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Gazi Mustafa Kemal •• 
Sabık 

M. 
Fransız 

Herriot 
başvekili 
anlatıyor 

Geçenlerde memleketimizi ziya
~~t eden Sa.bık Fransız başvekili 
••ı. Henidt'nun Paıiste "Univer -
si.te des ahnales,, salonunda Tür
kiye hakkin da konferanslar ver· 
diğini yazmıştık. !kinci konf eran • 
8lllda Türkiyenin idari inkılabını 
<lnlatan M. Herriot bu arada 1stan 
buı intibalarım da tesbit etmiş ve 
Gazi Hazretlerinin büyük şahsi -
l'etıel'i karşısında duyduğu derin 
~kdir hisleıini ifade etmiştir. M. 
~~iot ezciimle şöyle söylemiş • 

ıcu 

. nayır, Dolmabahçe ıarayınm, 

İlltitamına rağmen, ho!a gidecek 
hiçbir feyıi yok; sade, boğaza kar 
tı, &üzel manzarası var.. Gözü, 
..ıci aarayın görünüşü dolduruyor; 
0 la.ray, ki kraliçe Plasididen, Bi· 
~ilan beri en çok tarih onun 
içine yığılmı!tır. Taraçalarırun 
letvileri araıında Fatihin gölgesi 
IÖriilmüttür; rast gele, biribirine 
~turulmu! kö,kler otuz senelik 
'-ltanatının, otuz muzafferiyet 
leneıinin merkezi olmuşlardır. 
Atinanın, Sırbiıtanın, Boınarun, 

~ubt ltalyanın fethi orada tes'it 
'dildi. Romayı, imparatorluğu-

M. Herriot 

na ıokmak istiyen bir genç orada 
hülya kurdu; o kapı pervazlarına, 
o çivilere, kendisine karıı koyan· 
ların kafası kesilip mıhlandı. Bü • 
yük Konstantin de ikinci Meh
met, taflanlarla örtülü, aynı çatı 
altında; ne hatıralardır bunlar ! .. 
Ve bugün bile, Yeniçeri kalabalı -

(De'l'UIU & tlııcO uyıfada) 

"---~--------------------------------~------~~ 
-Kadınlar hangi yaşta caziptir? 

Şahsa göre değişir ! 
Meşhur filozof Spenser'in başından 

geçen garip bir hadise .• 
M.azhar Osman Bey: 

. - Anketinizi takip ediyorum. 
clecı· be . d f.k. l . . d' ı, nım e ı ır erım, şım ıye 

~ar aöylettiklerinizınkınden faz 
" bir fey olmıyacak.. Erkek her 
~an, her yafta kadın güzelliğiy 

alakadardır. Maamafih bu me -
lelede terbiyenin ve sinnin çok 
~airleri olduğu unutulmamalıdır . 
1:..liceğin kadında aradığı bazı 
le11ıpatik noktalar vardır. Onu 
~ıiıinde bulursa, o kadın cazip 
l dınd~ .. Mesela pek güzel kadın-
~ olabılır. Fakat yürüyüşünün 

löy)eyitinin ve (melamihi veçhi -
~ehinin birbirine niıbetinin biraz 
0ıukluğu o güzel kadını hiç te 

C..zibedar gösteremez. · 
iti Diler taraftan herkesin çir -

n &'Ördüğü bir kadın, yürüyüşün 

Mazhar Osman Bey 

deki, söyleyişindeki, bakışındaki 

ahenkle, kendini pek güzel sevdi -
rir, ona da cazibeli kadın deriz. 

(Devıum 10 anco aayıfacla) 

iki 
Sual 
Takriri 

1 - Bodos a~a iki haftadan sonra ölcjü· 
,,.eı• de§işecek. Bu yeni usulden mem· 

""•"•••? 

Konya meb'u -
su Refik Bey ad• 
liye yangını, Ma· 
nisa meb'usu Re· 
fik Şevket Bey de 
latan bul Tramvay 
Şirketi için yapı -
lan şikayetler 

hakkında alaka • 
dar vekillerden 
izahat istiyorlar • 

» - A Efendim, ne h;in memnun olmıya· 
1c'"' bize okka başına 87,5 dirhem 
•zandıracak ı .. 
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Italya ve 
Balkanlar 

Roma, (Huıasi) - Çek harici -
ye nazırı (Bents) ile Romanya 
hariciye nazırı ' (Titüleıko) küçük 
itilifın· mevcudiyetini kuvvetlen • 
dirmeğe çalıttıkları ve Fransız 

Hariciye nazınnm yakında V art<>
va ve Prağı ziyaret edeceği haber 
verildiği esnada Sırp ve Bulgar 
krallarının Belgratta mülakat et
meleri •• BUl•ar laaİuun oarda 
parlak bir surette kartılanmaaı 

Roma mahafilinde pek büyük bir 
alaka uyandırmıştır. ltalya.n 
matbuatı bu mesele ile pek ziyade 
meşgul olmamakla beraber siyasi 
mahafil Balkan hadiselerini çok 
merakla takip etmektedir. 

Roma mahafili Bulgarların son 
Türk - Bulgar dostluk tezahüra
tını müteakip dahi, muahedelerin 
yeniden tetkiki arzusundan fera • 
ğat etmiyeceklerini tekrar ettik • 
ten sonra, Sırp hükUmetinin 
Bulgarlar tarafından Makedonya
daki ekalliyetler hakkında isteni -
len şeylerin nazarı dikkate alın • 
masırun şüpheli olduğu fikrinde 
bulunmaktadır. (Stampa} gazete

si diyor ki: 
"Bulgar - Sırp hududu bun

dan sonra dahi yalnız kralın husu· 
si trenleri ile açık bulundurulursa, 
kral(Sirmia) da ava çıkacağı za -
man Sırp jandarmaları da hudut 
mmtakalarındaki Makedonyalılar 
avlamağa kalkışırsa ne olacak?,, 

(Tevere) ise Sırplara hücum ede 
rek Fransız muharrirlerinden 
(Henri Pozzi) n.in bir eserini or
taya koymaktadır. Bu eserde bazı 
Sırp siyasilerinin yaptıkları ifşaat· 
ta bahsedilmektedir. Bu ifşaata na 
zaran Sırbistanda bir (Büyük 
Sırbistan imperyalizm,, i cereyanı 
varmış ve bu imperyalizm bugün -
kü Bulgaristan arazisini bile bü -
yük Sırbistan hududu içine alıyor
muş .. 
İtalya hükumeti Roma ile Bükreş 
arasındaki münasebetlerin bozul -
ması üzerine Bulgar kralını bir 
İtalyan prensesiyle evlendirmeğe 

muvaffak olarak gözlerini Sofya -
ya çevirmesinden beri Balkan ha
diselerine Sofya gözüyle bakma · 
ğı siyasetine pek uygun bulmak • 
tadır. 

Tasarruf haftasının son günü 

En güzel vitrin müsaba
kası dün neticelendi 

Kumbara alanlardan beş kişiye 
ellişer lira ikramiye dağıtıldı 

Taksimde dUn nutuk söylenirken 

Milli iktısat ve tasarruf hafta· ı - Köprü, Şişhane ve lıtiklal cad 
sının dün ıon günü idi. Havanın desi yolu ile Taksim cümhuriye't 
yağmurlu ve soğuk olmasına rağ- meydanına kadar gitmi§lerdir. 
men öğleden sonra Bayazrt mey• Tasarruf ve iktııat cemiyeti ta• 
danında toplanan büyük bir halk rafından abideye bir çelenk kon ... 
kütlesi önünde 20 kadar otomobil muş ve istiklal marşı söylenmiştir. 
tasarruf ve iktısada vecizeleriyle Bundan ıonra yjiksek ticaret 
ıüslü olarak hareket etmiıtir. ve iktısat mektebi talebesi cemiye 

Otomobillerden bir kısmının ti azasından Ekrem Bey iktısat ve 
tasarruf ve iktııat cemiyeti latan- tasarrufun faydalarından bahset• 
bul şubesi azalariyle yüksek tica• miş ve çok alkışlanmı§tır. 

ret ve iktısat mektebi talebesi bu lktısat ve tasarruf cemiyeti haf 
lunuyorlardı. Ootomobiller Di- t~ içinde bankadan kumbara alan 
vanyolu, Sultanahmet, Sirkeci (Devamı 5 \n<"I saytfnd:ı) 

Balkan şampiyonluğu 
Milli güreş takımımızın şekli 

ikinci Balkan güreş tampiyona· 

ıı önümüzdeki perıembe akşamı 

baılıyacaktır. Milli takımımızın 

yeni şekli, müsabakalara girecek 

Balkan takımları hakkında malu-

matı bugün yedinci aayıf amızda 

bulacaksmız. 
Buradaki resmimiz 66 kilonun 

en kuvvetli namzetlerinden Yuıuf 
Aslan ile lımaili güreş minderin· 
de konuşurken gösteriyor. 

Ramazan bugün başladı 

BugUıı Rrunnzanm biridir. Camlll'rde ya

pılıuı hn7.trlıklar diin tamami.)'le bitirilmlc;; ,..e 

Rumaı.an, ak.,am mahallelerdP. davul c:alına -

n tk 116n cdllmlsti r .Ranıaı.an münaııebetl3lıı 

dıiıı pazar ~ crlcrind!' alış '\l'fl ıt ruahMıs de -

n-ecde artınıı;tır. Bu ıııene de bü;ı. iik c-aml -

lerde ha\a uyıwı :>ldukça tal8rrula, oıilll 

duygulara dair mahyıllar kurulacaktır. ı. • 
t anbul müftülüğü tarafından muhtelif cami • 

IC'rdı• '\ llzede<>f'k efondilt•r dr t-0sbit edllmi ve 

lı.imlcrl ' "illi3-ecP blldirllml t ir. 

Alı\kıul:ı r kurllcdnıl:ı:, nıı maz, ifta r ft 

!mı.ak saatlerin i iç. sa~ ılunııı.dakl {\'AKIT) 

tılk"·lminde 1bulıı.blllrler • 



"V AKIT'' Hediye 
~uponu 

Şeker ~ayramına kadar 
n ,.edilecek bu kupon
larn"ız\ kesip ak~ayınız 

lngiliz erin hava 
kuvvetleri az mı? 

tecrübeye tabi tu:;..--.:~===~-
demektir. 

Devamlı bir sulh temini için 
yeg~ne çare, ibunu aı·zu eden dev
letler için, kuvvetli olmaktır.,, 

Alman sefareti önünde 

Rayiştag kundakçıları 
hakkında karar

Cumartesiye 
~ifü 18 (A.A.} - Gel~e 

18 (A.A.) - Serbest 
İrlanda adliye nazırı Odffy'nin 
bu a a ka ar kuvvetli ı'b • mu 
hafaza alünda olarak Westpwunt 
danna A\.bourhill hapishanesine 
naklini emretmistir. Dulffy No " 
elde onra memnu mavi gijmlek 
~iydiği için askeri ma m11 
hakeme edilecektir. 

\- 2 - VAKIT19T.nd kanun 1933 

o HABERLE- Bakanlarda s ~ 
tar sini hun 

B. Millet Meclisinde dünkü müzake,:ele11 Fransız gazetesinin soıt 
ziyaretlere dair m ale~ 

ariçte tütün satışı i 
te kili kabul 

in bir şirket 
edildi 

. M. mu, ·av lelerin ana hatlarJ etrafın mi mahi eti olmadı mı öyleıniş 

ve bu vazryeti tayin edecek bir 
teklifi kanunid bulunmalnrJ hu-

Paris, 18 (Havas ajansı) - t· 
cho de Parjs gazetesi (Balkanlac 
d tıulliun tarıini,, ser: evhah ba§" 
makalesinde Bulgar kral ve krafr 
çesinin Belgrati ziyaretinin iki ınil 
Jetin uzlaşma sahasında masruf 
olan gayretlerni göstermekte oldu 
ğunu yazmaktadır. Bu...gazete di • 
yor ki: 

ekili e in ri-
yasetinde togli\narak memleket 
haricinde :mamlJ.\ t\itün ve ci ara 
salı§ı muamelatiy1e uğraşmak ve 

temin olunacaktır. 
Bundan inhi~arlar idaresi limi-

tid şirkete, tediye edilmit serma
yenin yüzde yirmi be!i kadar JCre
di i1e mal verebilecek ve şimdiye 
kadar kendi mamul tütün cigara
lıı,ı· m sattırmak için aktetmiş ol
d uğq bütün mükaveleleri her tür
lü hukuk ve vecaibi ile birlilCte 
limited şirkete devredecektir. 

Kanunun maddelerinin müza
keresi e naıında söz alan Sırrı B. 
(Kocaeli) inhisar idaresinin bu 
kanunla limited ıirkete karşı bir 
çpk mesuliyetler almakta bulundu 

1 
ğunu işaret ederek idarenin hu ka 
dar l:füyük külfetlere g\rm inde-
1<i se.Hebi sormu~tur. 

su und turfo,g: kllilic mensup meb 
uılaı:dan iatenilcceğini &tir.lemi • 
tir. 

"Bu lladise Yugoslavlar tarıı • 
fından arazi statüko.unun yeni -' 
den gözden geçirilmesi n kkmrliP 
Bulgnr devlet adamlanna bir gj' 
na ·vaitte bulunmamıf olması db " 
layı 1yle ele dikknte1ayandır . sof. 

ğunu, l'ncak bunun turing klU - ya hükumeti Bulgnr lisanım kon1' 
bün bey.nclmilw miti ifn etmedi şan Ma.keclonyah BulgaT ekalliyet 
ğinden ileri ;elaiğine i ret ede • lerine daha liberal bir idare l> H • 
re.K demi ir lci: şedebileceğini ümit etmelttedir. 

"Meoliai ali triRtik Kanununu BUmukabele Mal·edonya koıni" 
kaliul etmiftir. Eimebi bir Rlfıka lesinin tethiş hareketleri daha zit 
ile seyahat mecburiyeti ise mün - yad şidtletlc =-tenkil edileoelttir. 
h~aıran helediY:e~ i~iz araımda .. , Eski Sırbiya ile Bulcarist n ar,
kı keınıoU-eıten ılera g~lmektedk sındn uzun müddet devam etm•fl 
Her lielediyı nin liendilerine göre olan dü:manlrğın e!as itiöanyl4't 
bir plakası vardır. Blitün ecnebi nmiH Rusyn _ A'Vustury rel<abr 
memleketlerde dahil ve hariç için ti idi. Y.olc a halk kütlelermiır 
tek bir Rlaka vardır ve bu Rlaka- IJinbırlermc J.Co.rşı bizzarure edi• 
lar liütün memleketlerce tanmmı§ vet l>eslemeleri ic öetmez N ııl 
tır.,, 1'i kral Borisin Belgradı ziyareti 

Ahmet Ihsan Bey sözlerine bu ve orada mazhar olmu§ ol uğu ·yi 
plakaların öu taadaüdü ve her be kaüul bunun bir d ımair.,. 
lediyenin kendi hudutları içinde 
otomooil sanıı>lerini tabi tuttuğu 

kay1tlar ve Öunların meydan ver• 
diği l<arışılfül<lar ve güçlükler et
rafında malumat vererek de 
l>itirmiştir. 

Tekrar ıöual n r.AnlalYJ\ m b. 
usu Rasihtl! y, k u n arkıt.dar 
bulunan dahiliye vekilinin buzu -
riyle müZll erecsini iıt 
teklif kabul olunarak 
müzakeresi tehir 

Media rıem:t>eıe,g\lm 

r 
• 

Memlekeia gelirken neleıJ 
giimrüksüz g Qjrecekleı 1 

~n~a:rn, 18 (Hususi) -=- L"'ahi· 
liy:e vekili mühim b · knmını layi -
il ı rrlı nk Vı · ' ı
ne-v,e.rrn;~,;.. JVJemlekctimizc ge-

lecek'. acirl rin to.hlı tutuld k· 
ları ahlmma dair olan lılyihll is • 
kan li.yjhatu a-yrıdu ve bir ' 
çok esasları ihtiva etmektedir. 

Memlek'eti iz !"muhacir ıf ati· 
• ı le gel cek olan!ar, ter ttilderİ 

memlekette döviz tahtii'datt ll:ı,. 
lunduğu ttı.l<dirde, s:ı.ttıldnrı nTSI 

• ların b'edeliyle snn tlurmıı.müte-1 
m~ eşyaYJ gümrü reemin n rn1"" 

af olaraK getircb'ilecek1~rdir. Mb
sela çiftçi hayvanlarını, kundu~• 
cı kundura ve yağlanmış deri SV 
tirebilecektir. Benzin, petrol, 
şeI<er gi,bi inhisara tabi mc:ıddclet 
den mandn sanatlarına mütecıUl&! 
diğ~r eşyayı serbestçe ithal edebi
leceklerdir. Esnaf ve çiftçil~' 
için öeş b'in, tacirler için de 0-

41 

bin liralil( ıııalın gümrük resmin • 
den muaf en, fazlıi.sınm ise 1.011 

tenjan harici olaraK ve resmi ve
rilmel< suretiyle memlekete ithdi 
esası kabul edilmek-'tedir. 

Layihanın bu içtima c1 evre9İ~ 
de müstacelen gövü~ü esi s-0 ~ 
mtthtemeldir. 

Roma büyük elçisi 
Ankara, 18 (H\lsusi) - Şehr!' ~ 

mi:zde bulu an Roma büyük elç~ 
Vasıf Bey dört gün onra ltalynf• 

.harek t ektir. ~ 
:-::::;::':==--=-==-::::~-~~~ c1i· 
suslara dair şifahi izahat ,rcrın 

ni istemektedir. ~1e Refik Şevket Bey mukav t _ 
aykın hareketler görü ·· btJJl cıı· 

• - L- nf1lll ra ı tedh l r ~ıp 1 tı*ıl 
ğını, lstan ul halkının her ı3 r , 
işitilen şikayetlerine nihayet ""'e tJ1' 
mek icin vekaletçe düşünüle~ ~ 
tedbirler bulunup, buluıınıa J 

da sormakt~dır. 



Şehremininde Molla Şeref ma .. 

hallesinde Hayrettin pafa soka -

ğında Muhtar Zakir Beyin evinin 
duvarı dibine dün göbeği kesilme 
mi~ bir kız çocuğu bırakılmı!tır. 
l!ezlerc sarılı bulunan çocuk Da .. 
rülacezeye gönderilmiştir. Bun 
dan başka Aksarayda bir arsada 
da yeni doğmu! ölü bir çocuk bu
lunmuştur. Bu çocuğun cesedi de 
morga kaldınlmııtır. 

