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Gözlerimizi dört 
açmaya kafi gele

cek bir delil 

Ankara - lstanbul hava hath 

r Bundan evvelki makalemde ir· 
1~P \'e irtifa aleyhinde yeni bir 

:ucadeleye girİ§mek lüzumun • 
'il bahsederken bu nevi suçların 

lllrıtuni mahkemelerden alınarak 
~1Pk1 kaçakçılık hakkında oldu • 
~ ııibi ihtisas mahkemelerine ve· 
~lrneai fikrini müdafaa etmiş • 
tıın. 

Tayyerelerin yüklü olduğu vagonlar 

Ankara-lstanbul 
arasında işliyecek 
iki tayyarenin güm· 
rük muamelesi biti· 
rildiğini yazmıftık. 
Büyük sandıklar 
içinde bulunan tay
yareler trenle Y P.Şil 
köy tayyare istas· 
yonuna nakledilmiş· 

tir. Tayyareler orada, Amerikadan gelen 
tarafından kurulacaktır. 

pilot ve makinistler 
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İSTANBULUN 
YENi MEBUSU 

~-·Bu fikri bu gün de teyit etmek 
".fiil e\'velki sene Büyük millet 
ltıtcliainde .kabul edilmit olan 
1609 numaralı kanunun birinci 
llladd lb İbrahim Tali Be~in namzet-esi üzerine dikkati ce et • ·ıd· 
bı k li~i bildirı ı 

e isterim. Bu madde ~udur: 
.. irtikaptan, rüşvet alıp vermekten, 

ilttra. ve zimmete para geçirmekten 
l!rek doğrudan doğruya, gerek me

~rluet vazifesifli suiistimal sure
'-.. kaçakçılıktan ı:c resmen vukubu-

nıiizayede ve münakasalara ve 

' satıma fesat karıRtırmaktan ve 
~let hariciyesine ait ~ahrcm evra-
6e C:ua şifreleri if a veya ifşaya sc
~'IJet ı·ernıektcn ı·e bu cürümlere 

rct1ı:ten maznun olanlar hakkında 

ltaetnurin muhalı:cmatı kanunu cari 
deiUdir.u 

ıbrahim Tali Bey 

llk nıa.ddesi bu suretle kabul 
tdilınit olan kanundan maksat 
hilhaaıa irtikap ve irtifa ve ka • 
kkçılıkla maznun olan memurla
tı doinıdan doğruya cümhuriyet 
~~ ... ddeiumumiİiklerine teslim et • ._,. ___ ..,__ ...... ...,.., _..._..,._ o~yuen 
.» r ""'-Hıyıı: -. .,..naeuç cu Al8a yoı• h Is 
q-.ı cezalandırmaktı. in ilil eden tanbul meb•usluğu 

için intihabat önümüzdeki· cuma 
Fakat esefle itiraf etmek la • günü yapılacaktır. C. H. fırkası · 

~llndır ki bu kanunla istihdaf edi- namzedi ~irinci umumi müfettiş 
~n ınakaat tatbikat sahasında ta· lbrabim Tali Beydir. intihap san-
1. ltkuk etmemittir. Onun içindir dığı cuma sabahı merasimle Da
ltt rülfünun konferans salomına ta
l\ Reçen sene kaçakçılık suçları· şınacak ve saat dokuzdan iti\,a. 
t ·~ takibi ile meşgul olmak üze- ren müntebip saniler Darülfünun 
d~!~tisas mahkemeleri te§kil edil- salonuna gelerek reylerini ver· 
Q}tı \'akit bu nevi suçtan maznun meye başlayacaklardır. 
d 'n memurların muhakemesi Fatih, Eminönü kazaları mün· 
ş~ bu mahkemelere verilmiştir. tebip sanileri 9 - 10, Kadıköy, 
\iıa.ı~i görüyoruz ki irtikap ve ir· Beşiktaş Beyoğlu müntehip sa· 
.. ,l' itlerini de hususi bir dikkat nileri 10 · 12, Sarıyer, Beykoz, 
t~ e.lakayla takip etmek, bu suç· Üsküdar, Adalar, Bakırköy ka
"-'ı d k 1 h k 1 zalarile mülhakat müntehip sa· 
~ • a. ~çakçı ık ak ında 0 du- nileri 13,30-15 arasında reylerini 
\~hi ihtisas mahkemelerine verecekler, mazeretleri dolayısile 

ek lazım geliyor. sırasında gelemiyenler de bundan 
fi '1u lüzumu ispat etmek için sonra gelerek reylerini kullana
i~~İye kadar irtikap ve irti§a ve caklardır. 
~·tı"' işlerinden dolayı mahke _ Dün daimi encümen azaları 

"t! VaJi Beyin riyasetinde toplanarak 
til~dte verilmiş olan hadiseleri intihap işi üzer"nde konuşmuş· 
'1 en geçirmek kafidir. Son lardır. 
•itld 'rılarda İstanbul iskan daire- C. H. fırkası umumi katipli
~ki~ •uiistimal işlerinden dolayı ğinden : Dün lstanbul vilayet 

lta uğrıyan ve mülkiye mü- merkezine cuma günü yapılacak 
Mehmet Asım intikap için fırka namzedinin 

(A. birinci müfettiş Ibrabim Tali B. 
lt tarafı 2 nci sayıfada) olduğu bildirilmiştir. 

r~"llltffl~Mm~111mı~Hllflfl11111111HlllllH11111:1111lllllllfl11111111lllllllH111111111Ulllllllflf11111Ullflllllfl111111llllll" 
•rerşembe günü tefri- ( 
·kamız başlıyacaktır §_-_=_=_: 

Perşembeye başlıyacak olan 
tef~ikamızda bir mektepli kız· 
la maceralarını yazacağımJZ 

hakimin deli mi akıllı mı ol· 
duğunu bilen 50 kişiye he· 
diyeler verecegız. Doğru 

bulanların hepsinin -isimle· 
rini dercedeceğiz. 

AŞK ARAYAN ADAM 

OTOBÜS 
)'ARIŞIN DA 

Dün gene b;r biçarenin ha
yab mahvoldu gitti ! 

Dün sabah saat sekizde Aya· 
kapıda otobüslerden birisi yine 
bir zavallıyı çiğniyerek öldür· 
müştür. 

Şoför Mehmet Nurinin idare· 
sindeki 3748 numaralı otobüs 
saat sekizde Kerestecilerden içi 
müşteri dolu olduğu halde ha
reket etmiştir. Beş dakika sonra 
3547numarah otobüs de hareket 
etmiştir. Bunu şoför· Avram kul· 
!anmaktadır. Avram yola çıkınca 
kendisinden biraz evvel kalkan 
Mehmet Nurinin otobüsüne ye· 
tişmek istemit ve birinci vitesi 
açmıştır. Ayakapıya doğru Av· 
ram Mehmet Nurinin ötobüsüne 
yetişmiş ve geçmek .stemiştir. 

Y-t>I burada gayet daraldığı için 
Olob05Un deıYı itmek _.çcnın 
ihtimaUeri öne çıkmıf, m'üşıeri

ler Avrama: 
- Yavaş git, kaza yapacak· 

sın! demişlerdir. Fakat Avram, 

rakibini geçmek hevesini bırak
mamış, bunun üzerine de iki 
otobüs arasında bir yarış başla
mıştır. 

Her iki otobüs yan, yana dar 
sokaklarda sür'atle giderlerken 
Ayakapı çini fabrikası önünde 
Avramın otobüsü yolun kena
rından giden meçhul bir adama 
çarpmış. bu adam otobüsün al
tında kalarak ezilmiştir. Kaza 
üzerine. Avramın otobüsü durdu. 
rulmuş, ~zilen adam Balat Mu
sevi hastanesine kaldmlmıştır. 
Yarah adam biraz sonra ölmüş
für. Üzerinde araştırma yapılmış, 
hüviyetini ispata yarayacak biç 
bir kağıt çıkmamıştır. 

Hastaneden verilen malumata 
göre 35 yaşlarında kadar tah
min edilen bu adamın üzerinde 
vücudunun birçok yerleri görü
nen bir elbise bulunuyordu, saç 
ve sakalı birbirine karışmıştı. 
Dün akşam geç vakte kadar 
Balat Ayakapı civarında çalışan 
ameleler hastaneye getirilerek 
ceset kendilerine gösterilmişse de 
bu zavallıyı tanıyan olmamıştır. 

Otobüs seferden menedilmiştir. 
Yarışa giren şoför Mdhmet Nu· 
ri de yakalanmıştır. 

!?..?.:§..'!..~.~!.!.~.1!!!.~.~~ .... ~.~~?..~~.(~T!:.q_?..~:.:. 
Gelecek harplerde kat'i 
neticeleri milletler ha

vada arayacaklar .. 

Tayyarelerin zehlrli gaz 
manevralar1 

Başvekil İsmet pafa hazretleri· 
nin Ankarada tayyare cemiyeti -
nin yıllık kongresinde söylediği 

nutuk, milletlerin yurt müdafa
asında tayyareye verdikleri ehem
miyeti ve hava silahının yalnız 
cephede bilfiil harbedenler için 
değil cephe gerisindeki ahali için 
de nasıl amansız bir silah oldu • 
ğunu anlat.maktadır. 

İsmet paşa ezcümle şöyle de • 
mişti: 

"Harp olurda dUııman üzerine sevkctmek 
~z, chr1nl, ne :ınsıı:-

:ıuru, no tarlamnı, n fAbrlkasmı nynk 
tutmıyacak kadar bUyUI< mUsac!eme kuv • 
vctıerile ta~nrc yctiştirmlyo çalışıyoruz.,. 

"Demek ki gelecek harplerin kat'I neti
celerini milletler havada arıyacnklar ve 
tnyyareler vnsrtasile alacaklardır.,. 

Zehirli gazlara karşı sivillerin 
maskesi •• 

ıe, tarlasını suren rençper memleketi muha
rebe halinde iken tayyare hücumuna uğra
sa kendi hayntını koruyarak işine nasıl de· 
vıım edecek? Bu talim demektir. Tayyare 
te§klla.umızdan gelecek faııliyellerlnoo hal
kımızı tayyare hUcumlannt'lan korumak fı;in 
ıa.zımg len bilgi ile teçhiz etmesini bekledi· 
Jtlmlzl burada tC'krnr etmekte fayda mUUl• 
hnza ederim ... 

Başvekilimizin ehemmiyetini 
kaydettiği bu müthiş hücum ve 
müdafaa silahı hakkında biz ka Tayyarelerin tcsiratma karşı şehirlerin 

ve halkın mUdafaası için de pek ziyade ça- rilerimize daima son malumatı 
Jışılmaktadır. Artık muharebe ihtlmalıı.tma vereceğiz. Tayyareciliğin teki : 
karşı manevra ve talim yapmak silAh al -
tında bulunan resmi orduların san'atınrı müllerini yakından takip ebneyi 
halinden çıkıyor. Muharebe halinde tayya- bir vazife bileceğiz. İç sayıfamız· 
re hücumuna karşı şehirler kendilerini na- da tayyarecili' hakkında" yeni 
sıl mildafaa edecekler? Yani mektep YR§tn· 
da bulunan çocuk, fabrikada çalışan amc- malumat bulunacaktır. 
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Devl~tleri korkutan adani 
M. T1'oçk!~!n Danimarkaya gidişi, Almanyada Bolşevik 

hüku~eti teşkil ve Almanyanın Rusya ile el ele 
vermesi için mi dir ? 

M. Troçki ve kar1sının Danimarkada alinmu; resımıeri 
KOPENHAG, 2& (A. A.) - M. Troçki- ği konfc~ransları radyodarı lıalka din

nin konferansı esnasında hiçbir hadise ol • lt>tmemck icin; bircok lıükümctler 
mamıştır. ı.L Troçkl Rusya lhtilfl.linin larlh- tedbirler nİmışlardı;·. Birçok lıükit
çeslni yapmakla iktifa etmiş ve hiçbir siya- metler 01mn topraklarına girmesine 
sı münakaşnda bulunmamıştır. mani oluyorlar. Bu zeki ve sabık lllU· 

OSLO, 28 (A. A.) - HUkiimct, Troçki· st•vi Rus Uıtilcücisinin Kopcnlıaga gi
rıln Norveç toprağına girmesine mUsande dişinin Almcmyadaki komiinist har~ 
etmek istememiştir. ketlcrile alcUtadar olduğu söyleniyor. 

Troçki yoldaş bütün Avrupa mat- Buna ait malumnt ir sauıfanıızda· 
buatını meıuul ediyor. Onun verece- 'lır. 
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Savıfa S 

Dilsiz için 
MEKTEP 

l'ttnıa cemiyeti 
i ~ek tahsil gençliğini koru
ÇllJ vazdığım yazı okuyu-

Blanço yüzünden 
İHTiLAF 
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f Maaşlar ve üç j 
Bu sene seyyahlar Şimdiden cemiyet merke• 

zinde talebe kaydına 
başlanmıştır ~raıında bir hayli alaka 

~k ' Aldığım bazı mektup
.. •ek tahsili koruma ce· 

da~ d~rhal kurulmasını ben
, 8 

2'Yade zaruri görmek-
. en de bunun ıçın bu 
YctJ' 

tl11ıcıc 1 .ın~seleye tekrar te-
l ıstıyorum. 

oj~~ geçtikçe açlık, sefalet, 
•tt dermansızlık azalmı-

'Yc.r B" "k d 1 b .. ittir • uyu ert er u-
. •plar hakikaten büyük 
ın, bUyük hayatların doğ· 

Ojik•ebep olmu§tur. Fakat 
d . •dalet nihayet asabı 
trıı lcc • • k 

••hl ınırır. Açhk arşı· 
anacak hiçbir kuvvet 

"
1•ran a ı - .. ·· ı - ül ot... ç ıgı suıu e, suz e . .... •ı· , A • k · • ~an at olmaz. çu 
\'c Cti bir kartal gibi di· 
le • 

L 
1
. 1 Dsanlarıo ı uhu bir ha

" llt fh' ı-. ~1 alır. 

:~ tahsil cemiyeti bunun 
t •tle, ve hararetle i~e 

Aı..,. ıdır. 
-...,ıe b· 
~tt ır cemiyet için büyük 

~~,:,. lrzum yoktur. Geniş 
G~e 1 Programları senelerdir 
dGk~· tttik ve nihayetinde 
b~i 1

• bu hudutsuz gayelerin 
Gltıe~eydana çıkarılamıyor. 
te • tahsil ~ençliğini kuru
tı> lbıyeti Türkiyedc aıri 
~il aç?1~k,. yahut şu veya 

1 nrkıyayı derhal gül 
Ce 

11
• etmesi için çalııacak 

,llııyet olmiyacaktır. Onun 
laribtir, yapacağı iş mab-

~ol ··k 0Jı sefalete karşı dur-
k .. -··· , .• --·-- J - ,, 

\)Gk Ye: temin etmek ! 
le

111 
hUlyaları büyük serve-

. n'"Üzüne bırakmak ge
le}'~gUn için yapJlacak şey, 

111. 
111 aç karnına ders oku

'"Ct . 
dn !' nerede a-eçirecegım 
iııt fUneo yüksek tahsil ta· 
, b· barınacak bir tavan 

~lyaıt Yntak temin etmektir. 
~1~1 Sevenler, nc:zariyeciler 
~el ~klar, fakat neyapahm 
'ib~ı~ sefaleti nazariyele
~ •ınden daha korlrnuç-

\ ~k t h 'j' L • \..,ıl a sı ı Koruma cemı-
~ \ talışacakbr? menba

'kı ~~den temin edecektir? 
•
1 

di) leket iane vere vere 
1 O/~ı.~ekleri karşımda görür eu IQ 

1 
~ ~~u:n. Fakat bu memy 

' b11 lsı, bu memleketin ir
, lıJ·~ llıemleketin servetiyle 
~ k~ıı_ bete günde üç takım 
~tç b ilan ve istibsallerine 

ki 11 llları büyük müesseseler 
1 b,lt ıısurtarı için ufak, kü

'-~ıı,: tendileri için pek ba
~t. ç~ bir yardımı es'rge

)tttk U~kü yüksek tahsilini 
•~tr '4e atılacak genç, ya 
~•11111 Olacaktır. O müease· 
1 "'Cakt y ~ r, () ır. a avukat o· 
~ti,. ~un davalarını takip 

~tdt ıaı
0

n a iktısatçıdar, onun 
li • "•zen . . . d 
'1~ esını temın e e-

l bu .. f 'tı11, b~u~. aç bırakılan 
'tiıa le gun kazanan mü

tdir. S •droları içine gire-
-.ı:.... cnede · 
~ '""•ca on lıra veren 
· ,,ktyb: ".•zancından hiç 
)lilcaeı t~ıyccek fakat ya-

" ıhr )trd ısas adamlarına 
• llQ 

•1•t~· Yapmış olacaktır. 
' . •rıc b .. it ha ugunkü parayı 

-....._ Ya~ına mahsup cdi· 

Istanbul tacirlerinin itiraz 
ettikleri bir nokta 

lıtanbul tacirleri ve esnafları 
ile maliye vekileti arasında bir 
noktai nazar ihtilifi ortaya çık
mıştır. 

Bu ihtilaf kazanç vergisine esas 
oladık blançolardaki kıymetin 
ne suretle kaydedilmesinden ileri 
gelmiştir. Tacirler blançodaki 
fiyatın bugünkü kıymete göre 
yarılmasını istemektedir. 

Maliye vekaleti tarafından ve
rilen emir üzerlne maliye tahsil 
ve kazanç memuru ise bu blan
ço~arın sabn alıştaki fiyatlara 
ve faturalara göre tanzim edil
mesini iıtemektedir. 

Taclrler bu vaziyet üzerine 
ticaret odasına müracaat ederek 
haklarının müdafaasinı istemiş
lerdir. 

Dün bu busuıta bir tacirle 
görüştük. Bu tacir dedi ki : 

- Biıim üç sene evvel almış 
olduğumuz bir malın fiyatımn 
üç sene sonra hesabedilmesi 
doğru değiJdir. Bu fiyat belki 
düşmüş ve yahut belki yüksel
miştir. Biz bu mah bugün sata
cağımız iç;n blançomuzda bu 
günkü fiyatı gösterilmelidir ki 
hakiki veziyet anlaşılııo .• yoksa .• 
ilç sene evnl 300 kuruta olan 
bir mahn burünkü hakiki kıy
meti 30 kurut ederae ben dük
kinımda 300 kuruıluk malım 
var diye iddia edersem çok ga
rip bir vaziyet olur. Şu halde 
blancoda bu2"ilnkü vaziyetin i°ÖS· 
ıerııftleıı ıaırmaır. ,, 

Öğrendiğimize göre ticaret 
odası idare hcy'cti bu vaziyeti 
tetkik ederek bir karar vere
cektir. 

Ajansın elektrik 
makinası 

Anadolu ajansi telefon telle
rinden azami derecede istifade 
eden bir elektrik makinası satın 
almıştır. Bu makinalar Almanva
dan getirilerek yerlerine konmu'i
tur. Yapılan ilk tecrübelere göre 
bu makinalar sayesinde lstanbul 
ile Ankara arasında saatta beş 
bin mükaleme göndermek ve 
almak ıuretile azami derecede 
istifade temin edilecektir. Maki
nalar üzerin de bir kaç tecrübe 
daha yapıldıktan sonra faaliyete 
başlanacaktır. 

ilk tedrisat 
muallJmleri zamları 

ilk tedrisat muallimlerinin kı
dem zamları listesi hazırlanmış
tır. Yakında vekalete gönderile· 
cektir. 

Millet mektP-plerJnde 
16 bin kişi 

Bu sene miiJet mekteplerine 
devam edenlerin bir listesi ha
zırlannuşhr. Bu listeye göre 16 
bin kişi kayedihnittir. 
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lebilir. Ya:-dım gören gençler 
iş hayatına atılır atılmaz borç· 
larını öderler. Bu gençlere ya· 
pılacak yardım botuna değildir. 
Bilhassa bu memlekette iş gör
mek iıteyen müesseseler için .. 

Sadri Etem 

E ~ 1 aylıklarını l 
= • kırdıranlar = 
İ Memurlara Kanunu evvel ( 
~ maafının perşembe gününden ~ 
i_ itibaren dağıtılmasına başla- j 
~ nacaktır. Üç aylık birden alan ~ 
~ dul, yetim ve mütekaitlerin ~ 
F kanunevvel, kanunsani, şubat ~ 
~ maaşları da cumartesi günün· ~ 
~ den itibaren ait olduğu şube- ~ 
~ lerden verilmiye başlanacaktır. ~ 
~ Maaşlarını emlak ve eytam ~ 
F bankasına ıskonto ettirenlerin, ~ 
~ mart, nisan, mayıs maaşlarının ~ 
~ ıskonto edilebilmesi için yok· ~ 
~ lama muamelesine intizar o- ~ 
~ Iunmaması hakkında verilen l 
ff karar henüz defterdarlığa bil- ~ 
~ dirilmemiştir. ~ 
~1ııııı11111ıııııı111111ıllllll1111ııııııııı1111ııııııı 11111111ıı111ıı11111111ıılllı 1~ 

Terkosun belediyeye 
devri meselesi 

Terkos tesisatının belediyeye 

devrit~slimi itleri etrafında mü

zakere ilerlemektedir. 

T erkos şirketi müdürü Mösyö 
Kastelno şirketin hukuk işleri 

müdüriyle birlikte dün gene vi· 

Jayete gelmiş ve vali Muhittin, 

belediye fen heyeti müdürü Ziya 

BeyJerJe konuşmasına devam et· 

miştir. Dünkü müzakerede de

vir tekli etrafında bazı esaslar 

kararlathrılmıthr. 

Milli Türk Talebe 
Birliği 

Milli Türk talebe birliğinin 
senelik kongresi cuma günü Ka

dınlar birliği binasında yapıla
caktır. 

