnııının uımElllJırnınımwııınmınııımnıı:ınnıımıılllllıouıU111111aııımwnuıuınu1Dilll1lltmu 

Mübadiller 
tefviz 

ve 

Tefviz muamelesi biterek mü· 
badillere verilen bir kısım emli· 
kin henüz tapuya raptı kabil 
olamamaktadır. funun ıebebi, 
bu kısım emlakin firarilere ait 
olup olmadığının henüz kat'i ıe
kilde tesbit edilmiş olmamasıdır. 
Malnm olduğu üzre bilahare sa
hipleri çıkan emlakin iadesi la
zım gelmekted=r. 

Adı güzel yandı! 
Beşiktaşta Emirhan sokağında 

Ekremin bahçesinde çırak Adıgü
zel ismindeki genç, ben.zin bo§al· 
'tırken yaktığı kibritten benzin 
tutuşmuş, Adıgüzelin vücudu 
anuhteJif yerlerinden yanmııtır .• 
Çırak, Beyoğlu hastaneıine ya -
trrılmrttır. · 

1 lstanbul - Ankara 
hava seferleri 

fslanbul • Ankara hattı üzerin· 
de işliyecek olan iki tayyare He 
bu tayyarelerde çalışacak Ame
rikalı pilot ve makinistler yarın 
Amerikan bandırah Ekzark va
puril~ şehrimize geleceklerdir. 
Vapurun gelişi hava!:ırın fenalığı 
yüzünden birkaç gun geri kal-
mıştır. 

Saka kuşu hırsızı 
Alemdarda İzzetin bahçesine 

sabıkalılardan Ahmet girmiş , 
bahçenin içindeki evin kilitlerini 
karııtırmı~, açamamıştır. 

EJi boı çıkmamak azmile hah· 
çeye giren sabıkalı bir ağaçta a
sılı bulunan kafesteki 14 lira kıy
metindeki iki saka kuşunu çalmış 
ise de duvarı atlarken yakalan· 
mııtır. 

VAKiT 

Darülfünun 
Tayin ile mi 
Emin olacak! 

Diinkü bir sab"h gazetesi Da
rülfünunun ıs l ahı hakkında yaz
mıt olduğu bir haberde gelecek 
seneden itibaren Darülfünun 
emininin mansup o!acağım bil
diriyordu. 

D ün DarüJfünan ınahafilinde 
bu hususla tahkikat }'.aphk. Bu 
işlerle alakadar olan b ir zat bi
ze şu ma:u:natı verdi: 

- Darülfünun emininin man
sup o!acağma dair b ir gaıetede 
bir haber vardı. Fakat bugüne 
kadar buna müspet veya menfi 
bir cevap verecek hiçbir haber 
yoktur. Darülrunuo bir şahsiyeti 
mane•iyedir . e undaki vaziyetler 
muayyen kararlarla değişebilir. 
Zannediyorum ki bütün bu riva
yetler hep profesör Mal~ın ra· 
portannın te tkikinden çıkmakta
dır. 

Baoa göre p rofesör Malşın 
raporu maari f veka !ctince ~ et lc.ik 

cdıHp tasdik o:unmadan çıkan 
bir ~ayia l ara ehemmiyet verile
mez. Biz de gelecek sene yapı
lacak ıs!ahat şeklini beklemek
teyiz. eu suretle başımıı d inç 
o'su:ı. Çünkü hemen herg ün 
mulıtelif şeki:de ortaya çıkmak

~a olan bu haberler, müderris'er 
üzerinde de feca tes;rler yap
maktadır. 

Konservatuvarın 
profesörü 

Istanbul konservatuvarında ça
lışma sı için belediyece çağmian 
Vıyanalı musiki~inas M. Jozef 
Marks bu sabah saat 8,45 le 
Avrupa E~spresile ıebdmize 

g elect':, Kor.serv1tuvar müdürü 

Ziya bey:c lrnoservatuvar mual
limleri ve esk i ta!ebesi tarafın

dan kaşılar.acaktır. 
Profesör l\forks şehrimizde 15 

gün kadar kalarak konservatu
varı tetkik edecek, i s !abı ve 
daha ziyade tekemmülü için dü
şündüklerini bir rapor halinde 
yazarak belediyeye verecektir. 
Profc!Ör konluratı mucibince 
yılda İKİ defa şehrimize gelecek 
ve her defasında on beşer gün 
kalacaktır. 

Yunan ihraç emteası 
Yunan hükumeti, Yunan ihraç 

emteasının yabancı memleketler· 
de sürümünün çoğalmasını temin 
için bir karar vermiştir. 

Bu karara göre Yunanistanın 

bütün ihraç iskelelerinde 3 kiş i

lik bir heyet bu!uoacaktır. Hu 
heyet bütün ihraç emteasmı tet
kik edecek muvafık görülenlere 
milli Yunan armasını taşıyan 
mühür basılaca ktır. 

Yedikuleden Eyübe 
Yedikuleden Eyübc kadar ya

pılacak olan asfalt yo~un proje· 
Jeri tamamen haıırlanmışhr. Sur 
haricini takip edecek o lao bu 
yol için 200 bin lira sarfedile
cektir. 

Heybelide orta 
mektep 

Maarif Vekaleti Heybeli adada 
bir orta mektep tes isine kara r 
vermiştir. Mektebin müdürü ve 
muallimleri tayin edilmiştir. 

Mektep için Heybeli adada 
muntazam bir bina aranmaktadır. 
Bina bu'uou bulunmaz tedrisata 

başlanacakbr. 

Suudi-Arabistan 

Hicazı o yeni ismi 
Cenevre, 10 (A.A. ) - Hicaz, 

"S uud i Arabistan,, ismini alm141 
o!duğunu Milletler Cemiyetine 
bildirmiştir. 

Bundan s onra bütün beynel
milel Yesikalarda H icaz bu yeni 
ismife analaca l<ttr. 

Sirkeciden Ramise 
otobüs işletilecek. 
Ramis ve civ.:r halkının vaki 

müracaatları üzerine bazı otobüs · 

cüler S irkeci - Ramıs arasmda 
otobüs iş letmeye karar vermiş-

lerdir. Eu hususta belediyeden 
müsade istenmiştir. Müsade ve· 

rildiği takdirde o!obi1s!er Fatih 
yoliJe Raaı:se g ideceklerdir. Sir-

keciden Ramise 17,5 kuruş ücret 
alınacaktır. 

Dağru mu, Yalan mı? 
Yeni mahallede oturan madam 

Kirtedya evine çağ ırdığı madam 

Annstüsya ile güzel güzel lrnnuş
t u~tao sonra birdenbire ayağa 

kalkmış, ortada sebep yokken 
misaffri ni cöğmiye başlamışhr. 

Mis!lfir madam neye uğradığını 

şaşarm~, kendisini güç halle ev

d en dışarı atabilmitlir. iddia 
bu... Zabıta tahkika t yapıyor. 

A vusturyanın 
cümburiyet günü 
Cumartesi günü Avusturyada 

cümhuriyet ilanın yıl dönümüne 
tesa:lüf etmektedir. Bu münase-

betla o gün saat on yedide A yas 

paiadaki Avusturya L:onaoloe!u

ğunda bir kabul resmi yapıla
caklar. 

Maarif cemiyetinin 
• 

pıyangosu 

Türk Maarif cemiyetinin fakir 

çocu~dar menfaatine tertip ettiği 

büyük eşya piyangosu yaran An· 

kara Halkeviode çekilecektir. 

1 Matbaamıza gelen eserler 1 
Yaşamak yolu 

"lstanbul veremle mücadele 
cemiyeti,, tarafından nt.şrolunan 
"Yaşama'.c yolu,, mecmuasının 

42 · 41 numaralı sayısı, faydalı 
yazılarla çıkmıştır. 

Bu arada Dr. Kemal Cenap 
F aclıl Şerafettio, Kutsi Beylerin 
yazılara vardir. Tavsiye ederiz. 

TAKViM 
Cuma Cumartesi 

11 T.sani 12 T.sanl 
11 Recep 12 Recep 

GUn doğu~.> 6,40 6,40 

Gün lınt~ 16,54 J6.S4 

Sn bab namazı 6,o;; (i,05 

Öğle namazı ı l ,S8 11,58 

l.kiJJdl namazı 14,3f> 14.3ii 

Akşam namazı 16,5~ 16,5~ 

Yatın namazı 18,2.'I ıs,c;;s 

Imsnk s . o.:ı 5,02 
Yı lın ge~eo l 300 301 gUn lcrl ( 
Y ılın k alan ~ gUnlert 64 63 , 
HAVA - DUn sıcaklık azmn1 ııı, ası;arl 

11 derece idi. BugUn hava ckseriyeUe bu· 

luUu olacak ve rtlzgfı.r poyrazdan c!ecektir. 

Radyoda : 

1STANBUL - 17 den 17,t 5 e kadar MU

§crrcf Hanım, 17,45 ten 18 e kadar gramo· 

!on, 18 den 19 a kadar Kemal Niyazı Bey 

ve nrkadnşları, 19 dan 20 ye kadar orkestra, 

20 den 20,:S a kadar Bellds Hanım, 20.ıs lan 

2l,l:i a kadar Ha.rumlar heye ti, 21,5 tan 22,5 

a kadar alafranga or kestra. 

Şen ve musikili bir culD• 
çirmek için bugün 

ELHAMR~ 
• b ne 'fı1 smemasına ve u se f~· 

na' da emsalsiz bir mu~af 

U°DiNiAittt 
Sevgilisi 

1• 1 1 • .. ...nrliııt '-it ence i \'e neşelı operet~n~ ı.--~1ilı~ 
lU.\•etcn: Cazi Hazretlcrının ~ 

l\Jedısindcki nutukları ~·e r::;~~ 
Jurnal halihazır ddnya ha\" ·~ 

Bugün saat 11 1 - 4 ie1'11 ,,J 

\. fiatla matine~ 

~ 
, Bugün _ __. __ 

Melek sinemasın8 
. t 

gidip büyük ve güzel art'' t: 

Norma Shearer• 
ı • 

Bir güzel kadmm aşk "e se 
güzeşt romanı o lan 

MUTAl.ILAI' 
(Kadın Hay ah) d • e 

güzel ve a l akabahş filın~ 
d· .. ıS• nazarı takdirle seyre ı ..... 

·oıO 
11aveten : Gazi Hazretleri e 
Millet Meclisindeki nutukları• 
Paramountjurnal halihazat dil'' 

\., ya havadisleri / 

Istanbul Belediyes11 

DarUlbedayJ Şehir Tlyatra" 
Temsilleri : 

BugUn Matine ISTAftBOL BR-. :::u:s::::: uu ~ ~ 
saat 21,30da lf ff TI 
Pazartesi -

Perşembe ı 
Komedi 3 perde 1111 

Yazan: ı 

ınnm Musanıp 2 csöe 
Celil Bey 

Umuma mahsus 

ETEM ızzE1 
Beyin son edebi 
romanı çıktı••' 

GözYAŞLAW 

l Sterlin 

ı Dolar 211,50 

20 Llret 216- -

20 f. Belçika ı 17 -

20 Drahmi 
20 Isvlçre 

27,-
823-

20 Leva 28.-

1 Florin 85-
20 Kuron Çek 124-

1 Mark 

1 zoıotı 

ı Pengö 
20 Ley 

12.06 l"' .; .f. GI 
695 25 Viyar.ıı !! 1 c 

Parla 

q'JI· 
""e• Yor k 0.4:'3S • ıdrlt 1· ,, 

4~ MUAno 9.2450 Bcrlin ·~9ıf 
Br"'tael ~.4t-1 Varyo"s fi,• • 

0 ıS• 
Atına 82 61~5 • -. tı 5 · .,,, 
Cenevre 2.4!'i75 r;u1treş 5.f 

1~i 
S'>fy 66.09- aeıgrnt ıO 
• · te rdam t.17771 !.Ios1<oVt' 

------=E=-s-=h•"' ~ 
------~ - r :-k OS 7,'IJ 
t ~ankas.ı :ı .. 5 ·ıııcnto /.f• oı9" 
Ann '•ı 2:l,50 Çi DeY• .. 0 c 

5 {]nyon .. • 
Reji 4,8. .. ocY· o-' 
ı;•-. Heyrtye 1450 şıır ' .. ~ 
Tramvay 810 ı~s rn. ceZS !• 
U. Sigorta 12 2 şar toıı :/ 

Tele ~ . 
- monu 2350 1 ııer / 
--- - --=--1'11h••1 ~ ..... 

ıstlkrazla~ tri k . o 
~ - Elelt • 
lı.t. dahlll 99a m \·ay , ~ 

<>5 rra • 
Şark O.yollan 5,~ eJ 

s"-s TUn 
o.Muvahhlde • ·' • Rıblıtn 
GilmrUkler 5•

60 uıadolU 1 
4 20 J Saydl mnhl ' A,Dadolu l 

Bağdat 4,SO A.. aıo ınes.uıı 
Askeriye 

Londra 
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Sfenks konuştu! DevriAlem • 

işliye 
Maurice de Cobra'nın 

Rohert N" h 
de.in kaa ıc olsonun kat'i ifa-
'e e r§ı dikildi. Suratı asık 
tı ;na. bir ,ıey söylemeden bak-

' onra, birdenbire: 
· - Sual' ~t· ınıe cevap vermekten 

uıa d" e ıyorıunuz ha? -s· .. 
)'ı~ d ız kendiniz sofra başında-
.l ellıed' · · "!'ltlc . ınız mı, yüzbaşım? .. 
~blazıfe mevzuu bahia değil.. 

ı, .. ,t erta bu cevaba aldırmadı • 
tlti: 

'~ Cctap vermenizi hekliyo· 

tık~ 1leyhude. izinde iken yap· 
d, ıt.~a.. kimse karı§amaz .. Ora· 
di11ı Qı'~lık §erefime halel getir· 
ft ı; 1 

• • Hayır., O halde, son de· 
ille;; ~diyorum, yüzbaştm, bu 
•iıı S' Uzerinde suallerinizi ke
ao,ie~~.e söyliyeceğim kadarını 
Itır.. un. Artık bu bahsi konu§ • .,,ac. ... 

ırz .. 
..... y 'B )~i a. · u bahsi artık konuşmı· 

ız ha• a . 
~et 0 hert kalkmıf b. Hırsı patlak 
lbı~kti. ta kin bu defa da vak
~ e kendini topladı. Sofranın Ü· 

~ilden eski bir gazete aldı ve 
~._en hemen tabii bir eda ile sö-

l{eati: 

~ liakkınız var. Yarın sabah 
\ tef~it~n~zin mufaaaal rapo • 
\ •erıraınız. Geceniz hayrol • 

''"- Geceniz hayrolsun yüzba -

-9-
~ .. Şillıdi tahta bir böLme iki diit· 
ijt Ilı ayırıyordu. İki düşmandan 
ı. lde .. d .. k ... "i &un en gune ınının art· 
~~nık dllYan bir adamla, mafev • 
'\\~ b·r•ı henüz adavet duymu • 
''~ ıle onu garip mizaçlı bir 
• deli ba .. ·· ·· b ·f ''ti • zan uzucu azan ı -

' l'k , ~ a ayıt, geçhneiar "''"' ailah 

t..i~~şı sayan ba§ka bir adam. 
~be ulazimile muhaveresinden 
lıı: 'ti~' bir 'eyi aklında tutmuş • 
~ •kolson bütün ketumiyetine 
'ı.. en ,Kahirede ancak bir ka • 
' e.lakadar olduğunu aakla • 
,~tlı. Bunun açıkçası Albayı 
~demekti. 

~!)~,?ha Alba bu aşkı paylaşmı~ 
~ik0~ Bunu anlamanın kolayı 
ttoı ~t 'la gelen mektupları kon· 
~ ~ekti. Roberts bu mektup
Ss(~ak niyetinde değildi. Kıs· 
~ 1 

onu bu kadar düşürme • 
~~d Ukin hakikatin nihayet 
\~na çıkması için postada Mı 
\ ~Relen ve Albanın el yazı • 
~~Yan bir zarf olduğunu >' 1 kafiydi. Alba ona yazı • 
~11'tklarının kar§ılıklı olduğu 
l ~Fttııt demekti. 
~eti'"e. .başında son muhavere • 
b~tlı es "ı •ki gün sonra, tesadüf 
"lb ıediğ' h k' d· ~ · ,~~ . ı, mı çe ın ıgı fe -
d 't\iıı,11•~n ayağına getirdi. 
tki ~ e.ııle muavini mahzenler· 

)eıı l)han 1. w. • ) e e~. e ıgı, ıeaaızce, mua • 

11~~1-..1 ?lerdi. Subadar mitral • 
t'lillde .!..1 arnııt ve §eflerinin ö -
ı. -..ele • 

anızmalarını işletmiş-

h,lllleltıeıı ·ı 
-.;,: eııj.. 1 en yirmi sandık cep • 
•"lld ·• tel · ~ etillb ecek erzak kolu ile 
d hi)di..:ıe•inin Kohot deposu • 
etk ·• tn .. 

tıı lt\t ~ıını Nikolson kayde-
' ~ Qsı)d h b . !\ ı Uı'b ar a er verd ı: 

de 0hetta llflh'ı, Posta geldi. 
b ~'ti1td ' t\\r]u.,a. çıktı muavini ert, 1!!111 • , 
tl"'ı l'ı~het . ac~ı: geliyordu. Ro-
lbeftthtıllld~ık~çük zabitin büro· 
'-i "Sll~rı 1 uf ak masasında 
~ ~fi"° ayırdığını gördü. Rea 

' Ottad 'd' l'ııelc llt t,· a 1 ı. Sağda Ro· 
ı_ lt.ıl) ırka h . . 
'QDı'I "'rd !r e emmıyetsız 

" t~ ı: s ld . 
~~il 1 ° a Nıkolsona 

te en 'k' k 1 ı artpostal 

Son Romanı : 20 

ve bir mektup. Roberta paketini 
alırken küçük zabit torbadan 
müstatil, mosmor bir zarf daha 
çıkarıp sola koydu. Roberts der • 
hal Mısır pulunu gördü. Ve Ni • 
kolsonun kuriyesini çarçabuk al
maaına rağmen Albamn el yazıaı· 
nı tamdı. 

Şimdi kanaat g~tirmitti. Bir 
lahze tereddütten sonra mülazı • 
mm garp tabyasına doğru uzak • 
!aştığını görünce onu çağırdı: 

- Nikolson ! Odama gelir mi· 
siniz? Sizinle konu§acağım. 

