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,,. eni varidat menbaları etrafında 

Bekirlardan da v~rgi 
alınması teklif · ~diliyor 
7 ekiife göre bekarlık vergisinden evli olmıyan 

kızlar istisna edHeceklerdir 
ANKA.~A, 26 (Huıusi mLha

bİrdnizden) - Dün g5nderdiğim 
lnektubumda hazineye varid3t ol
'1ak Ü:"'ere bir ta.km yeni varidat 
aı~nbaları ile iştigal edildığınden 
Lahsetnriştim. Bu mesele bugün 
tü.uı!".uriyet Halk fırkası grupu ta 
tafından intihap edilen bir huıu
ıi encümene intikal eylemiıtir. 
Yeni varidat hakkında layiha tan 
Iİm eden zat Kütahya meb'usu ve 
aabık iıkin müdürü Hacı Mehmet 
l,eydir. Hacı Mehmet bey vaktiyle 
düyunu umumiye varidatı mahsu· 
ıaa müdiriyetinde bulunmuıtur. Bu 
itibarla memuriyeti zamanında 

4lüyunuumumiyeye ait vergi 
aevzulan ile yakından alakadar KUtahya mebusu Hacı 
•lmuıtur. Mehmet Bey 
Hacı Mehmet B.in hazırladığı la duğu halde bundan li.yıkıyle is • 
ti)ıadaki yeni varidat menbaları tifade olunamamaktadır. ' Hacı 
&zerinde yeni malumat elde eyle- Mehmet B. vaktiyle Düyunuumu
dıimı cihetle bu mektubumda miye tuz §Ubeıi müdürüyken, Ka· 
ha me't'ZUU biraz daha izah ve sımpaıada bir tuz değirmeni ya· 
tefrih edeceğim. pdmıftı. Burada tuzlar öğütüle-

Verilen malUnıata göre latan • rek paketlere konur ve ıofra tuzu 
halda 12 bin kadar avcı vardır. olarak bakkallarda satılırdı. Hatta 
Bu avcıların ekserisi ecnebiler· altı kuruşluk tuz bu ıayede on ku· 
dir. V ıırf keyif ve merak saika- rufa ıarfolunurdu. Aradaki fiat 

Ankara 
Dün Gazi gününü 

kutluladı 
Ankara, 27 (A.A.) - Gazi Haz 

retlerinin Sivastan Ankaraya gel· 
dikleri günün yıldönümü olduğun
dan, bugün, tehir baıtan bata hay 
raklarla süslenmit ve gece tenvir 
edilm:f tir. 

Ha kevinin tertip ettiği müsame 
rede Şair Behçet Kemal Bey, 14yıl 
ve ondan sonra her gün tiirini oku 
mu§, Halkevleri reisi Necip Ali, 
Ankara Halkevi reisi Nafi Atuf, 
Muallim Enver Behnan Beyler bi· 
rer nutuk irat ederek bu gelişin 
Ankara için olduğu kadar bütün 
millet ve memleket ve bütün tarih 
için olan büyük neticelerini saymıt 
lar ve bu büyük günü kutlulamış -
)ardır •• 

Nutuklardan sonra vazife piyesi 
temıil edilmiş, Seymanlar milli o· 
yunları oynamışlardır. Halkevi ta 
mamen dolmut. evin dışında şiir, 
nutuklar ve temsil hoparlörlerle 
dinletilmiştir. 

. 
Yeni ölçüler 
. 

Fazla para vermemeniz 
için kolaylık 

- - - - -
" Yeni vatanı d~hil_i 

istikraz}~ · yapacağı~~' 
Vatandaş; Ergani istikrazı yılın en karlı işidjr, 

müddet bitmeden tahvil al.. 
•Dahili istikraz ikinci tertip tah 

villeri içn kayıt müddet önümüzde 
ki ayın 11 inde bitiyor. Parasını 
hem karlı bir şekilde işletmek, 

hem de memleketin istikbalı nok
tasından çok hayırlı bir işe iştirak 
etmek istiyen her vatandaş bu tah 

villerden, hiç değilse, birer tane al 
malıdır. Bu tahvillerin satın alın • 
ması yolunda bir çok kolaylıklar 

gösterilmiş bulunuyor. Peşin ol.a · 
rak beş lira vermek bu tahviller -
den bir tane edinmeği mümkün 
kılmaktadır. 

Başvekilimizin dediği gibi "Mem 
leketin imarı ve kuvvetlendırılme· 

ıi hareketine ara vermeden devam 
etmeğe mecburuz. Cihanın vaziye 

tine ve gidişine göre Türkiyenin 
refahı, afeti ve itibarı buna bağlı

dır.,, "Yeni vatanı dahili istikraz 
la yapabiliriz.,, . 

l -.. ___ - -ıwwwıs ıwı -

Af erin Zonguldak amel 
birliğine! 

Z guldak amele birliği - ka· 
yıt muamelesi devam etmekle o -

lan - ikinci tertip Ergani dahili 
istikrazdan doksan bin liralık hıs 

se almıştır. Karadeniz muliitinin 
gayretli kömür amelesi tarafından 

Akdeniz muhitinde işliyecek Y era 
lı servetine karşı göster!len bu ali 
ka dahili istikrazın mahiyeti halk 
tabakasınca anlaşıldığına delalet 
etmesi itibarile hakikaten kıymetli 
dir. 

Adliye yangını dolagısile çıkarılacak kanun 

Adliye encümeni li yiha yı: 
müzakere ve kabul etti 

- . ' 
Dosyalan yanan hukuk ve ceza davalarında, .icra 
. muamelelerinde nasıl hareket edilecek ? . 

Ankara, 27 (Hususi) - lst~n : \ yan. do.~y~ların ye?ile~m~ı~ aıaiı 
bul adliye binasının yanması üzcrı dakı hukumler daıresınde yapıla . ,, 

·,.ı. a...Lk .-derler. Şimdiki hal- farkından düyunu umumiJ'e idare 

de bu avcılardan alınmakta olan ıi birçok varidat ahrdı. Eski dü • 
feY ıenede dört liradan ibaret yunuumumiye idaresi ilga 'ol~n
hir tezkere harcıdır ki, bundan duktan sonra bu uıul terkolun· 
fazla olarak senede avcı batma muftur. Sonra paket tuzu yapmak 
onar lira alınması muvafık görül· işi hususi ve gayri müslim bak
nıektedir. Diğer vilayetlerde bu kalların eline . geçmittir. Hacı 
miktar beıer, kazalarda ikiıer li· · Mehmet bey tuz inhisarı devlete 
ra olacaktır. Köylüler umumiyetle ait olduğundan sofra ve paket tu• . 
müsteına tutulacaktır. zu yapmak işinin de doğrudan 

ne tahaddüs eden vaziyet hakkın- caklır . 
da alınacak tedbirlere dair kanun 2 - Hukuk ve Ticaret doıyala; 
layihasını adliye encümeni bugün rında: Taraflardan· birinin veya/ 
geç vakite kadar müzakereler<ten dahil olanlardan veya ihbar üze~ 
sonra bazı tadillerle kabul etmiş - rine üçüncü şahıs sıfatiyle davaya/ 
tir. ' iltihak etmit bı;;lunanın tebliğile 

Hacı Mehmet bey projesinde ·· cğruya gene hükumete ait olma 
batka memleketlerde otomobille· sı ve menfaatınm hazineye gelme 
tde ve diğer nakil vasıtalarında ai lizm:ngeleceği mütaleasında bu
sarfedilen benzinlere fenni bir lunmaktadır ki tamamen haklı ol
mulle (yüzde 33) nispetinde iıpir duğu açıktır. 
to kanttrrılmakta bulunduğunu i- Köylüler için satılan tuzlara ge 
'leriye sürerek bizde de buna ben· lince, Hacı Mehmet Bey memleha 
zer bir usulün derhal kabulünü larda tuz fiatı altı kurut (kiloıu) 
~ittir. Bu sayede memleketi· olduğu halde bazı yerlerde on iki 
A!tizde istihsal edilmekte olup bu- kuruta satıldığını, bazı yerlerde 
~ 14rfe .JHemiyen ispirtolar is • ise otuz kuruta kadar çıktıiını 
tilliK oıunabilecektir. söylemektedir. Hacı Mehmet Bey 
Hacı Mehmet B.in tekliflerin - köylülerin ihtiyacına sarfedilecek 

den n. ühim bir madde de beka.,. <l>eftım • ııoeo -.rtf•dal 

veıg;,idir. MalUın olduğu üzere 
bekar v~rgiıi geçen senelerde bir
kaç dcta Yozgat meb'uıu Süley
man Sırrı bey tarafından teklif 
edilm.ftİ. F,..kat şimdiye kadar 
kabul edilmemi§ti. Hacı Mehmet 
bey bu deia bu eski teklifi ihya 
ederken bekar vergisinin hali ha 
zrrda ltalyada tatbik edilmekte 
olduğunu ve :her sene varidatın 
arttığını misal göstermiştir. Fakat 
bu vergi~en evli olmıyan kızların 
istisna edilmeıını iatemiıtir. Buna 
sebep olarak da evlenmek erkek
lerin arzularına ve iradeler :ne ta
bi bir Jey olduğu halde bilakis 
kadınların elinde olan bir iş olma .. 
dırını ıöylemittir. 

Hacı Mehmet beyin ehemmi· 
yet ftl'diji maddelerden biri tuz
dur. Memleketimizde ıenede 125 
hin ton tuz sarfiyatı olduğu -ve bu 
madde devletin inhisarında bulun ! 

Saat~i Yılbatı yapıyor.: 

- Her saat on ikiyi ~al· 
dık~a bir kadeh yuvarh· 
yorsun! 

-A kar1cılım, hangi ~aa· 
tin do§ru glttl§lnl ne bl· 
leyim 1 

Yeni ölçü mikyaslarını önü• 
müzdeki Pazartesi gününden itiba 
ren kullanmıya baılıyacağız. He -
sap itlcrinde aldanmamak için bu 
gün onuncu sayf anıızd!J.· bulacağı· 

nız tafa:latı ve listeyi okuyunuz. 
Resmimiz kantarları kilo esasına 
göre hazrrlanırken gösteriyor .. 

••-·•-ıwa•MM••--, 
BugUn Sayımız 
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iç sayıf alanınızda . 