Ticaret odası idare 
heyetinde 

İstanbul ticaret odası idare he 
yeti. dün öğleden sonra toplanmış 
br. Bu toplantıda çarşamba gü
nü yapılacak umumi içtimaın ruz .. 
namesi haznlanmı,tır. 

ri, hesapları, iktisat davalarıdır. 

iktisat davaları nutukla belagatle 
halledilmez. Hesapla, kitapla, ra -
kamla halledilir. Bunun için mil -
letlerin menfaatini nutuklar değil, 
karşılrklı menfaatler temin eder. 

Sadri Etem 

Almanya yumurta istiyor 
Almanya hükumetinin konten 

janda memleketimize yumurta 
tahsis etmesi üzerine birçok mem 
leketlerden yumurta salın almak 
için memleketimize müracaatlar 
yapılmaktadır. Dün de Avustur 

yanın tanınmış firmalarından biri 
İstanbul ticaret odasına müracaat 
ederek kendisinin tanınmı~ bir 
yumurta taciriyle tanıştırılmasını 
rica etmiştir. 

Gemilere kumanya verenler 
Gemilere kumanya verenlerin 

de sandalcılar ve kayıkçılar gibi 
sıkı bir kontrole tabi tutulmaları 

gümrük idaresince kararlaşmıştır. 

Yeni ölçüler 
Şimdi kullanılmakta olan öl

çüler on gün sonra tarihe karışa
cak, yeni ölçüler kullamlmıya 
batlanacaktır. Belediye, eski öl 
çillerle yeni ölçüler arasındaki 

farkları gösteren levhalar hastır .. 
mıf, esnafın ve tüccarların sıkın
tı çekmemesi için bunları dağıtmı 
ya batlamıştır. Yeni senenin bi~ 
rinci gününden itibaren belediye 
zabıtası memurları, müfettişler 
bütün dükkanları, esnafı, seyyar 
ıatıcıları sıkı bir surette teftişe 

hatlıyacaklardır. 

Yaş üzüm ambal3jları 

Berlin ticaret mümessilimiz 
göndeı-diği bir raporda yaş üzüm 
ihracatında bilhassa ambalajlara 
fazla ehemmiyet verilmesini bil
dirmektedir. 

lstanbulun planı 
Bu sene başında lstanbula ge· 

lerek tetkikat yapan beynelmilel 
şehir mütehassısları raporlarını 
göndermişlerdir. Bu raporlar ter 
cüme edilmektedir. Raporların 

tetkikini müteakip lstanbul şehri 
planının tanzimi miisabakaya ko
nacaktır. 

Belediyeler kongresi 
Aldığımız malumata göre, iki 

defa geri bırakılan belediyeler 
konferansı ikinci kanunun sonuna 
doğru Ankarada toplanacaktır. 

Kongrede okunmak üzere be
lediyeler tarafından hazırlanan 
raporlar gelecek ay başında Anka 
raya gönderilecektir. 

Vapurdan vapura nakliyat 
Limanda bulunan ve yanyana 

olan iki gemiden birine yapı -
lan nakliyatın liman işi olmadığı .. 
na karar verilmiştir. 

Hilaliahmer balosu 
Hilaliahmer balosu 21 kanunu 

evel 1933 perşembe günü akşamı 
Perapalas salonlarında verilecek
tir. Güzide bir aile mecmaı olan 
bu baloya iştirakle bu hayırper • 
ver cemiyete muavenet ve müza
herette bulunulması halkımızın 
yüksek duygularından beklenil .. 
mektedir. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 

-. 
~ ~rt F.fendJ, bir takım adaml:ır '-ar •••• Para mukabilinde bir ta • 

'" il Mr ticaret haline gefüml)lt'r.. kım fakir ailelerin çocuklarını ki· 
"'-._ . .... ite kablllyeth'rl olduğu .b.alde l l 
~ ra ıyor ar ••• ..... . ,. . 

•••. Bunların her birini birer 
köte baıına oturtarak dilendiri • 
yorlar •• 

•••• Sonra çocukların topladık
ları paraları ellerinden alarak ke -
yiflerine bakıyorlar ••• 

#(. #(. :{. 

Hasan Fehmi Bey Gürcistanda 
"Acara,, da doğmuştu. Aile adı
na "Çalak oğlu,, derlerdi. Mer
hum 26 senedenberi mebustu. Os 
manlı meclisi mebusanından son
ra küçük bir fasıla ile Bursada tü 
lün rejisi muhasebat memurluğun 
da bulunmuş, sonra B. M. Mec-
lisine aza seçilmişti. Merhum 
medreseden yetitmiş, vaktiyle 
darülfünunda müderrislik te et • 
mişti. Kendisinin "Kürsüi İslam
dan bir hitan,, , "Hikmeti şer'i,, , 
"Ceviz ağacı,, , "Acem Türkiye
ıi,, eserleri basılmıştır. "Amme,, 
cüz'ünü de Türkçeye çevirmiş, 

cüz'ü litin harfleriyle bir risale 
halinde nesredilmisti. 

Ekmek çeşnısı yakında 
değişecek 

Fırınların tahdidi hakkında 

belediye iktısat müdürlüğünce ha 
zırlanan rapor, şehir meclisinin 
letrinisani toplantısında müzake
re edilememişti. Raporun, bi'tçe 
müzakeı·eleri dolayısiyle şubat 

devresinde de görü~ülemiyeceği 
tahmin edilmektedir 

İktısat müdürlüğü, fırınların 
tahdidi hakkında karar verilinci
ye kadar ekmeklerin daha temiz 
haltaıının iyi bir şekilde çıkması 
imkanını düşünmüş, bu hususta 
tekikat yapmıştır. Ekmek çeşni• 
sinin yakında değiştirilmesi muh
temeldir. 

Ekmek fiyatı 
İstanbul belediyesinden~ 
Kanunuevelin yirminci çar§am 

ha gunünden itibaren ekmek altı 
kuruş otuz para ve francala on bir 
kuruştur. 

Ecnebi ve ekalliyet mek· 
teplerindeki hocalar 

arasında 

Ecnebi ve ekalliyet mekteple
rindeki muallimler arasında dev· 
let hizmetindeki memurların da 
bulunduğu anlaşılmıştır. Bu gi• 
bi muallimlerin vazifelerine niha· 
yet verilecektir. 

Dehri Eff'ndJ - O halde bu adamlar dl• 

leııc·ilik ~aprıııyorl:ır, mt'mlrkctc sadece dl • 

leııcl .) eli;)tlren ameli rııc.:ktcp llÇ•J oclart. 



.._... 4 - ? AKl1 19 l.nci klnun 1933 !!!!!!!!!!!!!!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!!!'!'!'!111111111111111!!!!"~~~~111111111111111~~ .~~~~~'!'!!!!!111111111111111~111111111111111!!!'!!!!!!!!!!!!'"!!!!!!"11111111m""""!'!!!'!'""'!"lllll'lllllll~!P.!!!!!!!'!!!~'!~~~~~=~~~!!!'!!!!!!!!!!!!il!!ll""" 

Adliyenin dünkü faaliyeti Polis ~aberıeri Gazi Mustafa KemaJ .. 
Sulu Ziyanın kavano-

4428 
dava 

liralık bir 
neticelendi ! 

zunda çıkanlar 
t Nokta nokta, tayin ettiği 01~ 

Sabıkalılardan Sulu Ziya Top• ğından, vezirlerin önünde iğilen det zarfında, bu proğramını t 

hanede leblebici Mehmedin dük- kurenadan eser bulunmamasına bik eyledi, aynı zamanda J11eJll 

(lb~ t:ırufl 1 inci "ayıfada) 

Muhtelif muhakemeler-Bulunan dosyalar- Matbuat 
bürosu- Muavinlerin tetkikleri- Hukuk 

kanına dün biiyük bir kavanoz hı 
rakmıştır. Mehmet kavanozd~n 
~üphelenmiş, ağzını açıp baktığı 
zaman 107 çikolata bulunduğunu 
görmüştür. Mehmet hemen poli· 
se haber vermiş, biraz sonra ka
vanozu almıya gelen Sulu Ziya 
yakalanmıştır. Sabıkalı Ziya, çi
kolataları çaldığım itiraf etmiştir. 

rağmen o saray hala tarihi cazi • 
besini~ hatıraları ihya kuvvetini 
muhafaza ediyor. 

Sanki konuşacak sanılıyor, sır · 
ları ifşa etsin diye bekleniyor. Es· 
ki sultanların faal, fakat esrarlı 

hayatları canlandırılıyor. O hayat, 
ki derin ve uzun bir sessizliğe bo · 
ğulan zulüm hummalariyle dolu
dur ... 

ketin hudutlarını kurtardr, kJ 
tülasyonları lağvedip meınle~e 
siynsi istildal:ni de temin etli· 

Bugün her tüı-lü mukaveınet 
rılmıştır, halk tamamiyle ciitıl 
riyete bağlanmıştır. 

ve ticaret komisyonu 

J(. J(. :ı~ 

Bu kadar dövmek olur mu? 

J\dliye sarayının yanması tahkika 
tına dün devam olunmu§tur. T ed
birsizlik ve dikkatsizlik gösterdik· 
leri noktasından mevkuf olarak 
haklarında tahkikat yapılanlar -
dan odabaşı Mehmet ve kapıcı Ah 
met Efendiler, ağır ceza reisliğine 
müracaatla, tevkiflerine itiraz et· 
mişlerdi. İtirazları dün reddedil -
mışbr. 

larındo.n birinin dosyclsı ve müd· 
deiuruumilikçe (Ct:reyan) gaze • 
teai ne§rİyat müdür~ ~ıf atiyle Ra· 
ğıp Bey aleyhine açılar. müsteh · 
cen neşriyat davasın:\ i\İt dosya, 
kurtarılan dosyalar aı;;annda çık -
mı§hr. 

M. Piyosun yanan d?ıva dosya • 
Jarma ait enak ta, ~a zetelerin ve 
istidalann vekHler tdr~iından ye· 
nide!l verilmt-si surctiyl•~, kısmen 

tekmil!~nmi§tİr. 

İstinyede hamam sokağında 24 
numaralı evde oturan Panayot kı
zı Marikayı dokuz aenedenberi 
dostu bulunan Mehmet fena hal· 
de dövmüş, sağ bacağından ya
ralamıştır. Marikanın şehadeti ü 

zerine Mehmet yakalanmıştır. 

O saray faciaları, ki sayısı bi -
linmiyecektir ve h~r biri bir çeş -
me ile bir bostan arasında ört bas 
edilmiştr. 

Gnzi konusmasını biliyor, dİJS 
mesini biliyo.ı-; kendisine sual 
rulmasından ho~lanıyor. ''.Kat 
larınız arap aleminde ne tesi Y" 
tı?:, Cevap veriyo~: _ "Ma~su• d 
tes1r yapmadı.,, Hılafeti 1lg~ e 

~ · 1 d t" • · ksi t ceg1 sıra ar a, ne ıcesmın a 

Ağır cezadaki davalar 

İstanbul ağır ceza mahkemesin· 
de dün üç davaya bakılmıı, bet ki
şinin de istinabe yoliyle ifadeleri 
alınmıştır. Bu arada Behire Ha· 
nımm çocuğunun düşmesine sebep 
oldukları iddia edilen Ali ve Sü -
lcyman, esrardan suçlu görülen 
Abdullah Efendilerin muhakeme· 
leri, evvelce mahkum olup olma • 
drklanmn sorulmasına kalmıştır . 

Adliye matbuat bürosu Meryem ana kandilinden .. 

Adi beyaz mermerden, bir pasta 
cı binası gibi süslenmiş Dolma : 
bahçe nihayet büyük bir ıslahatçı· 
nın sarayıdır. 

sir yapacağı hakkındaki sözler~. 
h · · · "Mü•l" emmıyet vermemışlır. ~ 

man alemi ayaklanacak,, "goril 
rüz,,. Hiç bir ~ey görülmedi. 

Gazide gösterişten, alayişterı; 
ser yok.. Tam bir centilmen. 
~eyi yeniden yaparken, entelel' 
tüel ıslahatı da unutmadı. 

Yanan gazete davalarına ait 
dosyaları, adliye matbuat ve bü • 
rosu gazeteleri buldurarak yeni • 
den hazırlıyor. Büro, tevkifhan~ • 
deki müddeiumumilik dairesinin 
bir kısmında, eskisi gıbı munta · 
zam surette biitün neşryah tetkik 
etmektedir. 

Yağ tüccarı Topal oğlu Ligo .. 
run Kuzkuncukta bahçe sokağın
daki 4 numaralı evinin bir oda
sında yanan Meyrem ana kan.dılı 
devrilmiş, yangın çıkmııtrr. Yan 
gın sirayet etmeden söndürülmüt 
tür. 

Fakat insan buraya dekor gör -
meğe değil, büyük adamı görme • 
ğe gelir. 

Gazi Mustafa Kemali gözümün 
önüne getirebiliyordum. Bu ko • 
laydı. Onun nutkunu okuduk • 

Hiç bir noktayı ihmal etrııe 
den her vazifesini yapmak iateY. 
azmi göze çarpıyor. Ruhan ve" 
men milletine vefakar bir insi~ 
milleti için dövüşmüş, milleti i~ 
ıstırap çekmiş, milleti ile kaYll 
mı~. Harici siyasette de kılı kıt 

OçUncU cezada 

Üçüncü ceza mahkemesinde 
öğleden evvel yirmi yedi, öğleden 
sonra on iki dava görülmüştür. 

Davalar kısmen af kanununa tabi 
olduğundan, sabıka sorulmasına , 
k:smen de alakadarlara tebliğat 
yapılmasina bırakılmıştır. 

Yeni olan on dava için de, ala · 
lcadar1ara tebliğat yapılmak üze • 
re. gün tayin olunmuştur. 

4000 kUsur lirahk dava 
P.Un üçüncü ceza mahkemesin· 

'de f.Örülen dnvalardan biri,güm -
rük 'i..:ararına itiraz davası idi. Bu 
<lavanın dosyası, yanmamıştır • 

Dapkoviç '.kumpanyasının Saro 
vapuriyle getirilen demir ve sair 
eşyanın mnnifastodan noksan çık 
tığı kaydiyle, gümrük, bu vapur 
acentesinden 2,214 lira 37 kuruş 

resim alınmasına ve bu resmin bir 
misli olnrak ta ceza verilmesine 
lcarar vermiş, acente, yekunu 
4,428 lira 74 lcuruş tutan resim ve 
ceza alınmasına dair olan bu ka -
ı·ara itirnz etmiştir. 

Mi.5ddeiumuminin isteği 
~c karar 

Müddei umumi Nureddin Bey , 
af kanununa t:ibi olması itibariy· 
le, fıı:ırne davasının ortadan kal · 
dmlmasını istemiştir. Acente ve -
kili bu islefie iştirak etmiş, güm -
ı-ük 'e'kili :sc, mü!~errerliğin ~crul
me.sı ve para cezasından ayrı olan 
l't;?mıin ı~nrer alhna almması cihet 
lerin::lc ba::ı iıtekler de bulunmuş 
tur. 

Hemen bilün evralc1 yanan bi • 
rin.ci ve ikinci ceza mahkemeleri 
için, yeniden. esas defterleri vücu· 
da getrilmiştir. Bu defterlerde ka· 
yitler bir numaradan başlamıştır. 

Fenerde bir manav dükkanım 

suyduğu iddiasiyle adliyeye gön -
derilen Emin Efendi, sorgudan 
sonra, tevkif edilmiştir. 

Muavinlerin tetkikleri 
Müddei umumi muavinlerinden 

bazıları polis merkezlerindeki l<a
yitlara bakarak, dosyaları yanan 
davaları eski haline getirmeğe ça 
lışıyorlar. 

Hazırlık tahkikatının bir kısmı 
poliste tamamlanmış, ilk tahkikat 
açılmıttır. 

Bazı davalara ait ilk tahkikat ta 
tamamlanarak, dosyalar, son tah
kikatın başlaması için mahkeme· 
lere gönderilmiştir. 

icradaki faaliyet 
icra teşkilatı, Tophanedeki sa -

nayi mektebi binasmda gün geçtik 
çe biraz daha etraflıca faali • 
yete geçiyor. Müddeiumumi Ke -
nan Bey, dün bu binaya giderek , 
vaziyeti gözden geçirmi~tir. 

Yangın yerinde duvarların yık· 
tırılmnsma, hafriyat yapılm:ısına 
daha be.§lanılmam19tır. 

Hukuk ve ticaret komisyonu 
Hukuk ve ticaret hakim!cr~nin 

evvelki günkü umumi tophıntısın· 
da seçilen komisyon, dün sabah 
Dördüncü Vakıf hanıncla ticaret 
odasında toplanmış, verilen proje· 
leri tetkf k ve telif itiyle uğraşmış
tır. Bu çalışma, bir kaç gün sü -
rccektiı-. Varılan net:ce, umumi 
toplantı dn tasvip edildikten son· 
ra, rapor halinde adliye vekaleti -
ne bildirilecektir. 

Nms:-et Beyin reisliği altında te· 
;ek1~ül eden rnahkc:::e heyeti, nf 
kanunum.•n ~ümulii dahilinde bu · 
lunc!u[!:J k..ıycliylc, amme dnv~sı . 
nın o.-~ ... dnn knlchrılm.:uana ve res
mın gümriikçc alınması müsteh'at 
olr.ı:ıdığındnn bu hususta karar ı Dostluk yurdu arsası 
itihnzmr. mahal olmadığına ek~e - 1 Belediye l<arşısındaki dostluk 
riyetle kararlaştırmıştır. yurdu arsası senelerdenbcri met -

Meydana çıkan dosyalar ruk bir halde bulunuyor. mr vakit 
Mnh&ı!Ie bekçisi Kasırnağayı va ler burasının bir bahve veya park 

zifc ifası sırasında dövdüğü iddi- haline konulması düşünülmüştü. 
asiyle mahkemeye verilen Cemal Evkaf idaresi bu arsadan bir kıs 
Efendinin davası, ii~i tarafa celp· mın1 satmıştır. 
name gönderilmesine kalmıştır. Buraya binnlar yapılacaktı~. Be 

Üçüncü cezadaki dovalarda.n , lediye bu arsaların her birinin al . 

Tramvaydan düştU 

Hereke fabrikası satış memur
larından Mahmut Ef. dün bir 
tramvay arabasının basamağında 
asılı giderken düşmüş, ba~ından 

yaralanmı§hr. Mahmut Ef. Be}'I' 
oğlu hastanesine kaldırılmıştır. 
Bir ceset morga kaldırddı 

Sirkecide Hüdavcndikar cad -
desinde aşçı Ömerin dükkanında 
çalışan 25 yaşında Tekirdağlı 
Hayri Selamet otelinde otururken 

bayılmış, Sıhhat Yurduna kaldı· 

rılmış ise de ölmüştür. 
Zabıta doktorunun gösterdiği 

lüzum üzerine ceset morga kaldı
rılmıştır. 