Mülazım, şaşırmıf, döndü: 
- Odanızda mı, yüzbaşım? 
-Evet. 
Roberts, sahneye §ahit olan kü 

çü zabitle tahsildarın bu daveti 
garip saymamaları için yapabildi
ği kadar tabii bir eda ile ilave et· 
ti: 

- Eksik cephane için radyo • 
yu yazacağız. 

Birinci kata çıktılar •. Robertı 
Nikolsona yol açıp arkasından o • 
da kapısını kapadı, mülazımına 
yaklaştı: 

- Sizi buraya el bombaların • 
dan bahsetmek için çağırmadım. 
Bu telgrafı birazdan yollarsınız. 

- O halde, yüzbatım, konut • 
mıya lüzum görmüyorum. Muha· 
verelerimiz mahduttur, huausi ha 
yatıma gelince.. Size demittim 
ki .. 

- Peki, hen diyorum ki hususi 

Büyük Alman 
tayyarecisi döndü 

FRlEDRlCHSHAFEN, 10 (A. 
A). - Alman tayyarecisi Von 
Gronau, dün saat 16,10 da Cons· 
tance gölü üzerinde Alterheim' de 
karaya inmittir. 

Bu suretle tayyarecinin icrası • 
na te§ebbüs etmit olduğğu devri· 
alem seyahati nihayete ermiştir. 

22 Temmuzda Şimal denizinde 
kain Sylt adasından hareket et • 
mit olan mumaileyh birihirini 
müteakip lzlanda, Groenland ve 
Alaaka üzerinden uçmuş ve üçün· 
cü defa olarak farktan Atlas Ok
yanosunu katetmiştir. 

Tayyareci Şikagodan Japon • 
yaya doğru yoluna devam etmit 
ve sonra, Çine, Batavya ve Seyla· 
na gitmittir. 

Mumaileyh Hint denizinde 
motörüne arız olan sakatlıktan 

dolayı denize inmek mecburiye· 
tinde kalmıthr. 

Bir vapur tarafından kurtarı· 
lıp alman mumaileyh, biraz sonra 
Bağdata gitmit ve oradan Avru • 
paya doğru yoluna devam ederek 
Atina, Roma ve Cenevadan geç· 
mittir. Tayyareci Almanyaya Alp 
ları geçmek ıuretile girmittir. 

Mumaileyh, 60.000 kilometre 
yol katetmittir. 

Bugün şerefine bir kabul res· 
mi yapılacaktır. 

hayatınız beni alakadar ediyor. ] 
- Şahsi itlerime lakayt kal. zmirde beygir 

modığmızı görmekle §eref duyu. cinsinin ısU\hı 
yorum. r lZMlR, 10 (A.A.) - Vilayeti· 

- Alay etmeyin, rica ederim. miz köylerinde beygir cinsinin iı· 
Bakın, Nikolson, timdi size söz lahı için Buraa' da Karacabey ha
söyliyen dört numaralı istihkam raımdan 40 yerli ve Pilcvne buğa 
kumandanı ~eiil. A_pulette bir aı satın alınmııbr. 
yıldızın eksık ve ya fazla ol.ma· B. k ·· k d J · 

ır aç gune a ar zmıre ge· 
sını burada hesaba katmıyacağız. lecek olan bu huğalar, köylere 
Sizinle, işitiyor musunuz, sizinle taksim edilecektir. 
erkekçe konuşmamız lazım. De • 
min Mısırdan bir mektup aldı • 
nız. 

- O halde? 
- Bu mektubu size gönderen 

Macar Başvekili 
Romaya geldi 

Milli Roman - 5 

Çünkü, anla~ıştı ki ne yapsa 
sevgili Nihalin kafasile kendisi· 
ninki arasında bir c!enklik elde 
etmek im"anı yoktur. Karısında 
eksik birşey görmemiş olmak, 
or.u daima artan bir muhabbetle 
sevebilmek için bu sahaya lıiç 
girmemeyi daha iyi buıurdu. Za
ten ikisini de en geniş mikyasta 
oyalıyacak, uğraştıracak mevzu 
her an karşılarında ve b ollarınm 
arasında idi. 

- A, bak Cevat, Toto, fey, 
Turanan bu renginin matlığı sa
na benziyor. Ağız, burun, gözler 
hemen hep ben. Yalnız senin 
yuvarlak yüzünün içine bu ben· 
den aldığı şeyleri koymuş. Göz
leri sana benzeseydi! 

- Hangimize benzerse benze
sin Nihalim, yalnız kafası senden 
ve benden üstün olsun da. Şey, 
sütünü içmesine ne kadar var 
karıcığım? 

- Ooo, val<it gelmiş bile. Fa
kat ilk önce anneme seslen de 
gelip bir değiştirsin. 

-iC 

TuraDln ilk gülümseme tecrü
beleri, ilk huhuları, yatağının 

içinde ilk dönliı teıeb büsleri; 
evin içinde ana ve baba için ye
ni bir devletin harbe girişinden 
daha mühim bir hadise oluyordu. 
Hele aizından çıkan sesleri ilk 
defa "baba,, ya benzer tarzda 
topladığı gün CeYat neşesinden 
sarhot gibi olmuştu. 

- Partiyi kaybettin Nihal, 
diyordu; Turan her kesten çok 
babasını sevdiğini itiraf etti. 

- Ya babası her kesten çok 
kimi seviyor ? 

Bu sualin ceYabı gene bir mu
habbeı tezahürü olduğu halde, 
Cevat söz halinde verilecek tek 
kelimelik ceTabı uıun uzun dü
şünmiye mecbur kalıyordu. 

geçen aktam bahsettiğiniz kadın 
değil mi? 

Şimdiye kadar kalbinin bütün 
sevmek ihtiyacıyle Nihale bağ
landığında şUphesi yoktu. Fak at 
bu yeni başlıyan sevgi de ne 
engirı ve esrarlı bir şeydi ! 

ROMA, 10 (A. A.) - Macar Babalık hissi; kendi kanından 
Batvekili jeneral Gomboa, ltal· bir mahluk yetiştirmek gururu 
yan hükUımeti tarafından tahıia ve ona karıı duyulan muhabbet.. 
edilen trenle Romaya gelmiftir • Cevat bu duyguların her an, 
Macar hükUmetinin Roma sefiri 

- Bundan size ne? 
Nikolson Robertsin sualinden 

o kadar afallamıttı ki, bir adım 
geriledi; Roberta muavinine gö • 
zünü dikerek devam elti: 

- Ben size bu mektupta ne 
yazılı olduğunu söyliyeceğim .. 

Sizi menfamzda teaelli için ya· 
zılan atk kelimeleri, aamimi hi • 
taplar .. 

- Olabilir! .. Bu canınızı mı sı· 
kıyor? 

Roberts yaklaftı. Seaini alçal· 
tarak: 

- Size yazanın ismini bile 
söyliyeceğim: Madam Alba de 
Nagales. 

Nikolsonun hayreti o kada!' 
büyüktü ki, kartılık veremedi. 
Bunun üzerine Roberts devam 
etti: 

- Görüyorsunuz ya, maluma · 
tım doğru .. Geçen akıam bana 
bütün açmak iatemed!ğinizi bili • 
yordum. Ketumiyetiniz bir §eye 
yaramadı. Siz Kahirede Madam 
de Nogalesin itıkıydınız. 

- Bu yalan! Sonra zannıma 
göre, bir kadının §erefi mevzuu 
bahsolunca kendini bilir iki er -
kek biribirine sır vermezler. Hem 
efendi, babam ıağlığında daim::\ 
derdi ki, ~dabı muafereti bilen ;. 
ki centilmen bana ıöyletmek iate· 
diğiniz şeyi daima mes:~at geçme· 

lidirler. (Devamı ııar). 

dılga daJıa, kalbinin ufuklarır.a 
ve Budape§tedeki İtalyan elçisi 

çarptığını hissediyordu. 
de Macar Macar Bat vekilinin ya· • 
nında bulunmaktadır. * 

Jeneral Gombos, terenden indi
ği Termini istaıyonunda M. Mu
solini, harbiye ve hava nazırları 

1 

bat vekalet ve hariciye müatefar-
ları, büyük elçilerden Baron Al
oisi, hükumet erkim ve daha bir 
çok mühim tahsiyetler tarafından 
karşılanmıştır. 

AJm11nyada "Intlbap
lar senesi " oldu 

BERLlN, 10 (A. A.) - 1932 
aenesi, Almanyada intihabatın a
dedi ve mesarifi noktai nazarın
dan bir rekor meselesi ol.mu§tur. 

Senenin bidayetindenberi, Be
lediye intihabatı dahil olmamak 
üzere 13 büyük intihabat yapıl
mıttır. 

Bu intihaplar mükelleflere 73 
milyon yani nüfus ba,ma bir 
marktan fazla ya malolmuştur • 

Riyaaeticümhur intihabının iki 
devresi en fazla masraflı olan in· 
tihabattır. 

13 Mart intihabatı 932, 10 Ni
san intihabatı 22 milyon marka 
malolmuıtur. 

- Nerede kaldın Cevat? 
- Biraz erkence bile geldim 

tanırım. Neden sordun? 
- Sana verilecek büyük bir 

havadisim, büyük bir müjdem 
var da, gelmeni bekliyemiyor· 
dum. Turan bugün ilk defa yü
rOmcyi tecrUbe etti ve muvaffak 
oldu. 

Yal Nerde o eslan? 
- Henüz uyuyor. 
- Desene ki eli silah tutacak 

çağa geliyor. 
- Aman ıus, söyleme Allah 

aıkma. Ben oğlumu asker yap
mıyacağım. 

- Bizim arzumuza kalı~sa be-
n:ın de niyetim yok. 

- Canım sen de ayağının to
zu ile hiç yoktan bu sevimsiz 
bahsi nereden çıkardın? 

Cevada bu hakikaten münase
bet s· z bahsi açtıran fUUrsuz ve· 
sile o giin muallim kadrosunda 
yeni bir delik açılması idi. Mek
tepte gerç hoca kalmamış gibi 
idi. Hepsi birer ikişer askere 
çağırılJp gidiyordu. 

O, bir leyli mektep müdürü 
olduiu icin bu davetin dışında 

~ayıra 5 

Yara 1 
Yazan: Necmettin Halil 

kalmıştı. Çağrılırsa gitmekte te
redd~t etmiyecek, haçamak yol
larmn baş vurmıyacakh. Harbe 
giriş;mize gönlü ve aklı yatma
makla beraber artık mesele milli 
bir vazife halini almıştı. Fakat 
böy:e bir ihtimali düşündükçe 
kalbinde tuhaf burkuntular olu
yordu. 

Onu avutan en kuvvetli sebep· 
!erden biri de mütemadiyen mem
leketin çocuklarile, onların ye
tiştirilmesile a!akadar o!uşuydu. 
Mektepte cephede çalışır gibi 
çalışıyordu. 

Ocak faaliyetleri bayii tavsa· 
mıştı; çünkü Ocağın en tabii 
azası olan gençler, o milli ma
betten aldıkluı ateıle gaza mey
danlarında bomba fitillemiye git
mişlerdi. 

* 
Yeni gelen bahar tabiatın göğ-

sünde iğreti bir süs gibi duru• 
yordu. 

Uzak cephelerden alınan ha· 
berler çok ümitli neiildi. Kaf
kaslarda ordumuz mütemadiyen 
çekiliyordu. Kanal seferi binler
ce Türk gencini kumlara göm· 
müştü. Bu uzak cephelerden bat• 
ka, çok yakında, paytahtın ka
pısında yeni bir cenk meydanı 
açılmıştı. 

Cevat, kulak verse, Çankka· 
lede atılan topların, patlıyan 
bombaların, çatırdıyan süngülerin 
seslerini işidecek gibi oluyordu. 
Çok yakın. bulundukları için bu
radan harbin bütü fecaatJarına 
duymak J<abil oluyordu. Körfe· 
zin her dalgası batka bir mem· 
lekel evladının şebitlik haberini 
getirir gibiydi. 

Nihal, çocuğunun ilk yaş gü
nünü kutlulamak için hazırlıklara 
meşguldu. Davetlilerin hemen 
hepsi Nibalin arkadaşları ve dost
alraydı, muallimlerinden bir iki
sinide çocuğun " börs dey,,i için 
çağırmayı unutmamıştı Cevat 
böyle bir tezahüre kalben taraf· 
tar olmadığı için kendi arkadaş
larımdan biç birini çağırmamıı 
fakat karısının haklı sevincini 
kırmamak için onada hiç bir fCY 
söylememişti. 

Çay günü, artık hayli kıtlaşan 
şekerden yapılmış olan şeyler 
gösterişli bir veda ıenliği için 
masanın üstün de toplanmış 
gibiydi. 

Turan o gün misafirlerin yanı· 
na ilk defa mor kadife külotu 
ve beyaz gcmleğile çıktı. Saçları 
ilk defa makasla kesilmit düzel
tilmişti. Henuz on bet günlük 
ihtiyatlı yürüyüşü meclisi en çok 
neşelendiren bir şey oldu. 

Cevat, bu havai misafirler 
arasında hemen yalnız çocuğu 
ile meşgul oldu. Zaten mecliıler• 
deki eski neşesi ve hey~~anı ye
rme ona garip bir durgunluk 
gelmişti. O eski haline ancak 
karısı ve çocugu ile yalnız oldu
ğu zamanlar dünüyordu. 

* Cevadın en çok elem duydu-
ğu günlerden biri son sınıitan 
bir:Caç körpe çocuğun askere 
alınıp götürüldüğü gündü. 

Gece rüyasında bu çocuklar• 
dan birini kanlı yüzüyle bir çu· 
kurun başında uznnmış gördü; 
uykusu kaçtı, Dolaşık ve berbat 
bir fikir silsilesiyle o kanları on 
sekiz yaşına gelmiı kendi çocu• 
ğunun yüzünde gördü. 

(Devamı var), 
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Meclisten çıkacak iş kanunu büyük 
bir ihtiyaca cevap verecek 

Uşak Şeker fabrikasının göriinü,ü 

Uşak, 9 (llu•usi} - Uıak akşam büyük caddeyi doldurmak 
şeker fabrikası kampanya dev· geçişi Türk iıçisinin himaye ve 
resini büyük bir muvaffakıyetle refaha her kesten daha çok la· 
itmam edecektir. iki ayı müte• yık olduğunu gösterir. Duyulan 
caviz bir zamandanberi receli gürültüler bu sesin akiıleridir. 
gündüzlü çahşmakta ve müte· 
madiyen şeker istihsal etmekte• 
dir. Türk sanayi hayatında pek 
büyük tesirler husule getiren bu 
iktııadi müessese her geçen gün· 
de bir derece daha tekamül ve 
inkişaf göstermektedir. Gelen 
binlerce kilo pancar işlenmekte 
ve faaliyet tam bir surette de· 
vam etmektedir. Zirai teşkilitı 

itibarile pek muntazam olan bu 
müessese mıntaka, mıntaka pan
carları fabrikaya celbeylemekle 
mevcut intizamı liüyük bir mu· 
vaffakıyetle temadi ettirmektedir. 

Daha fabrikaya oldukça uzak 
mesafelerden işlenmiş pancarla· 
rın neşrettiği koku hissedilmekte 
yakmlaştıkça bu müessesenin a· 
zameti gözlerde bir kat daha 
büyümektedir. içerisinde bini 
mütecaviz amele çahıan bu koca 
san'at mabedi Türk işçisine, 
Türk köylüsüne, ve nihayet Türk 
iktuıadiyatına yaptığı müsait te· 
sir ve yardımlarla her Türkün 
ıöisünü bihakkın kabartmakta
dır. 

Bu müeuese iş bölümü itiba
rile de cidden takdire değer 
bir ıekildedir. Her şubenin işi 
ayrılmış ve intizamla devam 
etmektedir. Her gün binlerce 
araba ve insan bu müesseseyi 
ziyaret ediyor. Bu sene fabrika
da lüzum gösterile tadilat ta 
yapdmış en seri şekle ifrağı için 
çalışılmıştır. Pancar kanallarının 
tevsii ve sair ameliyeler bu me· 
yandadır. Müdürü umumi Remzi 
beyefendinin dıranajlar vasıtasile 
suyu fabrikaya isal etmeıi bu 
gün müıbet ve isabetli neticele· 
rini göstermekte, su ihtiyacı 

tamamen temin olunmaktadır. 

Binlerce amele 
Bu koca müessesenin içerisin. 

de çaban ve her birinin Yazifesi 
ayrı olan işç\ ve amele hummalı 
bir faaliyetle çahşmakta ve ka· 
zanca hak kebeylemektedir. Şe• 
ker sa oayiinin ne kadar ince •e 
üzücü bir şey olduğu bir defaa 
bu müesıeseyi işler bir halde 
ziyret etmekle anlaşıhr. 

Türk işcisinin yaratıcı kudreti 
Türk sanayiinin az zamanda ne 
derece terakki ve tekemmül 
göstereceğini pek güzel ifade 
eder. 

Yüzlerce amelenin sabah ve 

Piyasaya tesiri ... 

Şu aylar pancar paralarının 
tevzii mevsimidir. Piyasada az 
çok bir canlılık müşahede olun
maktadır. Alakadar tüccarlarla 
yaptığım temaslarda iÖstermiş· 
tir ki: Fabrika piyasa üzerinde 
adeta nazım rolünü oynamakta
dır. Bir çok işlerin hal ve intacı 
ve bir çok ıhtiyaçların temin ve 
itfası bu müessesenin kazançları 
sayesinde miımkio ola bilmek
tedir. 
Fabrikanın ıslah •e tekimül 

denesi bitmemiş buna yeni baş
lanmıştır. Alakadarlar bir çok 
tasavvurlar taşımakta ve bu mü
essesenin Türk sanayiine daha 
faideli olabilmesi için çalışmak· 
tadarlar. işcisinin mes=ti zaman
larının tanzim edilmesi arzu edi
liyor. Bu sene büyük meclisten 
çıkacak olan iş kanununun bu 
mühim ihtiyacada cevap vermış 
olacaktır. 

Isviçrede de arbe
deler çıkıyor! 

Cenevre, 10 ı A.A) - Bir is
yan haline inkılap etmiı olan 
içtimai, milli birliğin bir grupu 
tarafından enternasyonalden il
ham almakla itham edilen sos· 
yalist rüesadan Nicole ve Dic
keri takbih maksadile tertip 
edilmiştir. 

Sosyalist fırkası komitesi, mu· 
tasavver içtimaın menedilmesini 
istemişse de kabine, hürriyet ve 
içtima hakkı prensiplerini ileri 
sürerek bu talebi kabul etme
miştir. 