Memleket- Güzel san· 
(iİ 

atlar - Çocuk - Eğlen· 
celi yazılar 

HikAye - Dünya· haber· 
leri - Dedikodu 

Hediyeler imiz · 
Şeker bayramına kadar devam 
edecek kuponlarımızı toplayınız 
bunlar size bayramda Vakıt'tao 
birer batıra, birer hediye ge • 
tirecektir. Kupoolaramızı her 
gün gazetem zio başh~ınıo aağ 
· tarafında bulacaksmıı 

'-••• c azzam:wwwamsa.J 

Layihanın ihtiva ettiği eaasları dosyaların yenilenmeai rou~meleı 
geni' bir hülasa halinde bildiryo- yapılır. 

rum: 3 - Yen ilenme taleplerini tetj 
1 - İstanbul adliye " binaıında kik için _hakim sınıflarından ayn 

çıkan yangın dolayısile mahkeme lacak ~çer kişiden terekküp ede 
ve adliye dairelerinde ziyaa uğrı- (l>cvıımı 11 inci aayıfada) 

Fransadaki kaza talsilit 
Bir kadın bir külçe kemiğin önünde diz çökerek IJ 

haykırıy~rdu : Yavrum·! •• · 

Franaadaki müthiş tren kazası etrafmda djlııkü Fransız ~ 
bir çok tafsilat getirdi. Bunların hGlisaımı bugün onuncu aayfa>f 
m12da bulacakımıs. · Reımimiz kazadan sonra yıkılan trenin W · 
kıımını gösteriyor .. ~ 
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Şeker bayramına kadar 
netredHecek bu kupon- y h • • 
_•a-rı_m_IZ-I k-e-si-p Sllliıa-kl-ay-ın-ıllııillz •I onan arıcı ye nazırının lsveçte 
Bir tehlike 
Suların taşmasından 

endişe ediliyorr 
Ankara, 27 (A.A.) - Ziraat 

vekleti meteoro1oji enstitüsünden 
aldıimıız malümata göre Trakya 
ve Ege mıntakalarında hava sü .. 
Jmncrti tamamen nol'\mal bir vazi
Y:ete gim:ek üzeredir. 

Bu mıntakalarda hava sühune
ti iki gfüı eveliue nazaran 10 ila 
20 aerece arasında bir yükseklik 
~istermiştır. Bu sabah Maniıa 
ve Denizli hariç bu iki mıntaka .. 
r ın rasat yaprlan yerlerinde sühu
net aıfırm üstünde kaydedilmit· 
tir. Yalnız Manisa ve Denizlide 
sıfırın altında bir derecedir. Ça
nakkale ve lzmir:de bir milimetre 
irtifaında yağmur kaydedilmiştir. 
Diğer yerlerde sema kısmen ka
pa•ı ve bulutlu geç.mittır. Bu iki 
mmtakada Bursada beş santim ve 
Denizlide iki santim kat" mevcut· 
tur. Diğer yerlerde kal" tamamen 
kaUcınıthr. Ona Anadoluda sÜo· 
hunet yükselişi batı ve fakat mun 
lazam bir şekilde devam etmekte
dir. Bu sabah Sıvas, Çorum ve 
Beyıe1ıirde 11, Aksaray, Yozgat 
ve Y.ırtehirde 9 derecedir. 

Parist ki görüşmeleri Mallarımız için 
sergj açıldı M. Maksimos Fransız başvekili ve hariciye nazırile 

Balkan ahvali etrafında mühim temaslarda bulundu Ankara, 27 (A.A.) - Aldığı

mız malfımata göre Türkiyenin 
Stokholm fahri jen.eral konsolos
luğuna M. Franz Heudilitz ta
yin edil.mittir. Mumaileyh konso 
loıluk binasında Türk mallarının 
nümunelerini teşhire. mahsus dai
mi bir sergi mahalli viıcude getir
miştir. Buraya gönderilecek Cfya 
bedava olaraR teşliir olunacaktır. 
Alakadar tüccarlann göndereceIC.. 
leri nümuneleri halka arz ve teş-

l?aris, 27 (A.A.) - M. Malui-
moaun dün M. Paul Boncoura 
vaki ziyareti, Yunan hariciye 
nazırının seyahatinin. hususi mahi 
yette olmaaına binaen alelade bir 
neza-ket :ziyaTeti olacağı suretin
deki ilk düşünceye rağmep, Bal
kanlardaki vaziyetin ve daha u· 

mumi meselelerin tetkikine müsa 
ade bahşolmuştur. 

Bu cümleden olmak üzere M. 
P.aul Boncour, hiç şüphesiz Bul
gar kralının Belgradı ziyaretin
den sonra Yugoslavya ile yapıl
mış olan ve Türkiye ile Yunanis
tan tarafından şarki Avrupada a., 
çılan lesKin ve mulCarenel siyase
tinde her halde mühim bir mer.
hale teşkil edecek bulunan gÖriİf 
meleri tasvip etmiştir. 

Diğer taraftan M. Maksimo• 
sun 'Türkiye büyük elçin ile görü
§iirken TürR: - Yunan - Bulgar 
münasebatmı hatırlatmış olması 

muhtemeldir. 
Nihayet M. Politisin Franaız 

ve Yunan hariciye nazırlarınm 

mülakatında hazır bulunması, 

teşrifat noktai nazarından olan 
mahiyeti hariciyede, milletler ce-

miyetinin ıslahı hususuna hiç ol .. 
mazsa hafifçe temas edildiğini 

gösterir gibidr. 

Türkiye sefirile mül:lkat 
P.aris, 27 (A.A) - Havas Ajan 

smdan.: 
Evvelki gün Türkiye sefiri Sual 

Bey ile görü§müş olan Yunan Ha
riciye Nazırı M. Maksimos, dün 
17,30 da M. Pol Bonkur'la görüş -

müştür. hir edebilecek bir şekilde fiat ve 
M. Malcsimosun beyanat. adres göetermeleri ve mallarını 
Raris, 27 (A:.A:) - Havas Ajan ne gibi şerait altında ihraç etmek 

sımlan: Yiummiataıun:ı Paris sefiri taeavvurunda olduklarını bildir .. 
M. Politis ile ber.aber M~ Maksi- meleri lazım gelmektedir. Bu 
mos bir saat kadar. M~ Pal Bonkur maksatla IMltıcının ismini ve adrc .. 
ile görüşmüştür:. M. Maksimos mü sini gösterecek huıusi bir kayıt 
lakabncian sonra sadece şunları defteri tutulacaktır. ihracat ta
söyJemiştir: cirlerine mallarım lakandinavya 

"Beynelmilel ve hilbaua Bal - memleketlerinde sürmek için arzu 
kanlar vaziyetini gözden geçirdik. ettikleri bütün malfımat konsolos
muhtelif hükumetlerin gayretleri· hane tarafından verilecektir. 
nin bu mıntakada veAıvrupada sul 
bun tanzimine matuf olma•ı lüzu
mu hakkında mutabık kaldık 

Dalia evvel Türkiye sef~ri Suat' 
Beyle görÜ!JnÜ! olan M. Maksi -
mos, Pariste beş altr gün kalacak 
ve Romaya giderek' M. Musoliniyi 
görecektir. 

Yunanistanda 

Suikast tahkikatı 
yeni hir safhaya 

gireli 

Dün yaP,ılan bir in 
neticesiz oldu 

Ankara, 27 (:A:.A.) -
Meclisi bugün reis vekili R 
yin riyasetinde toplanmıt 

Şehit KulJilaym valdesin 
tahsisi haK:kındaki kanun 
re ve kabul edilmi~ir. Bu 
betle Turgut Be~ (Manisa) 
rir vererek Menemen hadis 
şehit düşen bel<çi Ha.eanın 
ne de maaş talisis edilmesi 
lif eylemİ§tİr. Takrir kabul 
rek bu hu.susta bir kanun l 
hazırlanması İçin bütçe en 
ne tev.di olunmuştur. 

Turizmi te~vik için Turin 
tomobil klübü iç.,in hariçten 
lecek bazı eşyanın gümrük 
den muaf tutulmaaı, Balina 
avına a it beynelmilel muka~ 
tasdiki ve ahaliye ait olup 
ma hizmetinde "ken öldürül 
vanatm bedellerinin hükUnı 

kinci müzakereler.: ya9ılar 
bul olunmuştur'!. 

re reisliği iç:n yapılan inti 
reye; iştirak aded · 207 ol 
bit olunmuş ve bu reylerden 
Beyin 75, F. evzi Beyin 28, 
Ziya Beyin de 102 rey aldı 

2 rey pusulasının da: üç n 

mi birlikte yazılınış olmas al 
siyle meşkuk addedilaig-i adi 
mıştır. Bu netice karşıımda 
reye işt'İral< adedine gore ni 
104 olduğunu ve na~lerde 

Ankarada: bu sabah hava sühu 
neti 1ı1fınn altında 7 günün en 
yük.ek aühun.eti de sıfırdan aşağı 
iki oiarak kaydedilmiştir. ktina, 27 (Hu1Usi) _ Nt. Ve- li:rinin bu nisabı t'emiıt eclem 

bulunduğunu söyliyerek h Bu mıntakada ikar Ciizi miktar 
da olmak üzere Ankara, Uşak, 
l1partada ölçülmüftur. Cenubi 
Ana.doluda hava sühuneti sıfırın 
etrafındadır. Şarki Anadoluda 
Jcar .,ağıtı kcıilmittir. 

~,.n tiddetini muhafaza etmek 

Fransada 
Alman teklifleri 
görüşülüyor 

Roma da 

iledir. Karadeniz kıyıları mınta- Paris, 27 (A.A.) - Havas ajan Londra, 27. (A.A.) _ "Daili He 
ka11nda bu ayın sekizinden beri sı bildiriyor: Gazeteler M. Schau- rald,, gazete.ine nazaran M. Muso 
bidayette yağmur bilah~ karla temp&İn riyasetinde Bonkur, Dali· lini ile Sir Con Simon arasındaki 
lcarırrk yağmur ve kar şekillerin- der, Sarraut arasında dün yapılan mülakat 3 kanunaanide vukul>ula
~e fntma ile karıırk olarak de- iç imam ehemmiyetini bilhaıaa 1 caımr. Mesai fırkauna mensup o
vam eden yağıf mıntakanın he- kayıt ve iıaret etmektedirler. lan bu gazete daha timdiden mev 
men her tarafında kesilmi! vaıi.. Bu içtima bugün toplanuak hü zubahia mülalcatın muhtemel ma· 
~edir. kumetin Alman teklifleri müvace. hiyeti IUıidımda beyanı mütalea e--

Stıhunet derecesi bu mıntaka· besindeki hattı hareketini te&bit e· diyor. Buna göre M. ~lini çık
Cla ftfmn üstünde be§ ila 6 derece decek olan nazırlar heyeti içtimaı Jll82d&n kurtulmanın yegane çare 
aıa.mdadrr. na bir hazırlık teıkil etmektedir.. si olmak üzere dörtler miaaki uau 

Vaziyete göre sühunetin ~dri· Bu içtimadan sonra neşredilen lüne müracaattazrmgeldiği hakkın 
cen yttbelaneie Gicvaır. edeceği tebliğde noktai nazar teatilerinin da Sir Con Simon'u iknaa çalışa 
"e ıil!ıunctin pe& fazla yükseldiği mahiyeti hakkında sarih hiç bir caıktır. 
yerlerdf\ !karlarıı erinıesinden bü- §ey aöyleDmemektedir. Ancak liiç 
yuk $U t&fku~h!:larr lıusnle gele- bl?' fa:ı.ete cenevrede tasavvur ve 

ltalyan matbuatı döatleı- m;sar 

· ı ı 1..... d !kı mekanizmaauun Cenevr:e mesa cegı an aı• matua ır. • te:shit edilmi§ ıeklindeki beynelmi 

. ~ reşal Batbo'cun 
bir yazısı 

lel cı.l""n hükUm\!tin münhuıran . .Al iıini jhzar değil de istipdal etmesi 

Pariı, 27 (A.A) - Havae. Ajan. 
sınduı.: M&raJ&} Balbonun "Popo
Io ~ l\alia,, da Fransız havacılığı 
hakkında yazdığı güzel bir mua -
ledeıı v• aöale.r.diji lakd · kar. do&t 
luktan dolayı hava namn M. Kot 
loımdi ve Vilmen filoeu namına tel 
.,ı.11.a. tetel;kür ebniftir, 

Bir volkan patlP;L 
Menil, 27 (.U) - Su....._ 
~de .Bulaaeıı vet.-ıı. .. s-a __._. . ·- . 
p-aeaı netieaıiiillle '8 _. .._ 

manlarla Franaızl~r arasında veya 
biç o!mazaa Alıınaayanın arzusu 
veçbile iki hükumet reisleri ara -
sında doğnıdaru doiru1a müzake
rat icrası fikrini reddetmeğe karar 
vereceğinden şüphe etmemekte -
dir. 