Aınerikalılar bizden şarap 
ve likör alacaklar 

Bir Amerikalı müessese taraf m 
dan inhisarlar umum müdürlüğü· 

ne bir teklif yapılmı~tır. Bu teklife 
göre, Amerikalı şirket inhisar idA· 

remizden 500 bin l<ilo §arap ve 
150 bin kilo likör mübayaa edecek 
tir. 

inhisar idaresinin elinde bu ka • 
dar şarap ve likör stoku olmamak· 

la beraber, Amerikalı müessese • 
nin teldifleri ~ayanı kabul görülür 

ve mutabık kalınına, ona göre i -
cap eden tertibat alınacaktır. 

idarece, Amerikalı müessesenin 

tan sonra münevver 
anlamak güç değildi. 

gayelerini 

Mustafa Kemal, Türkiye na • 
mına, büyük bir vatanperverlikle 
her fedakarlığı yapmıştır. O hay 
rete şayan azmi ve iradesiyle 
memleketini bizim cümhuriyeti -
mize yakın bir cümhuriyet yapa -
caktır ve şimdiden söyleyelim, ki 
Gazi diktatör değildir. Onu haki· 
ki bir cümhuriyetçi, laik, liberal 
ve bugün modası geçmiş bir keli
me ile söyleyeyim pozitivist ta -
myorum. O, halkın hakkına derin 
bir hürmet besliyen bir demokrat· 
tır. 

Mustafa Kemal 1300 senesin · 
denberi istipdat idaresinde yaşa -
yan memleketini bu rejimden kur· 
tarmağa karar verdi. Saltanat ve 
hilafeti kaldırıp yerine halk haki
miyetine dayanan laik bir ciimhu· 
riyet kurdu. 

Türk Jinekoloji cemiyeti 

toplantısında 

Kadın hekimleri tarafından 

teşkil edilmiş olan Türk jinekolo-

ji cemiyeti bu senenin üçüncü top 

lantrsmı prof eıör Kenan Tevfik 

Beyin rei:ıliği altında yapmı,tır. 

Muallim Ali Esat Bey, bir dıt 

gebelik vakasınm rediologique 

te,hisi hakkında tebligatta bulun 

teklifi üzerinde tetkikat yapılmak muş, Dr. Ahmet Asrm Bey, iki ta· 
tadır. rnflr b1r "Hyc!rosalpinx,, mustah

lnhisar idaresi, mukabil teklif - zarı takdim etmiş, Dr. Orhan Tah 
!erini tetkikatını bitirdikten sonra sin Bey, başkası taraf mdan yapı· 
Amcdkan müer.sescsir.e bildireceh 
tir. 

Y edikuleden Hnlice 
giden yol 

Y cdiku!c:Icn Halice knclar sur 

önünde açılan yolun inşaatına per 

sembe günü merasimle bas!ana · 
~ ~ 

caktır. 

Bu yol (30,5) metre geni~liğin

de olacaktır. (18) metresi asfalt 

ve mütebakisi de süvari yolcular 

İçin kum!u §ose hc..linde yapılacak 

bn kürtaj esnasında ra~mi delin

miş ve barsakları harice çekilmiş 

bir kadında yaptığı tamir edici a

meliyattan bahsetmiş, Prof. Ke

nnn Tevfik Bey, gebeliğin rönt • 

r:enle teşhisi hakkında tebligatta 

bulunmuş, bunun, gunun yeni 

bir meselesi olmadığını ve bu teş
his usulünün son senelerde teknik 

tc ceçirdiği te!tamül safhalannı 

ve tatbik sahalarını uzun ve mü .. 

dcllel bir surette izah etmiştir. 

Bu vakalar hakkında yapıfnn Ünyon sigorta şirketi direktörii tında hüyük mahzenler ve sarnıc-
1"'1.. Antuvan Pi yer tarafından lar bulunduğunu dü!iinerck b~:ı 
Piyoo tar fındnn (İktııadf hafta) rnahzenlerin Y erebatan ve beledi· 
ve (Ticnret) gazeteleri neşriyat ye sarrııçlarile irtibat ve alakası 0 • 

nıi.idürii İrfan Bey aleyhine ~çılan J l.1p ".>lmadığını tetkike karar· ver -
yakışılc nlrnıyacıık neşriyat dava • miştir. 

tır .Yolun ceçeceği yere tesadüf c- ı tıbbi münaka~alara: Kenan T ev· 

den mezarlardan aileleri bu!unnn· fik, Fuat F chim, Ali Esat, Ah • 

hır nak!edilm:ştir. Diğerlerini de met As!ım, Orhan Tahsin, Hadi 

belc:liyc kaldıraca!<tır. Kıymetli ı Ihsan, Nrui Süleyr.ıan Ileylcr işti
mcza; ln~brı müzeye kon:ıcaktır. rnk etmiştir. 

yararak tetkikat yapıyor. 

Boğazda yavaş yavaş akınııt 

luyor. Kabataş çeşmesiyle bii ~ 
mezarlığa gölgeler siniyor. Abd 
1 •d• • b d A ·..,Jfl ıamı ın en mutı en eganı.1 , 
fakat korku içinde yaşadığı ~, 
dız bahçelerini boğacak, eski f 
ray gibi, yıldız da, eski Türk'~.ı 
nin entrikalnrını, katliaml' 
hatırlatıyor. Anlatırlar:: Oıııt , 
meşrutiyetinin babası Namı~~ 
malin mahkemesi görüld~ğü ri• 
ta köşkünden, Ahdülhamıt d bJ 
bünle denizi, Bey.o~I"' -= .ıs~aıı ,ıtı' 
..... lorint, gen erının vıUala 

gözlermiş.. , 
Mitat Pa~anın intikamı alıııd'j, 

B. b. .. h ·yet~ ır vatanperver, ır cum urı 
_ı•'ll"~ 

liberal bir devlet adamı göra\J 

Beynelmilel ticarel 
' Beynelmilel ticaretteki gerile; 

hareketi 1932 senesi sonufl _. 
"hl" beri durmuştur. Fakat bu tarı İ. 

itibaren bir çok memleketlerde.
1
J 

rülen iktısadi fz.nliyet beynelrtı 1 ~ 
ticari mübade!clerde henüz ttf 

yapmamıştır. (' 

1932 senesi üçncü üç aylı)• 0;,~ 
reye nazaran ille defa olarııl< 0 

bir fazlalık kaydedilmektedir· 
1
, 

Halbuki 1932 senesinde k~~ıı' 
::t it~bariyle yüzde 12 v~. ':'rdı' 
ıtıbarıyle yüzde 7 tenezzul v. ii, 

52 memleketin 933 sene~ı ,ı;t 
·· ·· ·· 1 k d "nde ıth çuncu uç ay ı · evrcsı .

11
,t 

ve ihracatları yekunu 22, 1 r.ı• "'I' 
mark yükselmiştir. Bundan ~~th1'' 
ki üç aylık clevr~deki uınul'llı d• , 
l~.t ve ihracat ise 22,6 ınilyarbif' 
Avrupa devletlerinin ihracatı 

l t ı!ltlf· so unacak derecede ar ın ) iil 
hıı "" Fransanm ihracatında t~ ,.,,tı 

ıhr... . 
yo!::t:.:r. Sovyet Rusyanın 
kereste ve hububat satışı 

netice•' 

yük~elmi~tir. J1'l ı,it 

İthalf.t hareketi n:ıuntaı~pşclll 
seyir takip etme:n!şt:r·. ı\"ı,ollLJS~ 
1933 senesi rekoltesınırı lcJie• 

rncrtı , . 
neticesi olarak Avrupa Af!le'f1 

lcr~n·n ithnlatı nzalmıştır. ıırtJ1' 1~ 
"t' .. Jfılı ,., 

kn ve Alrnanyanın ı tl'· •ır· ,.. 
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P'ate - Rnayalden ç:ktıınt O'.· 

"1ııı wk sık gittiği öütün tiyatroit;· 
"- rirdim. 

Hiç birinde yoktu. 
Ya mektubuma çok müteessir 

:ı~, tiyatro.da diiracak ha:lae:: 
egıldi, yahut ta izahat vermekten 

Stkinet-ck benimle buluşmak iste· 
~arclu. 

bütün bir yazı safiyede yelnı:ı be 
ni.mle g~r:mck istemesi, sonra 
her bir nrzusunu, her hevesini tat 

min edecek parası varken benim 
metresim oluşu buna: delildi. O .. 
nun yegille ümidi, yaşadığı gelip 

ı 
geçici aıklarm yorgunlujvıauı, din
lendirecek hakiki Öır mubahltıtt 
b· lmaktr. Bense ikii gün içinde 
onun bu ü · -n· kır:mJJtımı. ve~· 

şa:dığ:ım iki gecclikl aşld, k\Htah 
b1T istillza ile ödüywdtıım. 

Yaptığım şey gülünç olmakla 
ka!mıyorclıı, terbiyesizlik ediyor • 
dum~ Hayatını beğenmemek için 
o kadına paramı vermiştim? Uü 
giln içinde ortadan kaybolmakla. 
yecliği yemeğin belki hesabını is
t rler diye kaçan tufeyliye ıbenzea 
miyor muydu? 

Bu nasıl işti! M ·· ~ti ta.JllJa 
lı otuz altı saat olmuştu. Yirmi 

d·· Galrunım banaı bunları düşün• L' - ı sa ttir me msimdi bir de 
\ltürken Gastona rasgeldim. Ne.· .m .. sh-ülpescntliğe kalkıyordum. 
t~d ld".... . .ı_:_ • en ge ıgımı soruu. Hayalını, benimle paylaşmasınt 

- Pale - Ruayalden. ı minnet bileceğim yerde, bütünü 

- Ben de operadan geliyorum. istiyordum ve istiyordum, ki i~ 
'i--.9..ceiimi ümit ettimd.i. t'k alinin. varidatım temin eden 

eden? 1 mazisinin bütün rabıta ve müna• 
sebctlerini k1rıQ atsın. aydı. 

- Y.a.! ·- Demek wda}'dı? 
- Evet. 

' Yahıcı: mıWı? 
°"' Hanr, bir ar.ka.daıı vardı. 
---.o Kadu nn:? 

Ona ne demeğe hakkım vardı? 
Hiç. Bana hasta olduğuou yaz.mıı 
tr. Halbuki bunu çiy çiy, bazı ka 
dmlann iğrc ç. doğruluğ_\1 gibi 
söyli~chilir, bir aşıkım ktLbul e. ~ 
deceğini ıyaznbilirdi. Ben, mek -d··-. Kont G ... geldi, biraz otur-tlu, 

'-ı>eraber gittiler. Heı- an sen tubunaJnanıp, Anten sokağındaıı 
teleceksin. diye bekledim. maada, bütün Paris sokakların~• 

Bütün gece yanımda bir koltuk dolaıacak, gece.ai arkadN!ımm 
~~ ltaıaı; senin !koltuğun zannet' ı gwrip, erte.si gün dediği sa
lıı.ı. aUe ona ;gidet.ek yer~ Othello .. 

r - Peki amma neden Margöri· luk yapı)'or.duıu. Onu taralM!t 
1
ll lıer gittiği yore gideyim? edcyol"' :ve yüz.ümü göat~r~e 

.L - Ayol, senin .metresin de on- onu cezrılandırdıitmı cSanıyordUDl; 
~rı. ·, Bilakis; o, bu ayJ'JlığP!;meınıum-01-

- Bunu..sana kim söyledi? mu tu. Benim tama.mile budala 
. -Dün Prudnnsa tesadüf el" l olduğuma kanaat getirmişti. B.eni 
~- Seni tebrik, ederim azizim. arayıp sonnamau kininden d~il-
h' erl[esin sahip olamıyacağı güzel ı di. Beni istilikar ediyordu. 

ıt- Jlıetrea. Onu sıkı tut, seni me· Arbk:Maı·aöritep elimin açık 
•ut ede • 

r. olduğuna şüRhe bırakmıyac;ak bir 

~ ~~usö2ü, benim ne ka· şey hediye etmeliydim. Onu# bir 
~ tilu-.ç oldujumu meydana fahi~e telakki ederek, kendisile ,.._.ta fih olduğuma kendimi inand.Jnna.-

..,._ ~roİJt gün evvel ona rasgcl- lıydnn. Amma bunu yapar~ 
lern~:rdım: da tbrutLbunları söy onun değil, kendi a_tkımı tahkir 
l' 11 olsa.~ orbiıdalaca mektubu etmif olacaktım. Ve madeınki bu 
~dıın. aşkım, ortak kabul ctmiyecek Ka• 

.. ~Bir -ln P..rudılll:a gidip, Margö• dar saftı; bir hediye ile ödenemez 
•ıe f l di. Bu hediye ne kadar pahalı o-

l• . ır ayıp k-endi!ile görüşmek ;s. 
"d;.__.. lursa olsun kısa olmakla bera~r 

L_ ~i ıoyletrce-fi! istedim. ftl· b d" .. · d · ··d· d" 
~ İntik lı-- ''- . . k b l l ana ver: ıgı saa eh o ıyemez •· !'\o" am a U4UI' ıçın a u et· 
l)eceğinden I:orktum. A ı•en İşte bütün gece bunları düşün-

'o~ıncılan gefJP evime.geldim. düm ve bunları gidip Margörite 
~ ICaPICı.ya mck,up olup ,olnı;~r· söylemek istedim. 

~'il& tekrar .::;oroıı m. Gün ağardığı zıwıan uyum~mıı 
\':oktu • tım, hararetim vardı. Margöritten 

. Y albkeıı dÜfÜDüyordum~ Ye.. başka hi& bir şey düşünemiyor -
~-kendiaile konuşmak isteyip dum • 
~eceğimi aıılamak için bek.. Anlıyorsunuz ya, kat'i bir ka. .. 
~·· Ben, bir şey ya.zmıya:yıın, rar vermek: lazımdL Y a.ı... k~ndiQ-

>'leın nud olu. ya.zar.. den vazgeçecektim, yahut tt\ gen~ 
~ 8iU...'la o gece yaptığı.ma piş- beni kabjll etınB~lutfiinda bulu • 

'tt oldum. Evde yalnızdım. U- nursa, huyumdan vazgeç~cektim .• 
(Devamı ,-nr) 

ınamw,, 

B1zığın man4'1! . 
Diye söylenmeğe başlamış ise 

de kumandan onu hiç dinlememiş 
ve bıyıklar l1J ta dibinden kazıt 

iıuştı. Bu iş biter bitmez kaçağa: 
- "Haydi bakalım, simdi koşa. 

koşa git çetene iltihak et!,, diyerek 
onu savmııtı. Ondan sonra da hay 
retler içinde bu sahpeyi temaşa et; 
melde olan katibi mes'ul beye dö
nerek demişti ki: 

- "Azizim, bu yaptığımJeyi i
yice hatırında tRl· Belki bir gün sa 
n~ da lazım ohq. B11 hava\' Qe o · 
tu.ıan ahaliden kaç.flk .olanlar tutu 
lursa ben hemen bu traş_, çaresine. 
müracaat ederim. En iyi tedbir bu . 
dur. Şimdi önümüzde traş ettirdi
ğim nejer doğru gidip çelesipe ilti 
hak etmekte.n başka bir şey yapa
maz. Onu pe evinde karısı ve als.rfL 
bası, ne de köyünde arkaqaşları 
kablll edexler. Çünkü bıyıkları k~· 
sildikten sonra bura adetine~ artı\c 
erkek ikea karı olmuıtur. Ne bir 
kimae on\l{\ yüzüne bakar, ne de o 
tanıdığı bir kimseye ba1!mağa ce -
ıarA_t edebilir. 

Ben şimdiye kadar bu usulü bir 
çok~k~aklarıla tecrübe ettim.Hep 
sinde. muvaffak oldupı. . Bunli'{, 
yanlarına jaqdarma filan verme -
d~ kendilikl~rinqen kıt'alaunil il 
tih~'k ettiler ve sonrjldan haber al· 
dığıma göre, nl\çar kalıPıı ve ne.v 
ıni~iye uğranuş infa!llar gibi1 h~ 
tiidii fedi\karlığı ve cesareti gö~ 
aldırAt.llk har.J? ettiler. 
~tibi me•'ul Beyin Rize jan -

dMw.LkJU.ni\ndanmdau1aldığı bu 
dersi bilahare nasıl tatbjk ettjğini 
ilerid~ ya~cağız. O zat t~ Rizede 
ki İ!lerini bitirdikten ve aldığı der 
si haf ~zasına kaydettikten sonra 

Rıza Beyin Trabzon(\&idİH ~el·ı 
diği esnada Naili Bey çetesi Borçt 

tr. 
Cemiyetin tertip elmiş oldu~u 

vitrin müsabakası da dün akşam 

19 I.nci kanun 1933-

muvqffakıyetlerin başlıcası kaza 
merkezi olan (Maradidi) ;kasl\ba
sının dahi ızaptolunması idi. Gqrçk 
Borçka gerekse (Mara~idi) Bi\tu 

ma doğru akan Çoruh nehri kena· 
nnda idi. Kaeabalarıq etrafı daj • 

larl~ P.'u\lııh idi. Nehiı· bu dağların 
ve tepelerıin ~rasındal:l ilkıp gidi • 
yord . 

Çoruh ne rinde na kliyaj 

yaP.ılmıttır. Müsabı.Jta heyeti öğ Tasarruf haftasJ dola~ısiyle 
leden soııra toplanarak Kndıköyü ler.tiP. edilen vitrin müsabakaaı 
ne gitmiş, ve İstanbul, Beyoğlun düg netjc,.eXenmiştir. lstanbµl ta· 
daki vitrinlerd n sonra burada da rafmdl':n ı birinciliği Hi\san Pertev 
müsabakaya iştirak edenlerin vit kpmat mağa::ası , ikincili~i Ata 
rinlerini tetkik etmi

0

şlerdir. He • Refik maiazası kaza!lm!_f.lardır • 
yet geç vakte kadar k~zananları B yoğlu taraf,ında iki, birinf,i çık
teabitle meıgul olmu~uı·. mı~, (Oliyon) ve (Samatya paza-

Dün ak~m da radyo da tasar- rı) mağazalarının her ikiside bi • 
rufa dair Aliye E'lat haııım tara • 1 rinci olmu~lardır. BE.foğlunda 
fından bir konferans verilmi§tir: 1 ikjnci (Kamhp mağazasıdır. 
56tncı mektepte miiaa111ere Kadıköyünp~ de Ş~kerci Rasim 

Tasarruf haftası münasebetiy- ve Asador Efendilere ait m"ğa • 
I~ dün İstanbul 56 ıncı ilk mektep znlarm her ikisi de, 1 ine nddedJ
te talebe velilerine bir mü~amere miş, ikincıhğı Şark merkez ee· 
verilmi~tir. Müsamerede bat mu za deposu kazanmıttır. 
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cehennemde zannettik! 
Ne isterseniz yapınız.. Altınları bana çıkarınız. 