Anneler birliğinde: 
Vardım 

Himayei etf al Anneler birliği 
dün ~ir içtima yapmıştır. Bu iç
timada bayramda fakir çocukla
ra dağıtılacak elbise kumaşları

nın tedariki, dikilmt'Sİ görüşül
müşl ür. Birliğe mensup ht>r ha-
nımın hususi teşebbüsler yapa
rak hamiy

0

etH zenginlerden te
berrüler kaydetmeleri l<ararJaş
mııtır. 

Cemiyetten de yapılacak mad
di yardımla bu sene 200 kadar 
fakir çocuk g:ydirilccektir. 

Bir terziyi yaralıyan 
kaza kurşunu 

ÇOKMUŞ 
Yüzde etuz fazla olacağı 

iddia ediliyor 

Belediyeye gelen malumata 
g6re, bu sene Ak deniz liman
larına uğrıyacak seyyah gemile
rinin adedi geçen seneye naza
ran yüzde 30 nisbetinde fazla 
olacaktır. Bu ıeyyah vapurları
nın Istanbula gelmeleri için Be
lediye ve Turing kulüp seyyah 
vapurları accntelarile temasa gi-
rişmişmişlerdir. Seyyah getirilmesi 
işlerile yakından meşgul bir zat 
dün demiştir ki: 

" Ak deniz türnesine çıkan 
gemilerden çoğunun Istanbula 
uğramamalarının başlıca sebebi 
lstanbulun sapa ve uzak olma
sıdır. 

Seyyah acenteleri vapurları 
Jstanbula uğratmak istiyorlar ve 
bunu ilin ediyorlar. Fakat aldık
Jarı para vapurun masrafını ve 
lstanbul limanmda alman güm-
rük ve liman resimlerini koru
mayor. Bu vaziyet lrnrşısında da 
acenteler Istnnbulu programlarına 
koymıyorlar. 

lstanbul limanında seyyah ge
milerinden alınan vergi ve re-
simler çoktur. Bunları indirmek 
)izımdır. 
Şimdiye .kadar seyyah vapur 

acentelerinin şikayet ettikleri bir 
mesele vardı. Bu, Belediyenin 
teşebbüsü sayesinde ortadan 
kaldırılmıştır. 

Istanbula kadar gelen bir sey
yah tabiatile Karadenizi de gör· 
mek ister ve gemisinin boğaz. 
dan çıkmasını arzu ederdi. Fa~at 
seyah gemisi Karadeniz boğazın
c1ak: e.oexJeri Lir az geçtiği ve 
geri döndüğü zaman aradeniz 
boğazından yeni girmiş bir gemi 
muamelesine tabi tutulur ve ay-
rıca bir verği alınırdı. Bir çok 
seyyah acenteleri bu verğiyi 
vermemek için seyyahlara Kara-
denizi göstermezler ve Büyük 
dereden vapurları geri döndü
rürlerdi. 

Seyyah denen kimsenin çok 
garip arzuları vardır. Sarı ve 
Akdeniz gören bir seyyah ekse· 
riyetle Karsdenizi de görmek is-
ter ve bu arzusu yerine getiril
meyince sinirlenirdi. işte bu müş
külat ortadan kaldırıldı. Şimdi 
boğaza çıkan seyyah gemilerin
den resim almmamaktadır.Bunun 
gibi diğer müşkUlat ortadan 
kaldırılır ve ecnebilerin yaptık
ları gibi propağandalar yapılırsa 
ı~tanbula pek çok seyyah gelir. 
30 kadar biiyük seyyah S?"emisi 
lstanbula gelecektir dünyanın en 
büyük seyyah gemilerinden biri
nin de lstanbula uğrayacağt bek
lenmektedir bundan başka Bele
diyede Balkanlardan ve Mısırdan 
Istanbula küçük gruplar halinde 
seyyah gelmesi çarelerini ara
maktadır. Bunun için bir program 
hazırlanacaktır. 

Dün saat 15 te Kapalıçarşıda 
bir kaza olmuş, bir terzi kolun
dan yaralanmıştır. Çarşıda Hacı 
Hüsnü sokağında aşçı Mehmet 
dükkanın içinde cebinden taban
casını çıkararak karıştırmıya baş

lamış ve bir aralık tabancanın 

içinde kalan tek bir kurşun ateş 
alarak karşı dükkanda bir rnüş
terinin elbisesini prova etmekle 
meşgul bulunan terzi Mehmet 
efendinin koluna isabet etm;ştir. 
Mehmet efendi bu ani yaralan
ma üzerine: 

Orta tedrisat ınüdUrü 

- Aman vuruldum! diye ba
ğırmış, hemen eczaneye koşmuş
tur. Eczanede ilk müdavat ya
pıldıktan sonra yaralı Cerrabpa· 
şa haatanes'ne yatırılmış, aşçı 
yakalanmıştır. 

Orta tedrisat müdürü Fuat 
Bey dün Ankaradan gelmiştir. 
Fuat Beyin burada mektep ki
tapları meselesi ile meşgul ola
cağı söylenmektedir. 

Bir suçluyu teslim 
etmişiz 

Sabri Nebi adlı bir Suri
yeli kardeşini öldürerek bi
zim topraklarımıza kaçmış imiş 

hükumetimiz gıyabında öliime 
çarpma cezası verilen bu adamı 
Suriye hükumetine teslim etmiştir 

lstanbul daki 
dilsizler cemi
yeti dilsizlere 
mahsus birmek
tep açmak için 
uzun müddet
tenb eri teşeb

büsatta bulun
makta idi. 

eu hu,usta 
Maarif Vekaleti 

ile temasta bu- SUleyman S1rr1 
lunmak üzere Bey 
Ankaraya giden dilsizler cemi
yeti reisi Süleyman Sırrı Bey dün 
Ankaradan dönmüştür. 

Süleyman Sırrı Bey Ankara 

seyahatı hakkında şu malumatı 
vermiştir: 

- Evelce dilsizlere mahsus 

olmak üzere bir mektep açılma

sına müsaade verilmişti. Fakat 

sonradan bu tatbik edilemedi. 

Bu sefer Ankaraya giderek kıy• 

metli maarif vekili Reşit Galip 

B. efendi ile temas ettik. Reşit 
Galip Bf. bize karşı çok mer
hametli ôavrandılar. Mektebimi .. 
zin açılmasına müsaade ettiler. 

Mektebimizin açılması için la
zım 2'elen tesisat evvelce hazır• 
lanmış oldu için derhal faaliyete 
boşla;dık. 

Mektebimizin resmi muamele
sini ikmal ettik. Mektebjmjzin 
müdürü messulüğünü akliye mu 
tabassısı Cevat Zekai bey kabul 
ettiler. 

Ben de mektebe baş mual
lim oldum. Aynı zamanda işaret 
mualJimJij-i vazifesini aldım. 

Bundan başkn Ankarada yap
tığımız temaslar neticesinde ce
miyetimizin haynlı cemiyetler me
yanına ithali için çalışılacağı va
dini aldık. Ankarada bize gös
terilmiş olan bu merhametten 
dolayı çok memnunuz. 

Artık faaliyetimizin esasınl 
mektebimiz teşkil edecej'i içiıı 
bütün kuvvetimizi buraya veri
yoruz. 

Mektebimiz pek yakında açı• 
larak tedrisata ba9lanacaktır. 
Şimdiki halde her gün öğleden 
evvel cemiyet merkezinde talebe 
kaydı ile uğraşacağız. 

Kıymetli gazetecilerin bize 
şimdiye kadar göst~rdikleri mer
hamet ve lütüften dolayı çok 
müteşekkiriz.,. 
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- lsta11bulcla en büyük ticaretlra

nclc1·deT1 ('§Yet çalıp Marmara denizi 
<'lrafındaki kasabalara satarak oralar 
dan lstanbula t•rzak getiren bir hırsız 
kumpanyası yakalcrnmı:ıtır. Kumpan· 

ycı 21 kişiden miirekkcp olup ciimfrsi 

kadındır. Çalınıp da harice kaçırıla -
mıyan 2000 lira kıymetindeki iOO par

ça cş11a de f/<'Çirilmiştir. 

- Şikayet üzerine tünelin mctlıalin 
deki turnikeler yakw bir zamanda 
tadil edilceek, erkekler ve kadınlar 

için ayrı ayn turnikeler yapılacaktır. 
Kadmların erkekler arasmda sıkış -
malarına mciui olmak irin bu tadilat 
yapılıncaya !:adar l:adınlar meı·cut 

turnikelerin aras111daki kapıdan ge
çeceklerdir, 



Sayıfa 4 VAKiT 

Şehir meclisinde Almanyada hüku
met buhranı 

Belediye cezalarını, vergilerini gücü oldu
ğu halde vermtyenler nasıl hapsedilmeli? Hala bitmedi 

Makam namına izahat verecek kimse 
Berlin, ~ 8 (A.A) - Parlamen

toda müteşekkil bir ekseriyete 
istinat edecek bir kabine teşkili 
hakkındaki teşebbüsün akamete 
uğraması üzerine bir "Riyaset 
kabine,, si teşkili içiu iktısadi ve 
ticari mahafillerin mümessillerile 
yapılmakta olan mülcalemeler, 

yokken müzakereye devam ! 
lıtanbul umumi meclisi dün bi

ricin reis vekili Sadettin Ferit be 
yin reisliği altında toplanmıştır. 
Geçen celseye ait zabıt hulasası 

okunup kabul edildikten sonra en· 
cümenlerden gelen mazbatalar o· 
kunup müzakere edilmiştir. 

Bu arada belediye para ceza· 
larını mali kudreti olduğu halde 
vemıiyenlerin hapisle tazyikı hak 
kındaki muameleye dair kavanin 
encümeninin hazırladığı mazbata 
okunmu~tur. Bu gibiler, mahalli 
idarelerce tahsili emval kanunu • 
na göre hapsedilmektedirler. Ka· 
vanin encümeni şahsi hürriyetini 
tahdit eden bu gibi cezaların 
takibinde yanlışlıklara ve fertle • 
rin hukukunun ziyan görmesine 
mani olmak için tevkif ve ha.pis 
muamelesinin ancak cümhuriyet 
müddiumumilerinin mes'uliyet 
ve nezareti altında yapılmasını, 

nizamnamede mevzuu bahsedilen 
mahallin en büyük mülkiye me • 
ınurlarının da bu hapis kararla • 
rmı tasdik ile iktifa etmelerini İ• 
leriye sürüyordu. 

Azadan avukat Naz.mi Nuri 
bey söz alarak encümenin mütale
asırun muvafık olduğunu söyle -
dikten sonra mahalli idarelerce 
tatbik edilmekte olan hapis ceza
larında bir noktaya dikkat edil • 
mediğini söylemiştir. Bu nokta 
şudur: Nizamnamede belediye pa 
ra cezalarını ve vergilerini kudre· 
ti olduğu halde venniyenlerin ni-
hayet bir aya kadar hapsedileceği 
yazılıdır, tatbikatta cezayı veren· 
ler maddedeki bu "nihayet" keli· 
mesine asla ehemmiyet vermiye • 
rek verilmiyen para miktarı beş 
kuruş da olsa beş yüz lira da ol
sa gene herkesi müsavi surette bir 
ay hapse mahkum etmektedirler. 
Bu bir haksızlıktır, düzeltilme}~ • 
dir. 

Doktor Galip Hakkı Bey de 
kendisinin umumi meclis namına 
Fatih kazası tahsili emval komis
yonunda aza olduğunu, mezkur 
maddenin daima cezanın azami 
haddini gösteren bu "nihayet,, 
kelimesinin asla nazarı dikkate 
alınmıyarak tatbik edildiğini ve 
kendisinin bu kararlarda müsten
kif kalmasına rağmen haksız te
lakki ettiği muamelelere mani o· 
larnadığını söylemiştir. Kavanin 
encümeni mazbata muharriri İs • 
mail Şevket bey bu cihetin kava· 
nin encümenine ait olmadığını, 
ınaaınafih hapis muamelelerinin 
ırnüddeiumumi tarafından yapıl -
masının bu kabil işlere de mani 
olabileceğini söylemiştir. Aza • 
dan Emin Ali bey de Nazrei Nuri 
ve Galip Hakkı beylerin şikayet· 
lerinin yerinde olmakla beraber 
bu hususta müzakere cereyan et• 
mesinin ayrıca bir takrir verilme· 
sine bağlı olduğunu, yahut da hu 
ifadelerin bir temenni mahiyetin
de karara ilave edilebileceğini 
söylemiştir. Reis vekili Sadettin 
Ferit bey hu husustaki ifadeler 
zapta geçtiğine göre maksadın 

basıl olduğunu söylemi§, kavanin 
encümeninin mazbatasını reye 
koymuş, mazbata kabul edilmit -
tir. 

Vilayette çalıtmakta olan ihti
karı tetkik komisyonuna meclis 

namına Beykoz azası Sadi beyin 
tayin olunduğuna dair riyaset di
vanı tezkeresi okunup kabul edil
mi~tir. Bundan sonra İstanbul 
konservatuvarının 1930 senesine 
ait hesap kesimi hakkında tetkiki 
hesap encümeninin yazdığı rapor 
okundu, hesap sarfiyatının usulü
ne uygun olduğu bildiriliyordu. 
Hesaplar madde madde okuna • 
rak kabul edildi. Bu arada Galip 
Bahtiyar Bey söz aldı, konserva· 
tuvarın mesaisinden takdirle hah 
settikten sonra halkın da istifade· 
sinin temin olunması için halk 
kursları, tatil dersleri açılmasını, 
hu yolda çalışmanın memlekette 
musiki kültürünün yayılmasına 
hizmet edeceğini söyledi. Hafız 
Raif bey konservatuvara talebe -
nin yüzde onu nispetinde mecca· 
ni talebe kabul edildiğini, bu mik 
tarın çabuk dolduğunu söyledi, 
istidat sahihi fakir talebenin da.· 
ha fazla nispette alınmasını iste· 
di. 

Konservatuvar tetkiki hesabı • 
nın müzakeresi esnasında meclis· 
te makam namına hiç kimse yok
tu. Bu itibarla temenniler, tenkit· 
ler cevapsız kalıyordu. Tetkiki 
hesap encümeni mazbata muhar
riri İsmail Şevket hey encümenin 
mesaisi yalnız hesap noktasına 
münhasır ve diğer hususların ma· 
kama ait olduğunu söyliyerek 
müzakere esnasında makam na -
mına kimsenin bulunmamasını te

henüz bitmemiştir. Ancak bu 
mükalemelerin bugün vaziyeti 
aydınlatması muhtemeldir. 

Gazeteler, muhteJif kombine· 
zonlar hakkında tetkik ve mü· 
nakaşalar yapmaktadır. Bu mü
nakaşalar arasında, müstafa baş
veldl mi yoksa jenera) Scbleiche
rin mi başvel:alete gel:nesi ihti-
mali daha kuvvetli olduğunu an· 
Jamak meselesi ön safta bulun· 
maktadır. 

Muhtelit mübadele 
komisyonu 

Muhtelit mübadele komisyonu 
Türk ve Yunan heyetleri murah
has, müşavir ve memurlarının 
maaşlarında yüzde oluz nispetin
de tenzi lat yapılması Türk baş 
murahha sı şevki Beyle Yunan 
baş murahhası M. Fokas arasın· 
da yapılan bir toplantıda karar
laştmlmıştır. Bu karar umumi 
hey'et içtimaında da tasvip ve 
dün alakadarlara tebliğ edilmiş· 
tir. Kanunu evvelin ilk haftası 
içinde teknik bro işleri tasfiye 
edilecektir. Şehrimizde talı mi.!
badele komisyonu kanunu evve
lin on beşinde ifa edilecektir. 
Giimülcüne tali komisyonu bir 
kaç ay daha c.levam edecektir. 

Hileli iflils davası 
es ürle ltaydctti. Mehmet Ali bey= ı=K1ımot ti .. ıooW• n>•n \lıcn 
(Beyoğlu) müzakerenin maka • iflaslarına karar verilen Mişel 
mın huzuruna tehir edilmesini is- ve lzidor Tayhman Ef. ler aley
tedi. "Meclisin içtima müddeti hindeki hileli iflas davasına ait 
çarşamba günü biteceği için vakit muhakemeye, dün lstanbul ağır 
kalmamıthr, başka işlerimiz var· ceza mahkemesind.::! devam olun· 
dır, esasen konuşulan eski bir he· muştur. Muhakeme , tahkikatın 
sabın tetkikidir, temenniler bütçe tamamlanması için başka güne 
münasebetile gelecek devrede de kalmıştır. 
söylenilebilir,, denildi. Bu nokta -
da meclis azası iki kısma ayrıl -
mıştı. Müzakereye devam olunup 
olunmaması hususunda uzun mü
nakasalar oldu, nihayet bu nokta 
reye konuldu, makamın hazır bu-

lunmasına lüzum olmadan müza· 
kereye devam etmek istiyen -
ler ekseriyeti t~kil ediyorlardı, 1 

müzakereye devam olunarak kon
servatuvarın 1930 yılına ait he • 
sap ke:3itni hakkındaki tetkiki he· 
sap encümeni mazbatası kabul ve 
konservatuvar idaresi ibra olun • 
du. 

Şehir bandosunun 1930 senesi
ne ait hesap kesimi hakkındaki 
tetkiki hesap encümeni mazbata • 
sının gelecek celsede makamın 
huzuru ile müzakeresi kararlaş -
tırılarak içtimaa nihayet verildi. 
Meclis yarın saat on dörtte topla
nacak, yarın bu devrenin son içti
maı aktedilecektir. 

1 Matbaamıza gelen eserler 1 
Yirminci Asır 

Kıymetli edibimiz Raif Necdet 
Beyin Yeni Şark kütüphanesi 
tarafından nefis bir tarzda 
basılan edebi ve felsefi bir eseri 
intişar etmıştir. Eser aynı za
manda edebiyatımız hakkında 
herkesi alakadar edecek pek 
mühim bir mukaddeme ile de 
süslenmiştir. 

Arnavutluğun 
ıstık lali 

Arnavutluk hüı-.ümeti lshklali
nin yıl dönümü münasebetile dün 
tebrimizdeki Arnavutluk konso· 
losluğunda bir kabul resmı ya· 
pılmıştır. 

Saat on beşten on dokuza ka
dar devam eden kabul resminde 
şehrimizdeki Arnavutlardan bir 
çoğu hazır bu'unmuşlardır. 

Yugoslavya elçisi 
Yugoslavya orta e~çi si M. Yan

lmviç dün akşamki trenle Anka
raya haraket etmiştir, 

M. Marksın kon
feransı 

lstanbul Halkevi Reisliğinden: 
Konservatuvarımızın yükselmesi 
için lcıymetli yardımından isf fa
de edilmek üzere lslanbul bele
diyesince şehrimize çağırılan mi
safirimiz Viyanalı büyük musiki
şinas profesör Jozef Marks ta
rafından 30 - 11 - 932 çarşamba 
günü saat 18 de Cağ~loğlundaki 
Halkevi merkezinde (Milli musi· 
ki ve kültürdeki mevkii) mevzulu 
bir konferans verilecek ve bu 
konferans kıymetli üı1tat Hüse
yin Sadettin B. tarafından ter 
cüme edilecektir • Konferans 
umuma açıktır. 
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[Sfenks konuştu! 
Maurice de Cobra'nın Son Romanı: 37 

Türkçeye çeviren: Fahamettln Arvay 

Markiz dö Pazanla kocasının Ve tliadedeki tahta at hikayesin
a~Iona girmeleri, mahracanın sö- denberi siz bizim ummacımızsı-
zunij b·r . d r d' ı ırmesıne mey an verme- nız .,, 

ı. ~ - Hayır, Roberts, atk bundan 
.. Büyük bir tehalükle, herkesin iki bin sene evvel ne ise bugün 

tozünü kamaıtıran altın panlblı de odur·· Aşk be, inci ve hakiki 
~lbisesile etrafı kendine hayran enternasyoneldir. Dünyadaki bü
ırakan kibar Markizi selamla- tün insanlar ayni aşk lisanın ko-

tnağa gitti! Bir bilardo masası ö- nuşurlar .. O lisanda ne rumaca· 
~Önde toplu duran, Roberts Ni- mn (Jota) sı, ne fngilizçenin 

olson, Burges, Stev, biribirlerine ( Th) i ne de Almancanın 
xn~ 

analı surette bakıştılar: (Chen) i para etmez .. 
. - Ah!. Bu Parisliler nasıl gi- - Peki, peki.. Aşk Tukyoda 

~ınınesini bilirler!. Şu kadına ne ise Belgratta da odur; kabul e
ak. Şu vücut güzelliğine bak.. delim .. Fakat kadının ehemmiye

l - Fransızlar harıkulade insan- ti azalmıştır.. Ve yahut da eski· 

1ardır, Politika yüzünden biribir- den olduğu gibi müthiş vak'alar 
erini yerler, ititirler, dedikodu yaratan aşklar artık görülmez ol· 
raı:>arlar .. Allah cezalrım versin! du !.. 
t-.sanın böyle kadınları olduktan - Evet, bir kadının güzel göz-
~0nra, rahat rahat oturup herkes- 1eri için, artık biribirlerini öldü -
b~ anlaşmaktan başka yapacak renler daha azaldı .. 
ır ~eyi l:almt.z sanırım! - Siz belki bizim gibi kanı so· 
- Yahut tamamen aksini ya- {!uk, uyu§mu~ Anglosaksonlar İ· 

Par!.. çin söylüyorsunuz •. Fakat latinle
h' Nikolson, gülerek (Stead) a re baksanıza.. Onlarda aşk yü· 
ıtap etti: zünden cinayetler her günkü ha-
- De:nek $İZ daha kadmi\ ina- diselerdendir ... 

"'n insanlardansınız, binbaşım?. - Her halde onların ya kanla· 
- Tabii deüil mi?. Her halde rı kaynıyor, yahut delidirler! .. 

<lnlnr olmasaydı, erkekler yedi s~ Binbaşı Stead Porto kadehini 
llede bir kere harp ederlerdi. O masaya bıraktıktan sonra Robert
da her halde biiyük fırtınadan se hitap etti: 
*0ı1ra olurdu!.. - Canım, uzun lafın kısası .... 