Bu münuebetle Matin ıazetesi, 
ahiren F ransanın Ber.lin .efiri ile 
M. Hitler aramdaki mülikatlann 
hir. lir ·~ile müzakerat şeklini 
............ -- malGımat verip al
ma bbıiliaiea .. mükilemeler .. 
t11en. ilwct W Uf oldujıınu dik 
ı..ti celierwwwr.tlir. 

icap eylediği kanaatını izhar. et

mektedir. Bu teklif sadece, sa~
madır. 

Misakın akvam cemiyetinin çer 
çevesi dahilincfu işlemesi ıureti 
mahsusada turih olunmuştur. ~ 
ğer M. Muuolini bu prensipe sa-

dık aklrr da bütün kararların silah 
lar.r bırallma konferansınca alın• 

nıaeı icap eden, ettiğini açıkça aöy: 

ler.ae dört w.afh mükalemat tec· 
rü~ pek güzel yapılabilir. U.-
kin bu şartlar. ifa edilecek mi, -.e 
edildiği takdirde A!manya ne ya
pacak? 

fa ~tir. 8"'81& ..ı.r 
de-..ll:anm fltlc~fri!&&tli .. 

M. Poacet '91111taaİfla: m. Hitle ======;:..,,;:;;:=;......;.:==== 
.... türi9denip ........ . 

N: aıAaJniiecell olan. ceTap, Fran 

- eilıifıılan &.ra1ıma meselesi 
h• &ıada m&tter cemiyeti çerçe 

KilADÇ Y~ vai ipwd'e mii:uıkeıata pipneğe 
~' 27 ( Hwımi) i la el I ju ,.tdiade olacaktır. 

Maliye encümeni kazanç vergisi Efuefı:or gazetesi yazıyor: F ran 
fl;.mumın müzakeresini ikmal et sanın tezi vazihtir. Almanyanın 
miı, flt~iJf m:.ıdbeai11i hazırlama yeni battan ıilllılanmaıı bütün Av 
ja f>ql...,nUflQr. · f'\lpayı alll:ad'ar eder. Bu J<adar a-

ğıı: bir meaele Rui.. ile. Berlin ara 
sında doğı:udan doğruya yapıla • 
cak müzakerelerle halledilemez. 
Beynelmilel bir mesele olanı ıilihı
lan bırakma meselesi tabii surette 
ancak Cenevrede hallolunmak i 
cap eder. Çünkü bu meselede bü
tün devletlerin me:Juliyetlei.ni de 
ruhte etmeleri lazım gelir. 

nizelosa: karş1 yapılmış oUın sui 
J<ast tahkikatı meseleıi yeni bir 
safliaya girmiştir. HüJrumel neş .. 
rettiği bir kararname ile şimdiye 
Radar M. Venizelos aleyhindeki 
sui kasr tahkikat1m idare etmi~ o 
lan ..Sauncosit reYdi edilmesini 
meltte ve tahl<ikatın iaaresine bi
dayet Hakimi Zanlos, tahltikata 
ne--zaret' et.meğe de temyiz azasın· 
dan Papailyayi memur etmekte
dir. 

Hükumet bu mutavassıt tesvi
ye tarzı ile muhalif fırkaları ta.. 

mamen memnun etmemekle Öera
l>er, kabinedeki müfrit un.sur.la· 
rın da telkinahna boyun eğ)nediği 
anla§ılmaktadır. Zira müfrit hü. 
kfıınet taraftarı maha.fil, tahkika· 
tın müfrit hükiimetçi bir hakim o· 
talep ediyorlar. Muhaliflerin de 
bu i§İD bitaraflığı müsellem olan 
temiz muhake.mesi reisi Zilmiyo
neyi müdafaa; ediyorlardı. 

Adliye nazırı M.. T.alyadoroa, 
lıükWıretin sui kast tahkikatım 
batka bir: hakime tevdi etmek su 
retiyla iti sütüncemed'e bırakmak 
i9'edijine dair muhalifler tarafın 
dan vaki ithamlara ceYap 
Ter:er.ek hiilaimetin bu meR

leyi biran evel bitirmek istediğini 
zira ancak bu. sayede kin Ye gar.az: 
lar durarak memleketin sü
kUn ~ huzura. ICa\J\lfacaimı J,c .. 
yan ebni§tir.. 

Maaımafih muhalifler, tahki
kat halmainin: deği~mesini J<a .. 
DUDU esai ahlimma mugayir 01T 
&..eliııet telakki ettik!er.i c inetle, 
bo huauetaki ihtirazi kay,ıtlarını 

tamamell' muhafazaı edivo.rlar. 

Noel ~caiade 
ç· ğnewwn\rr 

Menil, 27 (A.A) - Noel gece
si merasiminde 7 lnşr çiğnenmiş • 
tir. Merasime iştirak edenıer vol -
kanın çıkardığı alevleri gorunce 
e'9vel'i. hir yangm zannetmitlerdi. 

namzet arasında ye!liaen inti 
bat yapılacağını bildirmişJir. 

Meclis yarın tekrar toplan 
tır. 

İran 

miyeli misakının tadili tasav 

rı karşısında lran ef.lmrı umu 
sin:n duyduğu endi§elere ter 

man olarak iatizahta bulunan 
mebus cevaben haric!ye nazırı 
kiimetin siyasetini izah edere 

nun akvam cemiyeti teşkilatı 

temam "i munafiı'Zasma istihda 
fiğini cemiyetin şimdilk esasa 

ve bazı devletlerin nüfuzunu sa 
cak her türlü tadilata muhalif 
lunduğunu söylem· ştir. 

iskan kanwıu 
ANKARA, 2'1. ( Huauıi ) J 

takan. kanun li.yihauu tetkik r. 
tc§kil olwıan muhtelit eııcünı 
bugün toplaaar&k müzakere! 
devam ebniştil!. 

Meclis bugün toplanıyo 
ANKARA, 27 ( Husun ) 

B. M. Mttlisi yann (bugün) to 
nacaktır. Ruznamede 42 kanun 
yihannm müzneresi vardır. M 
lis yarın tatil brarı veı-ecekt ir. 

Memurin kanwıunu fetki 
ANKARA, 21 ( Hmuai ) 

Fırkaı grupunun yan.nki tioplant• 
!!mdan: sonra g:rqpu:n memurin 
ııuna tetlı;k enciim:eni toplanacl 
trr. 

Gümrüll tarife kanunıJ 
A~ARA, 27 ( Huawi ) 

Gümrük tarife kanununda yapıl 
cak tadillere dair layiharı ikti• 
encümeni müzakere ve kabul et 
mi§tir. 
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SOHBE1LER ................... -........... .. 
Tek cıgara 

?>Sinemaya niçin gidersİ· ıAdliye postane binasına taşınacak mı 
Büyük rakı .• 

Devletin, inhisarlar varidatın
dan büyük karı vardır. Bu vari· 
dat, bütçenin tevazününe yardım 
ediyor, boşluklar dolduruyor, 
umran İ§lerine sarfediliyor. De•· 
Jetin, her varidat membaından 
istifade etmesi, varidat getiren 
her hangi bir müeuesenin inkita· 
f ına çalıtması varidatını arttırma 
ğa gayret etmesi muhiktir. An
cak, her medeni alemin, fen ve 
tıbbın "Zehir,, olarak tavsif et
tiği bir maddenin, biraz daha 
varidatını arttırmak istemesi doi• 
ru mudur? 

ü ''- Kısaca, eğlenmek için... ı 
bir &atlıyor, saat 9,45 .... . '"" et "''' Memleketinin "X,, adlı na-

llıemleketini övüyor ... 
ltoma konuıuyor .. Roma res .. 
iyor.. F atist propagandası ... 

' İn anlatıyor, Berlin objektifi· 

Bir hakimin davası - Hafriyat işleri - Dün bakılan 
muhakemeler-Bir dayak iddiası - "Hergün,, 

aleyhine açılan dava 
tluettiriyor: 
~azi propagandaaı .. 
Nevyorkun caddeleri uzanıyor, 
taiyeller anlatıyor: Amerikan 

Ankaradan gelen bir habere gın esnasında mezun bulunan Er· 
göre İstanbul postaneıi binasının tuğrul Sait Beyin maaşının, yan· 
adliyeye tahsisi kararlattırılmıt· masıdır. 

Paganduı! .. 
• Propaganda, propaganda .. 
Yle kafamıza balyozla vurulur 
i bir çeyrek geçti. 
Bir çeyrek ıaahnızı dünyanın 
i ufaklı devletlerinin propagan 

ç arını dinlemek icin öldürdü .. 
rı • 

ı. Ve bir çeyrek saatınızı öl-
rmek için kesenizi açtınız .. 

!yerden ah-

aplaruıızı sakın "XX,, mağaza 
dan bqka yerden ıatın alma • 
z .• ili.h, ilah .. 

e En kötü resimler, en bozuk 
e, en manasız manzara .. 

~ler kapanıyor, kafalar tut· 

a !n &afiı 20 dakikanız testere 
~ IMıdebinizden bir et parçası rmr gibi koparılıyor. 

r Ba can sıkıntısı arasında diş 
1 

h ... ıaı insana bir kahkaha kadar 
hıniılqiym. 
o 

Sut ıo.20 ... 
Film batlıyor 1ıaliba? ..• 
Uayır ba!lamadı. Gelecek haf· 

, daha gelecek haf ta daha ge• 
k aylarda gösterilecek filmler 

il parçalar ... Yazılar, resimler 
sız ve sonsuz bir kafile halin
gözünüzün önünden geçıyor ... 
Kafanız kazanla§lı .. 

Saat 10.30 ... 
Sıra ge1di, eh artık &sıl 
hyor ... 

film 

tır. Adliye te9kilitının önce bina 
nın iki katma yerleıtiriJeceği, bi
na tamamiyle botaltıldıktan son
ra adliye için bütün bin.adan isti
fade edileceği söylenilmektedir. 