Gece ıeç vakit asayi1 ve in· 
tizam iade edilmiştir. 

isyanın bilinçosu ıudur: 10 
kişi ölmüştür. 40 kadar yaralı 
vardır. Bir çoğunun yarası ağır· 
dır. 

Kabine gece toplanmış ve ya· 
rın için mühim tedbirler almıştır. 

Sosyalisler, umumi grev ilin 
etmek tasavvurundadırlar. 

Madam Stalio, öldtt 
Paris, 10 (A.A) - Moskova

dan gelen bir telsiz, Madam 
Staline'in vefat etmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Kıymetli san'atkar Münir Nu
rettin bey, bu kış vereceği kon
serlerden birincisini, evvelki ak
şam "Glorya,, sineması salonun
da vermiştir. 

Mesut Cemil, Ruşen Ferit, 
Sadi ve Artaki beylerin muhte· 
lif musiki aletlerile iştirak ettik· 
leri konser, her zamanki gibi 
alaka ile karıılanmıştır. 
Proıramda Ali Rifat beyin, 

Ali efendi merhumun, mer
hum Ahmet Rasim beyin 
Dede Efendinin, Sadi, Faiz, 
Salahattin, H. Sadettin Beylerin 
eserleri ve daği şarkılar, halk 
türküleri yardı. Dört kısma ay· 
rılan programın üçüncü kısmın
da da, yalnız saz heyeti tarafın. 
dan saz eserleri çalınmışhr. 

Münir Nurettin Bey ve arka· 
daşlan çok alkıılanmış, bazı 
parçalar tekrar ettirilmiş ve 
ısrar üzerine, program harici de 
bir parça taganni olunmuştur. 
Tekrar ettirilen parçalar arasın· 
da Ahmet Rasim Beyin "Pek 
revadır sevdiğim,, ve Faiz 
Beyin "Gel güzelim Çamlıcaya,, 
isimlerindeki eserleri bulunuyordu. 

Münür Nurettin beyin, her za
manki gibi alaka ile karşılanan 
dün akıamki konserinde, kendi
sini takdir edenlerin itirazını 
uyandıran iki cihete işaret et
mek istiyoruz: 

Birisi, evvelce verdiği konser
lerdekine nisbetle, taganni ettiği 
parçaların pek az olması, ikincisi 
·gllael eserler bulunmakla bera
ber- çeşni itibarile programda 
tam bir değişiklik temin edile· 
memeıı. 

Tagannt olunan parçalar, o 
kadar azdı, ki bazılarının tekrar 
ve fazla bir parçanın programa 
ilave ettirilmesi mümkün olma
saydı, bu konser, herkeste yarı· 
da kesilmiı bir koa;ser intibamı 
uyandıracaktı. Programın üçüncü 
kısmının, sazlara ses karışmadan 
geçmesi de, güzel saz eserlerinin 
muvaffakiyetle çalınmasına rağ· 

men, bir Münür Nurettin konse
rinde yadırganıyor, bu vaziyet, 
bir eksiklik olarak hissediliyordu. 

Bu mülahazaların bundan son
raki konserlerde gözetilerek , 
çeşni itibarile birbirinden farklı 
güzel eserlerle zengin proaram
lar vücude getirilmeıi, Münür 
Nurettin Beyin sesini muhtelif 
eserlerde bol bol, doya doya 
dinlemek iatiyenlerin, herhalde 
yerinde bir arzusudur. Kıymetli 
san'atkarın, buna itina göstere· 
ceğini ümit ediyoruz. 

Almanyada Bulgar ve 
Yunan tütünlerine 
karşı Türk ttttllnü 
Türk tütünlerini iıtiblik eden 

bazı Alman firmalan, Bulgar ve 
Yunan tütünlerile rekabet ede· 
bilmek için Almanyamn muhtelif 
yerlerinde sigara fabrikası tesis 
etmek istediklerini ihracat ofisi· 
ne bildirmişlerdir. Ofis bu kabil 
teşebbüslere yardım edeceğini 

bildirmittir. 

Mısır elçisi 
Mısır elçisi Abdülmelik Ham· 

za B. dün sabah Ankaradan 
şehrimize ıelmiıtir. 

11 TeşriniUllİ 

Piyasamızdan Rusl 
tütün almaktadırlar 

ilk elde 200bin kilo aldılar, ikiınil 
kiloya yakın alacaklar 

Tütün almak üzere bir hafta 
kadar evvel şehrimize dört kişi
lik bir Rus heyeti gelmiştir. 

1 mümessilleri şehrimiz piY 
dan 100 bin kilo tiltÜD ' 
Hamburga sevk etmişlerdir. 
diki halde tütün piyaıall~ 
hararetli faaliyet Çekoılu 

Heyet lstanbul piyasasında 
tetkikat yaptıktan sonra burada 
muhtelif tüccarJardan 200 bin 
kilo tütün satın a lmıştır. 

Ruslar memleketimizden bir 
buçuk, iki milyon kilo tütün ala· 
caklardır. Heyet aşağı nevi tütün 
almaktadır. Istanbul piyasasında 
aıağı nevi tütün kalmadığı için 
heyet İzmir ve Samsun mınta
kalarına giderek oralardan da 
tütün alacaktır. Ruslar lstanbul· 
dan aldıkları 200 bin kilo tütün 
için vasati olarak 20 kuruş ver· 
mişlerdir. 

Fakat Çekoslavakya rejisinın 
iki milyon kilo tütün almak 
üzere açtığı münakasa piyasayı 
yükselttiği için bundan sonraki 
mübayaatta fiyatların daha faz. 
lalaşacağı tabii görülmektedir. 

Diğer taraftan muhtelif Alman 
cigara fabrikalarının lstanbul 

rejisinin açtığı iki milyon ~ 
münakasa etrafında olma ..:l 

Münakasaya kırk kadar P'f 
iştirak etmiştir. Bu şirketler 
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Bazen Marki, 
Kont olan bir 

bazen 
• serseri 

Tam parlak bir dolandırıcılık hazırla 
bir sırada yakayı ele ver.G 1 

Goldston ismini taşıyan 'bir 
adam bazan Marki, hazan Dok, 

bazan Kont olur; mahir hareket
lerile en yüksek salonlara girer 
mümtaz, asil ailelerle tamıır, 

kibar muhitlerde yaşar aylarca 
bu tarzda meteliksiz bir hayat 
süren bu ıerserinin akıbeti ge
çen hafta Pariıte anlaşılmıştır. 

Pariste Bassano caddesinde 
ayda iki bin frank ücretle kira
ladığı muhteşem bir apartıman
da ikamet eden lngiliz tebaasın
dan yüzbaşı _ Goldıton iımioi ta-

Ya111an serseri Goldston 

şayan bir şahis hakkında adli 
polis mabafili birkaç haftadan 
beri müteaddit şikayetler alıyor
muş. 

Mahalli polis komiserliği yap· 
tığı gizli tahkikat neticesinde 
Goldstonun yüksek numarada 
bir serseri olduğunu anlamakta 
gecikmtmiştir. 

Goldston Pariıte hazan Marki 
da Vizon bazan Dük dö Fokon 
ismi altında yüksek bir bayat 
yaşıyor, en meşhur sosyetelere 
nüfuz geçiriyormuş. Kibar ma
hafile uymak için gösterilmesi 
lazım gelen bütün meziyet ve 
hususiyetleri güzelce ve muvaf· 
fakıyetle taklit etmesini bilivor-

muş. lngili:ı.ce ve Fransızc f 
sursuz bir telikatla kon~ ,j 
ve yazıyor. Şık giyiniyor til''j 
yüksek dereceli •ıtanlar td~ 
hal ve evzaı muhitine zerre 
dar ıüphe vermiyor. I 

ikamet ettiği apartımaoıl' ~ 
bibi bile böyle centilmend~ 
raları istemekte istical gö•\i 
yormuş bittabi Goldston 1 

; 

ettiği bir takım vaziyetlerd~~ 1 
fade ederek kibar mahafıl•I 
landırmaya çalıııyor. Polis ~'I 
aeri buna mani olmuş ve t,,.bi1 
tına nihayet vermek i~tf 
pazar günü saat beşte ~ 
zengin bir ecnebi ile bat ~ 
konuımakta ve çay içmekti ti 
bu serseriyi tevkif etmelıl'"' 
reddüt etmemiıtir. Evvel6 ili'-' 
itiraz etmek iıtemiş fakat~ 
ra rıza göstererek polit 
mecbur olmuttur. ~ 

Yapılan isticvap neti °" ~ 
bunun Moriı Jol Go~dtl ~ 
minde Kabireli olduğU ·.JI 

·d• ,tV' 
orduıunda harbi umulll• bit ,et' 
ide tercümanlık yapllllf k afl"'. 
seri olduğu meydan• ÇI ~ 

Apartımanda yapılall it .,ı 
yatta muhtelif mille~lere ;i,Jı 
çok nişanlar, zabıt .ıs" 
Londranın meıbur Ro~•~dy t oJI 

·1111esı • e ti sosyetesinde gey~ bıJluOlll 
bir suvare koatülllO 
tur. . oııJ 

Tetkikat bu ıerserinıol ky ~f. 
d ı dirıcı ı ~ 

mikyasta bir 0 an ·f clildit .. 
'k tevkı e mak üzere ı en 

göstermektedir. ıcl.I. 
Bu adamın taıımakta o bJ 

olan 111• Jtl 
isimlerle allkası v 

. d sorulıDUf• ve cemıyetler en 
nan cevap menfi çıkaıatbl• 
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Şehir Meclisinde dün şehrin 
iki mühim meselesi konuşuldu 

Gazi köprüsü ve üsküdar tramvayları 

lJ - Köprünün yapılacağı yer, 
~~ka.Panile Azapkapı araıı en 
»~••it yerdir. Binaenaleyh ıehir 

l lllnın yapılamundan köprü mü 
eeı. 

,_., l'i olunıyacaktır. Yani plan 
4COp •• 
Jıl:_ ruye aöre yapılacak, köprü 
..._ göre cleğil ! 

Valinin izahatı 

lla 8~. bahis üzerinde fen işleri 
~.~Uriinden sonra Vali Muhid • 
•aı Bey de izahat verdi: 

ve münakaşalara tahammülü ol -
duğunu, muhalif noktai nazarlar
da olabileceğini söyledi. Bunların 
şimdi konuşulup konuşulmıyaca -
ğını sordu. Vali Muhittin bey 
"Bu mesele evvelki mecliste uzun 
uzun münakaşa edilmiş ve netice
de karara Bağlanmış, bu hususta 
kanun bile çıkmıştır,, dedi. Bu 
söz müzakerelerdeki harareti büs 
bütün arttırdı: 

Hamdi bey - Ya hiç müna -
kaşaya girilecek bir şey yoktur, 
ya münakaşaya başlayınca devam 
etmeliyiz. Bunun tesbiti lazım -
dır!. 

Cevdet Kerim bey söz aldı. 
Gazi köprüsünün yapılıp yapıl • 
maması noktasına dair bir müza-

~_C.Zetelerdeki ne§riyatın Gazi 
~Ü yerinde bir asma köprü 
I~ da. getirmek, bu suretle Ha
~ t&bii bir liman yapmak nok
~a. müteveccih olduğunu, 