Ben üst tarafına karışmam .. 

-10 -

Tekrar kendime geldiğim za · 
man (Dekompresyon) kamarasın· 
da bulunuyordum. O vakit bir 
daha bu belalı yerde denize · in • 
memek için yemin ettim. Fakat 
ertesi günü tabii yeminimi gene 
unuttum. Fakat bir kere denizin 
dibine indikten sonra orada yemi· 
nimi tekrar ettim. Çünkü bu se· 
fer on dakikadan ziyade aşağıda 
kalamadık. Çünkü fırtına denizin 
dibini o kadar altüıt etmişti ki o 
vaziyette bir !ey yapılmasının İm· 
kanı yoktu. Batan zırhlının göv
desi kapkara ve çamurlu sularla 
örtülü bulunuyordu. 

Bu defa kendimizi cehennem· 
de zannettik. Biraz bu vaziyette 
kaldıktan sonra (Costello) "yuka
rıya çekiniz!,, işaretini vermeğe 

mecbur oldu. Vapura girdiğimiz 
zaman ba§lıklarımız derhal çıka· 
rıldı. (Costello) dedi ki: 

- "Bu i§ böyle devam ede • 
me2 !,, Bunu söyledikten sonra 
kaptanın falan yüzüne bakmadan 
hepimizi bıraktı, alt kata indi ve 
!kamarasına girerek kapısını kilit· 
ledi. Onu ancak bir saat sonra gö 
rebildik. Hepimiz büyük kama • 
rada tonlanmıştık. 

( Costello) burada bize yeni 
bir fikir telkin etti: 

- .'(Hampshire) yı berhava et 
meliyiz!,, dedi. Bunun ne demek 
olduğunu ben biliyordum. Kaptan 
da biliyor gibi görünüyordu. Bu 
usulü bir harp sefinesine tatbik 
etmek pek tehlikeli bir İ§tİ. Çünkü 
bütün mühimmat ve cephane de -
posu dn beraber berhava olabilir • 
di. 

tiğimiz noktada bulduk. Denizin 
altın.daki cereyanlara karşı müca• 
dele ederek gövdeye tutununcıya 
kadar aradan bir saat geçti. On
dan sonra dinamit fişeklerini se• 
finenin gövdesi içine bağlamağa 

muvaffak olduk. Çünkü kolları -
mız açık deliklerden içeriye gire • 
biliyordu. Ondan sonra fişekle -
rin emniyet kapaklarını açtık. 

Bu işleri bitirdikten sonra ( Cos 
tello) bana doğru yaklaştı ve çe • 
lik parmaklar ile üç defa başıma 

vurdu. Bu hareketi ara.mızda ve -
rilen bir parola idi. Artık. bom • 
baların fitillerini tutuşturabilir

dik ve bunu yaptıktan sonra uzak 
taşmak için 6 saatlik bir mühleti • 
miz vardı. 

Ya fişeklerden biri aklına esip 
altı saatten evvel patlasa idi, o za
man yukarıda, vapurda bekliyen• 
ler güverteye toplanarak bizim i
çin kısa bir dua okumaktan başka 
bir şey yapamazlardı. Fakat ne 
( Costello), ne de ben dinamit fi. 
şeklerile deniz altında ilk defa ça
lışmıyorduk. Şimdiye kadar işler 
yolunda gitmişti. Onun için bu 
defa da yolunda gitti. 

Vapura çıktığımız zaman kap
tan hemen demirleri aldırdı. On• 
dan sonra son sür'atle o tehlikeli 
yerden ayı lık. İyice uzaklat
tıktan sonra vapurun süratini azal 
tarak beklemeğe başladık. Niha
yet, tam hesap ettiğimiz vakitte 
(Hampshire) nin medfun olduğu 
yerde deniz sathının evveli. ka • 
rıştığını ve kaynaşmağa başladı -
ğını gördük. Bir kaç saniye son• 
ra da aynı mahalde küçük bir ıu 
sütunu havaya doğru yükseldi. 

ı 

Halkevi neler 
yapıyor? 

Halk evi reisi Yüce Beyin 
V AKI f' e beyanatı 

İzmit, (Hususi) - Dışarıda bir 
teviye yağan yağmuru dindirme 
ğe yeltenen sert ve asabi bir rüz -
gar var.. Yüce beyin çalışma oda 
sındayım. Rüzgarın ıslıkları pen 
cerenin camlarını kamçılıyor .. Kü 
çük odayı sıcaklandıran büyük 
bir mangal var.. Halkevinde, 
söylemek fazla ki halk cigarası 

içilir.. Yüce Beyin sahavet dama 
rı üzerinde.. Birini söndürüp bi
rini yakıyoruz. 

Kocaeli vilayeti denilen bu, 
mor kanatlı, yeşil yamaçlı belde 
yi şüpheyok ki Yüce Bey herkes
ten iyi bilir ve tanır. Filanca na• 
hiyenin, filanca köyünün, f ili.n
ca rnevkiindeki çeşmeyi, tarlayı, 

bahçeyi Yüce Beyden sorun. 
Bilmem hangi kazanın hangi 

yerinde ıakin sarı çizmeli Meh· 
met ağanın soyunu, sopunu Yüce 
Beye tanışın... Size, muhak· 
kak ki, en doğru haberi halkevi .. 
mizin sevimli reisi söyler. C. H. 
Fırkası idare heyeti reisliğini u -
zun yıllarhüyük bir muvaffakıyet 
le idare eden Yüce Bey, şimdi hal
kevimizin reisidir.. Aynı muvaf
fakıyeti şimdiki mevkiinde de gös 
termektedir. 

Vilayet umumi meclisi azalı • 
ğrna büyük bir ekseriyetle seçilen 
Yüce Beyi tebrik ederken, Yakıt 
okuyucuları için konuşmak ka
çılılır fırsat degildi. Bu, soğuk ge 
cenin sıcak köşesinde Yüce Bey, 
halkevimizin yapacağı işleri şöyle 
anlattı: 

- Şimdiye kadar yaptığımız 

işleri birer broşürle cümhuriyet 
bayramında neşrettik. Bundan 
sonraki yapacaklarımızı hulasa 
edebiliriz. 

Bu infilak sefinenin vaziyetini 
büsbütün değiştirebilir ve iş daha 
ziyade zorlaşırdı. Bundan başka 
bütün sefine paramparça olabilir 
ve aradığımız milyonlar da deni • 
zin dibindeki çamurlar içinde kay
ibolup giderdi. 

Dil, tarih, edebiyat şubesi 
Fakat bundan sonra başımız - muhtelif kollara ayrılarak çalış • 

dan pek müthiş bir vak'a geçti. 

Onun için kaptan ( Costello) -
nun bu teklifine itiraz etti. Bu me• 
sele üzerine aramızda açılan mü
nakaşa iki saat kadar devam etti. 
(C01itello) okşijen ile çalışarak 
hayatını tehlikeye koymağa niyeti 
olmadığını kat'i surette söyliyerek 
bu münakaşaya nihayet verdi. Bu 
nun üzerine kaptan sükiite mec -
bur oldu. Bir müddet düşündü, 
taıındı. Niahyet dedi ki: 

"N . - e ısterseniz yapınız, al .. 
tmlan bana çıkarınız da üst tara -
fına karışmam!,, 

(Costello): 

- "Allriglet! dedi. Bunun ü • 
zerine tekrar hazırlandık vakit ak
şam üzeri idi .. Deniz diğer günle • 
re nisbetle daha fırtınalı idi. Bu 
sefer beraberimize iki büyük pro

jektör aldık. Diğer aletleri yuka .. 
rıda bıraktık. Pek ağır olan dina
mit fişeklerini kemerlerimize bağ .. 
ladık. Bağlamadan evvel onların 
emniyet kapaklarım iyice muaye
ne ettik. Ondan sonra hayatı • 
mızı Allaha emanet ederek deni -
zin dibine inmeğe hazırlandık. 

Bu sefer talih bize yardım etti. 
Çünkü indiğimiz zaman kendimi
zi tam vapurun gÜ'yertesinde kes-

Suyun üzerinde tam vapurumuzun 
istikametinde bir torpilin bütün 
sür'atile bize doğru geldiği görül• 
dü. Bunu evveli. ben farkede -
rek: 

- "Dümeni sancağa alınız!,, 

diye bağırdım. Aynı saniyede kap 
tan da bu tehlikeyi görmüştü. O 
da: 

-"İki makine birden bütün 
kuvvetile ileri!,, emrini avazı çık· 
tığı kadar bağırdı. 

Yemin ederim ki, gelen torpil 
vapurumuzun kıç tarafından on 
metre açıktan geçit- gitti. 

Bu torpil on yedi senedenberi 
uyumakta olduğu uykusundan in
filak neticesinde uyandırılmış ve 
bulunduğumuz istikamte doğru a· 
tılmıştı. Torpilin makinesi, es
rarengiz bir surette batan köhne 
kruvazörü gelip mezarında iz'aç 
edenlere derslerini ver.mek için la 
zım olan kuvvet ve kabiliyetini 
muhafaza etmişti! 

Bu torpil hadisesi denizin dibi

ne indiğimiz zaman bizi orada ne
ler karşılıyacağını dalgıç efendi • 
lere pek güzel bir surette hatır -
latmıştı. işte, münis bir yolcu va• 
puru içinden deniz altında çalış -
mak başka, mermiler, maynler ve 
torpillerle tıklım tıklım dolu olan 
bir harp sefinesi içinde çalıtmak 
başkadır. 

(Devamı •a.r) 

masına devam ediyor. 
Güzel sanatlar şubesi için dü

şündüğümüz şekiller üzerinde yÜ• 
rüyoruz. Şehir bandosunun ısla -
hı ile bir caz heyeti teşkil etmek 
üzereyiz. 

Temsil şubemize bağlı gençle
rimizin hararetli çalışmaları ol -
makla beraber kadın azanın nok 
sanlığı dileklerimizin yapılması • 
na mani teşkil ediyor. Bununla 
beraber umulan randımanı mu -
hakkak ki, alacağız. 

Spor şubemiz çok çalışmakta .. 
dır. Bu, memlekette bütün genç 
lik bu, şubeye bağlıdır. Bundan 
başka alaturka ve alafranga gü -
reşçileri de çatımız altına topla • 
mış bulunuyoruz. 

İçtimai yardım şubemiz çalış
masını arttırmış ve bütün doktor• 
larımız bu şubeye girmek suretiy 
le kıymetli alikalarını göstermiş 

bu!unuyorlar. 
Halk dersaneleri kursu da ça

lışmaktadır. Yabımcı dillerden 
İnpilizce kursuna fazla rağbet ol
duğundan ikinci bir dersane daha 
açm1ya mecbur olduk. Almanca, 
usul defteri, hesap, yeni ölcüler 
kur ... •1 cumartesi günü acılacaktrr. 

K=taphane ve neşrivat ~ubemi
zin bin vüze yakın değerli eseri 
vardır. Okuma odamız olmadığı 
ic;n üzülüyoru'Z. M"'ı.haz!\ buma 
niin önüne '!'eçmek üzereviz. 

Köycülük §Ubemizin faaliyeti 

o u [ ya~araR 
Anası ihmal ve lakaydi ile ölümesebeP 

olmaktan mahkemeye verildi 

Gece kadın peşinde 
Mehmet, kendisile gelmek istemiye~ 
Melek'i sürüklerken kuyuya düştü,öld~ 

Çinede jandarmalıktan yeni kuyuya düşmüştür. 
terhis edilmiş olan ve Şevketiye Melek, Mehmedi kurtann•ı' 

• 
mahallesinde oturan Salih çavuş çalışmış ise de muvaffak olaııı' 
oğlu Mehmet, arkada,ı Emin oğlu mış ve jandarma karakolunu al 
Yusufun düğününe davetli olarak seleden haberdar etmi§tİr. ti_ 
iştirak etmiş, düğün meni israfat · Jandar.malar kuyudan Me v 
kanununun ve kadın oynatmak din ancak ölüsünü çıka•,bilnıf!'., 
memnuiyetinin hilafına olarak ve müddı.1°-uınt naa: -ye vaP 
tantanalı ve çengili tertıp edilmiş yet etmiştir. - . 
t . Melek istintak er ilmekted1' 
~ ~ 

Aydının Kozdibi mahallesin • Ölen Mehmet evlidir ve refil< ·V 

aen Süleyman kızı çengi Melek te . gebe olduktan başka bir kızı 1 

düğüne gelmiştir. Melek bir ak- ' bir de o~lu vardır. 
şam evel Mehmetle hususi surette 
eğlenmişti. 

Mehmet düğün gecesi, herke· 
&in dağıldığı sırada, saat 24 te 
kendini bilmiyecek derecede sar
hoş olduğu halde Meleği gene gÖ· 
türmek istemiş, Melek muv~~a -
kat etmediği için kendisini sürük 
lemiye başlamıştır. Fakat Sarıoğ 
lu mahallesiılde kasap molla Ah· 

Türkiye demiryolları 
kongresi 

Türkiye demiryolları konfet•~ 
sı İzmirde Aydın demiryoII• 
merkezinde toplanmıştır. 

&) , 
Devlet demiryolları namına 

mum müdür muavini Vasfi .se~~ 
hareket reisi Nüzhet Bey te~tıf 

11
,. 

yeti reisi Muhtar, şark demırY0 ş 
rı namına müdür M. Pascal, 1'

1
3

,.
1 
.. , medin tarlasından bu suretle ge • " 

çerken 4 metre derinliğinde bir ha demiryolları namına M. clı" 
M. Andon ve Naci Bey, AY 

3 
durmuş değildir. Kış olması do .. demiryolları kumpanyası natıJ '11 , 
layısiyle köylere seyahatimiz yok müdürü umumi M. Mazat konfe 
sa da alakamız kesilmiş değildir. ransta hazır bulunmuşlardır. 1, 
Köylüler evlerine istedikleri za - Konferansta bütün deınirY0 , 

man gelir, arzularını, dilekleri- lar şubelerini al;kadar eden .~, 
ni söylerler, biz de elimizden mumi meseleler, demiryollar ~et 
gelenleri yaparız. 46 köyde oku relerinin biribirleriyle ınüna•~etİ 
ma odası açtık. Buralara uğrıyan leri ve bilhassa kamyon reka 
arkadaşlarımız okuma odalarının meselesi görüşülmü,tür. • 

faaliyetini birer raporla bize bil- Bursa ovasında köyler• 
diriyorlar. Ve okuma odaları va· 
sıtasiyle gayelerimizin kökleşme- SU bastı edetl 
sine çalışıyoruz. Birkaç gündenberi deva~k rla' 

Müze ve sergi şubemiz tasar- l loclos fırtınası Ulu dağdakı : ;1'i 
b . d b" . . f Bun ruf haftası dolayısiyle yapılacak rı ır en ıre erıtmış ır. ...,,ıır 

işleri üzerine almıştır. Gördükle- gün mütemadiyen yağan yal:r t~f 
ı d . . d' e dere . rinizi yazabilirsiniz.,, ar a ınzımam e ınc 1111 ıt• . f la e 

Yüce Bey söz!erini bitirmişti; mış Bursa ovasını su ıs 1 'Y eJl;ceı 
sağımızda, solumuzda birçok genç Saka çiftliği, Panayır, Sa~,.ııl• 
başlar belirmişti. Dışarıda yağ .. Peltik, Balıklı, lsabey, . 

k .. 1 • · · 'lA tnıiştır· c• mur, rüzgir hızını kat kat arttı- oy erını su ıstı a e 1 t J1 

rırken, bu, aencler Yüce Beyle Şehirde de Gökdere çaY1;1e ' 
e • bdeo f 

beraber, evlerinin sıcak çatısı al mış, tahrıbl\t yapmı§, 'Y•iı:ı1ıJ 
tında iilkülü işler gönneğe başlı- n;n duvarını su alnııst~r. f ef"'d 

l d el'an devam etınektedır._ yor ar ı. 

d 1 mahsulaA ta zarar vernıiştır· Cevdet Hay aroğ u 
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lktısadi Bahisler ~~ 
:cc::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r.:::::: 

Milli istihsalitımız 
İsmet Paşa Hz.nin Zonguldak ma
denlerini ziyaretleri münasebetile 

25 tetrniaani 1933 tarihli Eko- rin zararına olarak her hangi bir 
norniat Doryan gazetesinden: teşebbüsün sermayedar ve yahut 

Milli gazetelerden hiç biri, Baş- I idarecilerini himaye ve taltif şek• 
"ekil ile İktisat vekilinin Zongul- linde telakki edebileceğini hiç bir 
dak nıadenlerile lstanbulda Su• zaman hatır ve hayalımızdan ge .. 
lnerbanka merbut fabrikalara vu çirmedik .. 
ku b l · · k'kl · · . u an zıyaret ve tet ı erının ismet Paşa ile Celal Beyin sa -
n~tıcelerini bizim kadar memnu- nayi sistemimizde yapmak niyetin 
nıyetle karşılıyamaz. de bulundukları esaslı ve hayır • 

Bu neticeler, Ekonomist sütun• lı ıslahat kendilerinin dirayet ve 
larında yorulmak bilmiyen bir basiretinde, ümit ve itimadnnı -
gayretle müdafaa edilmiş olan fi- zın tamamen haklı bulunduğu • 
kirleri tetviç ediyor ve milli ikti· nu ve bu işin ıslaha muhtaç oldu -
•adiyatımızm çarklarında ve işle- ğunu ıapat eder. 
lneıinde yapılması lazım gelen en 
eıaalı ıslahat hakkındaki noktai 
nazarımızı teyit ediyor. 

Her taraf tan milli istihs3latı• 
l'llııın tedrici bir surette tahrik 
feryatları kopardığı ve son za -
llıanlarda hu fazla istihsalata her 
ne ıuretle olursa olsun mahreçler 
teıninine çalışıldığı sırada bizim 
llıilli iktisadiyatımızm hedefi, ne 
fazla istihsal etmek ye ne de faz• 
la. satmak değil, fakat her şeyden 
e\'vel en ucuz fiatle köylü sınıfı
nın hayatı ve ihtiyacatını temin 
etnıek olduğunu tekrar edip duru· 
Yorduk. 

Türk köylüsünün her ne vasıta 
ile olursa olsun Yunan ve Bulgar 
köylülerinden daha az iyi giyin • 
memesi, daha az rahat yaşama -
ması lazımdır. 

Balkan memleketleri, iktisadi 
buhranın hemen hemen aynı tesir· 
leri altında bulunuyorlar. 

Binaenaleyh arada görülen ya
§RYIŞ farkları her devletin dahili 
milli ~artlarından ileri gelir. 