Bununla beraber, İstanbul ad 
liyeainde dün bu huıuıta malumat 
yoktu. Posta ve telgraf ha, mü· 
dürlüğüne de haber gelmemi,ti. 

Yangın yerinde 
Yanan adliye sarayı ankazı 

dün alakadar memurlar tarafın· 
dan tetkik edilmif, kasaların va
ziyeti gözden geçirilmittir. Haf· 
riyala daha batlanılmamıtlır. 

Bir hakim, davacı 
İstanbul ikinci ceza mahkeme .. 

si azasından Ertuğrul Sait Bey, 
adliye mutemediyle bir maat ka
tibini dava etmittir. Haber aldıiı 
mıza göre bu davanın sebebi, yan-

İş aramıya gelenler 
hakkında 

Anadoludan iti aramıya gele· 
rek burada İf bulamıyan ve para· 
sız kalanlara belediye ve halkevi 
içti.mai yardım 4uhesi muavenet· 
l• buhmmal.-ydı .. Beledlyeain bu 
fasla ait tahsisatı bitmit, halkevi· 
nin de mali vaziyeti biraz dar ol
duğundan bu muaveneti yapamı• 
yacak hale gelmittir. 

Halkevi ve belediye bütün hal
kevi \'e belediyelere birer tamim 
göndererek it bulacaklarından 

emin olmıyanlann lıtanbula gel· 
memelerini, burada yardım göre· 
miyeceklerini bildirmıtlerdır. 

Seyredin doya, doya ... 
fanız sağlam kaldıysa?. 

Eğer malar biz filin, filin reklamları da 
size göstereceğız, böylece yarım 

Sinemalar reklam İfi yapmasın 
saatinizi alacağız deseler ve biz 
de ona muvafakat etsek haklı o • 
}urlar. Fakat filmi seyretmeden 

u_ Yapmasın demiyorum. Fa- evvel reklam pek ıoğuk kaçıyor. 
t reklamı istiyen film bittikten Propagandaya gelince. vana 
.ra seyretsin ! bunu sinemacıların hatasından zi 
Ben sinemaya reklam seyret· yade mesul kontrol amirlerinin 
k için gitmem, ıinema da ben· davamızı anlamakta gösterdikleri 
n reklam seyrettirmek için pa- kayıtsızlık diye hulasa etmek 

' almıyor. O halde beni neden mümkündür. Filmlerin bilhassa 

Dayak iddiası 
Şile yolunda iki satıcının öldü 

rülmesi tahkikatı sırasında, şa

hit sıfatiyle ifadesi alınırken jan .. 
darma tarafından dövüldüğü iddi 
asiyle, İsmail Mehdi Ef. ismin· 
de biriıi, dün müddeiumumiliğe 
müracaat etmiştir. 

Muayenesi neticesinde tedavi
ye muhtaç bir halde bulunduğu 

görülmüJ, Gureba hastanesine 
gÖnderilmİ!tir. Hadisenin tahki
kine baılanılmıtlır. 

BUrhaneddin Beyin ziyareti 
Üıküdar müddeiumumisi Bur

hanettin Bey, dün akşam üstü 
tevkifhanedeki müddeiumumilik 
dairesine gelerek, baş muavin 
Salih Esat Beyle ve muavinlerle 
bir müddet görüımü§tür. 

lstanbul üçüncü ceza mahke-

1 yerli malı 1 

Talebe tarafından bugün 
miting yapılacak 

Milli Türk talebe birliği bugün 
bir yerli maHar •itİDSİ yapacak
tır . 

Bütün Üniversite ve yüksek mek 
tepler talebesinin ı§tırakile yapıla 
cak olan miting saat ikide başlıya 

caktır. Üniversite konferans salo 
nunda toplanan talebelerden bir 

kaçı ve yeni Ordinaryos tarafın -
dan nutuk söylenecek. ıonra toplu 

bir halde hareket edilerek Taksi· 
me gidilecektir. Taksimde Abide
ye bir çelenk konacak ve burada 
da bir nutuk söylenecektir. 

Meyhaneler müşterisiz 
İstanbul meyhanecilerinden 

birçoğu itsizlikten tikayet etmek· 
tedir. 

Bugün lstanbulda 280 büyük 
ve küçük meyhane vardır. Ancal< 
bunlann bazıları itin azlığından 
kapanmışlardır. 

~ld&mlarını seyrettirmeye icbar havadiı filmlerinin ajanslar gibi Meyhane sahipleri, bu işıizli· 
İyor. siyasi maksat takip ettiği bir de- ğin halkın içkiye rağbet etmeme• 
Seyirci ile sin~macı arasındaki virde tabii çok dikkatli olmak li.. sinden değil, herkesin daha ucuz 

~nt mukavele ilan edilen bir zımdır. 1 •
1 olmaıı için evlerinde içki içmeıi-

faJtnin ıeyredilmesidir. Eğer sine- ı Sadri Etem nde bu!maktadırlar. 
E ·endi 

mesindc, dün on iki davaya ba .. 
kılmıştır. Bu davalardan bazıla
rı alakadarlara tebligat yapılmak 
üzere kalmıı, bazıları da af ka
nununa tabi olmuıtur. 

Bir davanın sonu 
Bu arada tütün İfÇileri cemiye

ti reisi Ali Remzi Bey aleyhine 
dolandırmak iddiasiyle açılan bir 
dava da, aynı kanun hükümleri
ne göre, ortadan kalkmııtır. 

rtetrlyat davası 
"Son Posta,, gazetesi tarafın· 

dan "Hergün,, gazetesi aleyhine 
açılan yakııık almıyacak neşriyat 

davasına dün İstanbul ikinci ceza 
mahkemesinde bakılmış, dava e• 
dilen gazetenin netriyat müdürü, 
sorguya çekil.miş, yazılan !eyle· 
rin yakışık almıyacak neşriyat ma 
hiyetinde olmadığını söylemittir. 

Muhakeme, iddia ve müdaf• 
aa için önümüzdeki pazarteıi gü· 
nüne bırakılmııtır. 

Ali iktısat meclisinde 
görüşülecek meseleler 
Şubat ayı içinde toplanacak 

olan iktısat meclisinde çok mü· 
him işler görüıülecektir .. Bilhassa 
görütülecek meseleler araıında 

İf yaaaar, it kanunu, itçi birlikleri 
meseleleri bulunmaktadır. 

Esasen ili iktısat meclisi ge· 
çen sene de bu noktalara temas 
etmi§, bunlar hakkında letkikat 
yapmıya karar vermişti. 

Almap haberlere göre, mec
lisin umumi katipliği Avrupa ve 
Amerikadaki it kanunlarını teda· 
rik ederek bunlar üzerinde tet
kikler yapmakta, memleketimizin 
iktısadi şartlarına uygun bir layi
ha tanzim etmeye çalı~maktadır. 

Kaptanlık edemıyecekler 

İspirtolu içkiler inhisarından 
bahsedeceğiz. Eskiden "Müski· 
rat inhisarı,, dediğimiz müeaaese, 
devlete senede birkaç. milyon kir 
temin etmektedir ve bu para, 
memleketin umran işlerine sarf e

dilmektedir. Yalnız bu itibarla 
değil, esasen içkinin be!eri bir 
zaruret zaf ı olduğunu ve hatta 
az miktarının, ihtiyaç olduğunu 

kabul ettiğimizden: ''İçki mene
dilmelidir..... Devlet içki inhisa
rından elini çekmelidir,, gibi ma
layutak bir teklifte bulunacak. 
değiliz. Ancak, ne olursa olsun, 
devlet, içki aatışında azami kin 
temin etmeğe çalıtmamalıdır. in
sanlar esasen, içkiyi kolay ve u· 
cuz içebilmek için. ellerinden ge 
leni yapıyorlar. Bu kifi deiilmit 
gibi içkinin, bilhana rakının 

sürii.':llünü, hükumet kolaylqtn .. 
mamalıdır. Herhalde, rakının 

pahalı olması da bu dütünceden 
ileri gelmekteydi zannediyoruz. 

Halbuki, son zamanlarda, bu 
dü~ünceyle taban tabana zıt bir 
hal görülmeğe baıladı. Küçük ti· 
telerde 15 kurutlan 25 kuruta ka
dar rakı satılıyor. 'ı 

Bu, rakı sürümünü kolaylat
tıracak bir tedbirdir ve filvaki va
ridatı da arttırır, fakat dütüne
lim, ki nihayet bu zehiri, çok 
gençler sırf bu derece ucuz, cebe 
11ğar ve içilmesi kolay olduğun

dan tadıyorlar ve daha okuma ça
ğında iken zehirleniyorlar. Piya· 
sada, yarım litreden aıağı tite• 
lerde rakı bulunması, umumi sıh 
hat namına elzemdir fikrindeyiz. 

" Ehveni terre gelelim. Kaç Z&.• 

Belediye daimi encümeni beledi mandır cigaralarrn pahalı oldu· 
ye zabıtası talimatnamesinin 145 ğundan bahsediliyor. Rakıları pe
inci maddesini tadil etmı9tır. Mad 1 rakendeyi andırır tekilden çı· 
denin yeni ıekline göre, uyuıturu- karmağa mukabil, cigarayı pera 
cu madde kullananlarla, 18 yaıın- kendeleıtirmelidir. lnhiıar idaresi 
dan küçük olanlar ve batkalarımn tek cigara satııına revaç verdirme 
ıiddet ve hayıiyetile oynadıkların lidir. Herkes, keıeıine göre, on 
dan dolayı mahkum edilenler her para, yirmi para, otuz para, bir 
türlü motörlü ve motönüz deniz kurut vererek, bir, bet cigara al· 
vasıtalarında kaptanlık yapamıya- malıdır. Bu hem halka yardım o
cakları gibi çahıamıyacaklardır. lur, hem de varidata zarar değil 
Yeni sene btından itibaren madde fayda verir. 
nin tatbikine geçilecektir. 

--- Setimi izzet 

- Dehri Ef. bak sana bir fıkra 

'tıl-ı..11111. •• 

- Gilr:Plllk mihwıbakasmda birinci !;ıkan - Demı, ki, 11eıı tngllterenlıı f'n zeki ada· ... f•akat B<-mı:r Ş:ı\' ıi;yıe bir <'e\·ap \'er • ... ~n bunl: •• .::an bangtalnl baldı bulunun f 
Dehri Ef. - Ben Bemar Şav'a hak nrt• 

rlrn. Çlhıkll pyet çocutun zekUt anUI-. ıa 
Zf'Uitl de babuma çekene sonra çOOU!darma 
baka baka biri &"lutlfllnl, öte-ki de 11klnu 
kaybedr-rdl: 

bir Jngllh: kızı me,hur ln1Uiı muharriri ~r- mısın. Bt"n de en r;liu•I kızı. E\·knlrsek bl - mı,: "l\fatmaul, teklUlndt"n pek memnun ol

nar Şov'a ~ktup :rum11 •• keadialne isdl· dm ~~tumaı: da senin kadar &eki ve bealm dum. ırakat tabl:ltln de kaprisleri ftl'dır. 0-

vıı~ ff>kllftndp "'11unmuı. bt!ar g1tırl olur.. • tabUlr kt, bizim çocutumuıun &1luWtl be· 

ıılmklnr-. zr-kAsı da seninkine hrnı:er! .... 