Robcrts itiraz etti: işte sana bir misal göstereyim: 
- Fakat dostum; ben ı5enin o lki erkeğin bir kadını çılgınca 

töy]ediğin köprüden geçtim .. Ni- sevdiğini f arzedelim.. Bir facia 
~~lson, Burges siz de geçtiniz de- çıkmadan bu mesele naul halle -
gı} ııni? Bu masalı böyle gözünüz dilebilir .. Anlatın bakalım?. 
~apalı olarak kabul eder misiniz? Burgen, sıgarasını ıaırarak: 
Je\\?flfn adınlar tarafndan kınıdi -. EveL. Evet. tura mı. y1171 

e yapııan propaganda la· mı! •• 
tın neticelerinden başka bir şey - Yok, sahi, ciddi konuıuyo-

ıdeğildir .. Hep <ıyni nakaratı söy- rum ... 
erler· "l t ' G" .. Eh • Ş e •.• oruyor musu- - .. Kadın kararını verir! .. 

llttz? B" . h · · · ·1 B d k 1 ? T k a· . . . ızım e emmıyetımı.:ı.. un an o ay ne var.. ıp i, o-
h ııırn tcsirlerimiz?. (Trova) mu- yuncak şimendiferle tahta at a • 
h:U-ebesindenberi hi!; değişmiyen r&sında tereddüt eden çocuk gibi 
h~t kanun! .. Bir tebessümümüz, hangisi daha ht>şuna gittiyse onu 

1 ır (Evet) veya bir (Hayır) ımız- !leçer veoselam! .. t bir muharebe çıkarabiJiriz ! .. ,, Burges gene devam etti: 
akat bütün bu kendini beğen- - Ya doello tabancasını tercih 

!'tıiaier b .. I · · cc • e en §OY e cevap verırım: ederse .. Çünkü kadınlar 
(i'rova) daki Helene ölmü§tür.. (Devamı var) 

tı• ,ır nll!ı• ·ıı~ ıırm· 'IL'llt.ımı!ll!!I ıı mm ıın·ı 1I11Iııımır.ıımı:ıııınıım nmıınııır. ıııııııııııııııı n1JJ11nıınıınıımımmııı;mnııımıııı 

~srar \1 e kokain ka- Karaya oturan vapur 
çırmal<tan.. kurtarıldı 

~ lstanbul Ağırceza mahkemesi Bir kaç gün evvel Çanakkale-
araköyde kahveci Etem Ef. nin de Ak baş nıevkiindc karaya 

1~rar ve kokain kaçakçılığı yap· oturan Loyd Tiryestino lrnmpan-
b~ı kaydile dün muhal<emesine yasının Helouan vapuru evvelki 
ilşlamışhr. akşam 20, 20de Türk gemi kur-

d _Etem Ef., bunun aslı o!ma· tarma şirketinin La Mina ve Ge· 
b:!:ını ~öy!em :ş, muhakeme şn- rar tahJisiyeleri tarafından kur· 
tı ·ti erin çrığmln:osı için, 161! a- tarılmıştır. 
llııusan iye bırakılır.:şlır. Kumluk bir yerde oturduğu 

flazer denizlod~ 
~ . fırtına 

de . 0 sKova 28 (A.A) - Hazer 
lıntlızinde çıkan şiddetli bir fır
Cead.a 3 balıkçı gemisi batmıştır. 
ltııs~ılerin mürettebatı 8urtarıl-
. ~'ıt F , d k 
ıse d · _1hrna evam etme te 

e, şıddct i ni ' aybetmiştir. 

1{ -e:ry Forda ameliyat ve 
raUarıo telgrafları 

'Detr · 
~talı b oı~, ~8 (A.A) - lngiltere 
lıtıi eşın<:ı George M Musso-vc l\A ı • 
lıkt "'· lioover kendisine fı· 
hp~n ve apandisitten ameJiyat 
&ıbh-Otıç o'an Henry F crd'un 

' 1 va · "lll•ıl Zıyeti hakkında malumat 
l'ett &rdır. Haatanıo sıhhi vazi· 
•tt anıeJi tt ~ 8 ya an sonra memnuni· 

avan idi. 

için hiç bir arızaya uğ·ramayan 
İtalyan vapuru saat 22 de kaza 
mahalHnden ayrılmı:, PirP. ve 
Brendizıye doğru yoluna devam 
etmiştir. 

Diş tabipleri kon
gresi 

Diş tababeti k ongrcsinde, 
memleketimizde diş ve ağız 
hıfzıssıhhasına ehemmiyet veril
mesi, bunu temin için kitaplar 
neşri, filmler tedariki ve d~ha 
bazı hususun a'fü<adar makam
lar dan ricasına karar veril mitti. 

Yalanda diş tabiplerinden mü
rekkep bir heyet Ankaraya gi· 
derek kongre temennilerinin tat
biki etraf mda temaslarda bulu
nacaklar. 

VAKiT 

Acddı bir sahne .................................... 

Tabanca sapı ile yaralanan 
bir marulcu, kardeşi ve 

maznunun iddiası 

lstanbul ağır ceza mahkeme
sinde, bir müddet evvel Küçük· 
pazarda sokak ortasında olan 
gürültülü bir vak'anın muhake· 
mesine başlanmJştır. 

Davacı, Halit isminde bir ma· 
rulcudur. Mahkeme huzuruna 
koltuk değneklerine dayanarak 
çıkh. Maznunun ismi: Talip. Vak'a 
yaralamak. Sebep te kavga! 

Kavganın sebebi nedir? Da
vacı, şöyle anlatıyor: 

- Bu Talip, kardeşim Şaba
nı bir türlü rahat bırakmıyor, 
gördüğü yerde sebepsiz sövüp 
sayıyordu. Bir gün, gene böyle 
çıkışmıya başladı. Ben, araya 
girdim. kızdı, hayretle bağırdı : 

"Ben , kardeşinle konuşuyo

rum. Sana ne oluyor?,, Dedi • 
Ben, bunun üzerine "böyle ko
nuşmak mı olur? Adam gibi ko· 
nuş!,, Dedim. Büsbütün öfkelen
di yakama yapıştı. Beni sokağın 
içine çekmek istedi. Kendimi 
kurtarmıva çalıştım. Derken, eli
ni cebine attı. Tabancasını çı

kardı. Bir el ateş etti. isabet 
etmedi. ikinci ateşte yaralandım, 
beni yere devirdi. Kardeşim im
dadıma koştu. Onun da gözune 
tabanca sapile vurarak, kaçtı. 
Bu adamın yüzünden, bakın, ne 
hale geldim! 

Reislik makamında bulunan 
Nusret B. , maznunu sorguya 
çekli: 

- Sen ne diyorsun 
karşı? 

Talip, ayağa kalktı. O da 
vak.'aya dair tunları söyledi: 

- Ben, Küçükpazardan ge
çerken, bunlar, iki kardeş, ma· 

rul satıyorlardı. Beni gcrunce, 
cıgel bakalım beriye!,, diye so
kak içerisine çektiler. Uzerime 
hücum ettiler. Kendimi müdafaa 
yollu tabancaya davranmıya mec
bur oldum. Maksadım, öldürmek 
deği!di. Kendimi ellerinden kur· 
tarmak için silah :ıttım 1 

Şahitler geldi. Bu arada da
vacının kardeşi Şaban da vardı. 
Onun söyledikleri de şunlar: 

- Tal:p, beni vak'adan evvel 
bir gün tokatladı. 

Sebebi de gôya ben onun 
tamşhğı bir k1dınla konuşuyor
muşum! Bu tok atlamadan bir 

hafta sonra, berbere gitmiştim. 
Berber, bana "talip sana tokat • 
vurmuş ta sen artık korkudan 
Küçükpazara ayak basamıyor
muşsun!,, dedi. Ben, ''Böyle söy
liycn kim?,, dedim. "Talip., dedi 
"Hem böyle söyledi, hem de 
sana küfretti,, . Ben de bunu 
kardeşime haber verdim. 

Vak'a günü, bir cuma akşamı 
idi, eczahane l<öşesir.de ağabe
ğimle beraber marul satıyorduk. 
Talip, gene geldi. Bana çıkışmıya 
koyuldu. Ağabeğim, "Ne oluyor? 
Hele bir bana anlat!,, deyince, 
Talip öfüelendi. uGel sokak 
içerısıne de anlatayım ! ,, di
ye onu çekli. O sırada bir 
müşteri geldi, ben birkaç marul 
dizinceye kadar s ilah patladı. 
koştum, Talip gözüme tabanca 
sapı ile vurarak, kaçtı. Kaçarken 
ayağı iskemleye takıldı, düştn. 

Ben de kendisinden davacı
vım. Benim de 2özümü ıakat 

Milli Roman - 23 -

- Vallahi, ben artık cocuk
larımızı protestan yapabildikleri
ne kani değilim. 

- Evet, onun için ben de ba
zan dedim. Fakat çocuğu şah
siyetsiz ve bu muhit içın iğreti 
bir mahlô~ yapmaları hafi zarar 
değil mi? Sen ancak dört sene
denberi buradasın; bu müesse
senin mahiyetini bizim kadar 
bilmene imkan yoktur. Onların 
timdi devletin nizamlarına tabi 
oluşu, her fırsatta dini telkinat 
yaptıklarım reddetmeleri zaruri 
bir sıniştir. Fırsat bulsalar .. Dü
şün ki dostum bu adamların ka
faları şöyle bir itikat çemberi 
içindedir: Dünyamn saadeti an
cak berkesin protestan olmasiyle 
kabildir. Bütün faaliyetlerinde 
hildm fikir yalnız budur. Bunu 
şimdi açıkça söyliyemiyorlarsa, 
demin dediğim gibi, biraz taz· 
yik karşısında sindikleri içindir. 
Kafa tutmak biç işlerine gelmez 
bal Sabır ve tahammülle çalış· 
mak esas prensipleridir. Eğer 

hakikaten fikirlerinden vazgeç
miş olsalar, pasaportlarında bi
le yazılı olan misyoner sıfatının 
ne manası kalır? Hem sen o tel· 
kinatın artık yapılmadığına da 
pek inanma. Belki artık bilava
sıta değil, bilvasıta yapılıyor; 
fakat bence muhakkak ki yapı
lıyor. Mesela işte bu telkin vası
taları: Musiki, spor, sonra kolec· 
deki bayat. O hayat her cephe
siyle çocuğun üzerinde müessir
dir. Daima iyi insan rolü oym
yan hiristiyan hocaları onlar için 

· yegane örneklerdir. 
inanma dostum, inanma. Bak 

şu gençlere, hala logiliz:ce ba· 
ğırmaktan yorulmadılar. Mu•ilii

ye kolecde bilhassa ehemmiyet 
verilir; tabii lisan öğrenmek hu-
susunda faydalıdır diye. Fak at 
bir de bu yabancı ahenklerin 
çocuğun ruhuna yaptığı mütema
di telkini düşUn. Tekin zade Ali 
bey geçen sene kanunuevvel so
nunda kolecde verilen bir kon
serde tesaditfen bulunmuş, an
latıyordu; eski kilise bozuntusu 
olan mus·ki salonu dehşetli süs· 
lenmiş, mumlar yakılmış. Konser 
namı nltında bir dini ayin ki 
de ~me gitsin... Bir lrnç Türk 
çocuğu ihllıiler terennüm eden 
orgun körüğünü ıişiriyormuş, di
ğerleri hazin nağmelerinden mQ
siki terbivesi alıyormuş. 

. ~~lbuki ~~lecde bizim günle
rımızın hakıkı luymeti yoktur, 
mesela bu Cümhuriyet bayra
mında, Kolecin resmi bir zaru
ret olarak iştirak ettiği merasim
de talebe yanındaki muallimleri 
görseydin, o ne kılık kıyafetti 
yarebbi insan evinde kendisini 

ımır.nuımnıuıtıı mrunıuımuuıııuııaummınuumnmmnnıımnıımıWU1uuıımmt11u11u 

bıraktı. Raporum vardır. 
Maznun Talip, bu ifadeye itiraz 

etti. 
- Ben, vurmadım gozune. 

Kendisi yere düştü. Hem gözün
c!e bir şey yoktur. Muayene e· 
dilsin! 

Müddeiumumi Ahmd Mulıl:s 
B. Şaban hakkıudald raporun 
müddei umunıiliğe verilmesini, 
kendisi muayene ed fere'< ic ln 
yapılacağını, isterse ayrıca dava 
istidası da verebil€ceğini bildir
di, öyle karar verildi. 

Bundan sodra, Talibi lcaçarken 
yakalayan po 'is Aptu!loıh efcn::!i 
dinlenildi. Muhakeme, komiser 
muavini Ramazan Beyin çağırıl
maıı ve tabancanın getirtilmesi 
için. dokuz kinunusaniye bıra
kıldı. 

Savıfa S 

Yazan: Necmettin Halil 

ziyarete ge!en bir arkadaşının 

yanına o halde çıkmaktan çeki· 
nir. O kadar kayıtsız ve alaka• 
sızdılar. 

Bu iki dertli zatı biletçinin: 
- Haydi efendiler, inelim. 
Diye bağırması daldıkları ha· 

raretli bahisten ayırdı, inecekleri 
iskeleye gelmişlerdi. Bu yüzden 
kendilerine o kadar iç üzüntüsü 
veren İngilizce şarkıların kesildi
ğini görmek lezzetini tatamadı
Jar. 

Sade, lacivert kostümleri için· 
de, Kız Muallim Mektebinin üç 
talebesi mekteplerine dönmek 
üzere vapura bindilP.r, yüzlerin
de temizliği güzelliği ve halle· 
rinde vekarm cazibesi vardı, 
güverteye çıktılar. 

On beş kovboy derhal şarkıyı 
kestiler ve lngilizce muhavere· 
lerle kızları gösterip gülüşmiye 

başladılar. Bu on beş çift güzün 
yaylım ateşi üç kızı alt kata 
indirdi. O zaman gençler: 

- Kaçırdık yahu! 
Diye birbirlerinin dizlerini ve 

sırtlarını tokatlamağa başladılar. 

VII 
O senenin sonu gelmişti. Tu· 

ran gene muvaffakiyetli imtihan• 
lar verdi. Sporda aldığı yüksek 
derec~lere ilave olarak dersler
den kazandığı muvaffakiyetler de 
kendisinin o sene kollec birincisi 
ilanına sebep oldu Ye üstünde 
çapraz İngiliz ve Amerikan bay
rakları bulunan bir vazoya bu 
muvaffakiyetlerin nişanesi olarak 
sahip oldu. 

Koleci bitirebilmesi için daha 
dokuz dersi kahyordu. Günde 
dokuz ders bir seneye sığamı

yacnğı için Mister Ailen kendi· 
sine kolaylık gösterek ikisini ta· 
til esnasında bitirmesine imkan 
verdi. Bu derslerden biri bizzat 
Mister Ailene aitti. Binaenaleyh 
Turan tatil esnasında da kolec· 
den ayrılmadı. ilk on beş, yirmi 
günü Mister Ailenin ve bir iki 
muallimin deniz kenarında kur
dukları kampta geçirdi, aynı 
ailelerin bir ferdi gibi aralarında 
bulundu. Hatta her günkü dua
larının hürmetkar bir dinleyicisi 
ve seyircisi oldu. 

Tatilin geriye kalan zamanında 
da her gün Mister Ailenin evine 
giderek felsefe dersleri aldı. Zih· 
nini işgal eden birçok meıelele· 
rin haltinde Mister Allerıin fikir· 
lerinden istifade etti. 

(Devamı var). 
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Yunan de\,.let banka· 
sının döviz mevcudu 

lskeçede çıkan (Yeni adım) 
19 teırinisani nüshasında yozıyor: 
Yunan maliye nezaretinin tertip 
ett iği bir tabloya göre Yuna
nistan bankasında ve bu ban
kanın emrine amade olmak üze
re Yunan milli bankasında mev· 
cut altın ve altına nazaran sabit 
kıymet arzeden ecnebi dövizleri 
son derece azalmıştır. V aıiyetin 
vahametini bu cetvel kadar güzel 
gösterecek hiçbir söz söyliyemi
yeceği ıçın hülas?ıten neşrediyo
ruz: 
Sene Drahmiyle kıymeti 
19ı8 4,240,000,000 
1929 3, 115,000,000 
1930 2,600,000,000 
1931 1,916,000,000 
193? nisanda 84),000,000 
1923 Te~.saoide 511,000,000 
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Bir Hintli reisin müslü Bir talik 
man olan İngiliz karısı İngitterede bir ka-

K d b 1"' ·ı l · dının ayrılmasına a ın u mev ana ı e ev enınceye ka- b I 
dar hiç bir şey değilmiş, şimdi her şey.. she epk 0

• an 
are etı ~. 

c;:u:ıı 

lllgniz kadının mUslUman olmadan evvel ve mUslUman ol
dur-tan sonraki hali ile kocası Sevket Ali 

Hin_distan~n en meşhur müslü- ı nile evlen.me~_için bir hayli cesa
man hderlerınden Mevlana Şev . , ret lazım. İkı msan arasında mu
ket Ali Amerikaya gitmek ve habbet doğdu mu mesele kalmaz. 
orada konferansalr irat etmek ü- Irk, din meseleleri mühim değildir 
zere Londraya varmıştır. Onun Ben evlenmek istemiyordum. Fa
yeni aldığı İngiliz kadınının da kat bu hanımla karşdaştıktan son 
yanında bulunmasından istifade ra kararımı deği~tirdim. Kendisi 
eden Londra gazeteciler i kendi· çok zekidir. Bir kac lisan bilir. 1-
sile de, yeni zevcesile de görüş - kimiz de İslamiyet iç.in çalışıyo -
m"işlerdir. ruz. Son derece mes'uduz. Bu 

Mevlana Şevket Ali şu sözleri 
söylemiştir: 

"Bu hanımı tanımıyordum. Fa
kat bir gün kardeşim merhum 
Mevlana Mehmet Ali ile konuştu
ğunu gördüm. Kardeşim onu ba
na bir müslüman İngiliz olarak 
tPkdip:ı eUi, Ben de onunla alaka
dar oldum. Kardeşim öldüğü za· 
man, bu hanım bana çok teselli 
\'erdi, ben de onu sevmeğe başla
dım. Onunla evlenmek yolunda 
pek mühim muhalefetlerle karşı· 
laştım .. Bu sırada bir İngiliz kadı-

mes'udyetin devamını diliyoruz.,, 
Şevket Alinin aldığı İngiliz ka

dım, daha evvel de bir Arap asıl
zadesinin karısı idi. Kocası öl-
müştür. 

Mevlananın karısı Londra ga
zetecilerine şu sözleri söylemiş
tir: 

"- Mevlana ile eVleninciye ICa
dar hiç bir şey değildim. Ondan 
sonra herkes benden bahsetmeğe 
başladı. Onun için, çok rica ede
rim, benden fevkalade bir şeymiş 
gib bahsetmeyiniz.,, 

•• iJi;,7ı;;~-r;p~fe~6';(ı~••oo•;~p~;j;;;•••"~~• 
. .-...............•.....•....................................... ·-···································· 

Şark musikisine ve kon-
servatuarı11 ıslahına dair 
M. Marks "Konservatuar progra. 
mında değişiklik yapmak 

mun~ kaniim .,,diyor 
Konservatuvarın tekamül ve 

inkışafı hakkında tetkikler yap· 
ması için belediyece çağırılan 
Vıyanah Profesör Marks'ın ha· 
~ır.t~_dığı ilk raporu belediye re
ıslı~ıne verdiğini yazmışhk. Pro· 
feaor bu hafta nihayetinde Vi
yanaya dönecek ve mukaelesi 
mücibince ilk baharda tekrar 
şehrimize gelecektir. 

Profesör hazırlamakta olduğu 
diğer raporlarıda cumartesine ka
dar belediyeye verektir. 

M. Marks Perşembe günü sa
at on sekizde Halkevinde "milli 
hars, milli sanat,, mevzulu bir 
konferans verecektir. Konserva· 
tuvar muallimleri de yarın kon· 
ser•atuvar binasında Profesör 
şerefine bir çay ziyafeti vere
ceklerdir. Profesör Marks rapo· 
ru hakkında dün bir muharri
rimize şu izahatı vermiştir . 

lstanbuldaki tetkiklerim 
hakkında belediyeye üç rapor 
werecegım. Bunlardan bi.ini şim· 
diden •erdim. 

B• rapor, lstanbulun musiki 
hayahna, musiki hayatının inki-

lüzu-

şafma dairdir. Konservatuvarın 
ıslahı bahisleri de bu raporda
dır. 

Yaptığım tetkikler neticesinde 
konservatuvar proğrammda de
ğişiklik yapmak lüzumuna kani 
oldum. Prğramdaki bu değişik· 
)iğe göre tabii muallimler ara· 
ıında da değişiklik olacak, d.:rs
ler muallimler arasmda ) eniden 
taksim edilecektir. 

Dersler fazlalaştmlacak, tale
beye musiki nazariyeleri hakkın
da malümat verilecek, garp mu
sikisiyle birlikte şark musi.kisi de 
öiretilecektir. Talebeye bır bes
tekar ve musikişinas olmak için 
lizımgelen bütün malumat veri: 
lecektir. Konservatuvarın gay sı 

herhangi bir musi~~ aleti. ç~l.ma· 
yı öğretmek degıl musıkışınas 
yetiştırmek olmalıdır. 

Fakat proğramda ~apılaca~ 
değişiklikler için mnallım adedı 
azdır. Meseli teganni için kadın 
muallim olduğu halde erkek te
ianni rr.uallimi yoktur. Bunun 
için yeni muallim alınacaktır. 
Sonra şimdiki bina iyi ve müsait 
deiildir. Yeni bir bina yapılın-

lngiliz mahkemeleri son gün
lerde şayan dikkat bir talik 
davası görmüştür. Dava ile ali· 
kadar olanlar, Binbaşı Filip 
Curtis ile zevcesi mister M. Etinor 
Curtistir. Binbaşı Curtis karı
sının kendisine karşı hiyanette 
bulunduğunu iddia ederek talik 
davası açmış ve istidasında ka· 
rısının bu hiyaoeti mister Alek
sandır Makkardal ile irtikap et
tiğini ilave ederek beş bin Jn
giliz lirası tazminat istemiştir. 