Bu şartlar, siyasi, resmi, ve ik
tisadi mahiyeti haizdir. Bu şart
ların milletteki disiplin, hükume
tin haiz olduğu otorite ve Türk 

Köylü şekeri, eti, elbiseyi ve zimamdarlarının haiz bulunduk -
havaiçi zaruriyeyi kendi vasıta - ları nakabili inkar nüfuz yüzün • 
larile kabili telif bir fiatle teda .. den Türkiye de her memleketten 
rik edemedikçe, fazla üzüm ve daha kolay bir surette düzelece -
tütün istihıal etmenin ve satma - ğinden şüphe etmiyoruz. Bir Ga .. 
!Un hiç bir faydası olmıyacaktı. ziye malik olmak saadetine maz -
Milli fabrikalar, milli iıtihlakin har bulunan bir millet neler yap • 
bir kısmını değil, fakat hepsini maz? 

temin ve tabnin edebilirler. , Gazi Hazreleri, sizdiği pren .. 
Fakat milli fabrikaların faali .. siplerin iktisadiyat sahaıında ne 

yeti yalnız kazanç temininden suretle tatbik edileecğini de tayin 
ibaret kalarak dahili satış fiatini ve tespit etmişir. Bu prensplerden 
~erli müstehliklerin seviyesine in- kendi refah ve saadetimiz namı -
dirmedikçe bu hal faydasız, hatta na müstefit olmak bize düşen bir 
lııuzır olacaktı. vazifedir. 

Devletçiliğin gayesi, devletleş· Yunanistanın bu sahada gös • 
tirilmiş olan teşebbüslerin refah terd iği misal, pek barizdir. Yuna -
\'e inkişafı değil, fakat müstehlik- nistan ne siyasi istikrarı ile ve n.e 
lerin normal ve meşru bir şekilde de topraklarının zenginliğile te • 
lııernnun edilmesidir. mayüz etmiyen bir memlekettir. 

Binaenaleyh iktisadiyatta en Borçları, bizimkinden de az de -
llıühim nokta, pratikte birbirine ğildir. Fakat bütün bu menfi a .. 
llıuarız olan temayülünü gösteren millere rağmen Yunanistanda köy 
\'e hakikatte yekdiğerine muarız lü diğer Balkan devletlerinkinden 
hulun.an devletçilik ile halkçılık daha iyi yaşar, Yunan köyleri da -
Prensiplerinin telifi idi . ha müreffeh bir manzara arzeder 

Açık bırakan bir fiatle yapılan ı ve orada ihtikara karşı alınan 
köınür ihracatından ve yahut bazı 1 şiddetli tedbirler, yalnız drahmi • 
zahire ve mensucat müesseseleri- nin sukutundan ileri gelmiyen bir 
ilin başında bulunanlara verilen ucuzluk temin eder. Ruhan muh
Yiikıek ikramiyelerden uğranılan 1 tekir ol.an Yunan milleti, siyasi 
ıararları yerli müıtehliklere ödet- renklerı her ne olursa olsun ma • 
inek hükumetçe hoş görülmemi~- kamı iktidarda yekdiğerini istih -
tir. · daf eden hükumetler tarafından 

itte böyle bir hale nihayet ver· kendi hissiyatının ilcaatına rağ • 
ı.ıeıe azmetmiş olan ismet Paşa men ihtikara sapmaktan mene -
ile Celal Bey, hastalıkla en hassas dilmektedi r. 
Yerinden mücadele etmeği yani Ekonomist Doryan gazetesi, 
lıı&liyet fiati meselesini halletme· Yunanistandaki ucuzlt•kta ve 
ii bir vazife addeylemişlerdir. buna rağmen Yunan sanayiinin 

Bizim için bütün mesele, mali
Yet fiatile halledilebilir. İptidai 
lrladdeleri ve i§Çiliği dahilinde bu 
lunan e9yanın maliyet fiati Avru
Padakinden daha yüksek olmak 
kadar gülünç bir 'ey olamaz. 

Otcdenberi iddia ettik ki, milli 
lanayie bahıedilmiş olan himaye, 
hiınayeye mazhar olan sanayi ta • 
~af ından sermayedarlık emelile 
ıleri sürülen ve kontröl edilmiyen 
lııuhtekirane fiatlerle değil, fakat 
-.ıa.ı •e iyi hesap edilmiş fiat • 
lede mtlıtefit olmak lazımdır. Hü 
lcGınetin devletçiliği, müatehlikle • 

ikitaf ve terakkisinden bahsettik • 
ten sonra diyor ki: 

"Yunanistanın bize gösterdiği 
bu misal, ve orada dünya iktisat 
buhranının tesirlerini hafifletmek 
ve bertaraf etmek için görülen 
gayret ve himmetlerin tetkike de
ğer bir mahiyette bulunduğu ka· 
naatindeyiz. 

Cümhuriyet halk fırkası umu
mi katibi muhterem Recep Beyin 
Yunanistanda bir müddet kalmak 
hususundaki niyetinin bu alakaya 
ve tetkike yabancı olmadığı zan
nındayız.,, 

© s p ı• 

1 o R .. ________________________________________________ _ 
ikinci Balkan güreş şampiyonası ba~lıyor 

Milli takımımız tesbit edildi - Romen
lerin gelip gelmiyeceği belli değil 

61kilonun namzetleri Yatarla Suat 56 kilonun namzetleri Hüseyin,Mustafa~Muzaffer 

ikinci Balkan güreş şampiyo • 
nası per§embe akşamı başlayacak· 
tır. Müsabakalar Asri sinema 
salonunda yapılacaktır. Maçlara 
cuma günü öğleden sonra ve cu • 
ma, cumartesi geceleri devam edi 
lecek bitmezse pazar akşamı da 
son müsabakalar yapılacaktır. 

Müsabakaların bu sene daha çe
tin şartlar içinde geçmesi ihtima
linin çok kuvvetli olmasına rağ • 
men milli güreş takımımız maal • 
esef geçen seneki kadar kuvvetli 
değildir. Bunun sebebi de kolu 
sakatlanan büyük Mustafanın he • 
nüz müsabakalara girecek vazi • 
yete gelmemiş bulunması, Abba • 
sın da mazereti dolayıaiyle müsa· 
bakalara girememesidir • 

Milli takımımızın muhtelif kilo -
lar için namzetleri şunlardır: 

56 kilo küçük Mustafa, küçük 
Hüseyin ve MüZaffer. Bu kiloda 
ya küçük Mustafanın yahut küçük 

Hüseyinin tercih edileceği tahmin 
ediliyor. 

Henüz İstanbul halkının güreş 
yaparken göremediği Hüseyin, 
geçen sene birinci Balkan şampi • 
yon asına giren küçük Mustaf aya 
karşı o kadar dikkate değer vazi· 
yetler göstermiştir k' federasyon 

ikisinden birini tercih hususun • 
da henüz kati kararinı vermemiş

tir. 
61 kiloda - Bu kilonun da iki 

namzedi vardır: Yaşar ile Suat . 
Yaşarın tecrübe itibaryile tercih 
edilmesi ihtimali vardır. 

66 kilo - Bu kilada da iki esas 
lı namzet karşılaşmaktadır: Yu • 
suf Aslanla İsmail. Bu iki güreş • 
çimiz de son müsabakalarda çok 
dikkate değer görünmektedirler . 
Bununla beraber Yusuf Aslanın 
tecrübe cihetinden tercihi ihtimal 
dahilindedir • 

Diğer kilolara gelince; bunla • 
rın Saim, Nuri, Mersinli Ahmet ve 
Çoban Mehmet tarafından temsil 
edilecekleri muhakkaktır. Bu kilo
larda henüz başka kuvvetli nam • 
zet yok gibidir. 

Ecnebi takımlarının vaziyeti 
Bu seneki müsabakalara Bul • 

garlar üç pehlivanla iştirak ede • 
ceklerdir. Bu üç pehlivan ağır, ya
rı ağır ve ortadır. Bulgarlar he -
nüz hafif kilolar için güreşçi yetiş 
tiremediklerini ileri süı·müşlerdır. 

Yunanlılar İse bu sene tam ta • 
kımla gelmektedirler. Geçen sene 
ağır için güreşçi getirmemişlerdi. 

Sırp takımı da tam takım olarak 
gelmektedir. Yalnız takımlarında, 
bazı tadilat yapmışlar, bazı Ma -
car güreşçilerini kadrolarına sok· 
muşlardır. 

Henüz gelmiyecekleri kat'i su · 
rette bilinmiyen güretÇiler Ru • 

menlerdir. Rumenlerle uzun mu • 
habereler yapılmış, anlaşılmış ol • 

makla beraber federasyon son haf 
ta içinde garip bir talep karşısın -

da kalmıştır. Rumenler lstanbula 
ancak Belgrat yoliyle gelebilecek
lerini ileri sürmü§lerdir • 

Bu yol Romanyadan lstanbula 
gelen ~n kestirme ve tabii yol ol -

madığı için federasyon bu talebi 

Dün akşam, ikinci Balkan şam· 
piyonası üzerinde federasyonun 
kıymetli reisi Ahmet F etgeri Bey
le konuştuk, dedi ki: 

"- Geçen seneki kadar kuvvet
li olmamakla beraber takımımız 

itimada şayandır. Bununla bera • 
ber bu bir spordur. Vereceği neti • 
celeri kat'i surette tesbite imkan 
yoktur. Biz çalışıyoruz ve çalışa
nın kazanacağına <la iman ediyo • 

kabul edememill ve Rumenlere 
% ruz.,, 

deniz yolu üzerinde bilet gönder - Kıymetli güreşçilerimizden Bal· 
miştir. Bu itibarla Rumenlerin kati kan şampiyonluğunu muhafaza e
kararları ancak bugün yahut ya • deceklerini umuyor ve muvaff akı 
rın anlaşılabilecektir. yellerini şimdiden diliyoruz . 
........................................................................................... 

Münakaşa devam edi_qor 

lzmirlilere mektubu ben 
yazdım .. Çünkü .. 

"Ben artık dayanamadım .. Kabıma 
sığmaz bir hale gelmiştim .. 

Bunun içindir ki .. ,, 
Fenerbahçeli Kemal · imzasiyle ·noktayı kale almamaktadırlar. 

lzmirin spor muha."l'irlerinden bi- l\Iuhafız Güçü ile, Galat.asa . 
risine yazılan mektup meselesi el' ray takm1ları İzmir seyahatlerin -
an İzmir sporcularını alakadar et de çok nahoş hadiselere maruz 
mektedir. Bu mektubun, tarafın kalnuşlalrdır. 

dan yazılmadığına dair evelki Ankarada 933 şampiyonluk fi. 
gün F enerbahçeli M. Kemal Bey.. nal maçı yapılırken Kemal Ha 
den aldığımız bir mektubu neşret lim Beyin ayağına kramp ,giımesi 
miıtik. Dün de "Kemal,, imzalı ne İzmirliler inanmaımşlardır. Ke 
başka bir mektup aldık. Bu mek mal Rifat Beyin haklı olarak ver. 
tubun sahibi, lzmire mektubu diği ceza da kabul edilmemiştir. 
kendisinin yazdığını söylemekte- Geçen sene İzmirliler l st.anbu
dir. Verdiği izahata göre kendi· l Ia gelmişler ve l stanbulun yüksek 
si Fener bahçe klübüne yazılı de- oyunu karşısında 1-3 yenilmiş • 
ğildir. Fakat Fenerbahçeyi sev • ler, fakat bu mağlfıbiyeti hazme
mektedir. Bunun içindir ki lzmir deıniyerek halkın oyunculara kö. 
li Mehmet Ali Beye gönderdiği mür parçaları attıklarını uydur " 
mektuba F enerbahçeli Kemal im muşlardır. 
zasını atmaktan çekinmemiştir. Nihavet Fenerbahce lzınirlile~ 
Ahmet, Mehmet diye bir yalan ri 8 - Ö ~bi mühim bir farkla 
isim uydurmaktansa hu suretle kendi sah~larında ve ecnebi bir 
yazmağı tercih etmi§tir. Ve mek hakemin idaresi altında yenmiş • 
tubun F enerhahçe idarecilerin - tir. Ve artık bundan sonra sus • 
den M. Kemal ve Con Kemal mak lazım geldiği halde maalesef 
Beylerle katiyen alakası yoktur. İzmirliler bu makul hareketi de 

Kemal Bey hundan sonra mek· göstermemişlerdir. 
tubunda yazıldığı söylenen "Kü- Kemal Bey, bazı sebepler do
fürler,, in katiyen doğru olmadı layısıyle aynen yazamadığımız bu 
ğını bu itibarla tahrif edilmesine maddeleri birer birer izahtan son 
ihtimal verdiğini kaydettikten son ra: 
ra bu mektubu niçin yazdığını " Fakat ben artık dayanamaz 
madde madde izah ediyor. drm, çünkü kabıma sığmaz bir 

Aynen yazmıya imkan bulama hale gelmiştim. Bunun neticesi 
dığımız bu izahata göre: olarak l\lehmet Ali Beye bir mek-

tstan hulda futbol 30 sene evel tup gönderdim. Muhterem muhar 
ha~l:ımıstır. t zmirde ise on sene ıir bey söyleyiniz, hata mı ettim, 
evel başlam.ıştır. Futbola diğer huna nasıl da yanılırdı ? ,, 
lerinıi e.n .virmi sene evel ba$1ıyan Diyor ve l:z.mir muharrirlerinin 
memleketin kıvmeti siinhrsiz ki bunun kolayını bularak mektubu
rliğerlerinden pek fa "kh olac2k - nu değiştirdiklerini ve okunmaz 
tır. Halbuki İzmirliler bu mühim bir hale getirdiklerini söylüyor. 
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- ardan! Nehi bilıneı~ı 
ti.irkçe .... Yanmş gelmişim .... 

Celal Şefik yer'nden fır.ladJ. Kl 
21 kolundan tuttu: 

- Y anlıt ~eğil Jll~wıaz:el ... Gi -
riniz, buyurunuz .•• ~u ves·ı~ µ,e ö 
rüşüriiz. Matm._aa:el\n ağzı kulakln
tına vardı, etraf ma baktı: 

-Bu k~mara siz? ... B~yendi... 
Posteleni... Nasıl derler?.. oli o -
morfi... 

"Poli omorfi,, derk~n, kar~sın
da duran, plajın en ık, zar;J, e.n 
güzel enç erkeğini, te,pesili'~en 
tırnağıpa :kadar ı5Üz~ü. 

MaJmazelin ijzer.inde de, dara -
cık bir mayo, kolunda da ~arki -
zet elbisesi vardı. Vücudu ğa saç • 
J~~I k~daT kıvırcm:, fakat HyğsÜ, 
goıJetı ka4p.r kocaman de~ildi. 
rence.renin Ö:Qünde, de~izlerdep 
e,sen riizg~ra omuz ~erdi; 

- J3en sever dcrµz tzok. .. Am -
ına, tzok se.ver ... Şen de sever er • 
kek, aµJ.µ)a ~ok qeniz... Sen se -
ver ..• 

Büff..ik ~avulJardan birine otur -
du. Vızg~ldizm jlminin, gönijl ya
kan alimi gibi, elini µza!!r, a~ık d~ 
rap a-gakadan bir sisara aldı. 

- 1tzezek bir sigara hep... Sen 
itzQıez?... · 

Celıil Ş~f k afallaıpıştı: 
. -:- l~iniı, diye kekeJeqi, b.en de 
ıçerım. 

. So_nra sust~. Ne ~q~lif~feğini 
bılmıyordu. ~qi bir ~üstahlık ham 
lesifldçn SQnra ,birdenbire mahcu .. 
biyete düşülen çağdaydı. Sağ ıa _ 
ka~mın sakal başı ile oynıy.~rak 
düşünü~ordu: "Bu da ne biçinı 
şe:ı ! ... ,, 

Matmazel kalktı: 

- Orakali !... Sen t~ok z~ntil -
L~t n tzozuk ... 

Ok gibi kap~ay. çıktı, kaçtı. 

CelaJ ~fik gene d"ğün ü: 

Üç gün spnra1 sıcak bir yaz gµ
JlÜ Celal _Şef; }<oıırcıJ!. sa~h rpm 
kızının usulcacık odasına sirdiği -
nl gqrdü. Celal Şefilf parmak) rı
mP: ucu9a }:>asara~ kapıya Beld ·, 
~ışardan ~ili!-}eqi Vf! hepıen aHiı 
iqdi garosnları scığır4ı: 

- J'lırsızı yakalfldırp, edaınıı ki 
li~le~İfIJ, merkFze ha~er §i:>ndFri -
nız. 

Sesi kahkaha ve neşe doluydu. 
Matmazel gittikten beş daki~a 

sonra, Celal şefk alnına bit yum-
ruk vurdu: - Na be ... Sersem adam .. Sev -
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Met hur kumandanı mızın fran 
sızca ve yahut ba,Şka fen lisanına 
vakıf olmaması beni birçok vak' -
alarda müıkül vaziyete sokmuş .. 
tu. Ben elimden geldiği adar 
fen.ııi tabirleri, vaziyetleri izah 
ederek arzusuna hizmet ediyor -

salonu terkettim. Biraz sonra i • 
kinci salonun kapıaı biraz açrlôı. 

'Bizim mükalememizin esna -
sında dışarı çıkan padişah dışar • 
dan bizim onutmalarımızı ka -
milen dinlemif, kapıyı açarak ba 
kıyormuş. Görünce tüylerim ür • 
p~r i. ünkir bir ağa bir dı &Ola 
baktı. Göıderim göii gelill(;e 
iki .pazımağıyle 

-GeJ ... 

Şehir ifiyalroıu Temsilleri 

Bu akıam 
!&at 21 de 
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V azan : Ekrem ve Cemal Re· 

şit Beylt:r. 
Muallim ve talebe gecesi 
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ırorup kadar çıkar. 

HDyUk, fuJa, dt•vıamlı llAn nrt'nler~ -.Jt 

b . l · ,.ı • Bu soz·· teri ır mese e ıc:ıı. 

İşitir işitmez hemen eteğine var • 
dım. Her zamanki gibi bırakmıı. ' 
clı. 

- Bana baş mabeyiııd.yi örı • 
deriniz. Dedi. Hacı li girdi. lJıi 
dakika sonra çilctığr z man li.'-'" 
olduğunu öyl ôi. 

Fakat Ç<ınakkal tl n ~ d ti ' 
nizde iraôeiseniy i ebliğ olunD-: 
caktır. Decli. Bunôaki raDletı 

biç. tk f edeme_dim. 
1 adei hü 

. 
(1111 

etpen ·.ı • de ıJ._erı .. 

aonr.a ~ 
~~-"'"'""".ııııat w ' 

m k ;ve tenkit yil dAba iyi o' 

la.caktır. Lınnederim .• 
=- Ev.et.. f;ıvet .. 
Bu vet •. Sözleri beni ~ 

şımarttı. Hemen hafrzamJ topla " 
.dım. Ve .. zler.e b şl dmn. O güJ1"' 

leri y ad1ğım is.in her şey akhı11' 
d~ idi. Hem n .ba~ladım: 

- 10 kinunucvvelde ~di. fle"• 
ne k hram. nı büyük bir kaztl13 

kurban gider k kılıcın.ı Ru ordıt" 
sqnun um\UJl kumandanma teslif1l 
edince, veziyet birdenbire karıf' 

mı§tı. 