Vapurculuk şirketi şim
dilik buna imkan 

bulamadı 

:.;.::;:::;:::;;;;;~~-- -----~~~~~~~--,)Yeni varidat m 
( G Ü N Ü N wwwa H A B E R L E R 1 _ baları etrafınd 

Portakalcılar 

Aralarında bir birlik 
kurdular 

Devlet deniz yolları id.areıiyle 

yapurculuk tirketi arasında, .•ene 

ibaflanııcından itibaren yenı hat Ruıyanın memleketimizden por 
takıimatı yapılacak, her iki teıek- takal almamuı üzerine f :yatların 
küle iıabet edecek hiııe miktarı düşeceği tahmin edilmekte idi. 
feniden teıbit olunacaktır. Bunun Fakat portakal tacirleri bu va· 
:açin de, Kinunuıani haftasında de ziyet karşıaında birle~erek b~r bir
niz yolları idaresiyle şirket murah lik kurmutlardır. 

.,, haılarmdan mürekkep bir toplan· Birliğin maksadı birliğe dahil o 
. . tı yapılacaktır. lan portakal tacirler:nin araların· 
· j Vapurculuk tirketi; bu yeni hat da tesanüt temin etmek ve reka -

"I taksimatında şimdikinden fazla bet yapmo.k suretile biribirlerini 
hisse temin edebilmek için vapur zarara uğratmamaktır~ 
mübayaa etmek Üzere teıebbüsle- Portakalcıların anlattığına göre 
re giriımi9ti. 22 yaşından aıağı va hariçten, Yafa ve ltalyadan porta 
pur bulunamamaıı ve kanunların kal gelmediği takdirde Türkiyenin 
ela 15 ya9ından yukarı gemi alın· portakal iıtihsalatı istihlakata ta· 
masına müsaade etmeyiıi yüzün - mam'le tek3.bül etmektedir. 
den, İktisat Vekaletinden müsaa· Bu takdirde memleketimiz·n por 
de istenilmittir. Fakat vekalet bu takalları memlekette sarfe::lile -
huaus'ta henüz müsbet bir cevap cek ve fiyat dütmek suretile müs · 
'1ermemiştir. Müsaade verilse bile tahsiller de zarara uğrnmıyacak
Ki.nunuıani toplanışına kadar ye- tır. 
tittirilemiyeceği içiu, vapur alın · ------------
maktan şimdilik vazgeçilmitt:r.An Altı çocuklu aile.ere 
cak, yeni hat taksimatı İ§1ni göriış verilecek mükafat 
mek üzere şirket heyeti umum:ye- Altı çocuklu ailelere para mü-
ai toplantıya çağırılarak ve bu top kif atı verilmesi şeldi hakkında 
iantıda sermayenin çoğaltılmasına bazı havadisler çıkmıştı. Mükafat 
karar verilecektir. ların malmüdürlükleri tarafından 

Petrol madenlerimizden 
istifadeye doğru 

vesikayla müracaat edeceklere 
tahkikat yapılmadan bildirilece .. 
ği yazılmıştı. Bu havadis üzerine 

Ol birçok aileler aıhhiye ve mal müAmerikada uzun müddet petr 
dürlüklerine müracaata haılamışiılerinde çalıımış ve mütehassis ol lardır. Bu hususta dün görüştüğü .. 

mut Cevat Eyüp Beyle petrol mü müz lıtanbul sıhhat müdürü Ali 
lıendiıi Kemal Bey memleketimız 

Rıza bey şunları söylemiştir: ide bulunan Amerikalı mütehauıı 
]arla birlikte bugünlerde petrol ma - Havadis yanlış anlaşıLnııı-

.. , ,,\: ffFıH!frl ti.zer.inde tetkikat yapmak tır. Sıhhiye vekaletinin mal mü • 

d ,;.,.. .. e 1tA'ürefteve hareket edecek - dürlüklerinin tahkikata salahiye-
J ~ ...... &,, p,.O~ h d 

ferdir. ti olmadığı, er müracaat e e-
Onümüzdeki baharda memleke ne para vereceği hakkında bir 

tin muhtelif yerlerindeki petrol tamimi yoktur. 
mıntakelarında sondaj ameliyatı - Altı çocuklu ailelere mükafat 
na başlanacaktır. .. tevzii fU tekildedir: 

Türk dilini yayma 
birliğinde 

Türk dilini yayma birliği mües
sisleri dun akşam Halkevinin Bey 
oğlu şubesinde toplan.arak idare 
heyetini seçmitler ve kendilerıne 
toplaruna!arı için bir yer ayıran 
fırka ve ev reislerine tetekkürlerı
ni bildinni9lerdir. 

Vaktiyle müracaat ederk ev· 
rakı vekalete gönderilenlerin isim 
leri vekaletten gönderilmektedir. 

isimleri gelenler çağrılarak 
mükafatları verilmektedir. Müra
caat etmiı olmıyanlar kaymakam 
lık.lar vasıtaıiyle yeniden müraca
at etmelidirler.,. 

Hastahklı etler 
Evin Beyoğlu kısmı idare mu· Beledlye, mezbahada kesile -

dürü Ra!it Bey kendilerine cevap rek denize atılan hastalıklı etler
vererek hara birliği için çalı tan den istifade etmek yolunu bulmuş 
iböyld toplantılara Halkevlerinın tur. Etler Almanya.dan getirilen 
her zanıan açrk olduğunu söyle.. otoklav makineleriyle takim edil
miş ve top!anb "Yatasın ulu Ga- mekte ve etin muzır evsafları ay-
2i,, sesler, ve alkışlarla bitmittır. rılmaktadır. Belediye bu ct!eri 

isvi~eye on dört ton hah 
İhraç edebilece§lz 

lsv:çre ile memleketimiz arasın 
da iki aylık bir ticaret mukavelesi 
yapılması üzerıne lsviçre hükume 
ti kontenjan liateıine iki ay için 14 
ton heli koymuıtur. 

Ali.kadar makamlar lııtanbul ve 
lzmir ile halr'lhraç eden memle . 
iketlerdeki tacirlere bu fırsattan iı 
tifade etmelerini bildirmiılerdir. 

Maliye vekal~li umum 
müd'.•• muavlnll§I 

İstanbul kambiyo müdür vekile 
tini ifa eden maliye müfettiılerın 
den lsmail Hakkı Bey MaEye Ve 
il<ıileti varidat umum müdür mua· 
\'İnliğine tayin edilmittir. 

Kambiyo müdürlüğüne de Malı

ye müfettiti Hüınü Bey ta~n edil 
rnittir. Hi1snn Bey dünden ıtıbaren 
vazifesine başlamıttır · 

fakirlere dağıtacaktır. 

Fuhuşla mücadele 
Fuhutla mücadele talimatname· 

sini tatbik için kurulan koms:yon 
bu sabah sihhat müdürlüğünde i
kinci toplanbsını yapacaktır. Bu· 
günkü toplantıda emniyet müdür
lüğünden gelecek rapor okunacak 
tır. Bu raporda fuhuş mıntakası ol 
mıya müsait yerler hakkında tah· 
kikata müstenit malumat vardır. 

Telef on ücretleri yıl 
başında iniyor 

İngiliz lirasının 800 kuruştan 
daha aşağıya düımesi üzerine tele 
fon ücretlerinin de indirilmesine 
karar verilmiıti. 

Bu karar telefon şirketine tebliğ 
edilmittir. Şirket fiyatları indir -
mek ;çin hazırlığa başlamıştır. 

Fiyatların indirilmesine yıl ba
şından itit>aren batlanacaktır. 

• 1 Polis haberleri tB::ı, tarıırı ı ıncı s::ıyıiııdal lsviçre ve ıta ya 
•• b • k tuzların yedi, sekiz kuruşa }ta ile ticaret muza- 16 yaşında ır ız verilebileceği, bilhassa demir) 

kereleri kayboldu lu geçen yerlerde, istasyonla 
Beyoğlunda sakız ağacında olu tuz ambarları vücuda getir 

ran 16 ya9ında Nenin İsminde bir halkın ucuz fiatla tuz tedarik 
kız üç gündenberi ortada yoktur. meleri temin olunabileceği ks 

lsviçre ile hükumetimiz arasın 
daki iki aylık ticaret mukavelesi
nin dnha uzun r.lüddet tatbkini le 
m:n için müzakereye başlandığı 

haber ahr.-"Ilıştır. 
Öğren<lik~mize göre lt-;lya ile 

aramızdaki ticaret müzakeresine 
isür:ık etmek üzere Romaya ha· 
;e):et etm:ş cl~r. murahhaslarımız 
dan Avni ve Mümtaz Beyler Ev· 
vela lsviçrcye gideceklerdir. 

İsviçrede iki memleket arasın
daki tkaret mukavelesine esas ola 
cak maddeler tesbit edildikten 
conra murahhaslarımız Romaya 
gideceklerdir. Bu suretle ltalya 
ile ba~lıya~ak müzakere hviçre 
ile yapılacak müzakereden sonra 
bilşlıyucaktrr. 

Lodos devam ediyor 
Lodos devt'.m ettiği için birkaç 

gün evelki soğuklardan eser kal
m:ımı~tır. Yalnız yakın sahiller
de vapurlar mutat seferlerini bir 
hayli güçlükle yapabilmişlerdir. 
Üç gün evci de Etyemez civannda 
avlanmak üzere denize açılan Ü\ 
man Hamdi ve Ahmet isimlerin-

' 
deki üc balıkcı ortadan kaybol-
muşlardır. Bir kazaya uğramala
rı ihfmaline karşı alakadarlar ta
rafından ara§tır.ma yapılmakta· 

dır. 

Ticaret müsteşarı Hüsnü 
Bey şehrimizde 

İktisat vekaleti ticaret müıtetarı 
Hüsnü Bey dün Ankaradan şehri 
mize gelmi,tir. 

Hüsnü Bey lstanbulda hususi it 
leri ile meşgul olacak ve f ıraat bul 
duğu takdirde ticaret İ§lerini ala 
kadar eden meseleler üzerinde tet 
k ·kat yapacaktır .. 

Belediye bütçesi üzerinde 
çalışma 

Belediyen:n 934 bütçesinin dai
mi encümence tetkiki sonuna gel
miştir. Bütçenin vilayet kısmı tev 
zin edilm:~tir. .. 

Belediye kısmında biraz açık 

vardır. Bu açık ta kapatılacaktır. 

Bütçenin tevzininde şu iki esas ta 
k ip edılmıştır: 

1 - 934 senesinde yeniden hiç 
b:r §ey yapılmıyacak •. 

2 - Mevcut umumi hizmetler
den hiç biri ne geri bırakılacak ve 
ne eks:Itilecektir. 