' i uma köprünün yirmi, o
~ı_~~i. kırk milyon liraya mal
~~~~'ceği anlaııldığım, İstanbul 
~•)esinin böyle bir masrafa 
\İ· h1.1nmil olmadığını söyledi • 
~içte liman vücuda getirmek i
~ >'•Pılrnası lazım gelen masraf

~hr~~ batka bir sahilinde li· 
~i i ~\lcuda getirilebileceğini, i· 
"-d\ltn yapılacak masrafın bir 
ıa. \lnu söyledi. ,.'-fi Hadldi B. Mehmet Ali B. 

le Salim Pı.mn sözleri 't kereye lüzum olmadığım, kanu -
f~i ~\'fik Salim Paşa söz aldı, nun bu ciheti tayin ettiğini, fa • 

'Ilı. tleri -··d·· ·· ·· "k"" ·· lA h k" '"°' ~ •uU urunun opru p a· kat köprünün inşası şe rin in ı · 
t--.~eğil, pli.n köprüye göre şaf ve tanzimile alakadar olduğu 
"'it ,. ,, yolundaki sözünü ten- için bu cihetlerin konuşulabilece • 
~ t.~ tehirdeki plansız inşaa- ğini, Hamdi beyin sözlerinden r'cl" .~ınumi serveti toprağa bunu anladığını söyledi. Hamdi 
~~l'~uü, hem şehri çirkin • bey noktai nazarını tavzih etti, 
)i~•nı, hem de daracık so- meclisin bu bahiste neyi konuşup 
~it h_iki tarafında yükselen neyi konuşamıyacağını, kanunun 
~ lı.ı •naların şehri gayri sıhhi meclisi hanki noktalarda bağla • 
:::~f111~ letirdiğini söyledi, halk dığını sordu. 
) ~ lll~n Yapılan bu plansız in- Muhittin bey - Hatırımda 

0 ta.. •ni olm k .. k.. l k ld w •• k d J ·""' h· a mum un o mı· a ıgına gore anun a üç esas 
~~ ~ ~lrnazsa belediyenin i- vardır: Vergi hakkında ahkam, 
ltQ tı İti hıh lllecburiyetinde ka· nasıl yapılacağı hakkında ahkam, 
"1 ~iin~·re . girmemesini, Gazi yeri hakkında ahkam. Kanun 
'~rlınun 11\fatının şehrin pla· Unkapanı ile Azapkapısı arasın -
il 1lli, 

0 
cıya kadar tehir edil· da demir dubalar üzerinde bir 

• L.. l•ırı ti)~~-· .. ana kadar Unkapa- köprü inşasına dairdir. Esasen 
~'1 ~:~~n taınir edilerek ih- biz de tetkikat yaptırdık, Haliç· 
~' '1'-b· d l~asını istedi. te sondaj neticesinde görüldü ki 
~:ı~ Bey cevap verdi, altmış sekiz metreye kadar sağ -

bön demir dubalar 1 lam toprak yoktur. Hep çamur 

Tevfik Salim paşa Unkapanı • 
nın şehrin en itlek yeri olmadığı· 

nı, burada köprü yapılmasının 
sırf evvelce yapılan cadde~i de • 

vam ettirmek noktasından karar· 
laştırıldığını söyledi, "Bence cad-

de fiyasko etmiştir, üzerinden 
kimse geçmiyor; köprünün vazi • 

yeti ve orada lüzumu da şüpheli· 
diı· !., dedi. 

Muhittin bey - Bu işleri evvel· 
ki meclis münakaşa etmiş, karar 

vermiş, beni tatbikına memur et • 
miştir. Her kararı tatbik ederken 
yeniden münaka!a edeceksek bu 
işlerin içinden çıkamayız! 

Münakaşa uzayıp gidiyordu, 
Ismail Sıtkı bey müzakerenin ruz 
name haricine çıktığını söyledi, 
ruznamedeki madde Gazi köp -
rüsü inşasının ne safhada olduğu 

hakkındaki suale makam tarafın -

dan izahat verilmesi idi. Bu iza -
hat da verilmişti, binaenaleyh 
bahsin devamı usule uygun de • 
ğildi. İsmail Sıtkı beyin bu nok -
tai nazarı ve müzakerenin kifa -
yeti muvafık görüldü. 

Üsküdar tramvayları ne 
olacak? 

Üsküdar tramvayları hakkın • 
da makamdan gelmiş olan tezke

re okundu. Vali Muhittin bey iza· 
hat verdi: Üsküdar tramvayları • 
nın 1928 senesinde belediyece sa
tın alındığını, kendisinin muhalif 

olmasına rağmen o zamanki bele
diye meclisinin kararını sadakat

le tatbik ettiğini söyledi, beş se • 
nedir Üsküdar tramvayları için 

yapılan masrafı, tramvay idaresi
nin zarar ettiğini, borçlu olduğu-

nu ve "Üsküdar tramvaylarının 
haziranın birinden sonra - yeni 

bir yardımda bulunulmadığı tak
dirde işliyemiyeceğini,, söyledi. 
Bu vaziyete karşı düşünülen ça· 
releri anlattı: 

1 - Hattın çifte çevrilmesi. 

2 - Kadıköyüne bağlanması. 

3 - Altı yoldan Modaya kadar 
uzanması. 

4 - Altıyol • Kalamış arasın
da tra.mvay yapılması. 

S - Tramvaym Fenerbahçeye 

Sayıfa 7 

Kıymetli bir mektebin seneı devriyesi .................................................................................... --
mektebinin Mühendis 

49 uncu • 
senesı 

- -

Dün Mühendi• mektebi talebesi ve mezunlan1>t. arada 

Dün mühendis mektebinin 49 ı 
uncu yal dönümüne tesadüf edi· 
yordu. Bu münasebetle mektepte 
merasim yapılmııtar. Merasimde 
Cevdet Kerim Bey darülfünun 
emin vekili Mustafa Hakkı Bey ve 
birçok darülfünun müderrisleri 
ve mezunlar bulunuyordu. 

Merasime istiklal marşı ile 
başlanılmış ve miidür Fikri Bey 
bu meıut günden bahsetmiştir. 

Bundan sonra Talebe cemi
yeti reisi Tevfik Celal Bey kısa 
bir hitabe irat etti. Yusuf Razi 
Bey mektebin tarihçesini ve 
ıeçirdiği safhaları anlattı. Cüm
huriyet nafıasının mektebe ver
diği büyük ehemmiyeti şükranla 
karşıladıklarını ve bu sayedeki 
terakkileri anlattı. 

Son ıös olarak muaüim Salila 
Muat Bey bugünki medeni 
hayatta mühendisliğin mevki •• 
ehemmiyeti hakkında tok kıy
metli bir konferans verdi. Sa· 
tondaki merasime burada niha· 
yet verildi ve davetlilere libra• 
tuvarlar gezdirildi. 

Bilhassa ıu ve elektrik libra• 
tuvarlarının büyük bir sayü him
metin eseri olduğn görülüyordu. 

LlbratuYarlarda davetlilere ayrı 
ayrı izahat verilmit ve makine
ler işletilerek ameli bir surette 
kıymetleri anlatılmıştır. 

Resim atelyesi genç dimağla· 
rın çok kıymetli eserlerile do;u 
idi. Dün gece bu münasebetle 
bir de balo verilmiştir. 
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ve F eneryoluna kadar uzatılma • Mustafa Yahya beyin kızıl hasta
lığının aalgın bir halde olduğuna 

sı. 

Bunların herbirinin ne kadar 
maaraf a mal olduğunu, ne kadar 
varidat getireceğini bir bir söyle· 
di. Bunlardan en sonuncusuna ka 

dar hepsi yapılmadıkça Üsküdar 

tramvaylarının varidat getirir bir 

hale girmesi mümkün olmuyor -
du. Muhittin bey hesaba ait iza • 

hatı bitirdikten sonra vaziyeti 
tetkik işinin meclisten ayrılacak 

hususi bir encümene havale edil
mesini teklif etti. 

Galip Bahtiyar bey Üsküdar 

Kadıköyü nüfusunun böyle bir 

tramvay besliyemiyeceğini, idare 
nin bu inşaat yapıldıktan sonra 

da zarardan kurtulmasının şüphe

li olduğunu, binaenaleyh tetkika -

tın iyi yapılmasını söyledi. Üs -
küdar azası İsmail Şevket Bey 

Üsküdar tramvaylarının Üsküdar 

lılar için hayati bir mesele, bele

diye için de mühim bir iş oldu -

ğunu söyledi. Hususi encümenin 
meclisin bütün ihtisas encümen -
!erinden ayrılacak birer aza ile 
teşekkül etmesini istedi. 

Cevdet Kerim bey bu iş iÇin 
yapılacak hususi encümenin şu 

suretle teşekkül etmesini teklif 
etti: Bütçe enciimeninden Ham -
di, lktısat encümeninden Galip 
Bahtiyar, kavanin encümeninden 

Sadettin Ferit, nafia encümenin -
den Ali Rıza, daimi encümenden 
Yusuf Ziya beyler. 

Üsküdar tramvayları meselesi

ni tetkik edecek encümenin bu 

suretle teşekkülü kabul edildi. 

ikinci celsede 

ikinci celsede Çatalca azası 

dair gazetelerde görülen netriyat 
münasebetile verdiği takrir okun 

du. Mustafa Yahya bey hastalığa 
karşı ne tedbir alındığını soru -

yordu. Sıhhiye müdürünün gele -
cek celsede izahat vermesi karar• 
laştırıldı. 

Bakırköy azaları Galip Bah • 
tiyar ve Kemal beylerin gazhane 

ve tuğla fabrikalarının şehrin sıh 
batini bozduğu, tedabir alınma -

sı hakkındaki takriri makama ha· 
vale edildi. 

Azadan Reşat beyin Sultanah· 

metteki ikinci ilk mektebin şim • 
diye kadar niçin açılmadığı hak· 
kındaki takrir okundu. Hazır 

bulunan maarif müdürü Haydar 
Bey makam namına izahat ver • 

di, bu mektep için yapılan yeni 
binanın ders senesi başında hazır 

olması lazım gelirken inşaatın te
ahhur ettiğini, konak bozması es-

ki binanın yeniden tutulması için 

pek fazla masrafa ihtiyaç oldu • 

ğunu, maamafih eksikliklerin ta· 

mamlandığını ve mektebin bu cu 

martesi günü (yarın) açılacağını, 

muallimlerin fazla mesailerile ge-

çen zamanın telafi edileceğini 

söyledi. Bu izahat kafi görüldü. 

Bundan sonra ruznamenin diğer 
maddelerine geçildi. Ehemmi -

yetli maddeler gelecek içtimaa 
bırakıldı, bazı evrak encümenlere 

havale edildi. Tetkiki hesap işi -
nin ne olduğu hakkındaki suale 

daimi meclis azasından Avni bey 
cevap vererek varidat kısmının 

bir iki gürı içinde meclise verile

cegını söyledi. Meclis pazar gü· 

nü saat on dörtte toplanacaktır. 
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Alman yada 
Ailelerin birbirjne bağlanması Yeni intihaptan 

sonra kabine sükun ve saadete hizmet eder 
Ne kadar bayağı olursa olsun bir 
insan tasavvur olunur mu ki, son 
torunu bulunduğu atalar silsilesi
nin geçmit mukadderatını araştı
rırken, ikinci ve ya iiçüncü nesil
den ötesini bürüyen karanlıkları 
dağıtamamaktan mütevellit bir 
merak ve .... teeasüre kapılmasın? 
Herhangi bir gurur duygusunu 
tatmin etmek ve ya önünde so • 
nunda hepimizin birleştiğimiz b. 
,(eskilik) le öğünmek maksad ır 
d "') f k ına 
egı , a at - nam ve unvan da-

vasından mücenet hakı'k" f . , ı ve sa 
hır hürmetkarlığın cazibesine k -
pılan bir kimsenin muntazam a 
m b t ·ı ve az . u aı e şecerelerinden dola • 
Y• asılzadelere gıpta et . .. memesı 

mumkün değildir. 

Vaktile Almanyada cari bir a
~et vardı ki, maateeasüf terk ve 
ıhmal. edilmiştir: Bu adete göre 
her aıle reisinin nezdinde ölüm 
doğum ve evlenme gibi aileyi ala 
kadar eden büyük hadiselerin 
kaydına mahsus bir sicil bulu -
nurdu. Pek muhtasar bir ifade ile 
Y~zılan, fakat doğru olmasına 
dındarane bir itina ile dikkat olu
nan bu sicil babadan evlada ge -
çer ve bu suretle, ailenin tarihi 
ardı arası kesilmeden nesilden 
nesle intikal ederdi. Bu belki de 
bir şehrin ve ya bir hükumetin 
evrak hazinesinden daha ziyade 
merak ve alaka uyandıran asil 
bir aile hazinesi idi. Zira, bunda: 
ki dilsiz tarihlerin her biri, nesil
den nesle torunların mütfik ve 
ınüteeaair ruhunda akseden bir 
yurt çarpıntısının ifadesidir! 

Muvazi ve sıhri akrabalıklar -
daki pek müteharrik ve gayri mu 
ayyen münasebetleri sabit bir ka
nuna. bağlamak pek müşküldür. 
S~rvetin, elden ele geçmesi, ha -
dıaelerin ve tahavvüllerin biribi -
rini velyetmesi; akrabala~dan ki
minin yküselmesine, kiminin al -
t~l~a~ına, kiminin ayrılmasına, 
~~ının tekrar birle§mesine ve bu 

yuzden akrabalık bağlarına tutun 
ma~ın fevkalade müşkülleş -
ı:?~sıne sebep olur. "Ailelerin dn
gı masr,, denilen hadisenin asıl 
sebe.p ve menşei işte budur. Maa
me.fıh m · · h' . azının şerefi olan peder-
fa ~ aıle saygısının, zamanımızda 
yenıden teessüsü .. . t k .. k.. 

1 
nu ıs eme mum· 

k~n ° 1ın__amakla beraber bu im • 
ansız ıgı b "t" 
• w • ' u un ailevi akideleri 

çl ıgneyı~ geçmiye ve kan rabıta -
arını bırer huraf 'b" . 

kar et . b' e gı ı ret ve ın -
mıye ır sebe "b' 

etmemel"d' P gı ı telakki 
ı ır. 

Ailelerin biri birine ha w 1 
sı, cemiyetin sükUn g an~·cı.· 
h

. ve saadetıne 
ızmet eden bir esast A 

1 · · . ır · yrılma-
ar, geçımsızlıkler dav l 

h 
A ' a ar, Ye 

atta alakasızlıklar· 0 t"" 1 .. f ' ur u ena-
lrklardandır ki yalnız ferd" .. . ı ımute. 
easır etmezler. Her ailenin .. • mu~~ 
rek hır ruhu, hatıraları an'.,7' l • , • ~ ... e c-
~ı. ve .~üşterek bir hayatı vardır. 
Aıle ısımlerindeki ayniyet bile 
mana.sız bir kuruntu değildir· 3 ;. 

l~mizin ismini taşıyan herkese 
~rşı muhakkak az ve ya çok bir 
~rcumuz vardır. Bunlardan has· 
ka içtimai şartların tahavvüllerj~
Clen, muasır cemiyetin halkcı 
ziliniyeti icaplarından doğan ~=
mamile hususi bir takım vazife • 
)er 'dalia •ardır. 

Sınıfların biribirlerinden sa -
bit ve muayyen hudutlarla ayrıl • 

mıt bulundukları zamanlarda ( 1) 
fertlerin, içinde doğdukları tart
lardan ve ya mevkilerden çıkıntı· 
ları pek nadiren mümki.in o!ur<l\i, 
Eskiden asilzadeler V€ burjua • 
1ar vardı; herkes ya asilzade veya 
burjua kalmıya mahk\ım ve fer -
di mukadderat dairesi tamamile 
mahdut bulunuyordu; faka~ in • 
lulıiptan sonra (2) meydan her 
kes için ıerbestlenince her taraf· 
tan, kabiliyet sahibi olsun olma -
sın, bir takım harisıcah kimsele • 
rin sivrilmiye baıladıkhrı ve bu 
yüzden pek aşağı tabakaya mP-n· 
sup fertlerin pek yüksek mevkiler 
işgal ettikleri görüldü. Bu hal, 
bütün ailelerin, çok yükselmiı ve 
ya çok alçaklarda kalmı~ zümre -
Ier halinde dağılmasına v~ her iti 
la behemehal bir sukutu mucip 
olduğundan bir ailede bazı efra -
dm yükselmesi, diğer efradın al· 
olmazsa birkaç ferdi, içtimai mel" 

tebelerin en zıt ve muhalif 0 • 
lanlarına bağlanmamı~ hiç bir ai
le gösterilemez. Şu ha!de eğer ce
miyetiıı muhtelif sınıflarını h:ıki
ki bir kardeılik duygusu ile biri
birine bağlamak istiyorsak aile 
telakkisini fırlatıp atmamız ve -
ı-.silzadelik gururunun yerine -
"sonradan görme,, ler;ıı hodbinli
ğini ikame etmemiz doğru bir ha
reket olamaz. Akrabalığı istihfaf 
etmek, içinde yeti!ilen ahval ve 
şeraiti unu~mak, bizden daha az 
mes'u• olnn, biz yükselirken a~ağı 
tabak1da kalmıya malıkum olar 
kimı~lcre karşı nefret ve iıtik -
ı·ahla mÜ'.!'hnssis olmak -- asale
tin vc~diği gurura nispetle - as
la mazur görülemiyecek duygu -
lardandtr. Ştiphesiz iddiakar bir 
akrabalıl.: hissine kapılıp da ken
dinden 4101'.ra bir de liyakatsiz 
akrabalarım yükseltmek doğru 
değildir. 

Nete~<İm arada sırada ayni ai
leye mensup bazı kimselerin, bi
ribirinin eteğine yapışaral• baht 
ve talih semasına yükselmiyc ça -
lı§tıklarma ~ahit olduk. Al\raba 
perverlikle akrabayı istilıfaf a -
ra"sında bi~ çok dereceler var.l . 

( Deı·auu var) -------(1) Tnbll Avrupnyn göre. 

. (2) Fransa inkılflbı. 
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Milli bir temerküz yapa
bilmek için uğraııyor 1 
Bertin, 10 (A.A.) - Kabine, 

dahili siyasetin vaziyeti hakkın
da milzak~relerde bulunmuıtur. 

Milli bir temerküz vücuda 
ıetirmek için ne yapılmak liıım 
ise onu yapmak hususunda ka
bine erkioı müttefiktir. Bunun 
için başvekil, siyasi fırkalar re
islerile miizakeratta bulunmak 
üzere Reisicümbura tekliflerde 
bulunacaktır. 

Bu mUzakereler pek yakında 
yapılacaktır. 

Bundan başka · bugünlerde 
muhtelif Alman hükumetlerinin 
baıvekitleri arasında müzakere· 
ler yapılacaktır. 

Kabinede icra edilen müza
kerelerden basıl olan netice, ne 
kabinenin heyeti umumiyesinin 
ne de Azadan herhangi birinin 
istifa etmek tasavvurunda olma· 
dığıdır. 

Kabine, bilakis girmiş o!duğu 
yolu takip etmiye azmeylemittir. 

Şehirler kongresi 

BerJin 10 (A.A) - Baıvekil 
Alman şehirleri kongresinin ida
re komitesi mümessil!erini kabul 
etmiştir. 

Mümessiller kendisinden hü-
kumetin komünistlerin broçları 
meseleleri ile bel,diyeye aitdafia 
işleri ve ıebirlerin içtimai basi
ret servisinin parasını temin et
mek meselelerini halletmek sure
tile komUnlere mali müzayaka