Mahkeme, davayı uzun uza· 
dıya tetkik ettikten sonra zevcin 
talebini kabul ederek karısının 
mister Makkadal tarafından iğfal 
o '.unduğuna ve ikisinin zevc aley
hinde lıiyaneti zevciye irtikap 
ettiklerini kabul etmiş ve Mister 
Makkordal'ı 5000 isterlin tazmina· 
ta mahkum etmiştir. 

Binbaşı Curtis aldığı tazminat
la nezdinde kalacak çocuklarına 
bakacaktır. 

Mister Makkordal, iogi1terenin 

~-..... 
Kocasindar. ayrılan 

sters Kurtis 
tamnmı~ romancılarından Mister· 
Makkordal'ın zevcidir. 

Onun için hadise ingilterede 
derin bir merakla takip olun
muş ve herkes, romancı kadının 
tutacağı battı hareketi beklemiye 
başlamıştır. 

Macar karikatttristi 
BuiÜn Galatasarayda Macar 

karikatüristi M. Fundorun ıer· 
gisi açılacaktır. Bu genç karika· 
türistin birçok eserleri bu ser
gide teşhir o unacaktır. 

Abdulhamidin mirası 
peşinde! 

Antakyada çıkan (Yeni Gün), 
Abdülhamidin mirasçıları adına 
Suriye meb'us meclisine verilen 
arıuhalin "bu iş mahkemelik iı
tir,, diye ret olunduğunu yazıyor. 

rumt1ınnnımı11111ıınuımnnıınn111ımuımıııın111n1111111111111tmııımnmmnmınnııınnııı 

caya kadar konservutuvarın mu· 
vakkaten başka bir binaya nakli 
tasavvur edilmektedir. 

Bir konservatuvar talebesinin 
dibloma alması ıçin yedi, ıeki:ı 
yıl lazımdır. lstanbul korıserva
tuvarmda da böyledir. Yalnız 
biz tedrisatı teksif ederek tale
beye fazla malumat vereceğiz. 

Konservatuvar muallim ve ta· 
lebeıerinin sık sık konserler ver
mesi halkta yüksek musiki zev· 
kinin yayılmasını temin nokta
sından çok lüzumludur. 

Vereceğim ikinci rapor kon
~~rvatuvar teşkilatına dairdir. 
Uçüncü rapor da yeni konserva· 
tuvar binasmın nasıl yapılması 
laıımgeldiği hakkında olac lktır. 
Bu raporları hafta nihayetine 
kadar vereceğim. 

29 Teşrinisani 1~ 

Yeni ~ilimler 
Artistik Sinemasında 
•••••••.-••••••••••••••••••••&•••••••••••••••••••••••••• 
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Hürriyete 
Bu, hapishaneleri, 

fabrikaları, elek -

trikleri, banknotla • 

n, gümüşten ağaç. 

Iarı kAğıttan çiçek • 

leri, makinadan ku§

~rr ... hatta l.nsanları 

olan pek tabii (me

selA Fransa gibi) bir 

memlekette cereyan 

etmektedir. 

Hapishanede, mah 

puslar tahtadan at 

yaparlar, çorba ı • 
çerler, uyurlar VI' 

ayni meşgaleye tek 

rar başlarlar.. Al> 

kardeşler, hürriye· 

te can feda. Pencere 

demirleri eğelenir, 

can feda 

bir ip sarkıtılır, ni· 

hayet açık havaya 

Artistik sinema <-ında gösterilecek olan ' Hürriyete Can 
Fcd :ı filminden bir sahne 

kavuşmak nasip olmuııtur. Fakat, pencere 
demirini Emil eğelemiş... Havayı, yalnız 

ı.uı almaktadır. Dikkat. Emil, duvarın dl· 
binde kalmış, Lut ormanın içine dalmıştır. 
Ne güzel de bir fırsat ... Bir bisikletli geç
mektedir. Paf .. hemen onun üzerine çullan
mış ve talihe de bakınız ki ilk geçUği köy
de yarış birincisi diye alkışlanmıştır. 

Bunların hepsi gUzel, fakat açık hava ka
rın doyurmaz, çalışmak ltzım. Luinin tec· 
rUbesl vardır. Hemen bir eskiciden istiare 
suretile - tabii rızasını almaksızın - ken
dine ıazım olan elbiseyi tedarik eder. Lui 
iş adamı olmakla beraber ruhu butt.ln mu
siki ile meşguldür. Binamaleyh o ancak bir 
fonograf taciri olabilir. Önce bir masa Uze· 
rinde satılık 3 fonografı vardır. Sonra, gil· 
zel bir mağazada yüz tane olmuştur. Daha 
sonra, evvelce bulunduğu hapishaneye çok 
benziyen asri Jmalt'ithanesinde binlercesini 
imal etmlye başlamıştır. GörUlüyor ki Lui
de bir fikri icat vardır ve tahta allardan 
daha iyi şeyler vUcude getirebilmektedir. 

Ya. Emil? .. O da hürriyete kavuşarak 

tarlanın birine uzanmış ve zevkle uyumak· 

tadır. 
"HUvtyetın1z7 U"l\<htlo"'"" 117,.rfmı'I" rfo. 

ğU.. Haydi karakola.,. 
Gene hapishane. Gene sUrgUler arkası .. 

Bu hayata dayanılır mı .. ölmek bin kat 
daha iyi. Hemen kendini parmaklığa asar. 
Parmaklık yerinden çıkar. Kendini pencere
den atınca o.ilaha ısmarladık... Hürriyete 
can feda .. Polisler peşini bırakırlar mı ya.". 
Nereye gitse arkasındalar .. O esnada ilerlı· 
yen bir kalabalık görUr, pcş,erinc takılır, 
artık polisler atlamıştır.. Of, hürriyete can 

feda .. 
Bunlar bir imalflthaneye girerler. ~e ÇS· 

lışmak mı·! .. "Ben iş istemedim .~i:.' ''Öyle 
ise defol,. .. Hayır, gltmiyecek .• gozune ima· 
lA.thanede çalışan 45 numaralı kız ilişmiş • 

"Yerin keşfolundu, ya servetinin yarvd-" 
Yahut seni ele veririz.,, 

Oradan çılınıak gayet basit. Arkadaşı~ 
kapatmak, binlik banknotları tıklım tı!dll" 

tJJ" bir çantaya doldurmak ve ili< trene a , 
mak ... E\'et, ama, hllsnti niyet sahibi adatıl 
larm havutlarında karı'.!larına o kadar ııı'' 

,, f&' 
nıaı -. r çıkar ki •. Çnnta, iyice doldurulur, atı 

kı;ı.t ba ka biri tarafından görfilür. ııır 
)<tll var. O yan beline kadar dama çıkını§ 1' 

çekilip indirilir. Çanta damda kalır. .ı\~ 
Emil, ya beyaz çiçeğini, yahut hUrriyet 

:ıııı· dUşilnerck Lui tarafından kapatılan ar 
da.şiara kapıyı açmıştır. Fakat dışan çıJtfol' 
çıkmaz kendilerini polisin kolları arasınd' 
bulmuşlardır. 

"Lui, tek bir kelime söyle! .. Yoksll ıP 
söyliycceğl.z .. Yakında görUııürüz!., 

- Yakında görüşürüz .. 
Bir defa daha gün doğar .. Bir resmi :ııll' 

ııat gUnU .. 
"Evet cfenclller, yeni makinalarıınıı;: 

mucizekll.rane tekll.mlilü dolayısile iş keJl,ıı 
kendine yapılacak ve işçilere keyif çat.ııı 

knlacaktır.,, 

- Bravo.. Bravo.. Siz insaniyetin veuııl' 
m~"'t8"'{illul»~JR1ftn etcnaııcr. Bu hıu1111' 

" • t)f• 
haneden sonra, buradaki sayim bltm!Ş • 
Ve taıllm beni dünyanın bnrJka yerlerine çt 
ğırıyor . ., ,ti 

O esnada çıkan bir kasırga şaplcal ~ 
göturüyor, nutku, ktirsUyü, binlik katrııcl!JI' 
rl blribirlne karıştırıyor. Dam üzerinde ııııf 
rakılmış olan define çantasını rüzgll.r ıı.Ç ııt 
ve içindeki banknotları havaya uçurmuşt 
Hava btitiln banknotlarla doluyor. Ve ıo: 
mlteyl teşkil eden btittin bu efendiler pıı;. 
!arın peşinden koşuşmıya başlıyorlar. ., 
Cenabı hakkın bir süpürge darbeslle ha\1l) 
savurdutu bir nimet gibidir. Bir şey gel ~ 
temizliyelim. Başka bir savruntu.. yenici' 
başlıyorlar! ,t 

Ur. Peki, Emille Lul ne yapıyorlar? Ta~ı~.,ı 
Onun vazifesi makina geçerken bir pul arasından uzaklaşan bu iki yolcuya dııt:..,. 

atmaktır. "Emil, Emil.. pulunu at,. 0
• 

45 etmiyor musunuz? Gene bir firar. Hürf'J 
numara ile meşguldür. Makine. pulu atılma-

taka te can feda.. rl 
dan geçer, onun önündeki parçasını • (Hürriyete can feda) gösterdiği ri 
maz Ve bu sonuna kadar böyle gider .. Blr P rl d yerele takdire mazhar olan " a s a ~_, 
dUdllk sesi .. Makinalar du~r. Ustabaşı, a,. altında,, vazıı sahncsl meşhur Ren6 cıal~ 
şıkı clilşcydanın yanma kadar gelir. MUna- eseridir. Ren~ Claire, itina ile vticude ı;r_.,, 
kaşa.lar ... O, hürriyetini istemektedir. Fırlar diği bu filmde pek çok yfmlllkler göstert"."~· 
gider .. nereye?.. gözUnUn gördUğU ye:,e.. tir. Filmin, mevzuu, temsil 1Ubarile fevJCYıı' 
kendini muhteşem müdiriyet kapısının ° · de gUzclliğl.nden maada ilk kısımlarmrll ııt 
nünde bulur. İçeri dalar.. men kAmilen denecek derecede musi~ 

"Bu ne iş? Sen misin, bonjur Lul..,. .. doldurulmuş ve tekmilinde de muhavc "y1l' 
"Bu çocuğun gilphesiz bana bir sozil ytizde 25 e inhisar ettirilmiş olması en bil 

var .. Bir dakika.,, meziyetlerinden birini teşkil ctmekted;..--r· 
eli • t d s nda iki hapishane arka· 

MU rıye o a ı l L . .. binlik UllllllllllllllllllUll•I 111 lll!lllllllllllllll!llRl1111Jilll!UllilillllDlllRllJlllllll 
daşı anlaşmıya ba§lar ar, uı once 

1 

banknotlara müracaat eder. Sonra silt'ih çe- Tıkızhda yeni 
ker. Fakat, Emil Luiden ayrılmak istemez. h f J 
İkisi nihayet anlarlar ki bir kUl teşkil et- ar er 
mektedirler. Kucaklaşırlar.. • .• •• y k 1otl' 

şimdi iki dost ebediyen birıcşmıu1er. ~ lskeçenın Kuçuk a a ~ rf· 
akşam mUdürtin evinde bir gala zlyafetı kasmda bugüne kadar yenı ~il ıJ 
vardır. Emil bittabi bu sofrada eksik ~e l J t . t k b 1 etOJ•Ye 
ğildir. Onun adabı muaşereti biraz eksıkse er e edrı sa ı a ~ . snrU" 
de arkasında elbisesi ve ş.ayanı hayret bir yegane köy Tıkızlı ıdı. .~. ııe 
iştihası var. Bu tştiha bUtlın mısn!lrlerl ka· bir memnuniyetle öğrendıgıfll dl 
çınr. İki dost buna pek c;ok gülerler ve bU· •• • .. halk• 
tun gece eğlencelerine devam ederler. Bunu gore nıhayet bu koy rıııl" 
kendisi ıçın bir hakaret telllkki eden mildi· bir kaç inatçı müteassıbın flerİ 
re, bir Dtik'le gider. kavemetini kırarak yeni bar bi~ 

"Madam mı·? Evet efendim, madnm evi k l . k lar 'ı/C 
me tep erme oymuş 

1 
o' tcrkediyor... f1 r e 

"Çok gUzel. Hürriyete can feda .. ., amum dersleri bu bar e 
HUrrlyet iştir. Gülerler. Ve iyi birer uy- kutmağa başlamışlardır. 

kudan sonra ertesi gtin tekrar fabrika mil· f 
dürUdUr. O gtin, yevmiye yalnız başına b rlC 
10.000 Fono çıkaracak olan yeni imaıa.tha· Yunanistanın 8 
nenin resmi ktişndı yapılacaktır. 

- Bak Lui.. Ben 45 numaralı matmazele 
tLşıkrm .. 

- Kararlaştı. Amcasının muhalefetine 
rağmen onu alacaksın. 

Amca, mtidtirc muvafakat gösterır. Fakat 
45 numaralı matmazel: Hllrriyete can feda .. 
demektedir. 

- Ü'ztilme Emil, her şey yoluna girer. 
MUdtir efendi, nutkunu hazırlamak üzere 

evine gider. Orada,. uşaklarını bağlı, ve 
karşısında tahta at amilleri bir dtizUne ha· 
pishane arkadaşını bulur. 

borcu etit' 
Yem hükumetin vi.icude /u,.-11 

diği bir cetvele naza_r~P i tıtİ' 
bükümetinin 15 teşrınısan ol•" 
hinde memaliki ecne.biyeY~ol•'' 
borçları tam 550 mılyon jll 

b ·· k ·· esmi kurs ı:i yani u gun u r . b...., 
91,575,000,000 drahmıye 
ohoakta idi. 
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N~·~·;fk.;d;;~ ... ~ükemmel L.M. Storey 

: .................................................. ._..= 

bir kadın · sayılır ? 
Ayni zamanda .. ev, 

kadını olabilen 
süs, meslek 
kadın .. 

h Y "!adığımız asırda muhtelif sa· te anlatmayı gelecek haftaki ka· 
. a arda erkekle müsavi derecede dın sayıfasına bırakarak, onun 
; bulan ve yapan, erkekle yan mücadele usulünden takdirle hah· 
d arıa erkek gibi çalışabilen ka • seden kadın Dr. Alma St. Vitlin· 
ltıtı, e11 işlerile alakasını büsbütün Frişen tarafından bu hususta ya· 

~'ıniş mi demektir ve kesmeli zılan makalenin, mücadeleye gi • 
tt\ıdir? rişildiği zamanki vaziyete ait kıs· 
t liak ve çalışma hürriyeti nok- mını yazıyoruz: 
asınd k d k ki · d an a ımn er e e aynı "Birçok sene evvel, Amerika seya • 

, ereceye gelmek üzere bulundu - ' lıatinden dönen bir Avusturyalı ter
gll sıtalarda, bu, Avrupada bir 1 biyeci kadın, yüksek mektep talebesi 
lllesefe olmuştu. Ve hala da bir 1 kızların hazır bulunduğu bir toplan
Çtok Yerlerde münakaşa mevzuu tıda Amerikada Darülfünunlu kızla 
~k· , 
~ ıl ediyor. Aile kadını, süs rın bir taraftan tahsil ve tetebbüle 
d dını, meslek kadını olarak ka • uğraşırken, bir taraftan da ev kadı
t 

1~lar kendi kendilerini bir nevi nı olmak Jıususundaki kabiliyetleri • 
~ 'kki tasnifine tabi tutuyorlar. nin inkişafı için nasıl çalıştıklarına 

işaret etmişti. Genç Avrupalı kızlar, 

bu sözleri istihza ve gülüşle karşıla-

fi .A.vusturyada, bu düşünüş anar 
h 11 

ile mücadeleye girişen ağır 
/·th kadınlar arasında, Dr. Ma -
'11~a. Mareşin mühim bir mevkii mışlardı. Onlar, tıp veya felsefe dok-

d ll'dır. Bu ciddi düşünüşlü kadın, toru olmuş bir kızın. önlükle mut • 
alii}f·· d 1 b "k ld fakta yemek plı:irir yalıut memede ' unun a ta e e ı en o u • ·x 

kll gib· · d" A 'f çocuğun beşiği yanında durur vazi· lt ı, şım ı vusturya maarı 
yette göz önüne getirilmesinden, fev
kalade bir alay mevzuu çıkarıyorlar
dı. 

llle~aretinde edindiği yüksek me • 
l' llriyeue çalışırken de, kadınla -
tı1.tı. kendi kendilerini böyle tas
~~flere tabi tutmaları aleyhinde • Şimdi hadiseler gösteriyor ki, ev· 
dl'r, Onun fikri, şu: Kadın , .·adın· velce böyle düşünen, meslek lıayatın-

ll' M"k h ' U emmel kadın, h ev, da erkekle agnl derecede olabilmek 

h~ıın s~s, hem meslek kadını ola· için ev kadını hususiyetinden sıyrıl
~ 1 e?ıdır. Bir kadın, bu üç şeyden mak icap ettiğine kanaat getirmiş o-
alrıı.z b' . ·ı y "h ~d ırısı e ugraşmayı tercı lan tahsildekt kızlar, kısa bir zaman-
~ 'tıe, o, üçte bir nispetinde mü· da bu düşüncelerini tamamile dcğiş
İa~lt\rneldir. İkisile meşgul olmayı tirmişlerdir. Yüzlerce yüksek tah
~ erse, üçte iki nispetinde .. Tam sil gören kız, şimdi ayrıca ev kadını 
.... anasile mükemmel oluc için, Ü· 
'°llll" 'S' olmayı öğrenmek de icap ettiğini an-
ltt k d~ ayni derecede benimse • lamıştır. Hedefini isabetle tayin eden 

e ' hıçbirini ihmal etmemek la· · .. 
~ttltdır. ı ve bu salıada. bır ısla/ıatçı rolu oynı-

p ak .. .. .. . yan Dr. 1llarıya JJ-f areş, genç kızları, 
d at, uçunun de aynı zaman- . 
a \>e • d d b . hatta muallim/erile birlikte, fakır 
~ . aynı erece e enımsen - . 

eaı la ld•w• h ld .. .. olsun, zengın olsun lıer kadının ev 
d~ . znnge ıgı a e, uçun • . . . .. ~ . 

t\ ık1· · • h t b" . . . 'h l ıdaresının her safhasını ogrenmesı ed sını, ya u ınsım ı ma 
et\ k d 1 d 1 5 d lüzumlu olduğuna ikna etmiştir.,, t~ a ın ar, o u. . . a e· 

Tuvalet için 
müsabakalar! 

Avrupa şebir]eriode sık sık 
vesileler bulunarak, kadınları a
lakadar edecek müsabakalar 
tertıp olunur. Bu arada tuvalet 
müsabaka l arı da vardır ve bil-

~, hıakaleler yazmak, konf e • 
~tı'lar \'ermek şekillerile iktifa 
~i\ek, vaziyeti kendi akışını ta· 
l~~ bır~kmalı mı? Hayır! Kadın
Ilı~ il, hıç değilse çoğunun tam 
d~hasile mükemmel olması için 
~i~aa esaslı surette çalışmalı. En 
het'> de ihmale uğrıyan hangi ci -
he., 'k Sus kadını olmak temayülü, 
le~ ,adında ezelden mevcut. Mes 

tta.d hassa sık yapılan müsabakalar, 
~cı..... ını olmak hevesi, epey 
ı ... •and bunlardır. ıti., Ş anheri o kadar kuvvetli 
ti~.ı.\l halde? En zayıf cihet, 

'l\ • ı l) aı e kadmı olmak hususu! 
~()}'d r k Mariya Mare§, bu teşhisi 
~U b \l tan sonra, en zayıf gördü-
1Çitı. \t cepheyi kuvvetlendirmek 
il.ile kil~tet göstermiye başlıyor,· 
~ta; •nı olmanın lüzumsuz bir 
b· dıt\}1~1 old~ğun~, süs ve meslek 
ır a'r d arı ıle aıle kadınlığının 

•ı &. a b" l ~\iınıc •r kadında toplanma· 
e.,~ k ll:n olmadığını ileri süren· 
)~ eir~~!t devamlı bir mücadele
~·l'iıtir.~1Ybor. Dr. Mariya Mareşin 
ıtı}' ı.1 u .. 
~ etli ne . nıucadele, muvaffa • 

e)e}'i lıceler vermiştir. Müca· 
)'ff,kx ne tekilde yapmıştır mu-
t~. }'etli . ' 
) ı!tir' '8 neticeleri nasıl 1elde 
\)~_ 'latt~ u nıiicadelede, dikkat 
'tt ~diJll\~}'~ndırıcı bir usul tat • 

lJlır. Bunu etraflı suret· 

Mesela, en çabuk, en kolay 
•e ayni zamanda en zarif tarzda 
saç düzelten berber, kimdir? Bu 
maksatla bir miisabaka hazırla· 
mr. lstiyen berber, bu müıaba· 
kaya girer. Her biri, başka bir 
kadının saçlarile meşgul olur. 
Bu esnada jüri heyeti, müsaba
ka yapılan salonda çahşmalarmı 
gözden geçirir. 

Nihayet, bütün saç tuvaletleri 
tamamdır. Jüri, tetkiki neticesin
de, en ziyade muvaffakiyet gös· 
teren berberi, tayin eder. Tabii 
onun için, bu, emsalsiz bir rek
lamdır. 

Bu müsabakalara, seyirci sıfa
ti le birçok kadm gelmekte, mü
sabaka salonlara, birçok şık ka
dının toplandığı yer olmaktad1r. 

Polislikte muvaffak 
olan bir kadın ! 