Tahsil ıçın Avrupaya 
giden talebemiz 

Avrupa tahs~I için açılan müsa 
baka imtihanını kazanan talebe -

miz dün akşam Konvansiyonelle 
Almanya ve Fransaya doğru hare· 
ket etmiş!erdir. 

Ailesi zabıtaya haber vermiştir. tindedir. 

Çahnan elbiseler 
Mcnll Pa§a mahalles:nde Kara· 

kol sokağında 3 numaralı evde o
turan Adnan Hanımın elbiseleri 
ayni evde oturan Madam Sofya 
tarafından çahnmıçtır. Madam 
Sof ya yakalanmııtır. 

Kömür yakarken dikkat 
etmeli 

Hacı Mehmet bey bize 
kaya tuzlarından ihracat yapıl 

istifade olunabileceğini söyle.111 
tir. Rcmanyahlar bugün kayn 

zundan senede yüz elli bin l 

ihracat yapmaktadır. HalbıJ 

memleketimizde bulunan ka 
tuzları diğer memlcketlerdekilt 
nispetle daha çok iyidir. Bı.ı 

Tarlabaşında Diran Antalyan barla memleketimiz bu husl.I· 
Efendinin evinde kiracı Madam y l 

k · · k.. harice rekabet edebilir. a Ester den mangalı yakma ıçın o 
d k · bu bunun için (Derince) de bir ş mürlerin üzerine gaz ö miış, 

k _ bar vücuda getirerek ve bure. sırada gaz parlıyarak yangın çı 
d n iki yüz, üç yüz hin ton kadar t mıştır. Yangın sirayet etme e h 

depo ederek deniz tarikiyle i r söndürülmüttür. 
cnt yapmak lazımgel.mektedir. Bu da ka~arken yakalandı .• 

Sabıkalılardan Şemıettin oğlu Hacı Mehmet beyin av derı 
Hasan dün Cümhuriyet vapuruna ri, Avrpaya seyahat edecekte 
girerek tayfaların kamaralarından hususi bir vergiye tabi tutulme. 
e'1a çalınış, kaçarken yakalo.nmıt hususi otomobillerden, umumi 

le ikramiyelerden, kozadan b:r tır. 

Kadınlar arasında dayak ıim almmns•, muvazene pulu h 
Edirne kapıda Tekke sokağın- kındaki teklifleri dünkü mekt 

da 53 numaralı evde ouran Havva bumda verdiğ',m izahat dairesi 
Hanım ile komıulan Adile ve Ha- de olacaktır. 
tice Hanımlar arasında kavga çık 
mı~, h:ribirlerini dövmütlerdir. 

19 dirhem esrar 
Bir hrrsızhktan dolayı mevkuf 

bulunan beyaz Nurinin Cibalideki 

Ecnebi vapurJarın anla 
masına karşı tedbir 

alınacak 
kahveıinde dün arathrma yapıl Ankara, 27 - Memleketim;ı 
mıf, kahveyi idare eden H :kmetin iş gören bazı vapur kumpanyal 
üzerinde 19 dirhem esrar bulun - nın ihracat mallarımızı pek yü 
muştur. H ikmet yakalanmı§tır. sek bir ücretle Avrupaya götür8 

Bukadar sarho,ıuk olur mu? leri hükumetin diklmtine çarp 
Galatada Umumhane caddesin

de kahveci Hasan sarhot olarak 
ayni caddede yeni açılan Mustafa· 
nm kahves:ne taarruz etmiş, cam
ları kırdığı gibi Mustafaya biçak 
ta çekmittir. Hasan yakalanmı§tır. 

ikram yeti kibritler 
çıkarılacak 

Kibrit inhiıarını i!leten ,:rket, 
kibrit satı9larmın yükselmea:ni te 
nn makıadile bir ikramye ihdas 
etmek taıavvurundadır. Bu taınv
vura göre, bazı kibrit kutularına 
konacak huauıi kibritler yandığı 

zaman yetil bir renk iktisap ede • 
cek ve bu ikramiyeli kibrit çöpü 
tirkete veya ıirketin göstereceği 

bayilere ibraz edilince kazanılan 

ikramiye alınacaktır. D'ğer taraf
tan tirket civar memleketlere kib 
rit veya inhiaarını aldığı ayni mak 
ıada hadim diğer maddeleri ihraç 
edebilmek için bazı tedbirler al • 
maktadır. Hükumetimizle olan mu 
kaveleıine aöre ,~rket ihraç husu
sunda da inhisar hakkını haizdir. 
ihracat yaptığı takdirde şirket, hü 
kUmete fatura fiyatından yüzde 
on verecektir. 

tır. 

Bundan başka b~r çok ecnebi 
pur kumpanyaları da hariçten 
tird:kleri malları f stanbulda al' 

ma ettirmektedirler. lstanbula 
pılan aktarmalar çok eksilmiş 
lstanbul yerine aktarma faaliy 
n ·n Pire limanında. kesafet pe)' 

ettiği görülmektedir. Ecnebi . 

purcular gerek nakliye ücretlct 
çoğaltmak, gerek aktarmayı e 
siltmek noktasından trüst halitı 
çalışmaktadır. 

Hır cinayet • 
Salihlinin Kabazh l:öyünd 

Hüseyin oğlu Kasım ağanın !iiı 

net düğününde bir kavga çık 
ve sabıkalılardan Isa taraf ınd 
köy muhtarı Mahmut oğlu Sül 
man sol tarafından ağır surette 
hedilmiş ve mecruh Manisa nı 
leket haıtcmesine nakledilirken 
müştür. 

Katil, babası Ali ve bu hadil 
ye sebebiyet veren Durmuş ol 
Mehmet jandarmamızın takibi 
t:cesinde tutulmutlar ve adli~ 
verilmişlerdir. rllUWutn1111nn1ııttmtu111tntııtt11111 UlllHllNlllQlllUı~ntnmmMIUlllUAlllHl•«•ı 

lıı•ıı~ııı~~ııaı~~-~~1::.,~,~:.,,,.,,,~.~~~•!.q,1ın•• ~ Bugün . 
Matinelerden 1 PEK Bugün 2 k~nunuevvel1918 

Ermenilerin tehciri cımaşmda vukubulan 
mez.:ıllmdrıı dola) ı Baht;eclk müdürü sııbıkı 
AU şımri Bryln tnhtı ~·ktfc almd.ı~mr TUrkl 
y:ıııg gnzctcsl yazıyor. 

_ Yıllr.ı~ı münıısebetlle İng'ill:ı Amiral ge
mi imlP bir zlyaft't verilcctl<tlr. Zlyaf~tf! Rum 
Pııtrlk kaymakamı dahi &\'et edllmtşıır. 

Mat nelerden 
itibaren Sinemasında itibaren 

Heyecanlı ve ço!c m~ralclı b r mevzua malik, baştan nihayete 
kadar canlı ve hareketli s 'iperfilm : 

- O manlı matbuat cemiyeti ikinci kon- b ld l 
gresini fc\'kaliı.de oıar:ııı: dün ııaat onda cemi • Fraostzca aöılü Paramount filmi. Ayrıca : lstan u a yapı an 

YJILAN KARA 
yrtın B~yoğlnndakt yeni merkez.inde nktct • ve mılli talumımızm kahir galebesile neticelenen 
mi tir. Ckmlyctin rl'iııl 11::ını ı l'unuıı Nadi B.. } - Balkan Gureı BirincilikJeri 
celseyi kü,.at ettıkttn ıt0nra nnanmame mu- 2 _ Paramount dünya havad•s'eri. 
clh1ncc tntih:1.bota iptldar edUml' \"e kongre •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı l .... ·-··-··••ft•••························ rl3•a•ctlne "'-ti, ldt:ıbcte Xeemettın Sabir, "" Ü t 1 d tıb ren çeı·ık Ada ... ,ransızci:l sözıü ~ o;., \....I uug n ma ıne.er eo. ı a ,. 
Nfö:het Sıı.blt Bt')ler intihap olunmu,ı&rdır. d D h · 30 K ' 

- ~hlcllm!mr l\lö:ty3 Vlbon ımlh lrnnft-- L .......... ~~~~~~~ .... ~.'.~.~.~.~.~~ ... ~: ....... :: .. ~~~~~ ........... ~~~.~.~~ .......... .J rıınsındıı. ArncrU.ıı hı-~·etı mumhhnsıı"t rt?lsl 
ıılııeaktır. 
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_Otuz bin frank kadar var. j bu .. On be~ gun sonra -~on~~ ka • ·mll~lllllllll~llllllllllllllffillınl~lllllllllBllllllJınllfümlli~miüfüllmlllliill lllılllllllffil!illi~ılll lllillımml 1111 il füLlll 111111 ıll 
Ah . . b · so''ylemiştim bul eder. Bu kış para bırıktırır. Ge VAKIT'ın yeni Tefrikası : 56 

azızım, en sıze · 

Sözümü dinlemediniz. İşte şimdi lecek yaza tekrar ha§larsınız. lkı• hafıtadıanberı• su••ku.A.net ı•çı•nde 
· d k t geldl' Dükün kefil Prüdans nasihatlerinden pek 
sıze e anaa · . . 
olduğu döşemeci para almak için mcmnu~du. Ben suretı katıyede 

mür~caat ettiği zaman, dük, Mat- reddettım. bulunan cephe Je 
Ne aşkım ne de izzeti nefsim U ~ mazel Gotye namına on para ve-

remiyece~ini söylemiş. Adam pa - böyle bir şey kabul edebilirdi. Esa 
o gece •• • 

ra istiyordu. Sizden bir iki bin sen Margöritin de böyle bir ortak
frank alıp mahsuben verdim. A • lığı kabul etmiyeceğine emin· 

dam, bütün alacaklılara, Margöri- dim. 
tin dükten ayrıldığını, parasız bir - Bu kadar şaka kafi, dedim. 
adamla yaşadığını haber verdi. Margörite kaç para lazım? 
Hepsi birden ikamei dava ettiler, - Söyledim, otuz bin frank ka-

haciz koydurdular. Ödemek ıçm dar. 
1 l - Bu para ne zaman lazım? Margörit arabasını, şa mı, e mas • 

)arını rehin verdi. Emniyet sandı- - iki ay zarfında. 
ı · · - Vereceğim. ğınm, alıcıl&rm senet erını göste -

reyim mi? 
Prüdans bir çekmece açtı, kağıt 

lan gösterdi: 
- Görüyorsunuz ya nasıl hak -

kım varmış. Sayfiyeye gidip, kay
gusuz bir ömür sürmekle, seviş -
mekle iş olup biter mi &anıyordu

nuz? Hayır azizim, hayır, ideal ha 
yatın yanında bir de maddi hayat 
vardır. En bakir kararlar, yere de
mir, çelik teJJer]e bağlı kalır. Ko
lay kolay kırılmaz. Margörit size 
yirmi defa ihanet etmediyse, aca -
yip bir kız olduğu içindir. Ben hu 
nu tavsiye ettim, ne yapayım, o -
nun tahta üstünde kalmasına gön
lüm razı olmuyordu. istemedi. Si -
zi sevdiğini ve size ihanet ctmiye
ceğ:ni söyledi. Bu iyi, ala, şairane. 