O tarihte Hbık ıerdar Mehmet 
Ali P şa Sof ya yolunu müdafaa 
için lstanbuldan Orhaniyeye der" 
hal gönderil111i~ti. 

Boş şark ordusunda; Şıpka ~ 
nm sabık celladı, Methmet Alı 
Paıaya h lef olan Veysel Paıe. ye" 

rinden kıquldanmıyordu. 
1 Plevnenin sukutu üzerine Got-

or· 
konun başsa askeri Plevneden 
haniye ve Sof yaya &iden Saika" 
yolunu tazyike başladı. t 

B. . l M" • Mehnıe 
ızım pa~a ar uşır 

1
• - • e ı 

Ali Pa~a ile Nazim a§a ~az1Y 
··da• 

tetkik ediyorlar, buna bir mu pa, 
faa çaresi arıyorlardı. Nazf11'1. .ıı 

O h • • J • t' ŞıtJlP 
şa r anıyeyı ter cetmı~ 1. J • 
müdafaa Filibede olacaktı· fla 1, 

Ş'"' 

buk\ ilibe ha~aliaiııd tutuanc t 

ve üdafaa edil c k iç ir .,. 
yoktu. llu t ol al 'furııo 

- Benimle alay mı etti?.. Ben ıniş ben onu .... hoslanmis ondan ... 

de amma mankafa ~eyim!.. Ondan gjttim adada... k 1 ye: ifıtİ• .,.. ~ B\ı takdirde s~v u ce :ı 50 • 

ayn t nzllAt •ardır. 

llcııınıJ utn1anJJ, 9'lr Mtı&n l O ın~tıır 

- Simi li h li iy,di. 

M mazele bir kaç kere daha Tabii özür dilediler... Ben her- KU Uk fllnlar: ı d h rişan. r }'.'at ar an mo. ruı:n, pc ]ftı1S ot 
rast geldi. Hep te güneş ~anyosu kc ten fazla özür dilediuı. Ama otur41:!,ğu~ ~l!man iaterlerae oda - ğ'1klan doJJJ'UUŞ, yorulmuş . 0 , 

saatlerinde, ntelde kimse olmadığı iş \şten çeçm•şti. Bir daha odama mm dö!teme tahtalal'•nt b~le çal - d .. l b. d rs veriltntŞ ı· r ~ • " w;una guze .u- c Jşf., 
zamanlar, koridorlarda, merdiven gelmek ~öyle dur!un, yüzüme bite smlar. Polise haber vermiyece . '"zıa lacnktı. Fakat nerede o ada~ııd 

l__~b~a~ş~la~r~ı~n~d~a~r~a~s~tjg~e~li~y~o~r~d~u~.~Ü~z~e~r~in~-:...!...b~ak~m:::.,:a~d~ı.~ .. :_::B~u~n~d~a~n~s~o~n~r~a.a..lı!~te~l~dlS-l...&.1ıw..~'~----~--------~-----~l__!!~!!!.~L.kı.ı!.Il!ıliı&ı!Wıeuıı~Wı..---9JL......:....::....:..:~:..:...::.__:._._:_ __ ~-------u...:..:;...,;....--



bir ziyafet için.. :!~~ki ~~~~~ .. yarı yüzen transatlantik ! 
Yenecek, içecek şeylerin en ucuza tedarik 

edilmesinin yolları 

~~tnleketimizde mevcut olan Şimdi iş sıgara tedarikine ka
oJctıt çefit inhisarlar, resimler ve lıyor. Burada düşünüyorum: A
t'' ru\'afar yüzünden kaçakçılık ta caba kaçak sıgara mı bulayım, yok 
~iden güne, inkiıaf kelimesini sa kaçak tütün ve kaçak sıgara 
ç .. ~llnnuyacak olursak, kabak çi - kağıdı mı alayım da misafirlerim 
t~·; ıibi açılmaktadır. Bu sü • sıgaralarını kendileri yapsınlar? 
'fe.'Q &rda ne o inhisarları, resimleri Diyorum. Galiba her ikisini de 
Itır okt~vaları, ne bunların do - j yapabilirsem daha orijinal bir şey 
rıJ dugu kaçakçılığı ve ne kaçak • olacaktır. btiyen misafir sıgara 
l' •le. k 1 db' ı . r> l arşı a ınan le ır erı ve ya icer isliyen sıgaraaını kendi bü -
İa~jlıt ınücadeleleri tenkit etmek ker.' 

~ Y'orutn. Maksadım sadece Yalnız bolca kibrit bulundur • 
b "llıutat dedikodu yapmaktır. ve 
un malı ki, misafirler birbirlerini kib 

d .. U da atideki surette yapmayı 
U•li rit iskmek ve aramakla iz'aç et-" llÜyorum: 

8 mesinler. Kibrit te amma pahalı 
b' Ugünlerde bir kaç arkadaşa 
ır · ~ey! Yüz para verip bir kutu ah -

b );ıya.fet vermek niyetindeyim .. 
ou ı.h yorsunuz, yarım günde kutunun 
~. 1111! ranlı zamanlarda verece -
ll"1,.'1y f t• .. k" ld ... k iri bomboş kalıyor. Hele bu rüz • 
d ... a e ın mum un o ugu a • ~ -
lr .. J z garlı havalarda! Onun için ya ., ... cuz o masım düşündüm. i - -

rlfet • · 1 b 1 b k kaçak kibrit veyahut kaçak çak -~ ıçın ne azımıa un arı ir a 
tıt u.. · d ş· d' b 1. mak ta arayıp bulmak lazım ge .. ... erıne yaz ım. 1m ı u ıstc 

~iihteyiyatım en ucuz bir surette 

leri otomobillerin ve kamyonla • 
rın rekabetinden çok zarar etmiş • 
lerdir. Şimdi de vapur şirketleri 
aynı tehlikeye maruz kalmak ü • 

zeredirler. 
Çünkü günden güne inkişaf e • 

den tayyarecilik, balonculuk va • 
purlarm yolcularını yavaş yavaş 

çekmeğe başlamıştır. 
Vapurcuları bir kaç sene sonra 

baş göstermesi muhakkak olan 
böyle bir zarar tehlikesine karşı 
korumak için, Amerikalı deniz İn· 
şaah mühendisi yarı uçar ve yarı 
yüzer bir vapur in§a etmeğe ka -
rar vermiştir.Bu vapur şimdilik on 
bin tonluk olarak inşa edilecektir. 
Sür'atı için lazım olan kuvveti 
vapurların kıç tarafında iştial 
etirilecek (raket) !erden alacak -
tır. O (raket) ler patladıkça va· 
pur da büyük bir sür'atle ilerliye -
cektir. 

Vapurun bütün ağırlıkları arka 
tarafta bulunacağı için ucu uç -
mağa hazırlanmış gibi kalkık bu • 

lunacaktır. Öndeki pervaneler 

sefinenin baş tarafını daha fazla 

kaldırmağa ve bu suretle suyun 

mukavemetini azaltmağa yardım 
edecektir. 

Bu yeni vapur inşa edildik -

ten sonra Nevyork ile Hamburg 

arasında iıliyecektir. 

Bu tarzda vapurların inşasına 

başlanırsa vapurcularm ileride 

tayyare ve balon rekabetlerinden 
hiç bir koi'lru\arı kalmıyacakmtş. 

tdarik etmeğe çalışıyorum. 
lecek ! Bunlardan hangisini ter -
dh edeceğimi henüz bilmiyorum .. 
Bakalım galiba, çok düşünmeden, 

1, !"veli koyun ve sığır eti almak 
a.tıırı gelecektir. Bunu dü~ünüyo. h?.ngisini bulabilirsem onu alaca• 
~· Çünkü ziyafet günü hizmet ğım. 
~11i latanbul hududu haricine gön
~ tterek oradan ucuzça bir kaç ok• 
t..' kaçak et tedarik eedceğim. ls-

İşte listenin yiyeeck ve içecek 
şeyleer ait olan kısmı bitti. Geri
ye kalanlar, sebze, yumurta ve 
meyva gibi şeylerin o kadar ehem 
miyeti yok. Çünkü onlar inhisara 
ve ağır resimlere tabi olmadığı 
için çok ucuzdur. 

lspritizme, et ve ipnotizme ihtila
fından çıkan meraklı. bir da va! 

tıhul hududu haricinde yüksek 
'bet ı_h . 1 d w • • l' oa a resmı a ıruna ıgı ıçın e· 
~tı bana yarı fiatine mal olacağını 
~I> ediyorum. 

Bu suretle ziyafetimi oldukça 
l Ondan sonra biraz balık ta. a
llı&cak. Fakat bu iıle ben nıe§gul of ucuza mal edebileceğini ümit e-mıyacaiım. Boğaziç.inde oturan 
~ k diyorum. Yalnız arkadatlar ye-
t o a Şam ziyafete davetli olan 

Viyanada. mevzuu meraklı bir da· 
vanın görülmesine başlanmııtır. 

Bu dava, bir karı koca arasın • 
dadır.. Davanın ortaya çıkmasına 
sebep olan hadiseler, ta 1927 se -
nesinde başlamı~ ve son zaman .. 
lara kadar devam etmi~tir. Her -
mine ismindeki luz, Ferdinand is .. 

\); mekten sonra poker ve briç oyna• 
r arkadaşım hana balık getirece- w k lk 1 . d w • • B sinde evlenmişler, daha evlenir tin· d . maga a ar arsa ış egışır. u-
~ vlakel ttı.b 1 kh .. . ı nun için şimdiden bir kaç takım evlenmez aralarında geçimsizlik 

mindeki delikanlı ile 1927 sene -

a ı ar a ı · aneye gondenl- baş göstermiş ve bu geçimsizlik, 
tkı~den e l B ... . . d ' kacak iskambil kağıdı bulmak i • 

vve ogazıçın e ucuzça ~ bir kaç sene sonra bir çocuk dün .. 
'~hlryormuş. cap edecektir. Yoksa t~kımma yaya geldiği zaman, hat devresi -

lab'ıAı yem kt l b' üç, dört lira verip naar 1 kağıt ala -k e en evve ll'l\Z ra- ne girmiştir. 
i 1• Ve yemekte de şarap içileceği bilirim. Kaçakları pek ucuz Geftimsizlik sebepleri 
~Sırı bir kaç şişe rakı ve şarap te - imiş. Niçin? Geçimsizliğin başhca 
I iltik edeceği.m. Bunlar da kaçak o Ziyafet gecesi evdeki sobaları iki sebebi vardır. Bunlardan biri, 
'-ttk yarı fiatine ve hatta daha a· iyice yakmalı ve misafirleri üşüt • ispritizme taraftarlığı, değeri, te 
''i1ya bulunabiliyormuş. memeli. Fakat maden kömürü de i yemek aleyhtarlığıdır. Bu iki şey 

yaya gelmesi, bana teselli verdi. 
Babasının, çocukla meşgul olarak, 
ispritizme ile uğraşmağı bırakaca 
ğın1 sandım. Ne gezer ! Hatta, bu 
uğraş.mayı o dereceye vardırdı, 

ki günün birinde çocuk hastala -
nınca, doktor getirtecek yerde, ço 
cuğu ispritizme ile iyileıtirriıek 

tecrübesine girişti. Onun söyle -
yişine göre, ruhlar gelecek ve ço • 
cuğu iyi edeceklerdi. Gece yarı -
ları masa tıkırdattıktan sonra el .. 
lerini çocuğun vücudu üzerinden 
gezdiriyor, baştan ayağa kadar o
nu okşuyordu. 

Benim garip gördüğüm bu teda 
vi usulü, tahmin ettiğim üzere, 
faydasız kaldı. Ve aramızda bu 
yüzden de kavga çıktı. Ben, zor• 
la doktor getirince, kocam ateş 

püskürdü! Yalnız bu kaçakcılardan birisi- aksine oldukça pahalı. Liman in - den birine taraftar, diğerine aleyh 
ttj ele geçirmek Hiz;m .. Benim eli• hisarı olsa ve ihraç edilen kömür• tar olan kocadır. 
~: geçecek olan kaçakçı polisin lerimizden fazla miktarda tahmil Bir fen adamı ola~ koca, isp- Et yemek meselesi 
~ •tte geçtiği gibi hap:;c tıkılmayıp ve tahliye ve saire resimleri alma - ritizme klübüne aza olarak devam Gelelim et yemek meselesine ... 
b~nden bilakis istifade edeceğini saydı, kömür de ucuzç.a tedarik etmekte, bu işle uğraşmaktan bir Kocam, bunun şiddetle aleyhinde. 
bılae, çoktanberi koşa koşa gelip edebilirdi. Amma, artık buna türlü vaz geçmemektedir. Karı • Ne bana, ne de çocuğa bir lokma 
.ttıi bulur. Amma adam ne bil- 0 kadar ehemmiyet vermiyorum. sını da bir müddet oradaki gece et yedirmek ister. Bu aleyhtarlığa 
~1.~! Fak at belki bugünlerde tes::.- Çünkü ziyafet sofrasını tama.mla .. toplantılarına götürmüş, fakat ka sebep olarak ta, et yemenin da -

uf Yardım eder de bir tanesi kar- dıktan ba~ka ucuz iskambil ka· dın, masa başında oturarak ma • mar katılaşmasına sebep olduğu• 
'•nıa çıkar. ğıdına vanncıya kadar teferrüatı sa ayağının tıkırdamasını bek- nu söyler. Doğru, fakat kırk ya -
. Yoksa halim harap. Malum ya, da. dun fiatlerle tedarik etmenin lemek ve işitmekten çabucak bık. şından sonra fazla miktarda et ye• 
~•Yafetin en pahalı kısmı iç~i ! yolunu buldum. mıştır. nirse ..... Öyle, değil mi?... Kırk 
Itır Bir de şeker tedariki çok canı- Fakat. şaka ve dedikodu berta• ispritizme iptil:isı yaşına basmadan et yemek lazım 
~ tıkıyor. He;m tatlıya, hem de raf bir ziyafet sofrasının etine Kendisi kocasına refakat el • dır. Faydalıdır. Hele zayıf olan 
Oftıpostaya şeker lazım. Bu za- bal~ğına varıncıya kadar kaçak eş~ mediği gibi, onun toplantılara git - çocuğumuz için muhakkak ..... La .. 

~e.nlarda okkasına elli, elli beş ! ya ile hazırlanabileceği hangi mesine de mani olmak istemis, mü j kin, gel de bunu kocama anlat. 
1 l'\ı§ Yererek ıeher almak ta ko- memlekette görülmüştür? nakaşa kavga şeklini almış, k~clın, ı "Olmaz da olmaz!:, ~~y~. üst pe:: 
day değil. Acaba Bulgaristan - 1 Başka memleketlerde de inhi· ispritizmenin manasızlığını ileri deye çıkmaktan hır turlu kendını 
-ı: gelen muhacirlerden ucuzça sar, resim ve oktruva vardır amma sürmüş, kocası da manasının de • alamıyor. 

~· er satın almak kabil olur mu? oralardaki fiatler insanı kaçakçılı- rinliğini iddiaya kalkışmıştır. Hem, bize et yedirmediği ~al• 
v ılosu on, on beş kuruşa mal olan ğa mecbur ettirecek kadar yüksek Hermine, kocasının bu halini, de, ben onun paltosunun cebınde 
a:ao~l~r dolusu şeker geliyormuş. değildir. açtığı boşanma davasını izah yol- 1 suct:k kurs~~ı buldu.m. Bu da IS -

.. JJcı hır yolunu bulur, ben de bu lu, mehkemede anlatırken, sözle· 1 pat eder, kı ele verır talkını ken-
~l Dedikoducu lk k &onların birinden on, on beş ok rine şunları da ilave etmiştir; di yul<'-r sn ımı!,, 
t ~.teker alabiliuem. Bunu yapa .. _Bu noktadan aı-amızda ihtilaf - Bütün şikayetiniz bu kadar 
QI} Sokak ortasında d •rıem hem ziyafette çok işime çıkınca, beni korkuttu. Geceleri, mr, ma am? 
)•rıyacak, hem de biraz ayva ve Galatada Bandırma otelinde gizlice masa ve sandalye ayağını Ustelik ipnotizme 
~rte.kal reçeli yapabileceğim.. oturan İsmail sarhoş olarak rıh· tıkırdatarak, "işte, ruhlar geliyor. Hak:,min bu sorgusuna karşı, 
01ruıu ayvanın okkasını on ku- hm caddesinden geçerken Mukad Senin, ispritizme ile onların gele- davacı kadın, kocaıınm et yemek 

~._ \'e portakalm üçünü beş ku- desin sermayelerinden Suzanla leceğine inanmamamı kızdılar, arzusu uyanmasın diye kocalık 
l'ı.ıte. aldıktan sonra bunlara okka- karşılaşmış, kadını arkasından seni cezalandıracaklar!., diye he- vazifelerini ifadan da çekindiği· 
:
1 
-iri Tnıru, olan şekeri katarak tutarak sürüklemiye başlamıştır. ni gece yarıları evhama uğratb. ni, geçende çocuğun elinde birdi -

~el Yapmak in.sana çok zor geli• Sokak ortasın.da rezalet çıkaran Çocuk doğunca Hm ıuçuk gördüğü için gözlerini, 
)ot ı 

·.. İsmail yakalanmıthr. Sonra, bir çocuğumuzun dün- açarak, parmaklarını kıvırarak 

üzerine yürüdüğiinü söylemiş ve 
şöyle demiştir: 

- Göz açmak, pençe yapmak ... 
Yani, ipnotizme ...... Eh, artık bir 
bu fazla idi İspritizme, vegetariz • 
me derken bir de İpnotizmeye ta -
hammülüm yok doğrusu. Boşa • 
nacağım! 

Kaynana, şahit! 
Kaynana, şahit olarak dinle -

nilmiş, kızının dedikleri baştan 
sonuna kadar doğru olduğunu, 

son ipnotizme hadisesi esnasında 
kendisinin de hazır bulun.duğunu, 
kızının bayıldığını, doktor çağrıl • 
dığmı, damadının aynı zamanda 
ipnotizmeden korkan karısını döv 
düğünü anlatmıştır. 

Kocası Ferdinand, şu sözlerle 
mukabele etmiştir: 

- Bunların hepsi asılsızdır. Bi
lakis, ben karımdan şikayetçiyim. 
Ev işlerini ihmal eden, bana et ye
rine ot ve patates yediren karım
dır. Hem bu masalların asıl se. 
bebi, karımın başka birisini sevme 
sidir. 