JJ1uhtelif sahalardaki faaliyetleri 
ile kayde değer muvaffakıyet ve hu
susiyetler gösteren kadınların bazı • 
larından bundan evvelki kadın sayı
falarında bahsettik. Bugün de başka 
birisinin hayatını anlatıyoruz: 

Mis L. M. Storey, fevkalade 
iradeli, zeki, metin ve intikal ça
bukluğuna sahip bir İngiliz kadı
mdır. O, erkek gibi çalışmak is· 
terken, hangi meslekte daha çok 
muvaffak olabileceğini düşünmüş 
ve neticede kendisine şu mesleği 
uygun bulmuştur: Polislik! Ka • 
rarım verince, derhal vazife al • 
mak üzere müracaat etmiş, çok 
geçmeden Liverpol şehri polis 
teşkilatına girmiştir. Kısa: bir za· 

man zarfında en esrarengiz gö· 
rünen cinayetlerin kördüğümü • 
nü çözmekte, caniyi meydana çı· 
karmakta gösterdiği muvaff akı • 
yet, hakkında büyük bir alaka u· 
yandırmış, polis müdürlüğü, ar • 
tık en güç tahkikat işlerini ona 
vermiye başlamıştır. 

Mis Storey, polis işlerinde ça· 
lışmıya başladıktan bir kaç sene 
sonra, Liverpol polis idaresinde 

mühim bir ı;Jlevki edinmiştir. Bu 
aralık, hu sahada başlı başına 

serbest çalışmayı daha muvafık 
görerek, resmi vazifesinden çe : 

kilmiş, hususi bir polis hafiyesi 
bürosu açmıştır. Bu büroda çalış· 
tırdığı memurlar da, tamamile 
kadın yahut kız memurlardır. Bü 
roda her türlü işlerin takibi, mey· 
dana çıkarılması kabul edilmek -
tedir ve başta Mis Storey olduğu 
halde, bütün memurları Üzerleri· 
ne aldıkları işleri büyük bir cesa • 
retle başarmaktadırlar. 

Kadın, polislik edebilir mi? 
Bu husus, - Avrupanın bir çok 
memleketlerinde olduğu gibi, biz 
de de artık münakaşa mevzuu 
olmaktan çıkmıştır. Geçenlerde 
Huceste H. ın bu sahada çalışmak 
üzere müracaat ettiği, müracaatı· 
run kabul olunduğu ve kendisine 
vazife verildiği hatırlardadır. ller 
de başka Türk kadınlarının da 
bu sahada çabşmıya başlıyacak • 
ları şüphesizdir. 

Kadıfe is • r ın e r 
Bu sene kadife şapka, eldiven, 

elbise moda olduğu gibi, kadife 
İskarpin de modadır. Bilhassa 
Viyanada, üstleri kısmen ve ya ta 
mamile kadife kaplı iskarpinler 
giyilmektedir. 

Sayıfa 7 

.Moda 3la6edeıi 
-·•.&UU: ··············--··········-----

Bu kışın İnodası artık 
kat'ileşmiş demektir 
Şimdi daha ziyade ufak, tefek 

yenilikler beklenebilir 
"Paris moda müesseselerinin kol- Bu hafta, şapka ve manto lla· 

leksiyonlannda görülen yeni yeni mo riç olmak üzere, hoşa giden tefer· 
dellerin bu kı§ın modası üzerinde ar- ffe=••---
tık bariz bir tesiri olanuyacağı mu- l 
hakkaktır. Bunlarda görülen yenilik
lerden, ancak ilkbahar ve yaz moda
sının alacağı şekillerin tayininde, 
mevsimlere göre bazı tadillerle istifa. 

de olunabilir.,, 

Bu satırlar, tanınmış bir Avru• 
pa moda mecmuasından alınmış
tır. Şu halde kış modası, kat'ileş· 

miş demektir. Tabii, ufak, tefek 

bazı yenilikler daima yapılabilir. 
Bu kat'ileşme, kış modasının ana 
hatlarına aittir. 

Şapkada, mantoaa bu kış mo -
._, 'b 0 h • 1 .. I uasmın ne gı ı ususıyet er gos • 
terdiğinden, bundan evvelki haf· 
talarda uzun uzadıya bahsettik. 
Bu hafta bunlarda yeniden kayda 

değer teferrüattan hususiyetler 
yok. Anlaşılan şimdiye kadar or
taya koydukları modellerin be· 
ğenildiğini, tuttuğunu gören mo • 

da müesseseleri, artık yeni şekil· 
ler aramakla yorulmaktansa, be· 
ğenilen, tutan modellere göre sa• 
tış yapmakla uğraşmayı tercih et• 
tiler. Fakat, buna pek güven ol -
maz. Bu bir haftalık dinlenmeden 
sonra, gelecek hafta türlü türlü 
yeniliklerle karşılaşılması, pek 

mümkündür. Yalnız, yukarda işa 
ret ettiğimiz gibi, daha ziyade te• 
ferrüata ait olmak üzere! 

Zarif bir Cirme gömlek 
rüattan bazı yenilikleri kaydedi • 
yoruz: 

Yakalarda dantela 
Bir zamanlar çok moda olan 

ve son zamanlarda hayli ihmal 
edilen dantela, yeniden rağbet 

göreceğe benziyor. Yakalarda süs 
olarak danteleden istifade edil -
mektedir. Viyanada kadifeden 
esvapların yakalarına dantele ko 
nuhnasının çok yerinde olduğu, 

kadife ile dantelenin çok uygun 
düştüğü kanaati vardır. 

Ancak, bunda da sadelik gö
zetilmekte, dantelelerin şekilleri 
fazla girintili, çıkıntılı olmaması
na itinalı davranılmaktadır. 
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Pek dar etekler ! •• 
Muhtelif devirlerde yapılan 

türlü türlü moda acaipliklerinden 

1910 da ... 

birisi de, 191 O senesinde görül • 
müştür. 22 sene evvel! 

Bu, oldukça yakın mazide, e
tek lerin gayet dar ol.ması moda 
idi. Belden hemen hemen topuk
lara doğru inen eteklikler, yu -
kardan aşağıya kadar pek dardı. 

Ayni zamanda, b luz, ceket gibi 
vücudun yukarı kısmına geçirilen 
şeyler de dar. Uzun kollu ya?ılan 
bluz ve ceketlerin, kolu bileğe 

kadar kapatan kısımları da dar •• 
Fakat, modaya uymak endişe• 

sile böyle dar kostümler yaptıran 
kadınlar, bilhassa etekliğin dar 
olması dolayısile güçlük çekmiş • 
lerdir. Öyle bir vaziyet, ki yürür• 
ken rahat adım atmanın, biraz 
hızlı, çabuk yürümenin imkam 
yok. Böyle bir tecrübeye girişse • 
ler, sokak ortasında tepe taklak 
düşecekleri muhakkak. Onun i . 
çin, adeta yerinde sayar gibi usul 
usul, hesaplı yürümek çaresizliği 
var! 

Tabii her moda acaipliği ka
rikatür mevzuu olduğu gibi, bu 
acaiplik de gözden kaçırılmamış. 
Karikatüristler, kadınların uğra
dığı güçlükleri eğlence mevzuu 
yapmışlar, mizah muharrir leri, 
bu mevzu etrafında tuhaf fıkra
lar bulmuşlar. Bu darlık modasın
dan istifade edilerek, bir çok ki
şinin resimle, yazı ile neşesi art· 
tırılmış ! 

Neşrettiğimiz karikatür, bu
dar etek mcdasma a it karikatür· 
lerden biridir. Kadınların sokak· 
ta rahat ve çabuk yürüyebilmek 
imkanını r.ıncak iskarpinlerine pa· 
tenler bağlamak ve bir köpeğin 
koşuşuna t5.bi olmak şarti le, bula-
bileceklerini ifade ediyore . 
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4.100 
o 

40 

90 
1.110 

4.08 a.ı 
493 a.2 
409 a. 
oOO 8. 

500 b. 
501 
502 
5')3 r.. 
503 b. 
ıoı a. 
S04 b. 
505 
ııos 

507 
508 
500 
510 8. 

510 a. 
511 c. 
!Jl 1 d. 
ısı:: 

514 
:. ı t.. a :>.c. 
51:i c. 
r.ıı:; d . 
sır. 

r.17 

54.740 
9.920 
i.920 
4.130 

20 

130 
ı.aııo 

2.480 
39.521) 

li.4::0 

630 
240 

o 
46.070 
s.coo 

810 l.O!Q 
"A,, llatesır.j • .::Jr. 

70 l.s20 
4.880 3.090 

"F., listesindedir. 
uAu c 
'F,, c 
,,A" c 

450 
6S.OSO 

J .'l10 

250 
6.240 

"A, F,. lis~d"dir. 
100 100 100 

6."20 ::ı.s:o E.~~:> 
f.7 51 :> ~5.910 ~ •. 1;;ı 
" ." .. list""'nd .. .Ur. 

c c 

"l:'., listesindedir. 
,,F,, c: 
"A ve F .. l 'st"'c~c'"l1•Jn· 

,,A .. llst":injcJir. 
< c 

518 1.140 500 3.520 
IJl~ "A,. llntcsindedir. 
:i20 a. ı.869 910 2.000.370 20774 7W 
li20 b. ı 70 4.46() 1.130 
521 "D,, listesindedir. 
1523 n. ,.A,. c 
523 b.l "F., c 
Ci2~ b.2 ,,A,, c 

5"3 b.2 150.000 100.000 100.00C 
523 c. 11.640 36 62(1 19.600 
524 a.b. ''.A., listesindedir. 
025 b. 10.~0 16.520 18.200 
fi2G c. O 160 Cil 
527 "D., listesindedir. 

1 
152 a. 
:;2., b.l 

j 023 b.2 

< 
7.490 

320 

., 
15.120 

2.200 
1:.640 

400 

529 a. 
ı529 b. 

"D,. l!Jıteslndedir. 
,,A., c 

529 c. 32.610 17.560 57.020 
529 d.2 "D., llsteslndcdlr. 
(130 
531 a. 
531 a. 
(131 b. 
531 b. 
532 a.l 
582 b. 
532 c. 
532 d. 
533 
534 
535 a. 
535 b.1 
535 b.l 
535 b.2 
1537 a.ı 
587 a.2 
537 c.l 
537 c.2 

c < 
< < 

40.600 291.ıOo 134.750 
"0, ,llıtesindedlr. 

15.020 423.690 306.450 
67.410 34.610 36.180 • 
11.100 670 1.850 
26.650 5.030 16.000 
11.440 
42.830 
12.980 

5.320 

1.370 11.270 
56.680 49.040 
47.030 5.340 

4.090 7.050 
"D,. listesindedir. 

16.610 13.130 7.970 
22.350 3.040 2.260 
1.010 
1.800 

540 
210 

4.040 
1.640 

300 
140 

2.170 
170 
20 
o 

Ci38 a.b.d.h.v. "D,, listesindedir. 
538 c. 82.160 35.1560 73.430 
1538 d. 
539 d. 
539 h. 
539 v. 
1540 
Ml a. 
541 b. 
541 c. 
543 
1544 a. 
5H b, 
545 a. 
545 b. 
tw5 b. 
546 
!548 b. 
549 a. 
550 a.2 
550 b. 
551 
552 a. 
552 b. 
552 b. 
552 c. 
1553 a. 
553 b. 
554b.c. 
555 
556 a. 
556 b. 

557 a. 
557 b. 
558 a. 
558 b. 
558 c. 
55S d. 
ti58 b.1 
1558 h.2 
558 h.3 
559ıı..ı 

!559 a.2 
559a.3 

550b.1 
559 b.2 
1>62 
563 
564 a. 
M4 b. 
565 Q, 

565 b. 
565 b. 

80 
7.720 

410 
20 

60 
4.270 

170 
110 

31.780 19.040 
10.6•0 18.700 
l.ı20 1.260 
4.310 880 
1.350 110 

250 80 
"A,. llıtesindedir. 

13 o 
4.500 

380 
o 

25.ı30 

8.320 
810 

3.830 
o 
o 

2.050 2.200 3.080 
"D,. llıteılndedir . 
c 

11.140 
200 

8.160 
10..-80 

c 
19.530 

200 
4.490 

10 
"A,, Uste.ıılndedlr. 

9.880 • 
200 

7.300 
3.620 

20.280 25.880 27.820 
"A;F,. listesindedir. 

50.250 26.350 75.030 
850 1.660 760 
220 o 60 

5.140 6.180 5.~o 
"A,. listesindedir. 

< < 
c c 

40 80 

4.!570 5.220 
330 400 

"A,. ILı:ıtesindendir. 

3 o 
20900 

120 

60 530 3.200 
"D,. liste.ıılndedlr. 
.,A,, c 
MlO 

o 
2U40 

500 
o 

600 

20 
50 

630 
280 
310 
760 

3.660 
o 

9.930 
o 
o 

280 

10 
o 

1.250 
3.270 
sıo 

500 

10.910 
10 

34.000 
280 
140 

160 

80 
50 

1.050 
57( 
80 

440 
930 940 840 

"D,. listesindedir. 
1.880 1.540 2.540 

567 a. 330 290 530 

li61 b. 90 50 20 
1569 a.b.c.d.b.1 "A., listesindedir. 
569 h.1 2.030 440 810 
569 h.2 
570 b. 
l>70 d. 
571 
573 a.b. 
573 a. 
573 b. 

"F,. listesindedir. 

700 L280 
620 440 

"F, .ııstes.indcdlr. 
770 !l90 

ıs10 59:> 

S.970 
150 

480 

1.29() 
574 b.d.h. "A., listesindedir. 
li75 
576 a.b. 
576 a. 
577 b.d.h. 
578 

c c 

"F.. listesindedir. 
550 250 

"A., llsstesindedir. 
< c 

579 a.b. ''F,, listesindedir. 
5!!') :ı . b.d.lı. "A., c 
ı..~1 c < 

582 b. 
5<~ b. 
r;g4 a.b. 
l585 a.b.2 
ss:ı 
5Si a. 
587 b. 
Mı ıı. 

r;93 b . 
593 c. 
(il)j b. 

50'.i c. 
593 
597 
503 
601 c.ı 
606 
607 a. 
607 b. 
807 d.l 
607 d.2 
607 lı.l 

607 & 

330 
10 

340 
20 

"A., listesindedir. 
c 
< 

c 
c 

< c 
c c 

"A .. listesindedir. 
22:> 120 
330 830 

10 o 
530 l.SGO 
170 50 

"A, ,listes!ndec!fr. 
.. O,. « 

2 o 
70 590 
o 30 

"A,. llstes!ndedlr. 
1.480 480 
"A.. llıteslndedlr. 

850 o 
600 1.280 

250 

:ıı) 

60 

130 
1.290 

30 
l.56') 

60 

l 
510 

o 

1.220 
800 

608 
609 
610 
611 
612 
()13 
6B 
615 
616 
617 a. 
617 b. 
617 b. 

618 
619 
620 
621 
62:5 
626 
627 
623 
629 
630 a.b. 
631 
632 a. 
632 b. 
632 c. 
632 d. 
632 h. 
633 
634 
635 

"A., listesindedir. 

" 
" 
" 

40 20 
100 150 
300 1.180 

"D., listesindedir. 
700 700 

1.240 1.110 
ı.ooo l.ooo 

"F., listesindedir. 

" 
"D., listesindedir. 

.. 

110 

560 

o 
1.290 

" 

320 

5.460 
o 

60 

6313 a.c. "A,. llıtesindedir • 

• o 
50 

210 

700 
7.6ıo 

1.000 

150 

2.9SO 
1.490 

10 

686 b. 3 3 40 
637 
638 
639 
640 
641 
6'2 
648 
6H 
645 
646 
647 
648 
649 a. 
649 b.c.l "D,. liıtesindedir. 
649 c.2d. 
650 
6lil 
652 
653 
654 "A., listesindedir. 
6l5!5 "'" 'Q { 

6156 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 a. 
665 

" .. 
" 
" .. .. 
" 

" 
•.ooo 

" 

" 

" 

•. 290 8.190 667 a.2 
G67a.3 
667 d.h. 
668 a. 
665 b. 
669 8.c. 
671 

1.590 1.570 7.640 
"D., listesindedir! 
7.500 o o 

o 370 
"D., llıteslnded!r. 

674 3.570 190 
675 "F., listesindedir 
G76 20 150 
G77 250 1.310 
677 "D., listesindedir. 
678 
679 a. 
679 b. 
679 c . 
67!) d. 
650 
681 

18 
o 

l 000 
o 

10 

10 
o 

360 
o 

800 

110 

1.020 

20 
o 

180 
9 

1.430 
40 

380 

6S2 a.b.ıc.h.v. "D,. liı:teslndedir. 
6S3 n.b.lc.h. ,. 

" 687 
688 A.. 

683 b. 
680 
tiuJ 
GJl 
692 a.b.c. 
C93 
G94 b. 

G9ı e.l 
C9ı c.2 
695 a. 

" 
o o 

"D., !lı~esindedir. 

" 

"A., llskslnd.:ındir. 

2.001) o 
1.000 o 

605 b.c. "D., listesindedir. 

90 

o 
o 

69:i d. l.9J6.770 1.827.0SO l.62i.650 
69~ h.v. "A,. l!steslnde::lir. 
606 o o 42.250 
697 "A,, listesindedir. 
G!l~ .. 
C90 .. 
700 b. 
700 b. 
i02 

4.SSO 3.470 6.000 

i03 a. 
703 b. 
703 c. 
i03 d. 
703 h. 
703 v. 
704 a.2 
104 a.3 
7'04 b.l 
704 b.2 
704 b.3 
70<1 c.1 

"A., listesindedir. 

a.coo 
70 

840 
l 

470 210 
''A,. listesindedir. 

31530 2.~00 

090 o 
"A,. ııstcıılndedfr. 

o 50 
10 l8 

ueo ı.ooo 

2.670 S.830 

740 
::o 

680 

2.120 
o 

60 
n 

1.030 
6.900 

704 c.2 2.430 
704 c.3 10.720 

2.ıoo 

9.200 
705 "D,. listesindedir. 

6.310 
16.920 

705 850 50 • .500 
706 "A,, IJ.stesindendlr. 
707 
708 J .400 1.370 
70& "A,. listesindedir. 

l.200 

709 a. 7.490 ı.050 3.040 
7C9 b. 10.050 90 7.000 
710 a .b.c.d.h. "A ve F,. llıteSindedlr. 
710 v.z. "A,. listesindedir. 
711 a.b.c.d.v. "A, F,. listesindedir. 
11ı h . "A., 11.steslndedir. 
712 "A,F., 
713 b.c. ,.F,. 
7H a. "A., 
714 b.c.d. "A,F., 
7US a. ,.A., 
715 b.c.d. "A,F,. 
7ıG a. .,A .. 
716 b.c.d.h."A,F., 
717 ,.A,. 
718 
710 
720 
721 

.. 

722 a. 'A,, 
722 b.c. "A,F,. 
723 a.b.c.d."F .. 
723 h. "A,F,. 
724 
7215 
726 
727 
728 b.c. 
720 
730 
731 b. 
732 b. 
733 
734 b.c. 
735 b. 
736 

" 

"F,. 

" 

" 
737 a. "A,, 
737 c.d. ,.F,. 
738 "A,F,. 
739 b.c.d. "F., 
740 b. 
741 
742 

" 

" 
''A,F,. 

" .. .. 
" 

" 
.. 

" 

" 

.. 

.. 

" 

.. 

" 

743 
144 
745 1\, 

7~1S b. 
746 
747 
748 

"F,. listesindedir. .. .. .. .. 
749 a.b.c. .. 
749 d. 1.500.000 o 
750 b. 
7151 b. 
752 
'i53 

"F., listesindedir, 

" " .. .. .. " 

o 

754 a.v.h.y.k.1.m."A,F,. listesindedir . 
754 b.c.d.h.z.t. "F., llstestndedir . 
755 "F,. llsteslndedfr . 
756 b. 
75C d. 
757 
758 
750 
760 
762 
763 

980 520 
"A,F,. listesindedir • 

" .. 
" 

" .. 
764 "A,. 
765 

':"66 
767 
768 
769 
770 
771 
i72 
;-73 
774 

'"F.,, 

.. 
IA. f') 
WJ 

" 

.. 

.. 

.. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. 

7i .5 IF) listesindedir. 
7i6 
777 
778 
7';"9 
:-so 
i81 
i82 
':"83 
:'84 
78~ 

786 

i88 
789 
i90 
; 91 

" 
" 

(A. Fı 
W) 

IA F) 

<Fı 

ı\) 

(FJ 
. , 
., 
.. .. 
" 

.. 
,. 
.. 
.. 

.. 

.. 

.. .. .. .. 

.. 

.. .. 

.. 

.. 
.. .. 
. . 

.. . .. .. 

794 
716 
798 
7Q9 
600 
801 
802 
803 

., ~ , 
·;Devan~ onuncu ıaTI' 
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=-----
ayyarecilik yeai bir Bu adam da 
ll'Yaff akiyet kazanıyor kim acaba? 
• 

ıç bir yere konmadan devrialem 
apınak imkanı tahakkuk ediyor 
Oııuın·· 
feler~zdeki ay içinde uzun hangi noktasından diğer nısfında-
İf 1 Yere konmadan uç • ki her hangi noktaya bir yere uğ-
l' 

1~ Yeni Ye son derece mü- ramadan ve bir yere konmadan 
"leob .. l 
' l us er yapılacak, bu te- inmek imkanı pek yakında müm-
't··er heticcsinclc bir tayyare 1 kün olacaktır. 