Ama bununla borç ödenmez. Bu -
gün de lanlml otuz bin franga ihti
yacı var, 

- Peki, bu parayı vereceğim. 

o n cak r.ıısınız? 
-~vct. 

- Ç~k iy'. Bnbamzla darılacal:: 
smız, parasız kalacaksınız, otuz 
bin fr<'.!l~ ta h<'mcn, derhal bulun
maz. İnnnımz bana, ben lmdmları 
sizden daha iyi bilirim. Bu çılgın -
lığı ynpmayınız, bir uün düşman 

olurcunuz. Al lmızı başınıza topla 
ymız. S'ze Mnrrıöritten ayrılın de
rniyarum, fakat ilk zamanlarda ya 
şadığımz gibi ya~ayın. Bırakınız o 
san'ntile lmriulmn un çeresını 

bubun. Kont N ... eğer isterse, bü -
tün borçlarım ödiyece<Yini daha 
dün sö) ledi. Ayda da dört beş bin 
frank ve cek tki yüz bin franh 
gel'l'i var. 

Unun icin bu mükcmel bir vazi
yett'l'. Hı;. buki sizi bugün değilse 
yarın lerketr.:ıc.k mecbur:yetinde 
lmlncalı.tır. Neden iflas cdeceksi -
niz .... (ont N... sersemin b:ridir. 
Margöritle münasebetinize devam 
eders'niz. 

So:ıra alışacak ve size böyle hare· 
ket cttif;iniz icin bir gü~ teşekkür 
edecek. Farzediniz ki, !viargörit ev 
lidir ve kocasına ihanet ediyor:;u -
nuz. 

Bunları size b · r kere daha söy
lemiştim. O zaman bu sözler;m bir 
nasihatti Bugiin böyle yapmanız 
elzemdir. 

Prüdansın çok hakkı vardı. 
Senetleri !katladı: 
- Maalesef d'ye devam etti, 

Margörit g'bi kadınlar scvilecekle 
rine emindirler, fakat bir gün seve 
ceklerini akılJarına get'rmezler. 
Y okııa, bir tarafa otuz bin frank 
birilmrirlcr de, eönüIIeri için sevip 
yaşarlar. Eğer ben de bugün bildik 
lerimi bilseydim! Neyse, Margöri
te bir şey söyJcmcyin ve onu alıp 
Pari e gern. Bes altı ~Y onunla 
yalnız y şadınız. Ala, ~imdi de bi 
raz göz yumun, sizden istediğimiz 

Prüdans omuz silkti. 
Ben devam ettim: 

- Bu parayı size vereceğim. Yal 
nız Margörite parayı benim verdi
ğimi söylemiyecekıiniz. 

- Söylemem. 
- Eğer size satmak veya rehi · 

ne koymak için baıka. bir şey yol
larsa, bana haber veriniz. 

- Merak etmeyin, artık bir te· 
yi kalmadı. 

Eve gittim, babamdan mektup 
olup olmadığına baktım, 

Dört mektup vardı. 
-19-

Üç mektupta babam merak et· 
t iğini yazıyor ve neden mektup 
yazmadığımı soruyordu. 

Dördüncü meklupta, yeni sürdü 
ğüm hayattan haberdar edildiğini 
ve yakında Parise geleceğini bildi 
riyordu. 
Boıbamı daima sevdim ve kendisi 
ne derin bir hürmetim vardır. Bir 
eyyaliat~ çı1'tıiım için mektup ya 
zamadığımı ve Parise geleceği gü 

nü yazmasını rica ettim. Kendisi
ni karşılamak istiyordum. 
Uşağıma sayfiye adresimi bırak 

tun.. G... damgalı gelecek ilk mek 
tuhu getirmesini tenbih ettim, Bu 
jivale gitfon. 

Margörit bahçe kapısı~da bekli 
yordu. 

Gözlerjnden merak ettiğini anla 
dım. Boynuma sarıldı ve gayri ih 
tiynri sordu: 

- Prüdansı gördün mü? 
- Hayır. 

- Çok kaldın ! 
- Babamdan mektuplar vardı, 

cevap yazdım. 

Biraz sonra nefes nefese Na
n in geldi. Margörit kalktı, yanına 
gitti; konuştular. 

Nanın çıkınca, Margörit yanı
ma oturdu, elimi tuttu: 

- Bana neden yalan söyledin? 
Prüdansa gitmişsin. 

- Kim söyledi? 
- Nanin. 
- Nereden bil'yor? 
- Seni takip etti. 
- Demek beni takip etmesi i • 

çin emir vermiştin? 
- Evet. Dört aydır yanımdan 

ayrılmamıştın. Parise gitmen için 
mühim bir sebep olmaliydi. Bir 
başka kadına gitmenden veya ba
şına bir felaket gelmis olmasın • 
dan korktum. 

- Çocuksun! 
- Artık iç~m rahat. Ne yaptığı-

m b:Iiyorum, yalnız sana ne söyle 
diklerini bilmiyorum. 

Margörite babamın mektubunu 
gösterdim. 

- Sana bunu sormiyorum. 
den Prüdansa gittin? 

Ne 

- Görmek için. 
- Yalan ıöyliyorsun. 

(Denmr t'AI'' 

(Stange) Bey böyle dü§ünmek
te haklı idi. Fakat bilmiyordu ki 
Rıza Bey cephesinde, askerlikte el 
zem olan ve ittihazı gayet tabii 
bulunan emniyet tertibatından e -
ser bile yoktu. Ruslar istese idiler 
o gece bir baskın yaparak (Stan • 
ge) Bey alayını altüst edebilirdi • 
ler. Rusların İstihbarat kuvetinin 
gayet eıaılı olduğu yapılan bir 
çok tecrübeler üzerine anlatıldı • 
ğından Rusların sekizinci alayın 
(Borçka) ya muvasaletini haber a 
larak böyle ani bir baıkın yapma
ları çok muhtemel idi. 

Çoruhtan geçildi 
Fakat, iki haftadanberi süku

net içinde geçen cephede o gece 
dahi bir faaliyet görülmiyerek sa· 
bah olmuştu. Bunun üzerine şa
fakla beraber Çoruh suyu üzerine 
laznn gelen köprü kurulmuş ve 
sekizinci alay yavaş yavaf karşı 
sahile geçirilmi!ti. Bu iş saat on 
bire doğru bitmıtı. Şımdı hıç du
rul.madan Maradidi cephesine gi· 
dilecekti. Onun için alayın bir kıs 
mı Çoruh üzerinde işliyen kayık· 
}arla, bir kısmı da karadan yola 
çıkarılmıştı. Stanıe Beyin alayı 
ile beraber Rıza Bey de maiyetile 
Maradidiye hareket etmişti . 

Maradididen Borçkaya avdet 
edilelidenberi Rıza Beyin yanın • 
da bulunan Nail i Bey dahi Rıza 
Beyle beraber Maradidiye gitmiş• 

ti. Fakat Nail i Bey yolda küçük 
bir kazaya maruz kalmı,tı. Na· 
il Bey sabahları reçel yemeden ol· 
mazmıf. Onun için nereye gitse 
yanında bir kavanoz reçel de bu· 
lundururmuı. Bu aefer dahi Borç· 
kada küçük bir kavanoz Vİ§ne 

reçeli tedarik etmi,. Fakat kava
noz yolda kırı1mıt, reçeller etra• 
fa yayılmıt, Nail ı Bey de reçelıiz 
kalmıştı. Şimdi yolda giderken: 

- Ya Maradidide reçel bula -
mazsam ! diye esef edip duruyor
du. 
Akşam üstü geç vakit, gerek 

Stange alayı, gerekse Rıza Beyle 
maiyeti Maradidiye gelmiş ve yer 
letmit idiler. Rıza Beyin böyle 
terütaze bir kuvvetle yeniden Ma
radidide görünmesi, oradaki yer· 
li Gürcüler arasında büyük sevinç 
ile karşılanmıf h. Yerliler son Rus 

taarruzu üzerine Rıza Bey ku • 
mandasındaki kuvvetlerin Mara -
didi tepelerine kadar ricat etmiş 

olmasından dolayı son zamanla -
rını büyük korkulara ve atileri 
hakkında müthif enditeler içinde 
geçirmiılerdi. 

Şampanyah ziyafet 

Rusların Maradidiyi tekrar el -
lerine geçirmeleri oradaki Gürcü
lerin muhaceret etmelerine ve bu 
da bütün varlarının ve yoklarının 
mahvuperiıan olmasına sebebiyet 
vereceğini pek ili takdir ediyor
lardı. Onun için, eıraf, Rıza Be
yin Stange Bey alayile Maradidi
ye gelmesini parlak bir surette 
teıit etmi,lerdi. 

Bu münasebetle e§rar toplana· 
rak ıelenler ıerefine o gece hü • 
yük bir ziyafet vermiıti. Bu ziya· 

fette şampanyasına varıncaya ka
dar her şey mükemmel ve meb -
zul idi. Ziyafet esnasında hara .. 
retli nutuklar söylemiş, yakında 

Batumun da istirdadı ve oradaki 
halkın da Rus carlığının boyundu 
ruğundan kurtarılacağı vadedil -
mişti. Çoktanberi isimlerini zik
retmediğimiz Mosel le Şmit dahi 
bu ziyafette hazır bulundular ve 
onlar da kendi lisanlarında nutuk 
lar irat ederek umumi meserrete 
iştirak eyliyorlardı. 

Artık gece yarısına yakla,ılı .. 
yordu. Ağzına hiç bir işki almı· 
yan ve namaz vakitlerini bile ka
çır.mıyan Rıza Bey hariç olmak ü
zere davetlilerin kafaları içilen 
Jampanyalar ile epeyce duman • 
lanmıştı. Bu esnada üçüncü ordu 
kumandanlığından şif reli bir tel· 
graf gelmişti. Bu telgraf, memu• 
ru mahsus tarafından ziyafet es -
nasında Rıza Beye teslim edilin • 
ce bir az evvelki gürültülü müba· 
haseler yerine Gürcü beyinin sa -
lonunda derin bir sükunet kaim 
olmu,tu. Herkes telgraf münde
ricatını bilmek istiyordu. Fakat 
Rıza Bey hiç bir kimseye bir şey 
söylemeden Stange Beye ve kendi 
maiyetine bir işaret vermi1 ve bu
nun üzerine cümlesi birden ev sa 
hiplerine veda eaerek hemen ka· 
rargahlarına avdet etmişlerdi. 