- Hayır, asıl sen Kuzenini se
viyorsun. Sucuk kursağından bat
ka cebinde onun resmini de bul
dum! 

- Hayal! 
- Hakikat! 
Meğer put c;ıkarmışf 

Hakim, iki tarafı da susturmuf 
ve kocaya kaynanasmnı da teyit 
ettiği ipnotizme hadisesi için ne 
diyeceğini sormuş, şu cevabı al· 
mıştır: 

- Ne diyeceğimi ben de bilmi
yorum. O kadar asılsız bir iddia 
ki! Karım, sövüp sayarken lsaya, 
Meryeme, Allaha da dil uzattığın 
dan, çarpılmıyalım diye put çıkar
dım. Kollarımla yaptığım haç işa
retini, o ipnotizme hareketi san
mıı ! 

Karşılıklı iddialar arasında, 

ikisi de birbirlerinin muayenesini 
akıli ve ı·uhi vaziyetleri hakhında 
rapor veri!~esini istemişler, ha
kim, bu istekleri lot:>tan kabul et• 
mi~ ve muhake::neyi, muayenenin 
neticesine bırakmıştır. 



- ı O - V AKIT 19 Leci ~ i nun 1933 ~~~~~~=-~:::::::::::===~~!""'"'!"'!.'!":'----~'!!""'!'-~~~--!"""""!'!'!"'!"""""""."!!!'!!!!!!!!!!!"!'!"!'!"""!!'""'!'~=========:; 
LOK HOLMES' e 1 Kadınlar lıangi yaşla cazipti!? 

Sonra Holmese itizar etti: 1 Holmes, alqam yemeğinden 

1 

< Bn:ı tunırı ı irıcı "·'l ıruda) 1 gün merak etmiş. Bir gece, üşen · I 
. . 

1
. d 1 b memiş, tiyatroyu dolduran kalaba 

Cazıbeyı tcv ıt e en ya.nız u ~ 
. 

1 

lıgın arasına o da karışmış · 
harekat, tekellüm, ~.e ı_fadatı veç . llk perde: Filezof hay:-ette ! ln-
hiyedeki ahenk degılclır, bunlara I . d .... k

1
. f . 1 

. . san arı peşın en suru ıyen e sun 
sun'i olarak vcrılen terb:ye, lu • I 1 k b b. k d d ı 

. u ra.c ase et ır a ın ır. 
\•alet te cazibcyı tezyıt veya ten - tık perdenin ~onları: Tuhaf! 

a göre degw işir ! K A R . Ş 1 

SEN LÜPEN! 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 
Istanbul AcentahğJ 

Liman han, l elef on: 2292) 

AYVALIK YOLU 
. kl' Saadet vapuru 20 b ;rincı 

9 b " .. t ) 
ı un çarşam a gunu aaa 

il •• 

da Sırkeci rıhtımindan ka i' 

- Anen Lüpen bütün dünya- bilde bir kibar zatm nazarı dik -
ca maruf bir hırsızdır. Lo • sonra caddede dolaşırken otomc· 
canın yanında on.un oturdufu katini celbettiğini, fakat otomo -
matlımken başka bir hırsız ara .. bil hızla gittiği için yalnız numt.
mak abestır. Fakat bir kere ıine- rasını görebildi~ini, biraz sonra 
madan onun çıkmasına meydan otomoblin geri döndüğiinü, şofö
verdikten sonra ertık küpeyi ele rü durdurarak müşterisini Liik • 
geçirmek kolay o•.mryacaktır. ıe.mburg sineır.asına bıraktığını 
Meğer ki küpeleri piyasada sat • öğrendiğini, Lüpeni sinemada bir 

his edeb.lir. Meşhur filezofun c!eminki hayreti 

Me:;ela bazı k~dma sadelik pek geçmiştir. O da, bir yığın insana 
ya:~ışır. Eu sa:!eliği içeris?nde o, uymu!, ve gayri ihtiyari bu tılsım· 
co!\: gilzeldir. Bu ~adelikten biraz lı kadını a!kış)amat!a başlamıştır . , 
;.yrıhp modaya uymağa kalktığı Ve, Spenser kararını vermi~tir: l 
\'e fazla süs:ent:iği vakit cazibesin Yüzü ve hareketlerinin birib:rine 1 
den bir hayli kaybeder. Yaşlı bir uyuşu bir kc.dmı pek tallı göstere· . 
lmdınır. kc:ıdine yakışlıracağı bir biliyoı· !. ı 

rak g d;şte, Gelibo'u, Çanak· 
l<ale, Kfçiikı.. u>u, Altınolu:· 
Erf remit, Bürhaniye, Ayvalı~' 
gidecek. Dönüşte bunlara ila· 
~eten l?oıcaadaya uğriyacaktıt· 

Mersin - İzmir Süra.t Yolu 
lnönii vapuru 21. birinci ki' 

nun cuma günü saat 10 el• 
S irkeci rıhtımından kalkarak 
doğru lzmir, Antalya, MeuİO• 
Paya:ıa gidecek. Dönüşte bun· 

lara ilaveten A'anya, Külllik• 
Çanakkaleyc uğrıy.ıca~ 

kibar tı:wır, onun iç·n pek cazip :t· 'i- ,,. 
mıya kalksın da bh:: bulalım... locada uördüüünü, ark<'.srnclan kü 

Ho!mes başını salladı: pe hırsız'ığını, takiplerini ~n!at -
O küpeleri Jstanbulda ıatmıya tı \'e en son karakol meselesini 

olur. Sonr~. rerr:pati meselesi nz _ Size, en çok hangi milletin il 

çok n:sb:dir. Bazılarına pek ca - kadını cazip geliyor?. 
zip ge!en, dieerini o kadnr cezbet· _ B·.ırada gerek fetişin ve ge -
miycbiiir. Umuı:ıiyetle cenç er - re~c terbiyenin çok tesiri vardır .. 
ke!:lcr dahn olcun ve yaşlıca ka - 1 Bir Avrupalı, Çin güzelliğinden , 
dmlarda:ı; yaşlılar da genç. ve ı hususi bir terbiye görmemiş ve a · 
körpc1erden hazzeder. Cazıbede ralarında yaşamamışsa, anlaya -
fetişin de rolü vardır. Bazan pek 1 maz; ve onu cazip bulamaz . 
hasna, miistcsna bir kadının sesi· Kendine yürüyüşünü, söyleyişi · 
nin ho~a gıtmiyecek surette kalın ni yakr~tıran, simasında halavet, 

cak kadar kurnazdır. söyliyerek ilave etti: 
- Hulasa Vatsoncuğum, he .. Merkez memuru düşünmeye 

daldı: rif benden her hususta kuvveti! .. 
Bu defa da onu kısbramadım. Ve - Acaba, dedi. Arsen Lüpen 
bu defa da hem l•üpcyi çı-.lciı, gene ayni otelde değil mi?. 

Nümunesi mevcut bilet tor· 
balarından 200 adedi pazar 

!ıkla yaptırılacaktır. istekliler 
her gün saat 1 O dan 1 'l. ye 
kadar levazım müdiriyct·nC - Hayır, kabil değil.. Zaten 

oraya bizi çekmek için girmişti. 
Şimdi coktan savusmustur. - . -

hem hiç olmazsa beni kem;; mev
kiine soktu. Memurlar arasında 
beş on dakika beni hrraız gibi gös 
terdi, he:n de gözümüzün önünde 
savuştu gitti. 

gelmeleri. 
oluşu, elinin çirkin bulunuşu, bü· sesinde tatlı ihtizaz, telaffuzun - li8mElll~~~m::~1'71RIR:ID 

Merkez memuru bir kere le -

lefon etmeyi düşündii, otelin nu
marasını buldu. 

- Biraz evvel bizim merkez
den gelen memurların odasına gir 
dikleri müşteri orada mı?. 

- Hayır, memurların arkasın 

dan o da çok durmadı, gitti. 
Holmcs cevabı öğrenince gül .. 

dü, mÜGaade istedi ve merkezden 
ayrıldı. Viyana oteline celdiği za
man Vatson horul horul uyuyor • 
du. Mar.r.naf ih Holmes, kapıyı a
çaı·kcn u;•anclı. Yatağında doğ .. 
ruldu 

- Aman üc1 edım, nerede kal · 
dm?. Seni hi'yli m~rak ettim. 

Holmes. Arsen Liipenle ker;t· 
la§tığını s5yleyince Vnt!onun 
gözleri biishütün açıldı: . 

- Sonra &eni tamdı mı?. 

- Evet ama senin talcayr geri 
çevirmene, bizi ta fünana getirt• 
mene muvaffak oluşun bundan 
bir kat daha büyük soğukkanlı -
lık ve zeka eseridir. 

Senin bugüne kadar, yani şu 

yirmi gün içinde Arsen Lüpen 
hakkında öğrendiklerin bir çile 
dolduracak derecede çoktur. Ta .. 
kada bizim yerimizde ba~ko.ları 
elleri bağlı olmadığı halde senin 
yapığını yapamazdı. Ne.sıl ve ne -
renden zincirle bağlı olan avucu· 
nun içine o küçük brovn~ngi a! .. 
dm. Kaptana teveccüh ettin. Na • 

sıl bir ıoğuk kanlılıkla: 
( Ucvumı \'lir) 

1 KONFERANSLAR f 
- Tabii, derhal... T ork Tıp' cemiyetinden: 
- Kimbilir, ne kadar hayret İstanbul ün1vers!te3i tıp tarihi 

• içinde kalmıştır. 1 hocası A. Süheyl Bey buuün snat 
Vatson kahlmhalarla gülüyor· 18,30 da Beyoğ!unda Sakaçıkmaz 

du. s-:>knğında Türk Tıp cemiyeti sa -
- Evet ... Bizi bindirdiği ta .. !onunda "Türkiyede cüzzam has -

ka ile Romanya sahiline çıkmış, talığmın tarihi,, mevzulu bir kon -
oradan geriye dönecek yerde ar- ferans vcrccelct!r. Mesleltta~l.ırm 
trk büyük bir inkisara dü§erck gelmeleri rica olunur. 
memleket yolunu tutmuş sanırken ~ ~ :f· 

karşısında görmek bu şeytan ada· Tayyare Cemiyeti htanbul ~u -
mı her halde çok hayrete dütür- besi müdürü Hasan Fehmi Bey ta· 
dü. Fakat bu hayretini zerre ka • rafından bugün saat on altı::la Ga 
dar göstermedi ve bilakis hemen latas:ıray lisesinde; talebeye 
müstehzi tavrını takındı. (Hava tehlikeıi) baklanda bir 

Vatson başını salladı: konferanı verilecektir. Bu konfe 
- Ne mel'un herif o, neyse a- ranıın nihayetinde Hasan Fehmi 

man ~u tesadüf nasıl oldu, onu Beyin yazdığı Tayyare marşı da 
anla~... okunacaktır. 

tün cazibesini kaybettirir. Bir çok da samimiyet, aynı zamanda dü · 
erkekler, kadın ne kadar güzel o- şüncesi de buna uygun olan bir 
lursa olsun, sakız çiğnerken, saç • kadın daima kazanır. Onun için, 
ları boyalı olduğu vakit birdenbı· fazla terbiye görmüş, fikren ve 
re onlara karşı goğukluk hisseder· bedenen hamlığr giderilmiş mil • 
ler. Maatteessüf böyle fetişe kıy - Jetlerin kadınlan daha ho1 görü · 
met veren erkekler ve kadınlar nür. Şarkın, cenubun ve bilhassa 
nadir değildir. Onun için: "Cazi· grek tipinin siyah gözlerinin ca· 
be meselesi, az çok ~ahsa göre zibesi ve sıcak kanının harareti 
hükmü deği~en bir psikoloji i~i - bütiin dünyaca me§hurdur. 
dir !,, dersek fenni bir söz söyle · Cazibede göz fetişine çok luy · 
miş oluruz. met verildiei iç;n, biz cenup aha· 

• :t- ıç. lisı, daha cazip sayılmaktayız . 
Me~hur filezof Spcnserin ya - Sonra, iklimimiz icabı daha mu · 

şatlığı memlekette öyle bir rakka· nis, daha ~rcak kanlı, daha mo · 
se varmıı ki, görenler hayran ka- dest milletlerdeniz .. 
lıyor, bir kere daha görmek iç;n 11 ':~ "° 
tiyatroya can atıyormuş .. 

Filezof, herkesin akın nkm tey

rine koştuğu sihirli rakkaseyi hir 

Loş koridoru, ayakk.rımm ucu
na basarak, sczsizce geçtim .. 

REN 

ıstanbut Be 1ediyesi ilanları 

Galatada Topcu!ar caddesinde 253 ·No. lu d :i 1•'din kiraya v~
rilme'~ üzere açık müzayedcfc konu'muş' ur. Taı:p o'anlar şera : ti 

an amak üzere her gün Levaıım müd:.lrlüğüne, mnıavedeye gir· 
mek için de 7,5 liralı'< teminat makbuz veya n·ektubu ile 
8- 1 - 934 pazartesi gi:inü saat on beşe kı:ıdar daimi ~nci>mene 
müracaat etmelidirler. (6980) 

Deniz 
• 

levazım satınalma 
Komisyonundan ; 

1500 l<i'o yün: P.:ıarlıkla mübayaası: 23 · Kanunuevvel · 933 cu. 

mart esi günü s lat l 5 de. 

Dt'nİz Kuvvetleri ihtip:cı için yukarda mıktarı yazı:ı yünün 
pa1ı:ırlıkla mübayaa edileccgin:.Jt~n şıırtnıamts • ni görmek isteyen· 
lerin her gün ve ita!ına tal:p olacakların da hizasındakı gün ve 
saatte muıakkat teminat makbuılarile öirliı<te Kasımpaşada Oe-
n:z Lf'!vazım Salına'ma Komisvorm~a mi.lncacıtları. <6969) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
Geliri tamamen Ergani De:nir yolunun in,aCJıoa tahs;s o'unan ikrnmiy~li 0 o S fo:zli ı 9 B istıkra11nın 4 OüO.GOJ - ıira'ı'( 

ikinci kısmrnı t~şkil eden "B., tertibi ta~villerinin ka}ıt muamcles=ne 9. Kanunuevvel-1935 de baş anaca'< ll·Kanrnunni 1934 
de nihayet verilece'<lir. 

Bu istikrazın A. t"rtibi hamilluinin, "B,, tertibinden avnı numJraları a'abilme'< için, 9 - Kfaounuevvel · 19 33 larihinden 13· 
KAnunuevvel • 1933 akşamına kadar evvelce "A,, tertibi t.ıhvitlerini hangi ba'lirnlardan almışlar ise yine o bankalara m"iracaat 
etmeleri lazımdır. 

14 · Kanu:10evvel - 1933 tarihinden 11 • Kanunusani - 1934 tı:ırihine k1dar o'an m:iddet zarfında!d satışlar umuma tahsis 
olunmuştur. 

Beheri yirmi lira itibari kıymetteki .. B,, tertibi tahvillerin on do~uı lira fıi ihracına müterakim lrnpon faizi o'ara~ yetmiş 
kuru~ zam olunmuştur. Bu ıurcl!e yeni tcrt p tahviller on c!o'rnz lira yetıniş lrnrnş üzerinden .satılacaktır. 

Bu tutibe iştirak adiJebilmesi, beheri yirmi liralı'< ta~vil iç n berveçhi p~fın ı 9,70 lira verılıııesine ve mu'cabilindc Maliye 
Vekili ile Cumhuriyet Merkez Ban'<asının selihiyettar imzalarını taşıyan muva'dcat makbuzu:ı alınn~Gsına mütevekkıftır. 

Kayıt muameleleri bankamız dahi dahil olduğu halde Em'ak ve Eytam, iş, Ü3'Ilanlı, Sümer, Z raat Bankalarının Türkiycde 
ki bifumu'll şube!erile lstanbul ve lımirdcki dığcr bankalar tarafından yapılaca'<tır. 

Emlak ve Eytam, ı,, Osmanlı, Sümer, Ziraat Bankaları şubeleri beher tahvil için "5,, lirası peşin a'ınmak müteba!<i~i üç ay 
ft nç taksitte tabıil olunma'< üzere ta'<s;tli satış teshilitı göste-rece1derdir. ı66l6) 