Un d·· ht. 
1 
unyayı devretmek im- Balonlarda kuvvetlerini 

tiQı,; olacaktır. Yalnız bu de müthit surette arttırıyor 
tak hattı arzları üzerinde FR1EDR1CHSHAFEN, 28 (A. 
) • ".e ge~ilecek mesafe A.) - ~ olf ~jansınd.an: Zeplin a

ırtılden ıharet olacaktır. tölyelerınde ınta edılmekte bulu-
~Irda l d k .. .. .. d k' . . d tek uzun ucu~ ar a ırı • nan ve onumuz e ı sene ıcın e 

u;rlar 5012 ~li. geçmei:üi~ ilk defa olarak uçacak olan kabili 
hor. Bu itibarla yeni uçuş· sevk balon, dünyanın en büyük, 
ınu ltıeı:af enin iki mi:;linden en süratli ve en elverişli balonu 

)"fa.a. Yarılacak demektir. Ye- olacaktff. 
tirteler bu mesafeyi temin c- Balonun tulü 250 ve kutru 40 

il · metre olacaktır. Kamaraları biri-
"ll ıib. 

ti h ~ uçuşların ameli bir birinin üstünde üç katta bulundu· 
)oJct aız olmıyacağında şüp • ğundan, uçan bir eve benziyecek-
. ;r. Fakat bu tecrübeler tir. Kont zeplin balonunda beş 

11 
e, he!" hangi bir noktadan motör bulunduğu halde yeni ba-

1~ en uzak mesafelerine· londa dört bin beygir kuvvetinde 
tıtınek imkanı ha11I ola • dört motör bulunacaktır. Bu mo

!~ türler, balonun saatte azami 150 
tı tl\ den beri tayyareciliğin kilometre kat' etmesini temin e -
~ ~a.ffakıyct adır.1ları, o • clecektir. 
ıiııe erıi ır.uvaff akıyeti elde Molör miktarının azaltıL.-nış 
iııttı l'ilrd:.m c.lc::chtir. Bir olmasına rağmen yeni balon, 

~erı· eden dünyayı devrede - 210.000 kilo sıkletinde yük kaldı
t 

1 
ta.;ryarcler kuyruksuz o • 1 ra.caktrr. Halbuki Kont Zeplin, an 

~le llğı!· makina ile müceh - cak 120.000 kilogram kaldırabil-
~ Utıcıcaktır. ı mektedir. 
~it r::ı~.ki:lalar daha tim- Yeni balon, mürettebatından, 
~ ;.rik:ı ve Almar.yada I postadan ve etyadan baıka 100 

.ct4<l:r.i~ buknuycr. İngil- ı yolcu nakledebilecektir. 
~e ı 

't~ Uçuç tcc•üb~lc:-i y.:.pıl - ı Kont Zeplindeki benzinle mü-
' t\et:cc<le hu ın<lkinclerin teharrik beş motörün yerine kaim 
ı,ten f azia kalmıya müsait olan ham yağ ile müteharrik dört 