larına çare bulmak hususun da 
hUkümetin yardım etmesioi iste
mişlerdir. 

Başvekil şehirlerin vaziyetinin 
kabine tarafından hemen ve dik
katla takip edileceği vadin de 
bulunmuştur. 

Almanyada arbedeler 
eksik değil 

Şemniç, 1 O (A.A) - 9 kanu
nuevvel inkılabının hatırasını ebe· 
diJeştirmek için burada yapılan 

merasim esnasında sosyalist mil
liyetçiler ile sosyalist demokrat
lar arasında birkaç çarpııma 

olmuştur. Bu kavgalar neticesin
de yirmiye yakın kimse yaralan
mıştır. 

Cenubi-Amerika da 
==~=~:::;=:;"~:~=;:;~=:;:= hala harp var. 
dan tütün alıyorlar Cenevre, ıo (A.A) - MiJlet-

ler cemiyeti koseyi reisi, Vaşing-
Alman sermayedar grupu ile tonda bitaraflar komisyonu rei

Bulgarlar arasında 20 milyon sinden bir telgrafname almıştır. 
Marklık şimeııdifer raylarına Bu telgrafoamede "Muhasemata 
mükabil tütün mübayaa etmek nihayet vermek ve ihtilafın ha-
için bir müzakere başlamıştır. kem usulü ile halli için hazır:ık-
Almanlar Bulgarlara satacakları larda bulunmak maksadile bita-
raylara mukabil yalnız Yunanis- raflar komisyonunun himayesi 
tandan tütün mübayaa edecek· altında doğrudan dağruya mü-
lerdir. zakeratta buiunmak suretile ko-

Tütün yetiştirmekte olan bir misyon tarafından yapılmış olan 
memleket de Alman sermaye- teklifi gerek Bolivya ve gerek 
darlarına müracaat ederek aynı Paraguay'm kabul etmiş olduk
şartlar dairesinde müzakereye larr,, bildirilmektedir. 
hazır olduğunu bildirmiştir. M. de Valera, vermiş olduğu 

Almanyada beş 
milyon işsiz 

. Berlin, 10 (A.A) - 31 Teşri
nıevvelde Alman işsizlerin mik
~arı 5.102.000 idi. 30 Eylül'de 
ıse 5.103.000 idi. 

Bu mıktara gönüllü işlerde 
kullanılmakta olan 250.0CO de
likanlı dahildir. 

cevapta bu neticeden dolayı 
memnuniyet izhar etmekle be· 
raber Chaco'da muhasematın 

bütün teşebbüslere rağmen hala 
devam etmekte olmasının bais 
olduiu endişeye tercüman ol
maktadır. 

Assompstion, 10 (A.A) - Bir 
tebliğ, Paraguay kıtaahnın Loa 
iıtihkimını zaptetmiı olduklarını 
bildirmektedir. 

11 Teşrinisani_~ 
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içki kaçakcısı, Korkunç, 
milyarder haydutlar 

Bunların başında bulunan Alkapon 
ne müthiş, ne şayanı hayret adamdır 
A 

"k d atırılımerı a a içkinin yasak edil· j Y"ralanarak hastaneye Y 0 
diği gündenberi bu 100 milyon- rak can çekişen arkadaşlarJIU 
luk memleket içkiye susamıştır. başı ucuna koşuyor. Onları: 
Bu yüzden kaçak_çılık almış, yü· ehemmiyetle tedavisi için e 

t• ·yor, 
rümüş, Amerika milyaderleri bir yüksek doktorlar celbet ırı 
· f d" ordıJ· şışe şampanya veya viski için dehşetli paralar sar e ıy t° 

avuç dolusu para verdiğinden Po:is bütün bunları gördü 
kaçakçılar milyon kazanmışlardır. halde ona el süremiyordu. de 
Oyle ki bunlar arasında milya- Parmağı olduğu cinayeti~~ , 
der olan, şato ve emlilk sahibi mtsademe hadisesinden dakı 1 

bulunanlar vardır. sı dakika1ına haberdar oluyor, . t•-
lıiınlerine Gangster denilen oraya koşuyor, müsademeyı 

içki haydutları içinde Al Kapon kip ediyordu. 
isimli milyonerin namı dünyayı Düşmanlaı ının biaman dOt' 
tutmuştur. manıdır. Onları hiçbir suretle 

Al Kapon Şikagoda içki ka- affetmez. 
çakçıhğı yapan yaman bir hay- Hükumet kuvvetleri ol•~~ 
duttur. Yoluna çıkan, maksadına başka çetelere mensup şab•~:-
mani olan her türlü kuvvete o'.suo, hendisile meşgul olun 1 
karşı galebe çalmıştır. ğunu görünce hemen tuzaktarıo 

Kaçakçılık için toplu, tüfekli, kuruyordu. ·ıfiil 
mitralyöılU teşkilata maliktir. Bu Hazan müsademelere bı .0-
adam senelerct gayet kibar, ve iştirak etmiştir. Boğuşur, d6 k•t 
asude bir hayat yafar görünmüş- şilr, boğazlar, öldürürUr. fı ;. 
tür. ikamet ettiği şatol~rında ilzerinde bir toz, bir kao le~:it 
sanki sessizce bir ömür sürüyor göremezsiniı; kalbinde ufak 
gibi idi. Memleketin kanunlarına heyecan tatımaz. 
fevkalade riayetkirdı. Ouu hadiseden bir dakİ: 

lrtikip ettiği cinayetler polisin sonra muhteşem otomobilİO ~ 
g;özündün kaçmaz. Fakat polisin sakin piposunu içerek etr~ 
bir elini bu adamın omuzuna aheste abeste temaşa eder~ 
koyabilmesi için en ufak bir ema- görürsünüz. bl' 
re bulması llzımdı. Bu yoktu. Bu haydut içki kaçakÇS Jet 

Al Kaponun çete!eri hükumet yüzünden muazzam ıer'Vet · 
kuvvetlerile çarpııırken~eya muh· ınmııtır. Nihayet bir d~rf 
teli.f rakip kacakçı çetelerile bo· meselesi yüzünden lıa?~e e1!&' 
ğazlaşırken poliı onu kaşane- Amerikada Al Kapon gıbı r· 
sinde rahat rahat sigarasını içer· yüzlerce kaçakçı çete reisi 'd• 
ken buluyordu. dır ki yeni intihap bunlarıO 'r 

...... ~~~~~~~-... ~.~·l·i·~~~ .... ~.~.~~:~~~.~.~.~ ..... ~~~:~-~.~ ... ~.~~~:~ •• ~~!.~ .. ~.~.~.~ .. ~.~;-········································ ............................. ···································· 
Silihları bırakma 
meselesi ve lngiltere 
Fransız tekliflerinden sonra lngiliı 
nazırları aralarında uyuşmuşlar•' 

Londra, 10 (A.A) - lngilte
renin Cenevrede iltizam edeceği 
noktai nazarı tesbit etmek üzre 
dün muhtelif nezaretler arasında 
cereyan etmiş olan müzakerele
rin son dakikada bir anlaşmıva 
müncer olduğu kanaati hasıl ol
muştur. 

Uzlaşma, bahusus tayyare it· 
terine aittir. Malumdur ki bir 

sabah gazetesi tarafından vak
tinden evvel neşir ve ifşa olu· 
nan beynelmilel b.yyarecilik 
hakkındaki umumi plan, tayyare 

yapan ve bava hatlarını işleten 
şirketlerin talep ve teşviki üze

rine lngiliz milli müdafaa tek
nisyenlerinin şiddetli muhalefetine 

uğramıştı. 9inaenaley h lngiliz 

efkarı umumiyesioin liberal kıs

mınca terviç edilen sırf lngliz bir 

projenin lngiltere hariciye nazırı 

Sir Jon Blm tarafıedan Cenevre 
konferansına tevdi edilmesine 
taaccüp etmek llzımdır. 

Fransa Başvekili, M. Herriol'
ya imtisalen Sir John Siınon si
lahlan bırakma meselesi hakkın
da lngiltere hükumetinin esas 

fikirlerini bugün parlirn~oto~: 
bildirmekle iktifa edecektır· ,re 
husustaki tafsilat ancak Ce"~ .. d• 

'te•1 ... 
konferansı umumi koını ııo•• 
ifşa edilecektir. lngiliz pf et' 
bahusus tayyareciliği istibd:.o>•" 
mektedir. P.an, bomb•' 

1
, 1 .. 

k Uıo> 1 tayyarelerinin ortadan 8 ııer 
na bedel, bunların yaloıı ~·de~ 

.. 1 k . f IDllİOI muessese ere arşı ıs ı ,re-
. . s· 'l tıYY b' pış eylemektedır. 1•1 

1 t• ' 
ciliğin beynelmilel kontr

3 
e 'l'Y-

tutulması yo:unda da bal' t b61" 

retler sarfo'.unacakhr. fa~• pır•• 
le bir tedbirin BritanY8 1111 ıar• 

rf krsıo> l 
torluğunun muhte ı bale 
arasındaki haYi münakalatak bit 

. . gayet '' ı d'l getırmesıne veya b'k e ı .. 
· d tat ı mürakabe şeklın e cak .. 

·ı · varılııı1Y8 mesine kadar ı erı reler 
· de tayY8 

tır. Belki daha zır• .. 1 Jetle'" 
d d ve sıvı a 

miktarının ta a 1 
1 caktır· 

rin kaydi yoluna sapı a ı. ,da . 111••• 
Velhasıl logilterenın "kaoıO 

Amerı '"'" 
logiliz, Fransız ve siljP 
tekliflerini telif etmek ve oılf 

k k f eraoıınıD ...ıı 
tarı azaltma on k ,,.. 

. . t in edece 
vaffakıyetını em . 
formülü vucude getirecektır. 



rid (Baş tarafı Z inci sayıfada) 
urunun h ı· ı_ dııiu b" ay ı Kalabalık ol-

16ın 
8 

ı~ saatte, birço~< kişin:n 
haJr nunde olduğu için mu· 

e11ıe al"'- ·ı ' )Ordu o~ alla 1 e takip o!unu-
~pıl · un de, mahkeme salonu 
Yt1ıl ıra kadar do'.u idi. Dinli· 
dt tr ırasında, pek ço!< kadıa 

'•rdı. 

c· Niçin ve naul? 
lt\ct~.Yet niçin ve nasıl o'du? 
"'- 11•Uınu ni Kaşi f B. , bunu 
ha.1 tdlraflı surette an'at tı . Şöyle 
,. ı: 

ille; Burada Mustafayı öldür-
ten ı b ci

111 
suç.n ulunan Hasm, 

•ile Yelten b:ı kaç ay evvel karı· 
bir d lbaktül W-ustafa aleyhine 
Ctz. •va açmış. Davaya ikinci 
Qılıt hıahkemesinde bakılıyor· 
kı1d·~ O gün, muhakemeden çı· 
k,, •rı sıradiı, 1 oricorda üçü 
ı. tılaıın· 1 • k "Oc •Ş ar ve suç unun arısı, 

diy asına dönere'< "Must2fa. şi m
~,e kadar akrabamdı. Şimdiden 

ra k ı k ctk ccam o.aca , ue yapa· 
~f •ın bakalım ?,, dem iş ve Mus
~ 1 da Hasanı ''arkamızdan ge· 

~•en bag- ki d .. · · " ' ırsa arını o <erım 
ıe t " '-t ehdit etmiş. Ve Mustafa, 

\ erı bir müddettir bir evde 
~du~ları Hasanın karısının ko· 
~ gırerek, yürümüşler. 
~ halden tehevvüre kapılan 
' n, labanı:asını çıkarmı~, a· 
~tmiş, ve Mustafayı kanlar 
'e yere serm"şlir. Sonra lıas· 
'Ot neye ka!çfırılan Mustafa öl~
~ •e Hasan hakkında tahkikat 
-~l ılıralc, suç!u, işte mahkeme 

Uruna kadar geliyor. 
Vazi ı· .. , .. ye ı gozcen geçırış 

l Şinıdi . t" ö d . ..,. H • vazıye ı g z en geçıre· 
~ . asan cinayeti işlem"ştir. Bu 
~litrıle de, şahitlerle de, diğer 
( ve emarelerle de sabiti 
-::disine ne ceza veriimelidir? 
~~ lln tayini için, önce C:nayetin 

tbi d"" .. "'ld"" '1 uşur.u ~ u. ,•k
1
tul,_ Haaanı~ karısının kar

' O.dugu kaydıle Hasanın e
'-ıı Yerleşiyor. Sonra, Has~n 
~~or. ki bu adam, karısının 
~''' falan değildir. Gt'rç;, 
~"· Mustafanın kend ·s:nin 
''ti olduğunu hala iddia e
~ b· •mma bunu ispata yarıya
~ ır kayıt gös:eremcdi. Evet 
~ il, Mustafanm kansının kar-
S 0111ıadığı neticesine varınca 
~'"İnin kapısını gösteriyor. 
~fa, gidiyor, fakat yalnız 
'~ Oç çocuk aahibi kadını 
~Ocaıından ve çocuklarından 

1~ •k, gittiği yere götürüyor. 
'hı koca, bu suretle artık nyrı 

~~ıyorlar. 
~ ~detli tahrik var 1 

~ ~· evvela kanun elile ce-
-., Ot. Mahkemeye gidiyor. 

~k'tacs. lllabkeme koridorunda, 
~~ iıaret ettiğim sözleri 
aı" .•e kol kola giditi gö
~ •htiyarı elden giderek, 
-."dah'llh~or. lıittiği sözler ve 
't'-tı.ir·ı~yet, evvelki hareketi 
U~ • "' • btr surette canlandır
·-qa1ttir t'G<1yet~ ırbcp teşkil 

>\~'ti~.. . 
~ '-\1cı L~~~ırıle, ciemek iıtiyo
~.;.__~~ •da bakıu n şiddetH 
~,.__Q ".trdır. Buaı ıı>r• ceıa 
~~la elli birinci m~ddui
~:., ~ • ftkra" dGtünlllerek, 
'ıl;t,11ı,.:11k •~kiıinci ınadde-

• tez" Terilmeıi icap 

~ a&.~d:' •l ve karar 
~ ._lltninin mütaleası 

IOıara. •uçlu a•ukab, 

mahkemeye idamı istenilerek 
sevkolunan maznunun hakiki va
ziyetini, müddeiumuminin mah
kemede tamamile ve iyice an
lattığlnı kaydederek, ayni esastan 
müdafaa yaptı. 

Sonra reis Aziz, aza Nusret ve 
Asım B.ler müzakereye çekildiler. 

Yarım saat geçince, sözlerin bir
liği!e verilen şu karar bildirildi: 

T ehevvüeren öldürmekten on 
beş sene, cezayı azaltacak ıebep 

görüldüğünden, bunun dörtte 
i:çü indiri!erek, üç sene dokuz 
ay! 

Din!iycnlerden bir kısmı tara
fından, karar alkışlandı. Hasan, 
rahat bir nefes aldı. Üç sene 

C:o~. uz ay hapse mahkum edil
mcs'.nden memnun görünüyordu. 
Suç'u bölmesinden çıktı. Oinli
yen!er arasındaki eşi, doıtu 

"geçmiş olsun!,, diyorlardı. On
lara elile şöyle bir selam verdi, 
jandarmaların önünde salondan 
çıktı. 

Bu sıra bir hanım, davacılara 
mahsus yerde görtinmüştü. ile

riye doğru yürüyerek, bir şeyler 
söylemek istiyordu. Mübaşirler, 

kendisine rr.uhakemenin bittiğini 
anlattılar. O hanımı görenlerden 

bazıları, biribirlerine eğilmiş mı
rıldanıyorlardı : 

- işte Hasanın karısı bu 1 

Bugünkü maç 

( JJaş tarafı 1 inci sayıfada) 

ve bilhassa aayı çıkarmak ve 
akınlarından iıtifade etmek hu
susunda bizden daha becerikli 
hareket ediyorlar. Bununla be
raber bir t•rafın nok••nları di-

ğer tarafın fazlahklarile karşılaş
lıiı için Türk • Eulgar maçları 

daima mahsus bir muyazene 

gösteriyor ve maçı iyi ovnıyan 

taraf kazanıyor. Mücadele aşağı 

yu\rnrı iki müsavi kıymet arasın

da cereyan ettiği için maç dai
ma heyecanlı ve hareketli ge
çıyor. 

Memnuniyetle öğrendiğimize 
göre Galatasaray takımında, bu 
gan geçen maçta s.akatlanan 

Nihat Bey de ,mevkiinde bulu
nacaktır. Takımın kaleden itiba
ren şu tertipte çıkarılması ihti
mali kuvvetlidir: 

Kalede: Avni, müdafaada: 
Burhan, tevfik, Hafta: Suphi, 
Nıhat, lbrahim, muhacim hathn
da: Küçük Necdet, Rasih, Me!ı
met Salim, Büyük Necdet, Rabii. 

Mahaza büyük Necdetin bir 
devre oynaması, diğer devrede 
de yerini Kemal F arukiye bırak· 
ması muhtemeJdir. 

Bugün Galatasaray takımının 

çekeceği sıkıntıların batında çok-

tan beri takım halinde çalışmamış 
bulunması gelmektedir. Bu iti-

barla maçın ilk devresinin Ga
latasRrayıa daha çok aleyhine 

ge~meıi ihtimali kuvvetlidir. E
ğu ou ihtimalin aksi tahakkuk 
~d~r 'fe Galatasaray birinci dev· 

reyi kaybetmemiı bir vaziyette 
çıkarırsa maç neticesini kazan
maı11 ihtimali o kadar kuvvetli 
olacaktır. 

Galatasaraylılara iyi 
yata pek az yer veren 

ve hissi
bir oyun 

ve güzel bir netice temenni 
ediyoruz. 

(Başi•rafı 2 inci saytfada) 

Fransızların hoşuna 
gidiyor! 

PARIS, 10 (A. A.) - Gaze -
te1er, M. Rooseveltin intihabım 
memnuniyetle karşılamakta ve 
yeni Amerikan reisicümhurunun 
sevimli tahsiyetini kaydettikten 
sonra mü:tarünileyhin beynelmi -
lel meseleler hakkında M. Vilso· 
nun telakkilerinin ayni telıikkile • 
re sahip olduğunu yazmakta ve 
borçlar meselesi hakkında da M. 
Y oungun yeni idarenin erkanı a -
rasında bulunması ihtimalinin 
harp hesaplarının tesviyesi husu -
sunda pek büyük kolaylıklar ü -
mit ettirmiye müsait bulunduğu -
nu ilave eylemektedirler. 

Gazeteler, bilhassa M. Hoove· 
rin mağlubiyetinden dolayı fev -
kalade memnuniyet izhar etmek
te ve müıarünileyhin takip etmiş 
olduğu siyasetin daima Fransa -
nın aleyhinde olmuş olduğunu 

yazmaktadırlar. 
Ouvre gazetesi, diyor ki: M. 

Rooseveltten münhasıran Fra~ • 
sız dostu olmasını istiyoruz. Mü
şarünileyhin M. Hooverden daha 
ziyade hakikati anlıyacağını Ü -

mit ediyoruz. 

lngiltere de 
Amerika intihabı
nın iki noktası 
Dikkati calip görüldü! 

LONDRA, 10 (A. A.) - A -
merikada riyaseticümhur intiha -
batında iki hadise, İngilizlerin 
muhayyelelerini fazla İşgal etmek 
tedir. 

Bunlardan birisi M. Roosvel • 
tin muzafferane ekseriyeti, diğe -
ri de yeni reisicümhur M. Hoover 
tarafından gönderilen tebrik tel
grafı. 

Evening Nevs, sabık reisicüm
hurun mağlubiyetini sportmence 
karşılamış olduğunu yaz.makta • 

dır. 
Fakat lngiliz noktai nazarın -

dan şurasını unutmamak müm -
kün değildir ki, 15 kanunuevvel
deki vade hululü riyaseticümhur 
intihahatının amillerinden biri o • 
lan bir meseledir. 

M. Roosevelt, vadelerin ilgası
na muhalefet etmit olmakla bera
ber, borçlar meselesini yeniden 
tetkik etmek taleplerini reddet • 
miş değildir. Binaenaleyh Ame -
rikan siyasetinin bilhassa tesliha
tm tahdidine ve emnü sela."!llete 
dair olan müstakbel istikametin
den ancak M. Norman Davis va
sıtasile malumat almış olan İngi
liz efkarı umumiyesi, M. Roose -
veltin intihabım ileriye doğru a
tılmış bir adım telakki etmekte • 

dir. 

Yeni Amerika intihabının 