1108 Ton Lave 
marin kömürü 
Alınacaktır; 

eti 
Münnknsasmın kapalı zarf t-ur 

le 30 12 933 tarihinde yapıla'~· 
iiı ilan edilen 1068 ton ltıvemıı.1111 
o r 
kömürü şartnamesinde tadilat 1 
pılchğı cihetle yeniden münakll~ 
ya konulmuştur. Münakasa 1'~, 
palı zarf suretiyle 6 1 934 tar.(, 
hinde saat 14 te yapılacaktır. 
liplcrin şartn4'.me için her gün ~ 
leden sonra, münakasaya gir~~t 
için de o gün vakti muayyenıı1 , 
teminat ve teklifnt i!e müracaıal 
ları. (6910) 
~~~~~~~~~--_/ 
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Ankara caddesin'4 e 
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Orhan Bey hanınd~ 
kiralık odalar 
va r d ı r . T a 1 i ~ 

olanlar VAK 1 
idaresine müra
caat edebilir Ier. 
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Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankası 
14/ 12/ 933 vatziyeti 

AKTiF -- ı PASiF 
Lira 1 -.. .. : 

· laft kilogram I 2. t 90 ·658 ı_ 17. ! 47. l :- t 88 
0t-·-···-···-· .. ·········· . . J<> 611 ı::ns -k ' - · ,u.:J • 

- ·····-···-·-·····- ...... ... . ,, 669 .832.59 30.428. J 02 47 

'°•hlldekl Muhabirler : 

firk ~ Kg . ....... _. 1.788·024 • L 2.515.10?.99 
rası -······-· . ... ,, .828.446 33 :J ::!43 554 32 

~tlilil •ha'birler : 
ıtırc san kilogram 3.29.6· 819 4.687.249. 5fi 
tına tahviU kabil Serbest dö\•lzlcr 4 510.190.95 <ı . 147.440 51 

Serma.,e ......................................................... . 
lhti\'at :ıkçc:;j ................................... .................. · 

TedavUldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen e\"rakı nakıiyc L. 158 748 563 -
!fonunun 6 \ 'C 8 inci madde· 

• 6 u9ı 563.-

ı-s~ 057.00Q -

- ---
Lira 

1 .5 000 .000 U\J 
:ı49 ıt0.26 

tt•zhte Tahvlllerl : 
trııhtc edilen C\'mkı mıktiyc 1 

krinc .tcdikan vaki ı cıliyaı 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
b;ıkıycsi .. .. .... . ..... 
Karşılığı ıamamen nlan olarak 
tedıville vazedilen.............. ;ı. 8688.ooo. - rno:-45000 -

it LJ58.748.563.-
el llnun t> ve 8 inci mad· 
~ -tevfikan vaki tcdh-:ıı 
Ciladan -: • 

,, G.691.563. - 152 057.000.00 

edat . .. . . .............. . .. .... . rL. 6 ~.242. 43 
ve}Deruhtc edilen evrakı 

rtbtittt naktiye karşılığı (iti· 
~etle) ... -..... . . .. . ~7.125.825 .-
~ T•h\'lllt. . .. . ,, I.596.081 .~1 SS.096.1 :48.64 

lbn ve döviz Uzerlne avan &···-·-- 43.883.86 

1••edarlar ............... - ................................ . _.....,, 
YekOn 

4.500.000.00 
ı 3.909.91 t.55 

248.526.041 .35 

-----Mevduat: 
Türk lirt~ı ......... ·- - ·--······ J .J> 61i3.54 l .2fi 
Och iz ·······-········· .. ····· 8 3()8 772 5:i 

uhtel lf Mo••o•••O• .. ••oo ooo•••••• .. O•O•" ••••••• .. Ooooo•oo• .... •ooo 

YekOn 

2 Mart 1'933 tarilıinden itib.,.en : 

,!O 032.31J81 

tl.i 399.61 :- 28 

21-8 526.0 + I .35 

Iskonto haddi % 5 112 - Altın ilnrine avam " 4 1}2 

T~QKiYE 

llQAAT 
BANKA51 

lkıramiyeli 0 /o 5 faizli 
Ergani istikf<azının 
"8,,tertib.ne ait ilan 

Maliye Vekaletinden : 
14/J/1~3 tarih ve 2094 numaralı kanun mucibince hasıh 

Fevzipaşa Diyarıbckir clcmiryolunun Şefkatli istasyonundan sonra 
olan ~ısmının inşasana tahsis edilmek üzere yapılacak 1l.000 000 
liralık isliMrazıntn il.000 OUO liralık U<inci Uısmıoı teş1< il eden B. 
tertibinin kayıt muamelC!sine 9/Kinunuevvel/1933 de başlaoılacak 
ve 1 l - 1 - 93'1 ak,amı öilecektir. 

1 - Bu isHkra~ın B. tertib i de beheri yirm işer liralık iti· 
bari luymettc hamiline muharrer tahvillerle yapılactıl<hr. 

2 - B. tertibinin tn !ıvilJeri birtfen 100.000 ne kadar o~ın 
numaralan taşıyacaktır. 

3 - Bu itibitrla tam tahvil "60,. lira itibari kıymetinde 
okluğundan her tertiöe e:ıit yirmi lirdhk tahvil tam ta1ivHm üçte 
birini temsil eder ve il<ramiyelere de o nisbeltc iflirak bak
ını verir. 

'I - Bu isfikrazın A. tertibi hamillerinin sabiUi buluudu~lan 
tahvillerinin B. te fibıne iŞtiral<Jarını temin edebilmek üzere 
9. anumttvvel - tt933 <len 13 . kanunuevvel. 1933 tarihine kadar 

ı.&ci ilk b'lif tftilllk iiitdaet bu kabil iştirfık taleplerine tahsis 

olunmuştur. 

miSdet nrffiida 'A. ~Ttıbi amitlmi tab villc rin i cvvdce 
t.abvil .lelıldan bnkalara ibraz ilt: aynı numaralı tahvilin B. tCY· 
tibi alwililli talep eôeöitecekleTclir. 

if:iibarcn satıı1ar umum• 

5 - Bu defa ka,,.t muitmelesi ne başla'n11an B. tertffiine ~ıt 
ıtabvillet"in iittftlç ifiil\ı ifk kuponun ta~ ota.,.ak te(li esini \ emin-en, 

19,70 lira olarak tesbit edilmiştir. Yan1 yırm1 liralık Bir tahvil 
IO\ı mMHtet Htftmn cm '<10\ruz: lira yeffrnf t< urtış-~ sat 1aca\Ctır. 

6 - Isti\crazın ~aızi % 5 dir. Bunun için her tahvil bir lira 
kıymeHnd-e yirmi uponu taşıyaca\<tır. 

1 - l"aim~n bqlta senede iki 'defi 1 · Nisan - ve 116 · ~ş~ 
rinievv.el taribt"erini:le yapılacak lieıidet~nle kannan numaratara 
aşağıda yazılı ikramiyeler tevıi olunur. 

Atlet 

1 
1 
3 
6 

289 
300 

- ::: 

Türk Lirası Y clCnn 

Beli eri 

30.000 
15.000 

3.UOO 
~09 
120 

Türk L= rası 

30.000 
15.000 
9.0\JO 
5.454 

3il.680 

9~.134 

Yuliırda yaıılı mıldarlar tam talivil Uzerind~n Hesap Te 

teıbit edllini' olüp numarasına ikramiye isa\;et e<lecel< tertipler
den her birine üçte üiri tevzi edile'dir. 

Alta ayda bir yaRılacı'< lieşiaele r neticesinde tevzi edilecek 
işbu il<ramiye mı\ltartarmın n~ suretle Hesap ve tesöit edllmit 

o'du~u ayrıca Broşür halinde yapılan neşriyatla itah edilmiştir. 
BU Bt°'ürleTİn Wayıt muamelesini yapan 8ankalar8an talep edil
mesi. 

8 - F.ai~ ve iliramiyefer bu İftikra.ıın tamamen itfasına 
kadar her türlü resim ve vert1ilerden muaftır. 

9 - Bu istikraı tahvilleri resmi devair ve miiesseseJeroe 
tlusaıi idare •e beledi1eletee yapılacal< müzayed~, münalfasa ve 

mul<nelefttde termrıat o1aral< itibari kıy,me.tleri üzerinden baş· 

ba~ kabul edilir. Bundan ba,ka hninece nhtmış ve satıJacaW 
olan Milli Emlak bedellerinin ödenmesiiid~ de IJaptJaş al mr 

Kayıt 
10 - Kayıt rnu.aelesi Türkiy~ CuMmwiyet Metkttt: Bwntraıst 

Ziraıeıt19i, l ş, Osma&I, E1ılak ve Sümer Ban~hmmn ~rliez ve şvtie
leri tfl'afmdan ll'!r tBTaha icra edilecektir. Bu ban'Ualardan l>a~ 
ka l~lmbul'da Amerikan Ek!Sprca, Doyçe Ba.N, Doyçe Oryant 

öank, Banko:ii ao-na, Felemen~ Bahri scfit, Se1aoik bankası, 

Banka Ko nerçiya\e İtalyana, S. S. C. 1. Ticafeti Haric'ye ban· 
kası, Banko Franko AıiyafüC: baıikalarile l ımir Samsun ve Mer
sindeki diier bankalar tarafından da icra edileceklır. 

11 - Bu deb ya,:>ı!acak B. tertH>ine ait kayıt muame-l eı1i 
için oıı dokuz. lir~ yehmş kuruşun tediyesi mu'rnbilinele rukarıda 
yazılı . baaka4u tarafından tahvfllerin asılları yerine geçme'< 

üzue.: y4ne: hamiline muharrer yirmi liralı \c -;auvakkat makbuz 
veriltuktir. 

12 - Muvakkat makbuz.larm asıtlarile ne zaman değiştiri le-

.. -..~ __ ___:_ ______ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--_:~c~e~i~i ~a~y~rı~c~a~i~li~n~e~d~ije~c~e~k:ti~r. (6660) 
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Emlik ve Eytam, iş, Sümer, Osmanlı ve Ziraat Bankalarından· 
Geliri tamamea Ergani Demiryolunun inıasına tahsis olunan ikramiyeli % 5 faizlı 19 33 istikrazmın 4,000,000 , - lirahk ikinci kısmını teşkil eden (B) tertibi tah· 

Yillerinin kayıt muamelelerine 9 Kanunuevvel 1933 de başlanacak 11 Kanunusani 1934 de nihayet verilecektir· 
Bu istikrazm (A) tertibi hamillerinin, sahıbi bulunduklara tahvillerin (B) tertibine, iştiraklerini temin edebılmek üzere 9 Kaounuevvelden 13 Kanunuevvel akıamı· 

na kadarki ilk beı gün bu kabil iştirak taleplerine tahsis edilmittir. 
Bu müddet zarfmda A) tertibi hamrlleri tabvillerii evvelce aldıkları Bankalara ibraz ile aynı numaralı tahvilin <B) tertibi tahvillerini talep edebilecektir. 
14 Kanunuevvel 1933 tarihinden itibaren satışlar umuma serbesçe yapılacaktır. 
Beheri '.lO lira itibari kıymette~i (8) tertibi tahvillerin fıi ihracı A) tertibi kayıt muameles· ile (Bl tertibi kayıt tarihi arasmdaki müddetin faizi nazarı ıtibara 

alınarak 19, 70 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Yeni . tah.vHler 19, 7~ A liranın def'aten ve peşinen tediyesi şartile sa talar. Ancak ha kımızın bu stikraza iştırakleri ni teın io edeb ılmek üze:e Bankalar aşaiıdaki şart· 
lar daıresınde teslıılat göstermeğe amadedırler. 

1 - Peşinen beş lira tediye edıJmek şartiJe kayda iştirak olunabilecektir. 
. 2 -. !ahvil bedellerinin bakiyesini teşkil eden on beş lira üç a~· ve üç taksitte tahsil o1u~ac1~lır. Bu suretle tahvillere fii ihracına nazaran otuz kuruş fazla te· 

- dıye edılmış bulunacaktır, ki bu da Bankaların bu maumeleden dolayı alacakları fa ı zı teşkil edecektır. (66l3) 

\ı.m 1~ '1ın ' ooı "n • ınii ın ı nıı ıın.mıi. nılilllırıııın,mı•mıınıııı~ ııııııHmııııım•nıumıııımıııımııııııııımnıııınııı~~nımıır•:~ıııırn,~nıııııınııııııııırnıııı•wJll!ll111~,wmın~••m111111rnıııınııııııımııınınıııımıııııınııımı•~nı~mnnıın11m111~mıını• 
Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri . Karaköy Köprübaşı 
fcl. 42362 - ~irkecı Mühürdarzade 

Han Telefon 22740 --.. 

Karadeniz yolu 
EGE vapuru 19 birinci 

Kanun 

Salı 20 de Galata rıbtımmdan 
kalkacak gidişte Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samıuo, Fatsa, 
Gireson, Vakfıkebir, Trab.ıon, 
Rize'ye. Dönüıte bunlara ila· 
Yeten Sürmene, Ordu'ya uğ· 
rayacaktır. (6920) 

Iskenderiye yolu 
İZ MİR vapuru .. 19 birinci 

kanun 

Salı 11 de Galata rıbtımm· 
dan kalkacak doğru l.zmir, 
Pire, lskenderiye'ye gidecek· 
tir. (6919) 

Bandırma yolu 
Adnan v~puru 19 Birin

cı kanun 

Salı 20 de idare rıhtımından 
kalkacaktır. (6918l 

Antalya yolu 
Antalya v~puru 20 birinci 

kanun 

Çarşanba ıo da Sirkeci 
rıhhmmdan kalkacak gidiıte 
lzmir, Küllük, Bodrum, Fethi· 
ye, Antalya 'ya. Dönüşte bun· 
lara ilaveten Finike, ÇanaK· 
kale, Gelibolu'ya uğrayacak-
tır. (6965) 

···························· i 3. K~······a:· .. ·--~ 
~ Satı nalma Komisyonu ilAnlan i ·-...................................................... : 

l\f. 1\:1. V. Satınalma komis _ 
yonundan: 

Eskişehirde iki efrat pav. 
Yonu ile mutbah, çamaşırha
ne, hamam ve umumi kanali
zasyon kapalı zarfla yaptırı -
lacaktır. Şartnamesini ve 
P}fınlarını görmek istiyenle -
rın her gün öğleden sonra ve 
m~nakasaya iştirak edecek -
1<:~1~.de 15- 1- 934 pazartesi 
gun~ saat 10,30 da teklif ve 
temınat mektuı>ları ile birlik
te Ankarada l\'.1.1\f. v. Satın
alma ·omisyonuna müraca • 
atlan. (3433), (6923) 

Göz Hekimi 

Dr. Süleyman Şükrü 
( BabıAli ) Ankara caddesi No. 60 

Telefon : 2~566 

........ : MEHMET ASIM 

N~rlya& MildilrU: Refik Ahmet 

V A K J '.l 6Jatbaam - htanbul 

Nafıa Vekiletinden: ' "'11
""' •• Kur'anı Kerim Tercümesi 

Esk ı harfle) Sait Cemil Beyin . 
16, 18 - 12 • 933 tarihlerinde miinakasası ıcra kı lınacak olan 

i150,000) kayın normal ve (1716) adet kavın makas traverslerin
den (100,000) kayan normal ve (1170) adet makas traversine ait 
münakasa müddetleri görülen lüzum üzerine 25- 12 · 933 taribıne 
müsadif pazartesi günü saat 14 ve (50,000) kayın normal ve 
{546) adet kayın makas traversine ait münakasa da 25 · 12 • 933 
tarihinde saat 15,30 a kadar uzatılmıştır. 

Şartnamenin teklife ait maddeleri tadil ve teklif mektubu 
şekli tertip edilmiı olduğundan bu husustaki nümunelerin alaka· 
daranca Ankara'da Nafıa Vekaleti Levazım Dairesinde ve Hay 
darpaşa'da Liman işleri Müdürlüğünden almalan (6911) 

Şirketi Hayriyeden: 
Ramazanın birinci gUnünden nihayetine kadar Köprüden 1 S,20 

de bir vapur hareketle doğru R. Hisarı ve ondan yukarı Rumeli 
iskelelerine utrıyarak KaYaklara gideceği ve Ramazan zarfanda 
geceleri yapılacak seferlere ait tarifenin de iıkele ve vapurlara 
talik edildiği ilan olunur. (11201) 

KUR' ANI KERiM ASLI 
(Yeni ha rfıe) Süıeyman Tevfik Beyin 

~ Kğ· t ve ta.,'ı ~ayet nefis ve yaldızlı cildi beheri 

60 kuruş ikisi birlikte mücellet 100 kuruştur. 
~-· r aşra müşterilerımiz ı 40 kuruş postahane ye teılim edip der•· 

kap kitabı alırlar. Hiç emsali görülmemış bu fırsata kaçırma"' 

~ yımz. Ucuzluk Bayra nı sonuna kadar devam edecektir. 

~ Shat111~ İstanbul Ankara cad. Cihan Kütüphanesi J - ma a ı: 

\-,,,..11tı111111ıı11ıı111111ıwnıı1ıttt1HlltttıırtffHfftttHftlHl1fftt,.......111..,......ı111111Hıır111111ı1111ıı" (11185) uı ııııır1111ı•'''11111' 

Deniz levazım satınalma 

Komisyonundan : 
410370 kilo Ekmek: Pazarhkla münakasası: 23/Kinuouevvell 

1933 cumartesi günü saat 14 de. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için 11 • Kanunuevvel • J 933 tari
hinde yapılan müoakasasında teklif edilen fiatları Ve\<aleli Celi-

lece gali görülen yukarda mıktarı yazılı Ekmeğin pazarlıkla mO
nakasası hizasındaki gün ve saatte yapılacağından şartnamesioİ 
görmek isteyenlerin her gün ve itasına talip olacakların da m&' 
nakasa gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikt• 

Kaıımpafada Deniz Levazım Sahnalma Komisyonuna müracaat' 
ları. <69b8l 

Eskişehir $eker Fabrikası 
Fabrikamızın tekerleri 1000 kilodan az olmamak şarfile her isteyene satdmaktad1r. 

Fiatlarımız ; Fabrikada teslim şartile sandıkta 
40. Çuvalda Kristal toz şekerin kilosu 

küp şekerin kilosu 
37 kuruştur. 

Fabrika deposundan itibaren bütün masarif Ye sigorta ve mes'uliyet münhasıran müşt~riye aittir. Nakliye fabrikamızca ya· 
pılabilir. Gönderilecek mal fabrika tarafından m6şteri hesabına sigorta ettirilir. Bedelin yüzde yirmi beşi siparişle peşınen ye 
mütebaki yüzde yetmit beşi ile diğer masraflar hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere siparişler derhal gönderilir. 

Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyaridir. En az beş vagon veya daha 
fazla mikdarda alan müşterilere tenzilat yapılır. 

Adres : Eskişehir şeker fabrikası 9; Telgraf adresi: Eskişehir Şeker 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
..... Sıra Semti Mahallesi So 'c ağı Cinsi Emlak Hissesi Hisseve r&re ti 

No. No. sı hammen kayme 
856 Yedikule Hacı Evhat Çıngıraklı bostan Hane ve Tarla 2 eski 118 225 T. L 
857 KocaMustafapaşa Çırağı Hasan Çukur çeşme A lŞap baııe 48 1/4 50 " 
858 Kadıköy Caferağa Moda Kagir hane 1 1 / l, 2500 ,, 
859 Tophane Beyoğlu Kazancı Saatçi (Arsa metresi 363) 20 Tamamı 18~0 '' 
960 Beyoğlu Hüseyinağa Sakızağacı Kig r hane 104 ,, 3000 " 
513 Yeşi!köy Köyiçi Fırm ve Av~nna A •• ap hane ve dükkan 11 11·13 ,, 800 '' 
517 Büyükada Cami Çaksr çı ... maı1 A 1şap hane 5 1't /] 6 375 " 
519 " Maden Şa 'cı A rsa metres ı 65 21 168/252 50 " 
520 Boğaziçi Yenıköy Birinci A 1şap hane 24 1/ l 500 " 
524 Biyükada Karanfil Karakol A ışap hane ve bahçe 1 l 2660/ 11250 14JO " 
525 ,, Yalı Mustafa Bev A :1şap hane 17 16/ 48 500 " 
546 Divanyolu Atik Alipafa Sofcu Hanı At kat dükkan 18 Tamamı 300 '' 
556 Tarabya Tarabya Beyoğlu Arsa 24 3/4 525 ,. 
559 Yeniköy Ayanikola Çifte fabrika Kö vba~ı Ahşap hane ve diikkan 12 4 242 14/48 735 " ti" 

Yüzde yedi buçuk pe_y akçelerile ihale bedelleri naklen veya gayrimübadil bonosıle ödenmek üzere yukarda evsafı ~aııh ~;;3, 
menkullerden 856, 857, 858, 859, 860 sıra No. IJSt açık arttırma suretile diğerleri pazarlıkla satışa ı;ıkarıl m,ştır. Ka'C:ı ihaleler• 2l~l . l&
perşembe günü saat 15 tedir. Müzayedeye iştirak t!decekler pey akçelerini yevmi mezkurda saat O!l dört buçuğa kadar tevrlılerı 
ıımdır. Senei haliye verriıile belediye resimleri müşteriye aittir. Şartname Bankamız kapısına asılmışlar. (6714) 