~I 1 anla!ılmrntır. motör, tamamen alüminyomClnn 
ec ı • 

\. e., ay zarfmdn yapılacak in!a edilecek ve balonun cenubi 
' ~ .. ':tl, lskocyanın hattı arzı Amerikaya kadar icra edeceği se· 
~~~ Y.:lp:!~caktır. yahat esna:ında takriben Kont 
, l-:· ıden yapdan hesaplara Zeplinden dört bin kilo az sarfe-

Qrei~ ··- . ""• ... ı;ı nısf~.:dakı her clecektir. 
tnttıınuı mıı m11n1111mmn11W111"9'HJR1fllhlllll~..-~ ............ ----------

Cemiyetinin kongresi 
. (2 inci sayıfadan devam] 
~llb" .. 
~ e . "Yuk yardımları ile bu mekten mütevellit ıevınç içinde 

rı!rtıi~ ve Türkiye havn- emniyet ve huzurla vazife batın· 
~\lntazam seyrisefer ya- dadır. Bu tutumla ve bu yürüyüş-

.. ~~İYetinc ve yoluna gir- le ümit ederim ki çok yakın bir 
)~. ha.ılangıç hnva kuvvet- istikbalde daha büyük muvaffakı
e.ı's ta 1nkişaf ı icin büyük bir yetler temin etmiş olacağız. Yük-
"e ,: "'-.. -~'>~ ~u kadar beynelmilel s~~ huzurunuzda.~ ayrılırk~n 
~ı it· aleminde işgal ettiği T urk ordularını yuksclten azız 

~fli t 1~tile d t · · 1 milletimi yük~ek Jahularınızda 
• Qjl' e va anımız ıçın . 
:"ı "~ "tazifedir • ' selamlıyarak sözüme nıhayet ve-
1~ L. 'de ·· rıyorum "İl' urnt ederim ki cok · 
"'· ~- ~ l . (q"k rtıa.nda tayyarecileri- Cemiyet için ma i senenın ıp-
~ 1)~ h 1 tidasının Hazirana alınması do· 
-.,t\a ava arını bir ba!tan 

L. \, A. kadar kat' edecek ve layisile gelecek kongrenin 1933 
"q\ h ıı~a, Afrika arasındaki Mayısında toplanma11 da kabul 

L '°"'a Yol b ) edilmiş, ruznamede müzakere e• 
'tl'd Unu acmıs U U• 1 r \l ır. ~ • c ılec~k başka madde kalmamış-
~ lt ar 

1 

tır. 
f ıe asında en salim ve . . . .. 

)~l.. hhata .. . l Bır heyetle Reısıcumhur Haz-
"ll b en musaıt o an ti . k . · I · · d eyneJ .

1 
re erıne ongrenın tazım erının 

• \ ...ı ... mı el hava yolları d·ı . k l ] 
ı_. \{egcri v . arze ı mesı arar a§tırı mıt ve 
ıtı e kıymetı zanne- h h' l · · h · · b" ehieo; l ava !e ıt erının atıraıı ı~ın ır 

d'tla 
0 ncaktır. dakika sükut edildikten aonra re-

t\ rırrı b''t•• h ı . KA p H ~Uv f ' u un avacı ı- ıs azım •ta azretleri kongre· 
-..e•. ~U'l\t a. fakıyetlerinde, yü- nin mesaisine nihayet vermiştir. 
~.~ etınde b. . . 
~~ ~ ~il) . ırıcık kayna-
~- : lltta. · et_ın Vatan severliği-
ı~ •atınat d 
f \t ) il e erek bugün-
'tt l arırrı d 
~ e de.., ız a hava kuv-

~~l' "'ria;::ı ve esaslı, derli 
lt l'-" rnernbaı teıkil e· 

-., ıYare . • . 
• ~ cernıyetıdır . 1 ~ ""etl · · erı~r· erı memleketin 

"lrı:. ınde tit d'.... . 
ı•lltn k . re ıgını ve 

e sılrn d ...... e ıgmı ger-

lzmir valisi Ankaraya 
gidiyor 

lzmir, 28 ( Hususi ) - Vali 
Kizıı Pf. ile mınlaka ticaret 
müdürü Safvet B. yarın (bugün) 
Ankaraya harekd edeceklerdir. 
Kazım Pş. İzmir vilayetine ait 
muhtelif işler hakkında alaka
darlara izahat verecektir. 

Meçhul bir adam Lon
drada devletlerden 

daha çok altın almış! 
LONDRA, 28 (A. A.) - Ge

çen ay, esrarengiz bir şahıs, hü· 
viyetini kıskanççz..sına gizlemek 
istiyen bir müessese nam ve hesa

bına külliyetli altın satın almış • 
tır. 

Hüviyeti henüz meydana çık • 
mıyan bu mübayaacı, bir iki haf
ta muamelatta bulunmamış, son
ra tekrar faaliyete geçmiştir. 

Bittabi satın alınan miktar ma
lum değildir. Fakat muayyen bir 
müddet için gümrük servisleri ta

rafından neşredilen istatistikler 
sayesinde merkezi bankanın 

24.420.696 lira kıymetinde altın 
satın almış olduğu anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan altın fiatının 

yükselmesi dolayısile eshası husu

siye tarafından yapılan altın mü

bayaatı nazarı itibara alınacak o

lursa bu meçhul mübayaacı tara • 

fmdan Nisan bidayetindenberi 

yapılan altın mübayaatının 12 

milyon ineiliz lirasına baliğ olma· 

sı lazım geldiği anlaşılır. 

Altın fiatı 25 teşrinisanide ons 

ba.~ına 127,8 ~ilinge baliğ olmuş

tur ki bir rekordur. 

Geçen haf ta berri A vrupanın 

satın almış olduğu altın miktarı 

565.000 liraya baliğ olmuftur. 

Halbuki meçhul mübayaacı yal • 

nız başına 1.110.000 liralık allm 
almıştır. 

Gümüş piyasasının faaliyeti 

azdır. Ve beyaz maden hafta ni -

hayetinde gerek peşin ve gerek 

vadeli olarak evvelki piyasasını 

bulmuştur. 

Amerikaya borçlu 
devletler 

~ğer borçlarını öder
lerse f eU\ket 
olncakmış •• 

Londra, 28 (A. A.) - lngil
tre hükumeti, yakında Aı:nerikaya 
vereceği notanın muhteviyatını 

kararlathrmı§tır. Mezkur hüku
met, Amerikan kongresine ve mil
letine 95 milyon doların tediyesi 

keyfiyetinin bizzat Amerikayı da 
izrar edeceğini ispata çalışacak

tır. 

Muhtelif gazeteler böyle bir a· 
meliyenin çıkaracağı müşkülleri 

görmekle beraber tecliyatm yapıl· 
ması ihtimalinden bahisle ve bu

nun tevlit edeceği netayici teşrih 

eylemektedir. 
Bilhassa Deyli Miror, vaziyeti 

hülasa ederek M. Huverin ,imdiki 

hattı hareketile geçen yaz bizzat, 
bütün Avrupaya dikte etmiş oldu· 

ğu siyasetin ortadan kaldırmakta 
olduğunu yazmaktadır. 

Deyli Ekspres, dünkü mükale
meler esnasında nazırların yalnız 
yeni notanın metnini değil, belki 

ayni zamanda Amerika hattı ha
reketini değiştirmediği takdirde 

bu zamandan on be! Kanunuev
vele kadar ittihaz olunacak ted· 

birleri müzakere etmiş oldukla
rın ıY:azmaktadır. 

········································································································-.. ._.. .. 
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Kur'a çekildi! 
Bu cuma Taksimde Beykozla Fenerbabçe, 

Kadıköyünde de Süleymanlye ile 
Is tan bulspor karşı laşıyorJar 

Fenerbahçe talihli çıktı! 
Dün bütün Istanbut kulüpleri Fenerbahçe stadında (birinci 

:nurahhas!arı mıntaka mc-rkezin- ki!me) Istanbulspor B takımları. 
de toplanarak numara sırasile Saat 1) ,30 da. Hakem Kemal 
yapılmış olan lik maçları fiküslü- Rıfat B. (ikinci küme) Eyüp-Top· 
rüne ait kur'aları çekmişlerdir. kapı birinci takımları. Saat 13,15 

Bu kur'a işi lıay:ı heyecanlı de. Hakem Arif B .. 
ve eğ:ence-li olmuştur. Ma~fım (Birinci küme) Süleymaniye • 
o~cu]u üzere ileride te 'ald:i edil- lstanbu'spor birinci takımları. 
miye alı~ı'mış bazı takımlarımız Sa<lt 15 de. H:ıkem Kemal Rifat 
bu sene şöhretlerine layık bir B .. 
vaziyette değillerdir. Bir çok üçüncü takımlar 
noksanları varclır. Bu itibarla ilk Üçünci\ tatumlar arasında ter· 
hamlede karşı'.arına çıkacak ra-
kibin bu takımlar üzerinde çok tip edilen kupa maçlarının da 
müessir olması imkan dahilinde idi. bu cuma günii Fener bahçe sta-

Mcsela Fenerbahçenin ilk ham- dında başl aması ihtimali vardır. 
Jede lstanbulspor!a karşılaşması Gelecek hafta 
Fenerbahçe için çok tehlikeli Gelecek hafta karşılaşacak 
olabilirdi. takımlar da şunlardır: Galatasa· 

Fakat murahhiısları'l heyecanı rayla Beşiktaş Taksimde, Istan-
arasında çekilen kur'a lıöy le bir bulsporla Vefa Kadıköyünde. 
sürprize meydan vermedi. Kur'a Bu hafta maç yapmıyan Ga· 
neticesinde, kulüplerin çektikleri 
numaralara göre önümüzdeki latasaray gelecek hnfta en ehem-
cuma günü l<.ırşı!aş.:cak birinci miyetli rakiplerinden birisinin 
takımlar Beykozla Fenerbahçe, karşısına düşmektedir. 
SüJcvmaniyc ile lstaııbulspordur. Fenerhahçe - Galatasay 

Bu haftaki maçlar Çelcilen kuraya göre Galata-
lkir.ci küme maçladle beraber saray-Fenerbahçenin birinci kar-

bu cuma gerek Taksim gerek şalaşması 10 şubatta ve Taksim 
Kadıköy stadında yapılacak maç- stadın dadır. ikinci karşılaşma da 
!arın sırası ve saatleri şrmlardır: 26 haziran tarihine düşmektedir. 

Taksimde: (Birinci l<üme) Bey· Kadıköyünde yapılacaktır:. 
koz B Fenerbahçe B takımları Ş'ld ) 
11,30 da. Müsabaka hakemi Adil 1 maç arı 
Giray bey. ikinci ve birinci kümeye men-

(lkinci küme) birinci sakımları: sup takımların hepsinin iştira· 
Anadolu - Kasımpaşa. Satt 13,15 kiyle yapılacak şild maçları da 
de. Müsabaka hakemi Emin bey. 27 kanunusaniden itibaren bat· 

(Birinci küme) Beykoz - Fe- hyacaktır. 
nerbabçe birinci takımları. Saat Bu haftaki maçlar hakkmda 
] 5 de. Müsabaka hakemi Adil fikirlerimizi yarınki spor sayfa· 
Giray ber. mızda yazacağız. 

Afılmmımmıooıı1miı tiı11 mmııınııımml~''ımıııınıı mı ıııımmıım ıımıııiillinımıı ııımıırıııırııı 111111 um ,ıııınııı ıı ııınıııı ıııı .~~ ıı~ıınıııınınt~ 
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~ Aşk Arayan Adam ~ 

~ Bu hakim deli mi, 
~ yoksa akıllı mı ? 
= ::::..-
=~ "V aliıt,, ın milsabakalı tefrikası. Bilen- ~ 
s: terden 50 kişiye muhtelif hediyeler f_ 
;m (Yakıt) gelecek hafta (Aşk Arayan Adam) is-nindeki 

eseri tefrikaya başhyacaktır. Bu eserde bir (hakim) vardır. 
Bu hi:!kim bir davada verilecek karar üzerine iki arkada
şından ayrılıyor. Maznunun beraeti taraftarıdır. Yanında iki 

ii mahkeme azası ise bu maznunun mahl<ümiyetini iltizam edi- Iİ 
=~ yorlar. Reis akalliyette kalıyor. Fakat ekseriyetle verilen ~ 
~-= mahkumiyet kararını tefhim ederken arkadaşlarına mahke- :: 
·'- me salonunda şiddetle hakaret ediyor, sonra istifasını ve- gc 
-=: r8~rek hafkimligi terkediyor ve bir sergüşet hayatına giriydor. 1 
= ır tara tan da arkadaşlara ile alttan alta mücadeleye e- ~ 
~ vam ediyor. ~ 
~ Bu hakim tipi büyük bir maharetle tasvir edil- i 
. -- miştir. Fakat eseri okurlcen bilhassa ilk safhalar.. ~ 
== da birçok kimseler bu adamın bir dahi mi, yoksa ~ 
E~ b!r deli mi olduğunda zaman zaman mütehayyır ; 
::: kalır.Eser fevkalade eğlenceli, fevklide istifadelidir; = 

~ 13iz eseri tefrikaya başladığımız zaman (Yakıt) karile- ı~-""" _-ii rine şu suali soracağız: 
~ " - Bu romanın kahramanı olan hakim de-
= li midir, yoksa akılb mı?,, 
;,== Karilerimizin yirminci tefrika çıktıktan sonra o güne 
~ kadar elimize gelmiş olan cevapları içinde tetkikat yapacağız. pi 
i Tasvir edilen hakim hakkında ~ 
i verilecek "akıllı,, .vahuf "deli,, ~~: 
i hükmüne g6re doğru cevap :~ 
~ veımiş olanların isimleri ilan !~ 
. fi edilecek ve içlerinden elli kişiye il 
ti muhtel({ miikaf atlar tevzi olu-

1
1 

~ nacaktır, _ 
= IS!:..: 
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Hikaye BirŞirazın son gecesi Anlatan 
fa. 

Bir çatırdı oldu. Kapı mı açıl· 

mııtı? .- Yazıhanenin üzerindeki 
vazo "lahavle,, çeker gibi ıallan
dı ,sallandı ve durdu. Bu vazoya 
ötedenberi canım sıkılır. Bir va
kitler ben, yerlere serili iken üze
rimde üç ayakları üstünde her an 
devrilecekmiş gibi duranv devir 
masasından nerede ise düşecek 

kırılacak, bir tarafımda bir kusur 
bırakacak diye ödüm patlardı. O 
da, ıanki bu endişemi bilinni§ gi· 
bi, en uf ak bir hareket oldu mu, 
sallanır dururdu. Bereket venin , 
bir gün merhum efendi, baş örtü· 
sü beyaz saçları ile temizlik yarı· 
tına çıkan hanıma: 

- Bu Şirazı yerlerde harap e· 
deceğiz, bari kaldıralım da şu di· 
vanın üzerine koyalım .• 

Demiş, beni bu sıl:mtıdan kur· 
tarmıştı ... 

Sonra bir gün devir masasını 
kaldırmışlar, odaya yeni bir a
henk vermek istemişlerdi. Evin 
küçük hanımı, "sör,, ler mektebi· 
ni bitinnİ! ,artık eve dör .. müştü .. 
Devir masasının yerine tuhaf bir 
yazıhane getirdiler, vazoyu da o
nun üzerine koydular. Maamafih 
fena da olmamıştı. Odanın içinde
ki bu iki yabancı bir köşede top
lanmıştı. Zira, vazo nasıl Çinden 
geldiği için kurum :;atıyorsa, bu 
garip yazıhane de : 

- Ben, on altmcı Luiye men
subum ... 

Diye böbürleniyordu. Bu garip 
yazıhanenin, kafir memleketin
gelen her şey gibi, tuhaf adetleri, 
gizli gözleri vardı. Küçük hanım, 
yalnız kalır kalmaz, odanın kapı· 
aını kilitler, gelir, yazıhanenin ö
nüne oturur, Çin vazosunun hid· 
detinden titremesine rağmen gizli 
çekmeceyi açar, içinden mektup· 
lar çıkararak okurdu. 

Şimdi, bütün bunları ne diye 
anlabyorum diye §a§acaksınız bel 
ki ... Yarın bizi u.tacal<lar, kim bi
lir nereye gideceğim. Son gece, 
alıştığım ve yirmi beı senedir kal 
dığım bu evde, içimi dökmek isti· 
yorum. Bu gece, öteki e!yalarl.a 
beraber, bu eski yalıda geçirdi • 
ğimiz son gece .•• 

Buhran, dünya buhranı, bize 
de dokundu. Halbuki kabahati -
miz ne?. Şunun turasında rahat 
rahat, yerli yerimizde duruyo•· 
duk. Vak.ıa, ara ııra ,içimizden 
birisi ölüyor, kaldırıyorlardı ve 
biz de bir hayli müteeı3ir oluyor• 
duk. Geçenlerde, evi satın almak 
için gelen bir müşteriye, bizi de 
toptan almasını söy!emi~lerdi ...• 
Herif bizi ;öyle bir süzdü, dudak
larını bijkerek: 

- Ben dedi, bu eski yalının 
içini modern bir tarzada düte· 
mekiıtiyorum. Nuhu Nebiden kal· 
ma bu e!yaları ne yapayım .• 

Vay züppe vay .• Öyle kızdım 
ki ıormayınız .. Sözün kısası, bu 
akşam son gecemiz .• lıte, on al
tıncı Lui yazıhane mırıldanıyor: 

- Yarın mezada çıkarılıyoruz. 
Artık şizli çekmelerimi yabancı 
eller açacak .• 

Hep birden tekrar ediyoruz: 
- Yarın mezada çıkarılıyoruz. 
Birdenbire, köşedeki ulun faz· 

la gerilmiş olan bir teli kopuyor, 
ıükut içinde bir "ah,, gibi inliyor. 
Zavallı ut, heyecanına biz de iş· 
tirak ediyoruz. Ut diyor ki: 

- Beni acaba hangi eller ça
lacak .. Hoyrat ve yabancı eller a
kort ederken kimbilir kalbimi ne 
kadar sıkıştıracak ve ne hıımıla 
burkacak?, 

Ne yapalım yavrum? Hiç biri
miz ne olacağımızı biimiyoruz ... 
Fazla gerinme! .• 

Avize sarsılıyor. Bir şıngırtı ha
linde elektriği icat eden.lere lanet 
ediyor. 

- Boğazın Anadolu sahilinde 
otuz senedir oturuyorum. Şimdi, 

yarın Sandal bedestenine gidece
ğim. Beni orada kim alır?. Biraz· 
cık kıymetim varsa burada var ..• 

içlerinde en az müteessir olan 
gene benim .. Ne de olıa, bugüne 
bugün bir Şiraz hahsıyım. Belki 
beni bir Amerikalı satın alır, 

Holivuta götürür, orada, bir yıl· 
dızın divanına uzanır, onun sırla· 
rım öğrenirim. Fakat bunların da 
sırrı mı var?. Gazeteci denilen 
mahluklar hemen her ıeylerini ya· 
zıveriyorlar. Acaba bunlar ne 
cins ıeyler.. Hiç de görmedim, 
pek merak ediyorum. 

Bir horos ötüyor. ilk vapurun 
dödüğü duyuluyor. Pencerenin 
caı:ıları beyazlaştı. Bugün hava 
güzel olacak .. Boğaz bulutlu. Kar
tıda, Bebek tarafında hala tek 
tük yanan elektrikler var. Ah ne 
de sersem olmuşum. Burası Be· 
bek değil, Akmtıburnu .. Hala ici
yorlar demek .. Aman bu insanlar, 
ne de doymaz şeyler .. 
Kapı açılıyor. Küçük hanım 

içeriye giriyor. Yazıhanesine yak 
lqıyor, gizli çekmeceyi açıyor •.. 
Anladım, mektuplarını alacak •.• 
Zavallı! •• 

----------- ııııQllıuımnnnın 
Birinci artırma ilAm. 

Fatih sulh sekizinci hukuk ha
kin1\iğinden: Fatihde Kumrulu 
mncidde mukim iken maktulen 
vefat eden arap Kadri terekesi
ne mabkemt:ce vaziyet ve 
tasfiyesine karar verilmiş 

o?up terekeye ait Fatihdc darüş· 
şafaka mektebi bağçesi ittisalin· 
de şeyh Resmi Mahmut efendi 
mahallesioin bekci sokağında 9 
numaralı mukaddema hane ve 
elyevm 40 ıncı adanın 1249 par
sel numarasında hududu ve 
mıktan ma:um arsa kıymeti 
muhammenesi bulunan 26 lira 
50 kuruş iizerioden attırmaya 

konulmuıtur. Rüsumu tellalive 
ve ihale pulu müşteriye ait ve 
bedeli peşinen verilmek iizere 
taliplerin yüzde 7,5 pey akçala· 
rile yevmü ih31e olan 8·12-932 
tarihine mi.:sadif perşenbe günü 
saat 11 de ve kıymetinin yüzde 
75 şini bulmadığı takdirde dahi 
29-12- 932 tarihine mcsadif per
ıenbe günü saat 11 de ihalesi 
icra kılınacağı ilan o'unur. (5647) 

lstaobul asliye mahkemesi al
taocı hukuk dairesinden: Tahsin 
efendinin karısı müddeialeyha 
Fatih Dramaoda Bestekar Ser
ver ıokağında 4 No. lu hanede 
mukime Rukiye Şükriye hanım 
aleyhine açtığı boşanma dava· 
sından dolayı verm ş olduğu ar
J uhal rnre\inin mahalli ikameti
nin meçhuliyeti basebi!e muma
ileyhaya tevblii edilmediği anla· 
şılmıı oldugundan ilanen lebliğat 
icrası karargir olmuş ve bu su· 
retle bir sureti mahkeme divan· 
hanesine talik olunan med,fır 
arzuhale tarihi i!indan itibaren 
on. gün zarfında cenp ita ve 
bu baptaki tahkikatın icrası için 
tayin olunan 12-12· 932 pazartc· 
ıi gUnü saat 13, 30 da lstanbul 
asliye altıncı hukuk daires:nde 
iıbatı vücut edilmediği takd rde 
tahkikatın gıyaben icra edilece
ği malum olmak üz.ere keyfiyet 
ilin o!uour. (5648) 

Bilirdo 
Oyunundan çıkan 

bir dava 
Temiz oyunla pis oyun ara-

111ndaki fark! 

Son günlerde Viyanada bilar· 
do oyunundan çıkan bir dava 
görülmüştür. 

Davacı, tanınmış bilardo oyun
cularından ressam Robert Zgr· 
zebni, d~va edilen gene tanın

mış bilardo oyuncularından Jozef 
Jaram isminde bir memurdur. 
Davacı, gazinoda birçok kişi 

önünde hakarete uğradığını , 
kendisine 11pis oyuncu,, denildi
ğini iddia etmiştir. 

Dava edilen, mahkemede bu 
ıözü söylemekle davacının na· 
musuna dokunur bir söz söyle· 
mediğini, oyun oynayış tarzını 

1 ölü bularak, bunu kastettiğini 

ve dolayısıle beraeti lizım ge!e· 
ceğini ileri sürmüştür. 

- Oyun tarzının fena oldu
ğuna ve "pis,, c!enilebilecenine 
nereden hükmediyorsunuz? Bu 
ciheti izah ediniz ! 

Dava edilen, bakimin bu ıu· 
aline karşı, şu cevabı vermiştir: 

- Davacı, bilardoyu kaçak 
oynamaktadır. Kendisinin yapa
madığı bir oyun hareketini bat· 
kasını-:> da yapamaması için bu 
şekilce hareket ediyor. Bu da 
bir maharetse de, böyle oyuna 
"pis,, denir. Böyle oynayan 
da "pis oyuncu,, dur. Bu tavsif, 
oyun tarzından dolayı oyuncuyu 
muahaze mabiyet!ndedir. Sade
ce bir tenkitlir. Suç sayıla:naz ! 

Şahitler dinlenilmiş, bunlar, 
"temiz,, ve "pis,. diye tavıit 

olunan 'bilardo oyuncuları bulun
duğunu, kendilerine iki sıfattan 
birinin verıldiği her uyuncunun 
iyi oyncu olabileceğini, fazla 
ihtiyatlı davranan oyuncaya p:s 
oyuncu denilmediğ:ni, davacmın
da böyle hareket ettiğini ıöyle· 

mişlerdir. 

Davacı, kendisinin bilakis te· 
miz oynadığım ve bu yüzden 
kaybettiği vaki olduğunu iddia 
etm:ş, nihayet hakim kararanı 

vermiştir. Bu karar dava edile 
nin lehindedir. Beraet ve bu ka
rara esasda şu: ıabitlerin söyle
diklerinden anlaşiidığma göre, 
bu oyun tarzı itibarile oyuncuyu 
istibdat eden bir tenkit, dava 
edilen oyuucu hakkındaki m·j
lihazasıdır. Şahsi şeref ve hay
ıiyetine dokunur yeri yoktur. 

Diğer taraftan, davacı bu be
raet kararanı temyiz etmiştir. Dava 
bilardo me:raklıları arasında, bU
yü 'c bir a 'a!ca u\•anôrmıştır. 

Doktor Beylerin nazarı 
dikkatine 

Doktor Samoil Binbanast:ı Efendinin 
\·eratı ha~ebile Kadıköy Yeldeğirmeni ka· 
ıııkol sok:ığında c::dde üstündeki 37 nu· 
maraiı sekiz stnelik ve her bir levazımı 

ikmal edilmış biri beldeme dığeri mua· 
yene odası olmak üzere iki odalı mua• 
yeneh:ınesi kir:ıy:ı verilecektir .\ı zu eden· 
!erin ıı:,·nı adrese müraca:ıtl:ırı l5ıH5ı 

Jsıanbul ikinci icra l\]emurluğundan: 
Bir bor~tan dolayı mahcuz •ve parayıı 
çcvrılmesi mu karı er ev e~yası \'C mef ru· 
ş:ıt I · 12 9J~ tarihine müsadi{ Perşembe 
giinti ~aat 9 • 12 de T a1<simde A \'azpa· 
fada Mezarlık sokağında Vahrat· o~lu 
ap:ırttmanının 7 nu lu dairesinde açık 

. arttırma suretile satılacağından talip olan· 
ların mczkOr ~ün ve 5a:ıuc mahallinde 
932 3912 dosva numarasını hamilen ha· 
zır bulunacak mcmul'UD& milracaatl•n 
ilin olunur. 

• 
Yeni kontenjan listesi 

8 inci sayıfadan devanı 
şu,.& 

Tarife No: ikinci kAnun Şubat Mart Tarife No: tklncl kAnun 

805 ,. .. 832 <F) fütesinded r. 

806 .. " 
833 

" " 
807 

" 
,, 834 .. .. 

810 
" " 

835 ,, 
" 81 ı " " 

836 " .. 
812 h.c h(A , f ) . , 8'37 .. .. 
812 d (F) .. 838 .. .. 
812 v. IA) •• 8J9 .. • 
813 ., 84-0 .. .. 
814 Wı .. 841 " " 815 

" .. 842 " " 816 .. .. 843 " " 81 l ... • 844 " " 818 
" .. 845 .. .. 

819 .. .. 846 .. ., 
820 " .. 847 

" 
,, 

821 " .. 848 " • 
822 " .. 849 .. .. 
823 ,. .. 850 ,, ,. 
824 " 

,, 851 •• .. 
825 ,, 

" 
852 " .. 

826 .. .. 851 a. (A, Fı " 
827 " 

,, 853 b. ( F) 
" 

828 " 
.. 853 c. (Al ,, 

829 " .. 854 ff) listesindedir. 

830 .. ., 861 (A) listesindedir. 

831 " " 
811 3200 3820 

"M ,, Listesi 
Memleketler 377 h 377 c 381 b 381 c 

Almanya 4800 4800 22400 

Avusturya 2000 800 800 

Belçika 500 2800 3.200 
Çekoslovakya 4.4:00 1600 13.200 18000 

Frar.sa 2400 4800 
( Jol:ında 4000 16.800 10000 

lngiltcre 4.400 38400 13600 80.800 
500 ./ 

Isvrç ,, 
lsviçre 800 

23S~ hal ya 18400 1.200 94.400 
Macaristan 
Rusya 56.000 18.000 4.800 91.200 

Japonya 4400 500 6.000 

Suriye 98400 10.400 t.600 19.600 

~lısır 104400 13 200 18.800 

Amerika 500 1.200 19600 

Dl~cr M. 1.000 J.000 ı 000 J 000 

107 500 45400 ::\91 100 

' Bir devletten korkar gı 
' korktukları Troçkı 

Aleyhina bir çok şeyler söylenen, yazılan 
etraıında yüz binl~rce meraklı topladı 

Londra gazetelerinin Danimar
ka merkezi Kopenhagdan aldığı 
malumata göre Troçkinin oraya 
muvc:talah do~ayısile aleyhinde 
bir sürü neşriyat vukubulmuştur. 

Prens Aoge yazdığı bir maka
lede Troçkinin Çar katillerinden 
olduğunu ve Breıt Litovsk mu· 
ahedesinin m6zakeresi esnasında 
memleketine hiyanet ettiğini söy
ledikten sonra es!<iden bir Da
nimarkalı prensesin Rusya Çarı
çesi olduğunu, omm oğ!Jllarından 
ikisinin ve torunlarından Uçilnün 
Troçki hü. fi .neti tarafından kat· 
(edildiğini söylemiş ve Dan:mar· 
ka hükumet:ni Troçkiyi kabul 
ettiğ'nden do'ayı ~iddetle tenkit 
etmiştir. 

Eununla beraber Troçkinin irat 
edeceği ko:ıferans'an dinleme~< 
için büyü< b:r tehalük R"Öster
r:lmektedir. 

Dan·markada mevzubahso!an 
meselelerden biri .. Troçki , nin 
Danimarkaya gelmesinin sebep· 
!eridir. eunun etrafında söylenen 
sözlere göre Troçkinin Mosi<o· 
vadaki taraftarlara günden ghne 
kuvv~t kes'Jetmektedirler. 

Tr oçki taraftarlarma göre Al
man va faşistlikle komünizm ara· 
sında vukubulacak kat'i bir mü 
cade eye doğru süratle yürümek· 
tedir. 

Komünist:erin l<al'i bir bezi· 
mele uğramamaları ıçin Troçki· 

nin İf başına geçmesi 
"Troçki,, nin bizzat 

ancak Soviyet Rusyayla 
bir Almanya arasında Y 
bir ittifak sayesinde ltodl 
kurtulacağına kanidir. 

O halde acaba Troçkl 
markaya konferans 
daha çok mühim bir 
mı gitmiştır?. ı şte bu 
kes soruvor. ~ 

' Türk - Leh i " 
b ,ı,,: 

Mevsukan gelen ha et• 
re geçen l 7 haziran ,,ı..• 

•t'l•JI"" 
Varşovada imzalanan ı 1 

olmasına heyeti ve .\itec' 
ver ıl miştir. ıo0f' 

Bu itılifa nazaran P0 

ku:neti miktarı tayio.
0

, 

olan dazı eşyanın itb•11 lı 
ade etmekte ve kartıb b 
Türk hükdmeti bazı ~ed 
mn ithaline müsaade ~ 

Kabul o 1unan iti'i te 
şubatın 15 ne kadar 11111 

Zayi .,, 
12873 No h be'/

80 ,,1• 
imrar eylediğ!.~.. :: 
lstanbul gümrugund

33
4 ~ 

395,725 No. lı ve 3 ıt'"' 
havı j!'Ümrük mak~u ,.,d,. 
ettim. Yenisini alac•~. 
mal< buzun hükmü O) 
ilin ey.erı m. (564 dl~' 

Galata Perfe~..., 
I{. S•r-

" 
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~~fF)~ill_!iEJ 
Türk tütünleri aleyhinde Avrupada 

yapılan propagandaya karşı ... 

····················································-···-· :ı······-·············--····················· .. ··········:: 

l1l#Bllll Sirkeli Hayriyeden: 
.· 

1 KARADENiZ POSTASI i! 