manası 

NEVYORK, 10 (A. A.) _ 
Vaşingtondan ahnan bir habere 
göre, M. Hoover ihtimal 15 gün -
den evvel işlerin vaziyeti hakkın· 
da M. Roosvelt ile görüşmek üze
re Beyaz Sarayda müşarünileyhi 
ziyaret edecektir. 

M. Stimson, halefine işler hak 
kında malumat verebilmesi ıcın 
M. Roosveltin bir hariciye na;ı -
rı tayin edeceğini ümit etmekte • 
dir. 

Kongrenin demokratlar tarafın· 
dan kontrolu demek mesela, ma-

manı 

Isveçliler tarihi kahramanı 
ediyorlar ! tebcil 

lJ"çyıiz sene ec·el <)lall·i.ş KHıl ·· Gusto/ Ado(f,, 
A <·nıpada din ful il iyet inin ka /11 a nıun ı Sa)rı h r 

Avrupadan gelen haberler, İs

veç devletinin merkezi olan Stok
holm şehrinde, Avrupa tarihinin 
"Şimal aslanı,, unvanile tanı -
dığı Gustaf Adolfun üç yüzüncü 
yıl dönümünün derin bir saygı i
le anıldığını bildiriyor. 

Gustaf Adolf Avrupada, her 
şeyden fazla din hürriyetinin kah 
ramanı sayılır. Onun harikulade 
bir adam olduğunda şüphe yok -
lur. Stokholmde bir çok milletle • 
rin iştirakile onun hatırasına gös
terilen hürmet, muhakkak ki ye -
rindedir. 

Üç yüz sene evvel 38 yaşını ta 
mamlamadan, fakat Lutzen mu • 
harebe meydanında ölen bu aslan 
bütün A vrupanın gözlerini ka -
maştırmış, Napolyon Bonapart gi 
bi, A vrupaya diz çöktürmüş bir 
askerdi. 

1630 dan 1632 ye kadar Av -
rupada herkesin dilinden düşmi
yen, maceraları her yerde derin 
hayretlerle naklolunan, en mü -

him ıahsiyet, Gustafdır. Bunun se 
bebi, onun Alman katolikliğinin 

emperyalizmine ezici bir darbe 

indirerek bütün Avrupayı onun 
pençelerinden kurtarmıya mu • 
vaffak olmaaıdır. 

Alman katolikliğinin hedefi 
İskandinavya yarımadasını da is
tila ederek Baltık denizini bir Al
man siilü yapmak ve 1nsilterenin 
deniz kuvvetini de küçük dütüre
rek cihangirane bir kudret ka -
zanmaktı. Gustafın hareketi ve 
muvaff akıyeti buna mani oldu. 

Gustaf Adolf, hiç şüphesiz ki, 
büyük bir askerdi. Büyük bir dev 
let adamı idi. Askerlikte yaptığı 

inkılabı, Napolyon da takdir et • 
mi§ti. Hakikatte askerliği kuru • 
nuvustai usulden kurtararak ona 

a::ri usul veren bu timal dahisi • 
dir.Gustaftan sonradır ki, bütün 
Avrupa orduları ateş atmakta sü-

::::::::::::::::n:::::::::::::::=----··· .. ımı ...... 
liye, banka encümenİ:;;;ibi b: .. ~ 
tün encümenlerin ve ayan meclisi 
hariciye encümeninin kontrolu de 
mektir. 

Ayan hariciye encümeninin re
isi bulunan ayandan M. Borahın 
yerine ihtimal teslihatın tahdidi 
konferansındaki Amerikan mu 
rahhası ayandan M. Svanson ge
tirilecektir. 

Yeni Reiaicümhur ile mülakat 

LONDRA, 10 (A. A.) - Nevs 
Chronicle gazetesi muhabirlerin -
den birinin M. Roosveltle yaptığı 
bir mülakatı aeşretmiştir. 

Amerikanın yeni ve müstak -
bel reisicümhuru, vazifesine bat
lamadan evvel Londraya gelmesi 
muhtemel olduğunu söylemiş ve 
demiştir ki: 

"Son seneler içinde iktidar 
mevkiine gelen devlet adamla -
rından pek azını tanıyorum, Av -
rupada hüküm süren yeni zihni -
yet bugünkü İngiltere hakkında 
bir fikir edinmek için en mühim 
lngiliz siyaset adamlarile doğru • 
dan doğruya münasebet tesisine 
giritmeği pek ziyade istiyorum. 

rat ve hareketi kabul etti. Onun 
1625 te vücude gctirmiye iştirak 
ettiği hafif toplar, her yerde ls • 
veç topları diye anıldı. 

1632 de Gustaf1 bütün orta 
Avrupayı istila etmiş bulunuyor 
ve hükmü Alplardan kutuplara 
kadar yürüyordu. İspanyanın ye • 
nilmez sayılan askerleri, Alman • 
yanın en güzide orduları, zama • 
nın en yüksek kumandanları ta • 
rafından idare edildiği, ve sayı • 
ca son derece faik oldukları hal • 
de, Gustaf ın karşısında yenildi. 1 

Gustaf 1632 de Lützen sa.ha • ' 
Sinda geriliyen sol cenahını kur • 
tarmak için at üzerinde gidiyor, ' 
Avusi.uryalı atlılarla çarpışıyor • j 
ken sırtına bir kursun isabet et • • 1 
miş, o da atından düşmüş ve öl • 
mÜŞlÜ. I J 

Gustaf bu muharebede ölme • 
seydi, hiç şüphesiz Viyanaya gi· 
rerek Avusturyalılarla orada sulli 
yapacak istediği şeraiti kabul et• 

tirecek, ve onun nazırı olan Orpi• 
enstiernanın dediği gibi Gustaf 
Baltık İmparatorluğunun protes • 
tan imparatoru olacaktı. 

Uzun boylu, kuvvetli, yakışık· 
lı, altın saçlı ve mavi gözlü bir 
genç olan Gustaf devrinin ilim 
ve zeka itibarile en ileri adamı 

idi. Sekiz lisanı mükemmel bilir 
ve ilmi eaerler tetebbüünden zev· 
kalırdı. Devrinin en büyük hatibi 
o idi. Bugün bile Upsala darülfü
nunu onun bu müesseseye verdi· 
ği çiftliklerle yaşıyor. Devrin en 
büyük adamlarından olan Van 
Dyck ve Hugo Grotius onun mai· 
yetinde bulunmakla iftihar edi • 
yorlardı. 

Protestanlar, her yerden onun 
ordusuna girmek için koşarlar; 

ve protestanlık davası için onun 
bayrağı altında döğüşürlerdi. 

Gustaf insaniyetçi ve müsama
hacı bir adam olmak itibarile dev· 
rinin çok ilersinde idi. Gustaf, ide 
alist bir adam olmakla beraber 
son derece dikkatle hareket eder, 
hasımlarının maddi ve manevi 
bütün kuvvetlerini ölçer ve öyle • 
ce karar verirdi. 

lsveç kralı Gustaf, Büyük la • 
kender, Anibal, Sezar, Büyük 
Frederik, Napolyon ayarında bir 
adamdı. Kendisi belki de bu si • 
maların en asilidir. 

Almanlar, onun Breitenfeldde 
ki abidesinin altına şu kelimeleri 
yazmışlardır: 

"Bütün dünya için din hürriye
tini kurtardı!,, 

Gustaf bu kitabeye layıktır. 

ÖMER RIZA 

Japon bütçesinin de 
..., 

açıgı var 
Tokio, 1 O ( A.A) --- Harbive 

ve bahriye nezaretlerinin talep• 
leri üzerine ordu ve donanma 

ıçın yeniden 95,000,000 yen 
raddesinde tahsisat verildiğınden 
bütçe açığınm bu yüzden arta· 
cağı ve hemen hemen 900,000,000 
yeni bulacağı zannedilmektedir. 



Sayıfa 10 VAKiT 11 Teşrinisani 

Mizahi Rua 
hikAyesi Sovyetler Robensonu Çeviren 

fa. 
Bir Gelin Hamamı 

Hama.;d; .. g;Ji;·& .. ;nıiıİI 
Bu hit.: Aye, lzvestia gazete · d il ·ır Ö R . r "M sın e yaı ve jen Petrof tarafından neşredilmişti r. 

esım ı acera,, mecmuası • Romancı fa§ırm b l nın tahrir müdürünün elinde, tı: ıya aş amış • - Demek kooperatif komisyo· 

genç okuyucuların dikkatini çe· nu da kurtuluyor? ellerine ayaklarına kıJJ 
kecek kıymette hiçbir eser yok • ne-? Issız bir adada komitenin iti 

~~· Birçok yazılar vardı ama, bu >~ı göremezdi. Bunlar fazla ciddi - Evet. Adanın ıssız olduğunu 
idiler ve gençliğin ruhunu karar· biliyorum. Fakat muhakkak ma • 
tabilirlerdi. halli bir komite lazrm. Muharrir 

._.Halbuki tahrir müdürü, genç • ve edip değilim ama, ben olsay • 
lıgın ruhunu açacak bir yazı arı • dım, Sovyet unsuru olarak bu ko· 
yor, bu iş iç.in de bir tefrika isti- miteyi adanın bir köşesine sıkış • 
yordu. tırırdım. 

Mecmuanın hademes'ı - Canım, bütün mevzu adanın 
roman. cı Moldavauzevin evine . . tamamen ıssız olmasında! 

k d
. . . gıttı ve F kat .. l . ~~ .~·~~ı ertesi gün için tahrir . a.. .. ~.o~anc~_nın ~oz ~~ı. tah· 

mudurunün yanına d . rır mudurunun gozlerıne ıhşınce 
Ş. d. avet ettı. d d M .. d .. .. .. 1 ım ı, romancı tahr' .. d.. .. ! ur u. u urun goz eri o kadar 

.. , ır mu uru • . k . 
nun kar§ısındadır 

0 
d' 

1
. mavı ve o adar boştu kı, müca-

, nu ın ıyor: d 1 d . .. - Anlı e e en vazgeçtı ve şoyle devam 
yorsunuz ya, eğlenceli, etti: 

c~nlı, heyecanlı maceralarla dolu . bır şey olmalı. Bir k r .
1 

b' - Maa.mafıh haklısınız. Nasıl 
S e ıme ı e ır oldu d b d.. .. d. ? G 

ovyet Robensonu yaratmanızı "d aR bunu uşuncme ım. e· 
istiyorum. Ö l k. l . 

1 
. mı en o ensonla beraber mahal 

d f 
y e 1 0 ruyan ar bır li komite reisini de k t l 

e a baaladılar mı b ". d h b ur u muş 
k 

.. ' u: a a ıra· farzederiz. 
amasmlar. R k Müdür soğuk bir tavırla tas • 

omancı ısaca cevap verdi: dik etti: 
- Bir Robenson mu? Kolay .. 

. - Öyle o kadar kolay değil. 
Al~lade bir Robenson istemiyo • 
rum. Bir Sovyet Robensonu istiyo 
rum. 

- Başka ne biçim bir Roben· 
ıon yazabilirim zaten? Elbet Sov 
yet Robensonu olacak, Romanya· 
lı bir Robenson yazamam ya! 

Muharrir fazla söz söylemesi • 
ni sevmezdi. Bu itibarla da kendi· 
sinin i§ görebileceğine emniyet 
caizdi. Nitekim, muayyen tarihte 
roman bitti. Moldovauzev mo • 
delinden ayrılmadan bir Sovyet 
Robensonu yapmıştı. Hot baıka 
ne yapabilirdi, Kendisinden bir 
Robenson istemişlerdi, o da yaz • 
mı§tı. Hulasatan anlatalım. 

Genç bir Sovyet batıyor. Dal· 
galar onu 11112 bir adaya abyor. 
Kuvvetli tabiatın kartısında yal
nız ba§ına ve müdafaaıızdır. Et· 
rafında bir çok tehlikeler var: 
Yabani hayvanlar, canavarlar, or 
man, seller, yağmurlar. fakat bü
yük bir cehtü gayret sarf ederek 
Sovyet Robensonu bütün ~ 
müşküll~ri yeniyor. Üç sene 
sonra hır Sovyet heyeti tarafın • 
dan kurtarılıyor. Genç, tabiatı 
yenmiıtir, bir kulübe yapmı,tır, 
kulübenin etrafında bir bostan 
vardır, tavşan beslemiştir ve 
maymun kuyrukları ile T olstoy 
biçiminde bir elbise dikmi§tir, bir 
papağanı vardır, ona, her sabah, 
kuvvetli bir sesle: 

- Örtüyü at! Örtüyü at! Kalk! 
Sabah jimnastiği vakti geldi. 

Demesini öğretmiftİr. 

Bu noktaya gelince tahrir mü· 
"dürü: 

- Mükemmel, dedi, hele tav • 
şan yeti§tirmesi fevkalade. Çok 
güzel bir eser. Fakat lif aramız· 
da, eserin umumi temayülünü bir 
türlü anlıyamadım. 

Muharrir her zamanki gibi kı· 
saca cevap verdi: 

• - İnsanın tabiatla mücadele • 
sı. 

- Bana kalırsa, komite azala· 
rından iki itişi daha kurtul uy er. 

Muharrir bağırdı: 
- Nasıl olur? 

Botuna bağırmakta lüzum yok. 
iki aza ve bir de faal bir kadın 
aza daha kurtuluyorlar ve bu ka
dın aza aidat tahsili ile meşgul 0 • 

luyor. ., 

- Tahsildara ne lüzum var? 
Kimden tahsilat yapacak? 

- Robensondan .. 

- Bu iş için mahalli komite 
reisi kafi değil mi? 

- Modavauzev yoldq, büyük 
bir yanlı!lık yapıyorsunuz. Böyle 
bir vciyet kat'iyyen ihdu edile • 
mez. Bir mahalli komite reisi , 
vaktini ufak tef ek işlerle geçirip 
aidat pefinde koşamaz. İtte zate~ 
bilhuaa mücadele ettiğimiz nok
ta budur. Bir mahal!i komite rei· 
ı~ kendini tamamen riyaset İ!le • 
rıne hasretmelidir. 

Muharrir itaatten Laıka çare 
göremedi: 

- Peki, ne yapalım, bir de 
kadm tahsildar olıun. Hem belki 
daha iyi olur. Mahalli komite ı·e· 
isi ile evlenir, bu ıuret1e de oku • 
yucularda bir alaka tevlit edebi -
liriz. 

- Hayır, rica ederim böyle 
feY olmaz. Buit §ehevi hadue • 
lerden "-- l . k ~mma ıyız. Tahııldar 
kadın sadece tahsilatını yapar ve 

asada muhafaza eder. 

Zavallı romancı p.şkın şaıkm 
bakıyordu: 

- Müsaade ediniz d d" b' dad ka ı e 11 IUIZ 
ır a a aa ne arar 

Tahrir müdürü bir ~ d .. .. 
d

.. n uşun. 
u: 
- Durunuz, durunuz 8 . . . · ırıncı 

kısımda hoı bir parça vardı. Dal-
galar, Roben&onla beraber bir ta
kım efyaları da sahile atıyordu 

değil mi? 
- Evet. Bir balta, bir tüfek 1 

bir pusla, bir fıçı konyak, bir tite 

iliç ... 
- ~eki ama bunda Sovyet - Bir fıçı konyaktan vazgeçe· 

noktaı nazarından bir h . . .. .. uıusıyet rız. Hem bu ilaç. şişesi ne? Bunun 
gormuyorum. p .. yerine bir şişe mürekkep ile bir 
_- .. apagan radyo Tııı.2.ifesini ( kasa kurtarırız. 

gormuyor mu' 1 P .. · - Bu kasaya pek ehemmiyet 
- .a~agan mükemmel, bos • veriyorsunuz. Ne diye paraları 

tan da ıyı. Bununla her b S ı b' - .. et • • • a er O\'• ır agaç kovuguna koymuyoruz. 
Y ıçtımaı hayatına ait bir tey luız adada L! 1 ? h" d'I · T Em ça ar. 

llSC l mıyor. Mesela mahalli ko- - K" • 
mite nerede' H . • ım mı çalar? Robensonu, 

- Evet o da kurtuluyor. 

Muharrir di!lerini sıkıştırarak ıuıtu. Sonra acı acı sordu: Müslüman Hanımları da •açlarını ke•iyorlar, e"'18~ 
- Belki dalgalar bir de içtima eairlere ceza olarak yaparlardı . n 

masası sürükleyip sahile atmıttır. - nu ile topuklarına kadar ıneb'r 
- Tabii ya!.. Arkadaşlara ça- !arından baıka methe seı_a . ~ 

lııırken konfor temin etmek lazım Yi yoktu. Ayaklarını ellerııu Jd 
değil mi? Masa ile beraber bir lamak icin Samın en meşhur 'f 
surahi, bir çıngrak, bir masa ,;r. na koya'n kadını celbedilı:. r 
tüsü .. Fakat masa örtüsünün ren· Kına koymak başlıca rnera• . jO 

gi hakkında 11rar etmiyorum. di. Bunu yakından seyretmek ~ ~ · 1'-
Kırmızı veya yeşil.. Nasıl daha eczacının kızı bana bir 

11 

,p 
münasipse. Bu tarafı size ait. Si· verdi. Gelin evvela sağ •Y ol 
zin san'atkô.r ihtisasınıza, yük • aonra sol ayağını uzattı. 1'ı " 
sek zevkinize müdahale etmek İs· kadın bütün meharetini götl;. 
tem em. Fakat azizim, en lazım .,_ yordu. Bu kadının vazifesi .Y '-' 
lan §ey, halk kitlelerini, bilhassa gelinlere kına koymaktan ıbO'dı' işçi kitlelerini birinci plinda gös· ti.. Kendisi hu hususta o ~ f 
mektir. işti bar etmiş ki Suriyeden bı1' 

- Fakat deniz, kitleleri ıssız lip kendisini arıyorlardı. • IJİI 
adaya atamaz. Bu, hikayenin mev Etrafı kur'an yazılı huıııJI ,)il 
zuuna da tamamen muhaliftir. Ne tasta kınayı ezdi. Gelinin a11J' 
o? Dalgalar sahile on binlerce a· 

1 
nnı kınaladıktan sonra be' ı' 

dam atmış? Bu dehşetli gülünç liiİllİıılİllllİiİllll_..ii_iiii_iııiııı!liiıiiii:l:ı , ~ıluca sardı. Sıra ellerine ~ 
bir şey olur. Avucunun içine ıonra parJIS , 

Tahrir müdürü: Şami111 kınacı 'ı<lldın bohç11sı • rının başlarına hazreti peYl"j. ko1tuıunda hamama g ldiyor t berin kızı F atmaya tatbik ecl , 
- Yoldaş, diye işaret etti, bir d ~ 

el l k h 
Mada.m Miryam Harr"ı "arkta iği şekilde kına bastırıldı._~ .i 

az a gü me iç de fena olımaz. ~ b"'". ve memleketimizde yaptığı seya· dan sonra bir arap gelinin . _.1, 

- Hayır .. Hayır .. Deniz böyle Y_,ıka .. dı. Kokular sürdü·, yedi~ 
bir şey yapamaz. hatlere ait intibalarım Parisin d d'-meşhur Jurnal gazetesinde yazar or u. Saçlarını örerken . 1 

Tahrir müdürü hayretle sor • ken (Şam) da bir gelin hamamı besmele çekiyordu. Diğerler'. 
du: tarif ediyor. Bu yazıda diyor ki: maşallah maıallah diye b~ 

- Fakat burada denizin ne a • Eczacımın güzel bir rum kızı yorlardı. Arap saçlarını ör'• lakası var? .. Ne münasebet? vardı. Bana dedi ki: Siz eski a _ aralarına mavi boncuklu, Jıı~, 
- Peki iyi ama, madem ki ıs· datı çok seviyorsunuz, benimle zı mercan tatları ilave etoıefl 

sız bir adadan habediyoruz, bu b:ı akşam gelirseniz sizi gelin ha· nutmuyordu. b~ 
adamlar hangi vasıta ile, nasıl ge· mamına götüreceğim. Arkadatıma: "Güzel ~ • 
lecekler? - Gelin kim? kadına ne kadar yaraşıyor,-~ 

- Size burasının ıssız bir ada Bizim ev sa.liibinin kizı. Baha- dınalr saçlarını kesmekle J>&I 

olduğunu kim söyledi. Beni ~aşırt· sı çok 11!\üteassıp, eski kafalı bir hata ettiler,, deöim. a• 
mak mı istiyorsunuz? Vaziyet ap adam. Üç lmrısı olan bir sarık • -:- Evet; şimdi müslümJlt~, 