Boğaziçi vapurlarına mahsus kış tarifesi Kanuoevvelin birinci 

Perşembe sabahından itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler gişe· 
lerde satılmaktadır. 

'1 ERZURUM il ------------ ------------------
lstanbul ticaret odası tetkikat ilk 9 ayı zarfındaki tütün ibra-

vapuru SALI :: lstanbul P. T. T. 
ro~esi müdürü Hakkı Nezihi B. catında l 931 senesine nisbetle 
l' ün komisyonuna müracaatla miktar itibariyle % 6.6 ve kıy-

29 Teş.sani ~~ 
günü akşamı Sirkeci' den hare- ~! 
ketle ( Zonguldak, lnebolu, ii 
Ayancık, Samsun, Ordu, Gi- g 
resun, Trabzon, Sürmene ve g 
Rize ) ye azimet ve avdette g 
aynı iskelelerle Ünyeye uğra· g 
yarak avdet edecektir. !! 

Başmüdür~üğünden: 
b"iirk tütünlerini alllfadar eden met itibariyle 0

'0 de S tenakus 
ır rnesele hakkında komisyonu!l lrnydedilmiştir. Halbuki Yunanis· 

baza d'kk tanın 9 aylık tütün ibracahnda ra ı atiai celbetmiştir. 
H kk evvelki seneye nisbetle miktar 

ca a ı Nezihi Beyin bu müra· itibariv.le % 23 ve kıymt itiba-
ç kh ~zerine tütün komisyonu riyle % 20 ve Bulgaristanın tli-
ı: 1• cıddt bir şekilde derhal tUn ihracatında ise miktar iti-

HYete geçmiştir. bariyle yüzde 46.8 ve kıymet 
Ilı aklu Nezihi beyin anlattığı itibarilyele yüzde 70 noksan kay-

esele ıudur: 
S dolunmuştur. Bu vaziyete naza-

1' on zamanlarda Avrupada ran tütün ihracatında kıymet iti-
i Grk tütünleri aleyhinde propa· beriylen fazla noksan görülen 
a•tıda yapılmağa başlanmıştır. memleket Bu'garistandır. 
ra~·Propagandayı tütün yeti~tiren Bulgar tütünleri bu hesaba 
t d~p memleketler idare etmek- nazaran pek ucuza satılmışlardır. 
e Ptler. lürkiyenin tütün ihracatında ise 

Fazla tafsilat için Sirkeci g 
Yelkenci Hanındaki acentalı- ii 
ğına müracaat. Tel: 21515 ~~ ............................................................. -·························································· 

SEYRISEFAiN 
l\lerkezl idaresi \.alata köprül•ası B 2623 

Şut e A, Sirkeci l\lühürdar znde ll :m 2H.:l 

lzmit, Üsküdar Istanbul Çorlu Bursa mmtakaları için kestiri· 
lecek muhtelif eb'atta 613+ 170 + 530+660+ 181 cem'an 2154 adet 
kestane direk her mmlaka için ayrı ayrı teklif kabul edilmek 
üzere kapalı zarf usulile 29 Teş.Sani 932 tarihinden itibaren Is· 
tanbul'da mevkii münakasaya lrnnu i muştur. ihale ı 9 Ka. evvel 
tarihine tesadiif eden Pazartesi günü saat 14 te Jstanbul Başmil· 
düriyetinde mütcşcl:kil ~ emisyonda yapılacaktır. Talip olanların 
şartnamenin musaddak suretinin almak, kanunti uygun olmak 
şartile ihzar edecekleri teklifnamelerini ve teklif edecekleri be
delin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminatı ruuvakkatelerini 
vermek üzere 1stanbul'da komisyon Riyasetine lzmit Sapanca 
Adapazarı Kandıra Şile'de Posta ve Telgraf Müdürlerine müra
caatları ilan olunur. (6272) 

topaganda da, bilhassa son kıymet itibariyle yüzde ı bir İzmir - p :re - iskenderiye 
:~tıclerde Türk tütün lerinin sa· tenakuı olduğuna göre, bu sene postası 
t~ °_1.adığından bu suretle türk tütünlerim·zin iyi satılmakta o!- ( • • ) 29 - ikinci 

Ist. Mr. Kumandanbğı Satınalma kom. ilanları 

d tun mahsulünün de azaldığın· du~u anlaşılır. ızmır teşrin salı 
s2tı ~e geçen senelerde en az Türkiye, Yunanistan ve Eu'- 1 ı de . 

. rnılyon istihsa l iitın 932 de 15 garistanm 1932 senesi ve ilk 
:•iyon l. i!oyu bi le bulamadığın- 9 ayı zarfında muhtelif memle- Trabzon Postaaı 

an bahsetmektedirler. Bu pro- ketlere yaptıkları tütün ichracah (Ankara) 30teişkri1.n0ci 

Hava kuvvetleri iht iyacı için 19,800 ki!o Emayıt pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 4-12-932 Pazar glinü saati muayyenin
de Ankara Hava Sahnalma komisyonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin evsaf ve şeraitini anlamak için Ankara Satınalma komis· 

Paganda evrakı da memlelı eti · miktar it ibariJe aşağıdaki ista· 
yonuna müracaatları. (308) (6301) 

!Jıize gel!Dekle ve bazı Resmi tistikte gösterilmiştir. Ancak bu çarşamba 18 de Galata rıh· Istanbul 4 cü icra memurlu-
~are' er de farkında olmıyarak· istatistikte lta lyaya ihraç edilmiş tımından. ğuodan: Tamamına 35CO lira 
t u Propagandalara alet olmak· gözüken tütünlerin mühim bir kıymet takdir edilen büyük ada-
•trlar. kısmı Amerika, Almanya ve mer- İzmir - Mersi Pnostası da maden mahallesinde Yılmaz-
a 'akln Nezihi bey bu vaziyeti kezi Avrupa memlel< etıerine sevk ( Mersı·n ) c31~ikteinş ·· türk caddesinde 37,33·18 numa-
tıırıı.~nttıktan sonra 193l senesi edi ld ig~inden, bu memleketlere 

11lu h ı·· - 22 · ı ralı maababçe iki katla kirgir n ma su unun en az mı· uapı l an tütün ihraca tımızı hakik"ı · b 10 d ·d 
l'~:ı kilo oıdug· unu da ilave et· ,) rın çarşam a a 1 are hanenin tamamı arltırmıya va-
111 .. r 'a · yetin dünunda göstermek· rıhtımından kal kari ar. (6267) 

., r. tedir. zedilmiş olup 10 kanunu evvel 
Türk tütünü g ib i... Bundan başLa Tu-rk tu•·tu··nlerı· 93'' tarı'binde şartnamesi divan-

k Dikı bu mesele hakkında ali- A lmanya, Av:sturya, Belçika, ,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::' ha:eye talik edilerek 29 kanunu 

t adarları a temas ettik. Bir tü- Çekos'ovakya, Frarsa, Hollanda ~~ y akup Kenan ii evvel 1932 tarihine müsadif per-
Gn taciri aynen şünları söyledi: lngiltere, lsveç, Isviçrc, Italya, :: Ve :: 16 

D Y S :: :: şembe günü saat 14 ten ya 
t ~ ünvada en çok aranan unanistan, uriye, Mısır, Ame- •• •• 
Gtünler Türk tütünüdür. Hatta rika, Danimarkrı, Ro:nanya, Ma- ii Ahmet Hamdi n kadar lstanbul 4 CÜ icra daire· 

iüzellik ifadesi o nrak darbı me· caristan, Stonya, Finlandiay, Li- ~~ Vapurları acentabğı ~~ sinde açık arttırma suretiyle sa-
~.el hükmüne gıren bir söz tonya , Lehistan Ye Arı"antine •• •• tı l acaktır. Arttırma ikincidir. Th k :: Elektrikle mücehhez lüks bi- :: 
1 ur tütünü gibi ,. diye baş· scvkedilmektedir. :: rinci ve ikinci kamaralı :: Birinci arttırmada enziyade 2000 
''s· ~-Bkulgar~~tlan .ile Yunanistbandan '==.!:=.· Kemal Vapuru '=.·.=ı.·.= liraya talip çıkmıştır. Bu kerre 
1 u sen senelerde başka mem- ı ur tülün ermin gittıği irçok 
tk ı ı k ı k d en çok arttıranın üzerinde bıra· et erde de tütün mabs111ü zi- mem e et ere tütün sev e ile· •• 1 •• 
Y d :: 1 ler hafra Pazar ve Perşembe ,..ün eri • •• :. k ' kl Arlt ruıya ı·şıı·rak ı·çı·n a eleşir !:'ibi o!du, Bu ıakam memektedir. " 1 zca ır. ır 
""' - A g Galat! rıhtımından S3at 19 da h:ırc · ei .. d d' b k t . t kç 1 .... eselii Yugoslavy~da 15 mı·ı ,,0_ fyon rekoltesi .. .. yuz e ye ı uçu eroına a a ı 

.. J ii ı, etle Tc:ki rd:ığ, Hora, l\ltireftc, 1'ara· :; 
~a çıktı. Belçikada 8 milyon o!- ihracat ofisi J 93l s r r:csi af· H biga iskelelerine ugra yaııık aynı tari kle g alınır. Müterakim vergi, belediye, 
du. Çekoslavakyada 12 milyon· yon ist il- sal ve ihracat vaziyetle- :: :ıvdet eder. Fazl :ı malumat için Yemi$ ;: vakıf icaresi mt şteriye a it ~ir. 

Ut. Macaristanda da vaziyet rini gfü;teren bir iste?t'stik hazır· ii Soğnn iskelesi merkez :ıcentalı~m:ı H 1424numara\ı kanunununl19uncu 
:.!nidir. Geçen seneki Türk tü- almıştır. :: müraca:ıt. Telefon: 22300 :: maddcs'ne tevfikan hakları tapu 
~n rekolt•sı' 52 mılyon k ı' l o ı"dı". f una göre 1931 senesindeki •• _;; 

1
• 

ll t "' f • k ı 5750 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::w sicilleriyle sabit olmıyan ipotek ı 
1}

1 
ta yalnız lzmirde J.7 milyon a von re o tesi sandık ve 

•ı l 9:ı2 · d k. k ' t ) 150 Jamıştır. alacaklı'arla diger alakadar anın ... ·Oyu geçmişti. Bu sene bu J Se!lesın e ı ıe o. e 
-.ıab l d B sandıktır. Ôgw rendigw imize göre Triyeste ve irtifak hakk ı sahiplerinin bu hak· 
t 

su az ır. undan istifade 
~ tnek istiyen rakip!er o l duğu Halbuki son on sene zarfın · de bulunan mi!him bir müesses~ larmı ve hususiyle fa iz ve · ma-
kuhıkkaktır. Her halde buna daki afyo:ı ı e k o !tes ı l:u seneki Istanbul ticaret odasına müra- sarife dair olan idd ıalarmı ilan 
ar~ı koymak lazım. kadar di'şmemişt i r. ceat ederek Boğaziçinde balık tarihinden itiharen 20 gün için-

lll~eundan sema ihracat ofisine Mamafıh p 'yasada stok mal avlama· şeraitini sormuştur. de evra \n rniisbiteleriyle bildir-
tGu.r.acaat ettik. lbrncat ofisi T ürk mevcut o:C:uğu iç n piyasada fj. 1 ld l k 

l t i ··k ı · t• Eu müessese Istanhulda bir mcJn : . azımdır. Aksi ıa e ıa • •
1 

• Uolerinin kıymetini düşürmek a ar yu se memış ır. 

l 
3UncUKolorduSatınalma 1 

Komisyonu illnl3rı 

Altı yüz bin kilo saman kapa
lı zarf usulile münaaasaya l~o
nu1muşlur. ihalesi 7 kanunuevvel 
932 çarşamba günü saat 15tedir. 
Şartnamesini görmek için Fın
dıklıda üçüncü kolordu salınal• 
ma komisyonuna ve münakasaya 
jştirak için de vaktinde teminat 
ve teklif mektuplarını Ankara 
merkez kurrandanlığı satıoalma 
komisyonu riyasetine makbuz 
mukabilinde vermeleri. 

(1030) (6055) 
* * :{o 

Yerli mamülitınden 5,000 kilo 
sarı sabunlu saraciye köselesi 
kapalı zarfla münakasaya konul· 
muştur. ihalesi 1-12-932 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 
14 t e yapılacaktır. Taliplerin şart
name ve nümunesini öğrenmek 
üzere her gün Ankarada M. M. 
V. sat.nalma komisyonuna mü
racaatları ve mfioakasaya iıtirak 
edeceklerin o gün ve saatinden 
evvel teminat ve teklif mektup· 
!arını makbuz mukabilinde mez· 
~fır komisyon riyasetine vecme· 
Jeri. (1013) (~923) 

~ın - 1 lh .. ac:ıt of si bundan sonra ih- balık konserve fabrikası açarak lan tapu s:cilieriy!e, sabit ol mı· lın. ugraşan ara cevaben şu ma- lst l ci iflas Memurluğundan : Bcy-
"'"'at d' racata göre bir i statıstik hazır- çalı•acag-ını da i!lve etmiştir. yanlar satı• bedelinin p ay!asma· ~ d 

..., ı ver ı: Y ~ T oğlu Sırasen·i SO\'ancı sokak 86 No. • 
B Jamışlır. Ticaret odası bu müesseseye sından hariç kalırlar. A 'akadar · 2 ~ ":- İz:m hazırladığımız ista- Buna ~öıe 193:l senesi ilk do- oıurmakt:ı \'c Beyoğlu, H:ıhkpızan 3 

9 tıke nazaran 1932 senesi ilk kuz avındal<i ihracat miktau dün derhal cevap vermiştir. !atın işbu maddei kanuniye ah- ;\o DükkAnda sucuk \'e salAm ticaretile 
it aylık tütün ih racatı 'l ürldye 1,403,637 lira lcımetinde 180,399 Muamele vergisi ve kamına göre hareket etmeleri meşgul bulunmakta ol:ın Nikola Kazaz 
b.~ komşu memleketlerde Yuna- tacirler ve daha faı' a malumat ı:ıl'll a k ~:r. ı l l As ttmiş ve ifld.s 28 11·93~ tarihln-
k1'1anda ve Bul"aristanda şu kilodur. 1 h f A ist i ır enler 932 672 dosva numa- de açı l ı p ta5fiycnin :ıdl ~ekilde yapılm:ı· 
•dardır: o lngillz 1 rası 8 n lstanbul ticaret od2 sı muamele J J sına imar \ eril miş olduğundan: ı -

ib l'ütkiyenin 1931 deki lütiin 1030 kuruş mu'? vergisi hakkında tacirlerin şika· rasiyle menıuriyetimizc mürac.:- l\iüfiisten alacağı olanların ve istihhk id· 
t)ıtacı 15,5~9,877 kilo idi. Bu ihracat emteasımn nakliyat yetini tetkik etmektedir. atları ilan olunur. (5629) d= ns ı nda hulunnnlnnn alacaklarını Ye is-

()!1dkt•r 1932 de 14,505,425 ld lo masrafı hakkında lstanbuldaki Muamele vergisi hakkındaki tihkakların ı il:lndan bir ay içinde l ci 
u iş er.yorum 1 k k d . 1 • 
931 vaFur lrnmpanyalarının ve acen- talimatnameye göre ithalat eş- ll':ls d:ıircsine gc ere. ·ay eturme.erı 

ai ... d ~enesine naznren 932 sene- te lerin lng iliz lirasını haJ2 1030 1 1 Usu:ü defteriye aşinarm. Ke- ve del illerini (senet ve ddter hul~sa' arı 
·• ek h d · b 1 a yasından a ınaca., muamele ver· 1 • llnc k 1 yu2 e nıs et e lenal. us kuruştan h~sap ederek fiyatları f a le t ~ösle r iri m, az i: c e t mu· ,.e saire) ::s·I veya musadd:ık suret erim 

• \Jüzd 6 b k k d ' a:si esas fatoradaki kıyme tl ere d' ı ı · " ı.ı ·u.r h eket li J e uçu a arGı.r. ter.zil etmesi üzerine, ticaret o- e kabil inde her nev i iş yapmağa te,· 1 l') eme crı. - - -:ı ı . 11 ına ar 
k... albuki Yunanıstanda bu ra- d gümrük kapısına kadar olan hazı rını. ( ~. 5 'J7) c ı·ı::i mcsuliyetı müstelzim olmak üzere .. lb ~ dası i ate heyeti bu meseleyi _ , 
d-.ı_. Şoyledir. 1931 senesin- k masraflar da ilave edilerek alın· müflısin borçlularının :ı \·nı müddet içinde ""'ı y tetki a başlamıştır. ı..: - t Hacı Hnmza mahal· J 27 6Q unan istanın tütün ihracı maktadır. ..,a .• lB ya ı.endilcıini \e borçlarını bildi rmrleri. 

7 GQO Ticaret odası idare hey' eti bu lesi Sara} Ö:lÜ so!<ağ ı No. 22 
l932 ' kilo idi. Bu rak am hususta bir rapor haıırlıyarak Tacirler bu rakkama lıomis · Ahmet 8 - Miilll,in m3ll aıın ı her ne sıfatla 
}'a d .. se.?esinde 21,341 ,000 k i.o- k olurc:a olsun t:lleriııde bu'unduranlann o 
bu t uştu yani 1932 senesinde vekalete gönder ece Hr. yoncu hakkınıo da ilavesini iste· m:ıllar iıurindd. ı haldan mahfuz k:ılmak 
"ı en 1

· d ltalaynlar boğazda kt d' lstanbul 5 ir.ci icra memurlu· <3 d· aKus Yunanistanda yüz e me e ır. ~:ırtılc bt nları a''"' müdd-:t içinde daire 
e~~~ . bnhk avlamak istis·or! Ticaret odası bu meseleyi tet· ğuncla n: Mahcuz ve fuıu'ıtu mu· emrine ı e,d i clmdc i " ctmcz'erse 

8İııdtı/r~~t.~nda ise 1931 sene· ispanya hükumeti 1930 ve kik etme~tedir. karrer ya11bnne eşyiisı 3- 12-932 m:ı.,bul ın:ızere clcıi bulunmadıkça cezai 
kilod 1 tutu ihracı 17,386,190 1931 seneler:ncle sekiz milyon Suriye ve FIHstin taribine müsadif cumartesi günii mesull\l'IC uw:l\aCa l:ııı ve ruçb::n hak-
kilo~ a~ l932 senesinde 9,26~,374 ki!odan fazla toıı balık ihraç saat 12 den itibaren lstanbu! Bn- J:ırınd:ın m•hıunı knl c:ı lrırı . 4 - - . 12·93~ 

\ja"n· Büşmüştür. zeytin lerl p . . 1. d ıorıhınc ınu~:ıd f (.'ıır,, ıımbJ "Uni.ı s:ıııt 14 ' ı ı etmiştir. lıl,pazarındn ey.ıırcı ı::oKnğı:ı a ... 
llaıar u garistan geçen senye T F dı: alcc~klı'arın ilk iı.,:tıınaa gelmeleri \'e b an s t d k it icaret odası bilhassa bog~ az Suriııe ve ilistinde bu yıl zey- 14 num. Ju mağcıza ceru ı ur.da 
Utuk a ıştan yüz e ırk a ı ' mufliı:; ılı: n iJ,H: ı c:k bo•çlu o'ıııılar ,.e 

Bir ~ksilmiştir. içi ve Marmara havalisinde fazla tinlerin ~eçen yılcla n yüzde 60 satılacr.ğınc!a n talip olanların ma- 1-l'fıllerinin ,.e boı cunu tekeffül eden sair 
töre ıstatistikten anlaşıldığına bulunan tuna balıklarından isti- nol~ san o:duğu tesbit o!unmuş· hallinde hazır bu :unmalar ı i iin k rn~ . t..rin top'.ınm:ı da Lulunınağa hakları 
~Umi~n 1932se~~-fa_d_e~c_d_il_m_e_s_i_i_çi_n_t_e_t_kı_·k_a_ta~b-a_ı_-~_t_u_~~~~~~~~~~~~~~-o-'u_n_u_r_._,_S_6_4_1 _) ~~~~~~~~-oldu~ı iAn ~unu~ ı~6_4_2_ı~~~-

OtveçyaDJD Halis Morina Balık Yağının B ş Mal s~ · ·· E c Ff!n11!t'su 



c;~vıfa 12 

dan azami s iadeyi asıl bal . 
DU H ktmdfsfne mflracaatınızda bunu size bildirecektir. Eli ndeki k~~S Diye çok 

düşünmeyiniz 
il 

işlerden istifade ediniz. Bahçekapu Anadolu Han No.26-27 ~~ 

, .................... S. HAYIM .................... , ···················· ···················· ·············-····· ···················· .. ~ .. ············ ···-··············· 

im " iflas Tasfiye Satışı,, m~ 
em l s tanbul Birinci iti As Dairesinden: Efü 
m~ fflas etmiş olan Beyoğlu Tepebaşı Perapalas karşısında halıcı \·e antikacı fHi 
füa s. fia)ım etendiye ait ve ( Şark i\lüzesi) namile maruf m:ığazanın tnsfh'c m: .... - .. :::: :::: satışına başlanmışt ır. :m 
gg Mevcut emval berveçhi ıtidir: im 
~m Halıhr. - Kuba lsfehan, antika lzmir, Kula. Gordcs, Huhar:ı ve her cins ~m 
j~~! Türk \"C lrnn nndide h~hları i:!S 
m~ Antikalar ve sair eşyahır. - Sevr Ye Viyana, mo. Bl:ın. Acem tabakalar m~ .... . ... 
~m vazo ve kA eler. ~ümüş buhurdan, külapıan \°C hokka takımları tep·iler mu- ma •••• 1 ~ ~ , •••• sm rass:ı kı ıç ve bıça klar Türk, lran \'C Arap bakır lCp:.ilcr, kandiller, şamdanlar, ms 
•••• yazma kur'an · k. 1 b ]' f •••• em h . . '~ ıtep ıır, mu te ı Acem minyatürleri, Anupa gravürleri. m: 
:m mu telı f flınr, ahan ve Acem ı~tofeleri, Suzcni i;;fcmel,çr Buhara işleme- :m 
:m lerı. \jur perdeler, mutclif c-ki Turk işlemeleri l ngili~ sııatlcrı~ muhtelif t:<lirne mi •••• d , ' •••• ms san ık, beşik \ e ma,alnrı. \ itrinlcr kilisdere ait muhtelif ikon ve kür:.ülcr ve :m •••• d"d •••• :m s:.ıır Ol 1 C nntıka \'C e~ki \·e yeni mobifr:ılar. m: 
•••• atış :10 CC' • ' ' ] 9Jq • • ... :::: .. ~ ' ,nnısanı "° Çarşamba giınÜ ba:'lıvacak \'C cuma ve pazar m: •••• 1 . d h0 l ., " •••• e::s gun erı a 1 olduğu halde her giın sabah saat 9 l · 2 tan on iki buçu~a m: 
:m l..:ı~ar de~am edecektir atı~ açık arttırma iledir. gg 
ifü f ellaln e rc:.mi müşterive :ııttir. Sacı~ pe,ind·ı,. m: .. .. ' , ... . ... 
.... iflas idare izası ifUh idare azası :::: 

ii~;iE~Ü~~~gi~m-.=8.::.i.:~.=::~:~~~mmm Birinci ifl~:u~:!e:· ~~:~~~~ ı .................... . ........... .., 

İnkitnz, sihbat avariziııiıı 
menbaidir. Bunu, altmiş se
neden fazla muvaffakiyeti 
ile bütün dünyada taniomiJ 
Eno's "Fruit Salt · müs-
tahzarindan sabah ve 
akşam bir bardak su deru
nunda bir kahve kaşigi müc
darinda alarak def'ediuiz. 

atı.OXUll ' 
SCZANELEJUJ9J 

SATILUt 

·r.'!~:J'7 
lstmltrll• 
ctlktt!•ri ' 

labnntuaı) 
al.6mdl 1 

farı"b~ 

Tesis tarihi : 1888 
Sermaye si : Tamamen tediye edilmiş 

30. 000. 000 Frank 
Türklyedeki Şubeleri: 

Galat a • Istanbul • Izmir. Samsun 
Mersin • Adana 

Yunanistandaki Şubeleri : 
SeU\nik. Alina •. Kavttla. Pire 

f_ D evlet Demiryolla.rı ilanları 
1-12-932 tarihinden itibare F . · · ve h f'f t l . n eneryolu ıstasyonunun seyrıserı 
. 1~ 

1 
,am ıamuleh ve perakende eşya nakliyatına kapatılaca-

ğı ı an o unur. (6218) 

Deniz Levazım Sa tınalma 
Komisyonundan: 

5000 Kilo Beyaz üstübü: Açık münakasa· 14 s· · ·k~ 93 · · ı rıncı anun - 2 
çarşamba günü saat ı 1 de 

3000 ,, Zeytin yağı : Açık münakasa: 14 - Birincil<anun _ 932 
g unu saat 13,5 ta 

1890 ,, 

7000 
" 

878 
" 

Reçel 

Malcarna 

Şehriye 

: Açık münakasa: l 4 - Birinci kanun_ 932 
günü saat 14,5 ta 

: Açık münakasa: 14 - Birincikanun _ 932 
günü saat 15,5 ta 

: Açık münakasa: 14 - Birincikinun - 932 
g unu saat 15,5 ta 

lstanbul Deniz Levazım deposu ihtiyacı için yukarda cins ve 
miktarları yazılı erzakm hizalarmdaki gün ve saatlerde münaka
saları yapılacağından şartnamelerini görmek istiyenler her gfüı 
ve vermeğe tatip olanların da münakasa gün ve ~aatlerinde mu
vakkat teminat mektuplarile birlikte Kar.1mpaşada Deniz Leva-
zım satınalma komisyonuna müracaatlan. (6154) 

Doktorlar 
Doktor 

Ara Nişanyan 
.Muayenehıınesini Beyoğlunda TokaWyan 

oteli yanmdıı Mektep sokağında 35 nu

marada yeniden küşat etmJ§tfr. 

Hastalarını her gün sabahtan ak§ama 

kadar k abul eder . 

Telefon: 40843 

Doktor 

Aris ti dl 
Muayenehanesi: E minönünde 

Han üçüncü kat numara 8 

Doktor 

Cavat N. Zekai 
Sinir mütehassısı 

Cuma ve pazardan maada günlerde saat 

3 ten 6 ya kadar hasta kabul olunur. 

Muayenehanesini BabıAli kargısmda An

Kara caddesi ~o. 47 ye t evaian naklet -

tnl§trr. Telefon m uayene: 23469, 

lkıımetglUı: 60740 

Doktor 

Emin Şilkrti 
Dahlll hastalıklar mUtehll88laı 

lstanbul Sultanmah.mut türbesi, Babı 

~u caddesi, No. 10. Telefon muayeneha· 

ne: 22622 - T elefon ev: 4.3125 

"Her gün öğleden sonra ea.at 14-18., 

UroloO • Operatör aloktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesan~ ve idrar yolu 

bastalıklan mUtehaaaısı 

Muayenehane: Türbe, Mahmudiye cad· 

de:ıf. No. 10. Telefon 22622 

Operatör • ürolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yolları tıasbtlıklan mUtehassıın 

EminönU (Sabtk Karakq) banma 

nakle tmlgtir. Cumadan maada her güo 

hastalarmı kabul ve t edavi eder. 

ikinci ilan 

Güneş Sigorta 
Türk Anonim Şirketinden : 

15 Teşrinisani 1932 tarihinde Şirket m er

kezi idaresinde in'ikat eden tevkıı.l~de heye· 

ti umumiye tarafından ittihaZ olunan karar 

neticesinde Güneş Sigorta TUrk Anonim 

Şirketinin tasfiyesi takarrllr ettiği cihetle 

ticaret kanununun 445 inci m addesi ahkA -
mma tevfikan §irketle matıubalt olan zeva-

tın işbu ilft.natın Uçtincli defa neşri ta rihin· 
den itibaren bir sene zarfında şirkete mU-

racaat vc ispatı müddea eylemeleri lilzumu 
il~n olunur. 

Mediııl tdare 

lstanbul üçüncü icra memur

luğundan : Paraya çevrilmesine 

karar verilen ev eşyası 5-12-932 
tarihine müsadif pazart~si günü 
saat 11 den 12 ye kadar Eren· 
köyünde koz yatağında Üsküdar 

caddesinde 33 No. lu Mavres 
efendinin hanesinde birinci açık 

arthrma suretile satılacağından 

talip olanların mahallinde hazır 

bu unacak memuruna müracaat
ları ilan olunur. (5636) 

lstanbul üçüncü icra memur· 
luğundan: Paraya çevrilmesine 

karar verilen ev eşyası 3-12-932 
tarihine müsadif cumartaıi gunü 
saat 11 den 12 ye kadar lstinye 
lstinye caddesinde 8 No. lu ya
lıda birinci açık artbrma suretile 
satalacağmdan talip olanlarm 
mahallinde hazır bulunacak me 
muruna müracaatları ilan olunur. 

(5637) 

Türk 

Zerinin en 

büyük vazifesi 

nedir 

-

Çocuklarını 
I 

Tutumlu VE 

Muktesit 
Y etistirmek. 

' Ohatde derhal 

Ziraat 
Bankasından 

ikinci TJcaret mahke
mesinden: Sekbanzade Ahmet 
Necdet B. vekili avukat Kami 
B. tarafmdan Üsküdarda Yeni 
mahallede 9 No. da mukim Apus· 
tdt Kokali Ef. aleyhine ikame 
olunan alacak davası üzerine 
borçlunun ikametgahını terk ey
lediği n.übaşir tarafından verilen 
meşrubattan anlaşılmış ve mu
ma.ileyhin 24-11· 932 tarihinde 
mahkemede hazır bulunması lü· 
zumu mukaddema ilan kılınmıştı. 
Y evmü mezkiirde müddei a ley
hin işbu davete icabet eyleme
mesi hasebile alacaklı tarafından 
mahkemeye bir hesap deft eri 
tevdi eylediiinden bahsile gıyap 
!iararı itt ihazma ve tahk ikatın 3 
kanunuevvel 932 sah günü saat 
14 le icrasına karar ver ilm iş ve 
işbu kararın bır nushası mahke
me divanhanesine talik edi lmiş 

olduğundan borçlunun müddeti 
kanuniyesı ıarfmda itiraz veya 
tahkikat hakimliği n eıdıııde yev· 
mü ve saatı mezkfırd a isbatı vü
cut eyleinediği takd irde hakkm
da muamelei gıyabiye icra o lu· 
nacağı gazetelerle malu mu ol
mak üzere ilan olunur. ,5643) 

A ınız 

VAK 1 T 
GUnedelik, Siya.si Gazete 

lstaııbul Ankara CııddcsJ, V AKI'I ,utd" 
Telefon Numaralar1 
Yazı işleri telefonu: 2iS'l'9 

idare telefonu : 2.1370 

reıgrat adresi: lstıınbul - vAJO'l 
Postıı kutusu No. t8 

Abone bedelleri : 

Sen elit: 
6 aylık 

3 aylık 

1 aylık 

Türkiye Ecnebi 

l.öo - Kr. 27oÜ gr. 

750 1450 • 

400 .. 600 • 

HiO " 300 • 

llftn ücretleri : 
f!esınJ llflnlann bir satın ıo gutU' 
l'ıcıı.rı ıltı.nların bir ııa~rı \ 2,5 

!'icarı ıll'lnlarıI.i bir santimi 25 
' • 

K Uç Uk IUi nlar : ~,. 
- - 9Jll""' 
llir delıı.sı su iki dotası :>O Uç def ~IJI" 

dort defası 75 ve on defası ıOO ııu eec'" 
•ç uy!ık IUlrı verenlerin nlr defaB1 Ol t.P' 
nendir. Oort Kıtırı geçen ııo.nıarı:D 
ımtırlnrı tıeş kuruştan hesap edilir 

VAKIT MATBAASI - ISTA~131Jl.o 
SAH1Bl. MEHı.tE'l' ASIM ~ 

Umumi Neşriyat Müdürü: FtKRı:;'l' 