açık. Ortada bir ada var. Hatta lıdır. Kızı göstermek için sizi sa· keııyorlar. Halbuki saçlarııs'-_J 
daha iyisi bir yarımada var. Bu at tckizde gelip alacağım. ~eı_ı dünyadan elini, eteğini~ ı 
yarımadada bir sürü heyecanlı Saat sekizde beni almak üzere ı~tıyarlar keserl~r~i; ve e~ tP ,,( 
maceralar oluyor. Orada sendika nım kızı geldi ve birkaç dakika hış ceza olmak ıçın esirleriıt 
lar lehine şiddetli propaganda sonra araba bizi Sultanhamamı • ları kesilirdi. .,!. 
yapılıyor. Arasıra, ric'at etmek nın çınar ağaçları altına bıraktı.. İkram olarak davetlile~ .. il' 
icap ediyor. Tahsildar kadın, bil- Hamam Şamın en güzel hamam • veler, şuruplar dağıldı. J(a~~ 
hassa tahsilat işlerindeki hatalar· !arından biri idi. Bütün gece için rın bazısı sakız çiğniyor, ~,İ 
dan bahsediyor. Nadim olan ko • kızın babası hoca efendi tarafın • bir meharetle bunu dudakl"/ 
mite reisi ve halk kitleleri ona dan tutulmuştu. u~unda üfliy~rek şi§iriyor, "~ 
tekrar yardıma başlıyorlar. En İçerden şarkı sesleri, el şak • hır balon halıne geldikten ı' 
sonda da, umumi bir içtima yapı- !atmaları geliyordu. Birinci met - patlatıyordu. Kimisi ağzıod:l 
labılir. İ!te san'at noktasından halde müthiş bir kalabalık vardı. tır çıtır fıstık kırıyordu. ~-"'; 
bilhassa bu içtima büyük bir te • Arap kadınları davetlileri soy • kınacı kadın ikinci vaıif1~ ıir yapabilir, bu kadar. mıya, onlara havlu, peştemal ver· başladı, Bu kadının geliniO ~ 

- Ya Robenıon? mi ye yetişemiyorlardı. Eczacı kı· ve ellerini kınalama11 naıJ . 1'' 

İ · k' h l zırun tavsiyesi üzerine beraberim· bir uğur addediliyorşa iJıiıı'
1 

•1 ~ 
- yı ı atır attınız. Doğruıu- _-ti y• 

nu isterseniz bu Robenıon cam • de bornosumu getirmi,tim, elbi • zifesine de o kadar eb~.I mı sıkıyor. Bunu çıkarıverelim bit selerimi çıkardım, bornosumu giy ~eriliyordu. Bu da zevce~ 
sin. Hem zaten tabiatı nevrastc - dim. Sedef nalınları ayağıma tak· .atı~~ taalluk eden husu•• d• JI', 
nik bir ıey.. hm. Nalınlar oldukça yükıekti. lık ıçın. Bu temizlik hafi" ~ 

Romancı, mezardan gelen bir 
sesle: 

- Şimdi, dedi, anladım. Ro • 
man yarın hazırdır. 

- T aliiniz açık olsun. Muvaf • 
fak olmanızı dilerim. Tama.men 
serbestçe yazınız azizim.. Ha .. 
Roman bir geminin batma.sile 
başlıyor değil mi? Bu kısmı da 
kaldırsanız iyi olur zanneder!nı. 
Zaten sizin de fikriniz bu gali • 
ha? .. O halde tamam, anlattık. 
Güle güle, aziz yoldaş. 

:::::t-.:::::::::::::::::::·········· .. ·····-····· .. ···-··· 
Ev sah 1 bl··;~kk·~~~~·~···· 
d Kasımpaşada Süruri yokuıun· 

Bunlarla yürümiye alıtmış olma· defa muhakkak surette ,._.,. ~fe 
dığım iç.in kollarmıı kaldırarak sı ikhza eden dini bir ~ 
muvazenemi güç temin ediyor • ımış. ı~ 
dum. İçeriye girdik, içeni beyaz Bu i! de bittikten ıoora ~oi~' 
mermerler, güzel çinilerle döşen• halvet denilen bir salo~ I daıt' 
mişti; l&tif bir koku, tatlı bir sı· Bur _:ı h d kail 1'' r' 

1 
a::ıa amam an çı yatıf'. , 

caklık in&anı beyhuş bırakıyor • ar havlulara sarılını§lat tıi"'' 
du. lardı. Kimisi sigara içiyor, 10r~tJ· 

Dumandan ziya boğuluyor gi- si nargile. Kimisi de uY;0ıııı"f 
biydi. Ortada müdevver bir gö • Ortalık tatlı bir koku j)e ııe ol' 
bek taşı bunun etrafında sıra ile tu. Eczacımn kızına buJl~ıı rJO 1"' 
dizilmiş kurnalar, bunların içine duğunu sordum. Ortada .. : si'" 
akan musluklar, kurnaların üze • hurdanları göstererek 

0 
e(li1o( 

rinde sarı pirinç taslar raevcuttu. dedi. Bu koku insanı gatY 

Kadınlar da bazıları biribirini du. atlif 
k k b ı tar 1 

1 

Y1 ama ' ıa un amak ile me§gul Birdenbire bağrıtınacb~at ~, 
bazıları da nalınlarını takırdata • meler oldu. Uyuyan 1'a öıU)iJ~ı 
rak tırdtılarla akan sulann için • yandılar celinin kınaları ç 1'taı1~ 
de geziyorlar, ı1İgara içiyorlardı. yor dediler. Gelinin aY:cı lı', 
Gelin, etrafında hocanın üç kar151 gidip tekrar gördülll· ~111ni1' ti, 
ve kaynanası olduğu halde geldi. dm hakikaten asri gu:zed.la~ ~ 
Gelinlere mahsus sırmalı pefte • lonlarında çaiııanlardan - .,.-, 
mal ve havlulara bürünmüt ba • ta idi. Gelinin ayak1-r ... ~ 

d
'k · em sonra mesleki mahallt komite re·ı · · d. ~ ·ki ıen ı aları d ... ll d sını, ıger ı 

haha 
n oyna ıgı ro er en azayı unutuyor musun ' V b"I 

~--- elmP.ilini7 . uz• e ı · 

a oturan Seher bnımın kiracısı 
Hüseyin ev sahibinin evde bu· 
lunmadığı bir ıırada üst kata 
çıkmış, konsolun gözünde bul
duğu 37 lira ile elmas yüzüğü 
çalmııtır. Şiklyet üzerine Hüse· 
yi? yakalanmış, paralar ve yüzük 

tında sırmalı tel ile işlenmit kur· ile çok güzel bfr tarzdıL 1~ 
andan ayetler yazılı bir örtü tatı· yapmıttı. Çıplak ayakta pe 

özükü ordu. 
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lltıtıı Beşiktaş Hasfırın Kazanasmaz Geçen hafta tehir edilerek atı J V 
GUn doktorlann tanıdığı: sokak 9. Ucuz, kullanışlı. (5330) bugün saat 1 d ,30 da Ocak Adalar Kazası Malmüd··rıüğünden: ST AV WiDMANN -------------- meydanında yapılacak atlı mani 

B:r b f lstanbul Yedinci icra Memur- müsabakalarına evvelce med'u 
l!Jar:d' 8 

tadanberi zavallı Wid- Juğundan: Tamamına 9800 lira zevat yetlerindeki davetiyelerle 
betel' ın tatlı ve asil huzurundan, kıymet takdir edilen Beyogy lunda teşrif edeceklerdir. 

1 
1 ve sevimli 

~.a lfına rcfaka- Hüseyin Ağa Mahallesinde Tar· Istanbul dördüncü icra daire-
lırıdeo h labaşı caddesinde kain eski sinden Eyüpte Şah Sultanmahal-
llıuz lk~ab r u • 138· 140 yeni 146-148 numaralı luinde Sılıhtar agy a caddesinde 

• 1 uçuk d kk •trıe maa U an ve bahçe bir bap eski 1. 2. 1. numerolu bir tarafı 
d 

evvel, kar- h · d 'ti . anenın örtte bir biısesi açık Aişe hanımın ve Mustafa beyin 
11~ bıo rahatsız- ı artırmaya vazedilip 9-11-932 ta- hanesi ve bir tarafı Harita bir 
\~~:e ~cdavi ih- ribinde şartnamesi divanhaneye ve bir tarafı harita 6 ve bir tara-
la ın an dolayı talık ve 14·12·932 tarihine mü- fı harita 9 numerolarla murakkam 
t \ıııbuldaki bü. sadif çarşamba gUnli saat 14 ten harita 1 E ve 2 lehine ve 6. 7 

OIJllQ 'd 16 j,.· ı ar esi ya kadar birinci açık artırma aleyhine murur için daimi irtifak 
~10 O' ld' • ·ı 1 6e ığı za· suretı e stanbut Yedinci icra hakkı bulunan arsa ve yine ma-
~~n tanımıştım. M. Widmann Dairesinde satılacaktır artırmaya halle ve sokağı mezkurda 
td On varlığıma birden nüfuz iştirak için kıymeti mubammene- atik 1 cedit 1-1 ve 2 nuo:erolu 
de:~ yüksek kıymetini ilk günün nin hiuei mezkureye musip mik- bir tarafı Aişe hammm evi ve 
E,

1
10 intibalarında okumuştum. daunın 100 de 7 niıbetinde te- Mustafa beyin bağçesi bir tarafı 

la ~en ona, ilk görüşte bağlanıp minat akçesi alınır müterakim tarik harita 6 bir tarafı harita 
li~ırnt olmamak kabil de~ildi. vergi ve sair rüsum ve evkaf 3; bir tarafı harita ·ı numerolu 
t Yblhnın bUyük bir kısmını Is- icaresi mü•terive aittir baklan mahaller ile mürakkam harita 
arı uld . • h " ~ •on a geçırmış, umumi arp tapu sicillerile sabit olmayan 1. 2. 3. lehine ve 7 aleyhine mu· 
danu~la itilaf deAvletleri tarafın- ipotekli alacaklılar ile diğer ali· rur edilmek üzere daimi irtifak 
lat man ve vuaturyahların 

d 
.. •nbu.lda kalması menediJdiö"in- kadaranın ve irtifak hakkı sahip- hakkı bulunan aua ve yine so-
"n V d • )erinin bu hakları ve hususı'le kakı mezku"'rd d't 1 2 
D
' .. ıyanaya öomüştü. e ce ı . , nume-
ıın b k fayiz ve masarife dair olan id- rolu bir tarafı harita 2 bir tarafı 

fab ·ı. Yanıo en üyü ve ciddi dealarım ilin tarihinden itibaren deniz kenarı bı'r tarafı harı'ta t tı~alarından olan Bayer· Meis· 
~er ~ucius fabrikalarınm Türkiye 20 gün zarfında evrakı müıbite· 6 bir tarafı harita 4 numero:u 
h 0ınısyoncusu olmak do:ayısile Jerile bildirmeleri Jazımdır aksi mahaller He murakkam harita 
t trnen bütün Türk etti bası ta- halde hakları tapu sicillerile sa- 6, 7 den murur için lehine irtifak 

1
1~1~dan tanınmıf ve sevilmiş bir bit olmayanlar satıf bedelinin hakkı bulunan arsa ve yine ma· 
• •ıyetti. Memleketimizde çalı- paylaımasından hariç kahrlar bal ve sokakı mezkiirde yeni bir rn birçok ecnebi firmalarını y'a- alakadarların 1424 numaralı icra numerolu ••i tarafı Aişe hanı-
~ndan tanıyanlar Widmann mü- ve ifıAs kanununun 119 cu mad- mın ve Mustafa efendinin bos-
'8aesesinin samimiyet ve dürüs· desi hükmüne tevfikan hareket tanı ve arkası idnrei hususiye 
~İni ıitayiıle zikrederler. Bütün etmeleri ve daha fazla malOmat ye murur olunan tekke ve bir ta-
. tesirlerin kökleımesinde aile- isteyenlerin 932-1160 dosya nu- rafı deniz kenara bir tarafı 2.9 
cllin en vaılısı olmak itibarile marasile dairemize müracaatları harita numero!u mahaller ile 

llstav Widmann büyük bir şe- ilin o!unur. (5350) ms.hdut harita 9. 6. 7 den murur 
t~f hissesine maliktir. Henüz 54 için lehine irtifr.lr hakkı bulunan 
::\~~nda idi. Seyahatten avdet Beyoğlunda tarla batı cadde· ma arsa fabrika. 
~ 'lfim ıaman onu biraz soluk d 46 Hulasa: 1 harita numarala ma-
,,~ ~er zamankinden farklı görUr sin e 1 1 148 No.lu hanede h 
borlllez esbabını araştırdım ve mukim iken ikametgahı meçhul alin elyevm hududu cephesi tariki 
Otltlen konsültasyon yaptırdım. bulunan Madmezel Otelli bette- bas bir terafı muhasbei hususi-
~ gUn evvel bir angine de re H. yeye devredilen tekke bir tarafı 

~~itrine n6beti geçirmişti. Ken- lst. 7 inci icra memurluğun· deniz diier tarafı 2 harita No. Jı 
i ·~İni :ıayıf hissetmesine rağmen dan : Aram Kolanciyan efendi- mahl ile mahdut 3!62 metro 
t'lırabat etmeği ağır ve hicapa· nin zimmetinizde alacağı olan murabbaı araziden J069 metro 
.. ~1 1' buluyordu. Otomobilde evi· d murabaı kirgir fabrika ve :ıı60 
" mebaliğin temini zımmın a hacz h d b k k ~.tt .. Önünde ayrılışımın son ola· metro a ıap epo ve e çi u-
~ olunan balida yazılı hanedeki b 26272 ı k .... ,aıt.ı ı hatırımdan bile geçirme· 93 in esini muhtevi ira ıy-
~ hisseniz 14 Kinunuevvel l t~ltım. O gece ikinci bir nöbet meti mubamminesi fabrikanın 
Q" tarihinde saat 14 de paraya çev- t ·ı h ı ,.ı emsalsiz ve yüksek has!etli amamı ı e ve gene aynı ma a -\I' z 'Jl'I. rileceg· i i!inname ile ihbar va· d 3 h 't ı b l' 'lıa· tnı aramızdan ayırdı. e'll\.:C- e arı a numara ı ma a ın 
)t'. genç vaşında kaybetmişti, rakası tebliği makamına kaim hududu cephesi tariki has sağ 
\ tane muhabbetini oğlu ve kızı olmak üzere ilAn olunur. (5351) tarafı 2 harita No. lı mahal ar-
~lkit ediyordu. "Ayrı yaşamak- kası deniz ıol tarafı, 4 harita 
~: Usandım, yegioe düşüncem latanbul asliye mahkemesi birinci ticaret No. )ı mahal ile mahdut demir 
.... tbert'i evlendirmek, mesut bir dalrcıılnden : çerçeveli tuğla ile imal edilmiş 
'' "b Herman Goldeştayn ECendJnin hamil bu· d b l 2573 t Lı • ibi olmak ömrüm.ün son uvarı u unan me ro mu-
ıq~l lunduğU ve Lolt kumpanyasından alman 
'tı ı,, derdi. Herbert bır ~y ev- Plasna vapurunun 11 No. ıu seferine alt 118 rabbaında 8160 lira kıymeti mu-
"dt\'Jenmişti. Kısmet, hır ay pollçe 'N'o. ıu s. J. _ coco marka ve hammineli arsanın tamamı açık 

etten fazlasını kıskandı. ~oın-2 numaralı iki sandık pamuk menau- artırmaya vazedilmiş olup 3 kl-
'-. Dr. Ferldurt Neşe~ cata aıt ordlnoyu za)i eylediğinden bahiste nunuevvel 932 tarihinde şartna-
~ıımııı ıııııunınnııınıunmı nıuıııııııınıum.ımınııınııınıııuıı iptaline karar itası talep edilmiş ve mezkur meleri divanhaneye talik edile· 
'I' bul dôrdUncU icra memurluğundan: ordinonun kimin yedinde ise •11 gün zartm- k 15 k 

l;._''tnnınınn ssoo lira kıymet takdir edilen re inunuevvel 932 tarihine 
l.'" da mahkemeye ibrazı ve ibraz edilmediği d f b :'ı "il§& acmUnde Bedrettin mahallesinde mUıe i perşem e günü uat 

'l' '· takdirde iptal edileceği lüzumunun gazete 14 16 k d e,.ke arkaaı yeni Havuz arkası soka· ten ya a ar açık artırma 
ıı ı ııc ııtı.nına mahkemece karar verilmiş oldu-
"",,._ -ı numaralı apartımanın tamamı ıuretile 4 üncü icı a dairesinde ''ile ~ndan bermuclbf karan mahkeme keyfiyet 

aYnt yerde ve bu apartımıınm itti· satılacaktır. Artırmaya ı'tt'ıraA k 1ı. ' " Ucaret kanununun maddei mahsuaaaı mucf-
~lh•- e tamamı sooo Ura kıymeti mu- için yüzde yedi buçuk teminat '1 -..ııc, 11 21 No. lu ahşap hanenin tamamı blnce itruı olunur. M 
ıı.._ hı akçeıi alınır. üterakim vir-
"')' " 

8Yrı §artnameler ile açık arttır-
~'ecuııntg olup ıs T~rinleanı 1932 tJskUdar hukuk hAklmllfinden ı ğO, Belediye Vakıf icaresi 
llııtr,~ lartnanıeleri dlvruıhaneye talik 0 • Haydarpaşada lbrahimağa mahallesinde müşteriye aittir. 929 tarihli icra 
~ ~ kAnunuevvei 1932 tarlhlnc müsa- KO§Uyolunda §lmendi!er 1atuyonu bekçisi kanununun 119 uncu maddesine 
~"1ıbıı1 ba gUnu saat 14 ten 17 ye kadar Osman Efendi hanesinde sakine Hacer Ha- tevfikan hakları tapu sicillerile 
ı "ııı.. lledördUncu tcra dairesinde açık art- nıın tarafından tzmirde Ballıkuyu mahalle- sabit olmayan ipotekli alacaklı· 
~~ ~e ~tııacaktır. Arttırmalara iştirak sinde 424 numaralı hanede koca.sı Mercan oğ lar ile diğ.er alikadaranın ve ir
tt "ertl 7 buçuk teminat alınır. Miltera· ıu Hasan Efendinin gaipliğine ve beyinlerin
., tttt lıı~er IIc belediye resimleri vakıf ı- deki nlk&.hın feshine dair ikame edilen da· tifak hakkı sahiplerin bu hakları 
tı~'- ~:~Ye aittir, 1424 numaralı icra vanın carı tahkikatında. her ne kadar mu- ve hususile faiz ve masarife dair 
ı~ ıı_ltı unun 119 uncu maddesine tev- maueyh Haaan Efendinin bayat ve mema- olan iddialarını ilan tarihinden 

~ltı 'rı ta "' ı ıu pu e!cUlllerile sabit otıruyan u hakkında malumatı oıanıann bu baptaki itibaren yirmi gün içinde evrakı 
' 

11tıt,k ~ıtar lle diğer nlfıkadaranın malumatlarını bir sene zar!mda mahkeme· müıbitelerile bildirmeleri lazım-
'1a~ -.. lu 8ahlple-'- 1- bu haklarmı ye blldlrmelerine karar verilerek olve,.hlle ld h ki • ~~e t •u.LUı " dır. Aksi ha e a arı tapu si· tııı~ litıı ~ ve rncsarite dair olan ideli· ll!nat icra edllmig ve bu mUddet zar!mda 
''"ra1tı tarıhlndcn iUbaren 20 gün zar- itayı malumat eden dahi olmadığı görülmUş cillerile sabit olmayanlar satış 
'-btt · ~ıc.t :abitetcn1c bildirmeleri ıa.- iae de gaiplik davalarında Ulnen iki defa bedelinin paylaşmasından hariç 
~0lıtı.ı~&ıuar de hakları tapu aicWerile icraaı meşrut olma.sına mebni mahkemece kahrlar.Alakıdarlarının işbu mad· 
~ ~ k ııatıg ~delinin payln§ma- tekrar mumalleyhln hayat ve mematına da· dei kanuniye ahklmına göre ba'lt 1 lıllıııırıı atırıar. AIAkadarlann işbu ir malumatı olanların bu baptaki malumat· reket etmeleri ve daha faıla 
;"1ıt ~tt111,1e~'\.:~Aınnın göre tcvfild ,.c larmı bir ay zarfında mahkemeye bildirme- mali'ımat almak isteyenlerin 932-
"1ı. ~'rtıı aha fazla rnnlümat al· !eri lüzumuna karar verilmiş ve llA.nname· 

1111l11t. ltı.eltı.u11~eu: - 698 numaralı dos- nln bir nüshası mahkeme divanhanesine ta- 576 dosyasında mevcut harita· 
c ınuracnaUarı il~ 0 • ilk kılınmış olmakta keyfiyet ayrıca gazete sına müracaat etmeleri ilin o!u· 

ne de Uln olunur. nur. (5373> 

No. 4 Güzeller sokağı cami mahal resi Büyükada. 
Zemin kat: 1 oda, 1 mutfak, 1 taşlık, 1 hela. 
Birinci kat: 1 sofa, 4 oda, l hela. 
Bahçe, sarnıç ve kuyusu vardır. 
Tahmin edilen kıymeti seldz senede verilmek şartile 258S 

lira olup birinci taksiti ihaleyi müteııkip alınacaktır. Satış mua· 
melesi '27-11-932 pazar günü saat 14 te Adalar malmüdürlUğiln· 
de aleni müzayede ile yapılacaktır. (5974) 

Kiralık kagir hane ve dükkan 
Beşiktaş Akarah Vakfiye idaresinden: 

Beşiktaşta Akaretlerde 45, 41, 95, No. h haneler birer 
sene 15 No. lı hane ile, 20 No.h dükkan üçer sene, 28 No. h 
dükkan bir sene müddetle icar edileceginden Teşrinievvelin yirmi 
beşinci Salı gününden itibaren zirmi gün müddetle müzayedeye 
vazedilmiştir. Talip olanların ve daha ziyade malftmat almak 
isteyenlerin Teşrinisaninin on altıncı çarşamba günü saat on üçe 
kadar mahalli mezkurda 54 numarada mütevelli kaymakamlığına 
ve yevmi mezkiırun saat on !içünden on beşine kadar lstanbul 
Evkaf Müdüriyeıtinde idare encümenine müracaat etmeleri. (5655) 
------------ -----------------

istanbul inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

932 senesi ikinci taksit Müskirat Bey'iye rubsatiyelerinin teb
diline başlanmıştır. 30 T eşrinsani 9j2 tarihine kadar bilumum 
müskirat bayilerinin yeni tezkerelerini almaları muktazi bulundu
ğundan ellerinde mevcut bey'iye ruhsatiyeleri ve nufus cüzdan· 
larile birlikte Başmüdüriyete müracaatları ve mezkur müddetin 
hitamından sonra tezkerelerini teddil ettirmeyenlerden kanunu 
mahsusuna tevfıkan iki kat resim alınacağı ilin olunur. (5901) 
-----------------~---~ ---~~---~·----

P. T. T. Levazım ve Mebani 
Müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usulü ile ve takas kaydı ile münakasaya vazolu
narak teklifatın şartname hilafına olmasınc'an dolayı aynı şartla 
ve pazarlıkla mübayaası tekarrür eden 30 000 tane 4 ve 10,000 
tane 3 m.m lik olüminyüm manşonun 28 Teşrinisani 932 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 te pazarlığı icra edileceğinden 
taliplerin şartnameyi almak için her gün ve pazarlığa iştirak ifin 
de yevmi mezHırda muayyen olan saatte % 7,5 nisbetindeki 
teminatları ite Yeni postanede Levazım müdürlüğündeki komis
yon l'İyaıetine müracaatları, (5973) 

Kadıköyünde hal binası tah
tında yazıhanelerinde mukim F e
ner bahçe halk otobüsleri Rıdvan 
Halil ve Mehmet Kamil ve şü
rekası komandit şirketinin hisse
daran heyeti umumiyesi tarafın
dan fesb ve tasfiyesine karar 
verilmiş ve tasfiye memurları 
olmak üzre mcsul fÜrel<i ile Esat 
paşa, Dr. Nurettin Ali, Avukat 
A. Ramiz ve Abdülhak Kemal 
beyler intihap ve tayin kılınmış 
olmakla şirketi mezkureden ala
cağı olanların senedat ve vesaiki 
saireyi kanuniyelerile birlikte ta
rihi ilandan itibaren bir ay zar
fında Galatada Merkez Rıhtım 
hanında beşinci katta tasfiye 
memurlarından Avukat A. Ra· 
miz beyin yazıhanesine her gün 
ıaat ondan on ikiye kadar mü
racaatları !uzumu tashihen ilan 
o:uaur. • 5372) 

lstanbul 3 cU icrasından: Bir 
borcun temini için m&hcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer ya
zıhane ve graroofon ve saire 
17· J 1-932 tarihinde saat 9 dan 
1 U,30 kadar Sıra serviler oba 
aokak 7 No. Hosepyan apartı

manında ikincı artırma ile satı
lacaktır. Taliplerin mahallinde 
bulunacak memuruna müracaat
Jarı ilan o:uuur. (537lJ) 

Istanbul ikinci lflb Memurlu
ğundan: lstanbul'da Maamutpa
ıada lrfaniye çarşısında 18· 19 
No. da hazır elbiseci Abrabam 
Ellgöıyan ve lstepan ve Oda
batıyan Efendiler şirketinin ala
cakhlarile aktetm'ş olduğu kon
gurdatonun tastikine mahkemece 
karar verilmiı olduğu ilan olu
nur. (5368) 

ikametgahı meçhul bulunan 
Istilanos Y orgiyadis Efendiye • 

lstanbul dördüncü icrasından: 
M.:hmet Arif Beye istiktiraz et
miş olduğunuz on bin lira mu
kabilinde uhtenize ikinci derece 
teminat irae edilmiş olan Kuru· 
çeşmede Kuruçeşme caddesinde 
vaki eski 99, 91 yeni 101 nu
maralı gayrı lrnbili şürp menba 
suyunu havi maa müştemilit 
sahilhane birinci derecede ala
caklı olan Miltiyadi Ist molis 
Efendi tarafından sebkeden ta· 
kip üzerine dairemizce vaziyet 
ve takdiri loymet yapılarak ta
mamına 90138 lira ehli vukuf 
tarafından kıymet konulmuş ve 
mükellefiyet Jiıtesi yapılarak 
açık artırması derdesti icra bu
lunmuf olduğundan ilan tarihin
den itibaren bir hatta zarfında 
gerek takdiri kıymet ve gerek 
mükellefiyet listtsi hakkında 
bir güna itirazınız var ise tahri-
ren veya şifahen ve 927-1198 
dosya numarasile dairemize bil
dirmeniz lüzumu Ye olbaptaki 
takdiri kıymet ve zabıt varaka
sile mükellefiyet listesi suretleri 
daire divanbaneıine talik edildi
ği malumunuz olmak üzere ih· 
bar olunur. (5360) 

Istanbul üçüncü icra memur
luğundan : Mahcuz ve furuhtu 
mukarrer bulunan Cerrabpaşa 
Hobiyar mahallesi Koca mustafa 
paşa caddesinde 66 No. Ju Ma
rangoz dükkanında elektrikle 
müteharrik Po!onya ve şerit 
makinelerinin 17-11-932 tarihine 
müsadif perşembe günil saat 
onda satılacağından talip olan· 
Jarın mahallinde memuruna mü· 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

(5355) 



1'ansızlık, Romatizma, Sıraca, Kemik, Sinir, 
Damar, Verem hastalıklarına, yürümiyen, diş çı
karamıyan çocuklara, genç ve ihtiyar1ara 

~ı==~Sa~~~ıf~aJ1~2~==========================================~Y~A~K~IT~==~-==~=="====~~====~'":':=========~~==~~~~~;--

Hasan-Kuvvet $urub 
... 

Doktorlarımız 
Doktor 

Ara Nişanyao 
Muayenehane.sini Beyoğlunda Tokatliyan 
oteli yanında Mektep sokağında 35 nu

marada yeniden kilşat etmiştir. 

Hastalarını her gUn sabahtan akşama 

kadar kabul eder. 

Telefon: 40843 

ı01, doktoru 

Arşak Sürenyan 
B-Oyoğlu Istiklaı caddesJ numara 303 
Mısır apartımanı. Müracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 ve 15 - ı 7 

ye kadar. Telefon 40424 

Doktor 

A. Kutiel 
{araköy, Börekçi fırını karşısında No. 34 

Cilt ve ~revt hastnlıklar mütehassısı 

Doktor 

. Bahaettin Şevki 
Babıali caddesi Meserret oteli karşısmda 

AvnJ Bey apartnnanı 125 Sabahtan 
Ak§a.tna kadar 

Doktor 

Cevat N. Zekai 

Doktor 
Emin Şükrü 
Dahlll hastalıklar mütehassısı 

Istanbul Sultanmahmut türbe.si, Babı· 
AU caddesi, No. ıo. Telefon muayeneha· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 
"Her gün öğleden sonra saat 14--18,. 

Doktor 
Feyzi Ahmet 

Cilt, zührevi ve tenasW hastalıklan 
mUteh8.S8ISI 

Babılıt caddesi, köşe başı Feyzi Bey 
han numara: 43. Sabahtan akşama ka· 

dar hasta kabul olunur. 

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

hastalıkları mUtehassısı 

Muayenehane: Türbe, Mahmudiye cad· 
deai. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 
Mehmet Akif 

Ebe ve kadın hastalıklan miltehassIBI 
Beyoğlu IstlklaI caddesi Rus aefaretf 
yanında No. 451: Tel B. O. 200~ 

Her gUn öğleden sonra 

Operatör • Urolog doktor 
Mehmet Ali 

idrar yoUarı hastalıktan mUtchassı111 

Eminönü (Sabık Karakaş) hanına 

nakletmiştir. Cumadan maada her gUn 
hastalarını kabul ve tedavi eder. 

Ooktor - Operatör 
sınırmuteha.ssısı Nuri Mahmut 

Muayenehanesini Babı~i karşısında An- Doğum ve kadın hastalıkları mUtelıassısı 

1 {ara caddcsl No. 47 ye tevsian naklet - !\laçkııda: SilAhane caddesi B-Orna a-
mlştir partımanı, No. ı. Telefon 43562 (4934) 

'-..._~-----------·----------------~ 
._ __ o_e_v_ı_e_t __ o __ e_m __ ı_r_y_o_ıı_a._r_• __ H_a_n_ı_a._r_ı __ I 

430 kalem vilaçe Tıbbi malzemenin kapalı :ıarfla ümnaka
aası 29 ikinci Teşrin 932 Salı günü saat 15 te idare binasında 
yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
beşer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5938) 

lda remiz için pazarhkla satın alınacak olan "23,. kalem elek
trik kaynağı için demir tel, karton bitüme tutkalı, tuz ruhu, he· 
lezoni burgu, lastik çizme, alit ve edevat, tırpan, emeye bobin 
teli, elektrik malzemesi, çadır, hamal arkalığı, kurşun tozu, ve 
saire gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 14· 11-932 tarihine 
müsadif pazartesi günü icra kıhnacağından taliplerin yevmi mez· 
\cfırda saat 9 dan 11 e kadar isbah •Ücut ederek tahriren fiat 
vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza da
hilinde asılmış olup nümune getirilmesi icap eden malzeme ıçın 
pazarlık günü nümuoelerinin beraber getirilmesi, nümunesiz tek-
liflerin kabul eclilmiyeceği ilan olunur. (59811 

---·-1-·-•• 1 LiRAYA 
Yüzü ile kuş tüyü yashk 

lstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikasın
da. kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 
ı 2 liradır. Kuş tüyünden salon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 

bulunur. Ankarada satış mağazaS1 : Saltı Franko 

1,elefon : 23027 

TÜRKİYE i 

3UncUKolorduSatınalma 1 
Komisyonu illnlar1 

lzmir Müst. Mv. hayvanab ih
tiyacı için iki yüz elli sekiz bin 
altı yüz yetmiş iki kilo saman 
kapalı zarf usulü ile münakasa
ya konulmuştur. ihalesi 20-11-932 
pazar günü saat 15 tedir. Talip
lerin her gün komisyona müra
caatları. (1013) (5701) 

lzmir Müst. Mv. hayvanatı ih
tiyacı için üç yüz yetmiş bin 
dört yüz elli kilo kuru ot 
kapah zarf usulü ile münakasa
ya konulmuştur. ihalesi 21-11-932 
pazartesi günü saat 15 tedir. Ta
liplerin her iÜD Müst. Mv. Sa. 
Al. komisyonuna müracaatları. 

(1014) (5702) 
:(. :(. :(. 

39 kalem alit ve malzemei 
baytariye pazarlığa konulmuştur. 
Pazarlığı 15 · 11· 932 tarihine 
müsadif salı günü saat 14 te 
yapılacaktır. Taliplerin aynı gün 
ve saatte teminatlar1 ile birlikte 
Ankarada M. M. V. sahnalma 
komisyonuna müracaatlar1. 

(1020) (5885) . 
Zayi 

1788 sicil numaralı arabacı
lık ehliyetimi zayi ettim. Yeni· 
sını çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. Fenerde Mehmet 
oğlu Ali. (5353) 

SEYRiSEF AiN 
Merkezi idaresi Ga!:ıta lı:öprübaşı B 2623 

Şutıe A, Sirkeci l\Iühtirdar zade Han 2264 

Trabzon Postası 

(Karadeniz) 1~=;~nci 
çarşamf>a 18 Cle. Galata rıhh
mından kalkar. (5992) 

Darüşşafaka Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Talebe için 1300 metre yerli 
alaca Bez, 540 tire fanile, 
1080 mendil, 1080 çift ço
rap münakasa ile alınaca· 
ğından nümunelerini görmek is
tiyenlerin bergün ve münakasaya 
iştirak edeceklerin 15 ikinci teş
rin 932 sah günü saat 15 te Nu
ruosmaniyede Cemiyeti Tedrisiye 
merkezine gelmeleri (5984) 

Kiralık hane 
Fatih üçüncü sulh hukuk ha

kimliğinden : Aksarayda Ka
tip Muslehittin mahallesinde 
külhan sokağmda 10 numarah 
mütevefiye Fatma Macide 
hanıma ait köşe başında üç 
oda ve bahçeyi müştemil ha
ne kiralanmak üzere bir hafta 
müddetle açık artırma suretite 
müıcayedeye konulmuştur; talip
lerin görmek için mahallinde it-
tisalindeki Tahsin beye ve mü· 
zayedeye ittirak için 17-11-932 
tarihine müsadif perşembe günü 
saat il de mahkemenin 931-112 
dosya numarasile müracaatları 
ilan olunur. (5375) 

lıtanbul üçüncü icra memur· 
luğundan: Bir deyinin teminı is
tıtası zımmmda mahcuz ve pa-
raya çevrilmesi mukarrer moza
yık 10 adet hela taşı 14-11-932 
tarihine musac.iif Pazartesi saat 
10 ili 12 de Taksim Feridiye 
caddesi 9b No. da Ardaş Papaz
yan Efendi dükkanı önünde açık 
arttırma ile satılacağından talip 
olanların mezkur gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak me-
murumun mürac&atları ilan olu· 
nur. (5369) 

Halihazırda : 

BAK ER 
den başka hiç bir mağaza ; 

bu kadar güzel F ANTEZI YUNL~LE~ koleks~yon?, ınü;;. 
nevvi ve müntahap TUHAFiYE çeşıtlerı ve zengın bır GÔ 
LEK, ŞAPKA ve KRAVAT koleksiyonunu takdim edemez. 

AY AKKAPLARIMIZDA büyük bir tenevvü, YUN 8~~
T ANI YELER ve KRETONLARDA yüksek bir hüsnü ıntı· 
hap ve PULOVER, TRIKOTE JAKETLERLE BERELER 

üzerinde muhteşem bir koleksiyon mevcuttur? 

Kadın, erkek ve küçük kızlara mabsU8 

Hazır elbise dairelerimiz 
Elyevm Piyasanın en şık ve en mütenevvi çeıitliaidir •• 

Bütün dairelerimize bir atfı nazar- ediniz. Sizin için hiç bır 
mübayaa külfeti tazammun etmeksizin Kemafiaaabık Eo 
Mükemmel Malları Her Yerden Ucuz satbğamısa 

kanaat kesbedeceksiniz. 

BAK ER 
• Türkiyenin en eski ticaretbanesı 

Eski ticarethanelerin en 
modern mağazasıdır. 

Beyoğlu istiklal Caddesi No. 370 

ıstanbul Belediyesi llAnları ') 

Keşif bedeli 563 lira 50 kuruş olan Gülhane parkının AJ.'.. 
dar caddesine nazır kemerlerin tamiri kapalı zarfla ~Onak•;!; 
konul~uşt.ur. Tali~ olanlar ~rtna~.e _alm~k ve keııf e.,~ 
g6rmek üzere ller sıün I.:evaıum müdurlüjtlne m&rac:aat • 
mlinakasaya girmek için de 42,5 liralık teminat makbuz , ..t 
mektubu ile teklif mektuplar1nı 17·11-932 perşembe gtinO ~ 
on beşe kadar Daimi encümene Yermelidirler. (5672) / 

Fatih Mal Müdürlüğünden: ıfl 
Balatta Sefer çavuş mahallesinde Tahtaminare sokaiJncU .l 

No. dükkanın icar müzayedesi bir hafta müddetle temdit 
miştir. lsticarına talip olanlarlD 16 ikinci Teırin 932 ta 
müıadif Çarşamba günü saat onda Mal Müdürlüğünde mOt 
kil müzayedat ve ihalit komiıyonuna müracaatları. (5970) 

Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak için 

yurduna müracaat. 
- - --- ---------------:--------

Himayei Etfal Cemiyeti Istan· 
bul Merkezi Veznecilerdeki Süt 
Damlasından Şehremaneti civa· 
rında Divanyolu Babıali cadde
si köşe başındaki 4/200 No. lu 
binaya nakledildiği ilin o unur. 

VAKI'f 
GUnedellk, Siyasi Gazetl ~ 

Istanbul Ankara Caddeal, vA.Jfff 
Telefon Numar••-" 
Yazı ıoıerı telefonu: ı""' 
Idare telefonu : f6I"° 

Telgraf adresl: Istanbul -
f~ 

Posta kutÜau No. -

Abone bedellerl : ıccaeııt 
TUrkiye _:::-- -p· 
1400 Kr. :z7oO -

ı•l50 
750 • 

800 
-

4.00 .. sOO -
150 .. 

Senellt. 

6 aylık 

S aylık 

ı aylık -llAn Ucretlerl: ~· 
urı ıo 

Rcamt Ulnlann bir sa " & ı 
urı '"'' Ticari tıAnlarm bir sa timi :ıl • 

Ticari Uln.larm bir ııaD -KUçUk llAnlar: ,_ı 
00 OG --_.J 

Bir defası 30 Ud defa.il ıoO ~ 
dört defası 75 ve on def: (Jef... dJI 
'iç aylık UA..o verenlerin QADl&rdl 
nendir. Dört satırı geç:°esaP edllll' 
satırları tıeş kuruştaıl 

YAKIT MATBAJ\.51 - _, I 
1' 1.s1-

sAH1Bt: :MEHUE ,__.,. 

umumı Neşriyat MUdürU: 