Yeni emirler 
Burada Rıza B., arkadaşl&.rr 1'e 

Stange Bey arasındk kurulan nev• 
ama bir harp meclisinde Rıza Bey 
gelen telgrafnamenin münder~a
tını arkadaşlarına okunıu,tu. Ü
çüncü ordu kumandanlıiı ıifre -
sinde Rıza Beye diyordu iti: 

"Elinizde mevcut kuvvetlerle 
Rusları Batuma sokacaksınız. Bıae 
nu yaptıktan sonra o havaliyi tet
kilatı mahsusaya teslim edecek • 
siniz ve sizde kalan kuYvetlerle 
derhal yola çıkıp Dr. Bahaettin 
Şakir Beyle irtibat temin edecek· 
s1nız.,, 

Bu emri yerine getirmek için 
ertesi sabah derhal harbe ıirmek 
iktiza ediyordu. Meclis dafıldık
tan sonra Stange Bey, kıtaıına. 
mensup zabitleri hemen toplıya • 
rak ertesi sabah batlıy•cak harp 
hakkında onlarla müda~elei ef • 
kar etmeğe ve herkeıe vazifHini 
tayin etmeğe başlamı9tt. O esna· 
da Maradidi tepelerini hudut ta 
buru kıtaatı işgal ediyordu. Bir 
kaç çete de serbest idi. !tanı 
Bey, mevzilerde bulunan tllUfre 
zelerin kumandanlarından rapor
lar istemişti. Bu makaatla efrat .. 
tan bazıları o mevzilere ganderil
mişti. Fakat gelen raporlardan 

Stange Bey hiç memnütı ohnamıt 
tı. Çünkü rapotlar çok kııa •e 
küçücük kağıt0ttatÇalarma ~iıili
vermi§ b;r kaç ısatu·dmı ibaret b 
h.u!'llJordu. 

lstanbulspor - F.bahçe 
Lig maçları ha·va dolayısıyle 

iki haf tadan beri geri bırakılmak
tadır. Bu itibarla takımların yeni 
şampiyonadaki vaziyetleri hakkın 
da henüz kat'i fikirler elde etmek 
mümkün olamamıştır. Bu hafta 
maçlara devam edilip dilmiyece
ği bittabi havanın vaziyetine tabi 
olmakla beraber yapılması ihti .. 
mali çok kuvvetlidir. Dün gönde· 
rilen tebliğe göre yarın karşılaş • 
ması lazımgelen takımlar şunlar

dır: 
Taksimde: İst" nhulspor • F e • 

nerbahçe Kadıköyünde: Süleyma 
niye .. Beykoz. 

Bu maçların ikisi de bir hayli 
alaka uyandıracak mahiyette ol • 
makla beraber bittabi en miihim· 
mı Fcnerbahçe .. İstanbulspor ma 
çıdır. 

Genç İslanbulsporun, diğer 
klüplere lcatşı vaziyeti ne olursa 
ols11n, F enerbahçe ile karşılaşma· 
sı ve yaptığı maçlar daima hususi 
bir alaka uyandırmaktadır. Bu a· 
laka geçen şampiyonada İstanbul 
sporun F enerbahçeye karşı bera
bere kalmak muvaff akıyetini gös 
terdiği günden itibaren daha art• 
mış ve daha cazip bir şekle girmi' 
tir. 

Bu seneki karşılaşma ne netice 
verebilir; bunu ancak saha üzerin 
de göreceğiz. Çünkü maçların 

muhtelif sahalarda yapılması do· 

layısıyle lstanbulspor 
bu sene istedığımız ıilıi ıer••• 
dik ve takımın vaziyeti Y• oyu 
tarzı hakkında açık bir fikir ecli 

nemedik. • 
Bu haftaki ma~lar 

İstanbul Futbol Heyetinden f 

1 - Taksim ıahaeinda ı Sah 
komiseri Salah&ddin Bey. 

Fener bahçe -- htımbtJlıpor 
takımları saat 11 hakem izzet Mu 
hiddin Bey. Eyüp ........ Hilil 1 i 
takımları saat 12,45 hakem Riiftti 
Bey. Fener bahçe - lataıtbülıpo 
ı inci takımları saat 14,30 lıalla 
Rüttü Bey. 

2 - Fenerbahse sahaıındaı S-t 
ha komiseri Muılih Bey. 

Süleymaniye -- Beykoz B. ht 
kımlan saat 11, hak•ın Melı 

Reşat Bey. Topkapı -Ana 
1 inci takımları, saat 12,45, h 
Cafer Bey. Süleymaniy• -
koz 1 in~i takımları, ıaat 14,3Ql 
hakem Cafer Bey. 

3 - Be,iktat Şeref ıahaıında 

Saha komiseri Nuri Bey. 
Eyüp - Hilal B. takımlan, na. 

at 10, hakem Adnan S.y. Eyüp -
Süleymaniye aenç takmalan, lalft 
11,15, hakem Halit Bey. S.tiku 
- Anadolu a•nç takımlar, ... 
12,15, hakem Ahm•t Adem ~ 
Vefa - Kumkapı - FenerbahC 
genç takımlar, ıaat 13,45, ._.-J 
Halit Bey. 



ı rı ( 
.ınıı!IUlıttının 11ıttCılftltnıı~~ı~111ıfflrRttıı11muıııı11111111ııııııııumır1111ıı ııııııııırııı1ııı:ııııııııııı1111 11111 ııırıııııuıuıııııııııuııuıııııııııırııııııııuııııııııııııııuııı 11111ııınıııı111111uıııııııı1HHM1111ııııuııı11unı~ııım"ıı111111ııı11ıııı11nııııı11ıınıııı111uJ ·1ı rı1r.rııı·~·ıırıı1ıt ıııııı11ıw11~!ın11ıınlJıll.ıııt00 

v 
bin liralık bir 

rgi kaçakçılığı! 
İzı11ir d~fterdarhğı çalışması durdurulan bir 

fabrika hakkında tahkikat yapılıyor 

lzmi.rd<. Turan yağ fabrikasının 1 zı kimseler, fabrika muamelatının 
faaliyetini t'atil ettiğ:ni, iki yüzden fiatlarına bir miktar zam yapmış

<' .da amelenin bu yüzden işs:z kal lardır. Halbuki ortada bu zannı le 
uı •mı İzmir gıızetclerinden alarak yit edecek bir sebep yoktur. Mu -

a .. mıştık. lzmirde çıkan Milli Bir 1 vakkaten işten çıkarılan işçilerin 
1 ı .::.azetesi bu mesele hakkında hepsi yakında çalışmağa başlıya -
~ ıı malümat vererek diyor ki: ' caklardır. 
Ortada Turan yağ fabrikasını a-

lakadar eden çok mühim bir vergi Bu kadını kim öldürdü? 
kaçakçılığı mevzuu bahistir. Y eku 
nu henüz tamamen tespit edilemi
yen bu kaçakçılığın, tamini bir he 
sapla 250,000 - 300,000 bin lira
ya baliğ olacağı söylenmektedir. 
Turan yağ fabrikası 930 senesin -
den sonra maliyeye verdiği vergi 
beyannamelerini daima eksik gös
termiştir. Bu vaziyet 933 senesi 
Haziranına kadar <levanı etmiş; 
maliye memurları işin farkına va -
ırınca gizliden gizliye tahkikata 
başlanmıştır. 

Maliye memurları bir taraftan 
tahkikata girişirken, öte taraf tan 
deftt.!rdarlık beyannemcleri ince -
den inceye tetkikten geçirmiş, T u 
ran ya.ğ fabrikasının yaptığı mua
mele hakmda malUmat toplamış -
tır. 

Kısa bir tetkik, Turan yağ fahri 
kası müdürü taraf mdan Maliyeye 
v~rilen beyannamelerde büyük bir 
noksa•ılık olduğunu meydana çı -
!karm1~tır. 

Mersinden Adanaya gelmekte 
olan yolcu treni makinist ve yolcu 
ları Zeytunlu istasyonunun beş 
yüz metre ilersinde ve hat kena -
rında bir ceset görmüJler ve treni 
durdur.muşlardır. 

Trende bulunan hat doktoru, 
cesedin yanına yakla,mı§ ve mu
ayene neticesinde bu cesedin bir 
kadına ait olduğunu ve üzerinde 
yara da bulunduğunu görmüş, ce
sedi orada bıraktırıp treni hare -
ket ettirmış ve istasyona muvasa
latında zabıtayı hadiseden haber-
dar etmiştir. 

Kadının hüviyeti belli değil

dir. Bunun bir yerde öldürülerek 
oraya getırılıı> bırakıldığı zanno
lunmaktadır. 

Tahkikat ve muayene için A
dana müddeiumumi muavini Ha
lit ve hükumet tabibi Hamit bey
ler vak'a mahalline gitmitlerdir. 

İzmirde iyi su satmak 
ıçın 

lzmirdeki Şa,al suyu membaın 
dan fenni tesisat yapılmak için lz 
mir muhasebei hususiye müdürlü
ğü ;1e membam bulunduğu köy ih 

Namus Kadınhanı kazasında 
, görülen ilerleme 
1 .. 

Yolu a 
Mehmet karısını ö'dür- ) Yeni çarşının eşi yok - Elli köy ve iki aalıiye 
dükten sonra hükumete merkezi arasında telefon - Okuma işi yciftna&l değil 

teslim oldu 
Kadınhanı, (Hu:;usi) - Deniz-

Denizlide, Yenişehir köyünde den 1120 metre yüksekte bulurran 
Yusuf oğlu Mehmet, son günler- ı kadın hanı bir yayla kadar serin, 
de karısı Falmanın kendisine sa- su ve havası cok temiz ve saftır. 

dakatinden şüphelenmeye başla - ı Halkı ekseriy~lle ç!f tçilik ve ko -
mış, kendisini takibe koyulmuş - yunculukla iştigal eder. Merkezi 
tur. Mehmet, karısının aynı köy 1 kasaba yedi yüz haneden ibaret o 
den Garip oğlu lbrahimle müna- lup "4000', nüfusu ihtiva etmekte 
sebette bulunduğunu haber almış, 

bunu duyunca esasen kuşkulu ol
duğu için hemen inanmış, f ev kala 
de hiddetlenerek karısından inti
kam almak ve namusunu temizle
mek kaygusuna düşmüştür. 

Yusuf oğlu Mehmet, karısının 
ihaneti haberini alınca derhal e -
ve gelmiş, bıçağını çekerek kadı
nın üstüne saldırmış: 

- Sen bana hıyanetlik eder .. 
sin, ha! .. 

Diye bağırmıştır. Kadın: 

- Etme, yapma! ... 

Diye yalvarmışsa da dinlete -
memiş ve Mehmet, bıçağını kadı
nın şurasına burasına saplD.mıştır. 

Kadın, kanlar içinde yere serile
rek can vermiş, Mehmet de şehre 
gelerek müddeiumumiliğe hadise
yi haber vermiş ve teslim olmuş

tur. 

Tahkikata başlanmıştır. 
• 

Belediye rel•I Kaymakam 

Bekir B. Sait B. 
dir. Akar su ve çok verimli topra
ğı olmadığından dolayı tabiaten 
fak ir olmasına rağmen halkın faz 
la çalışkanlığı sayesinde her sene 
harice mühim miktarda zahire ve 
hayvan sevkedilmekted~r. Dört se 
ne evvel şimdi Karacabey kayma 
kamı olan Sadettin Beyin gayret 
ve himmetleriyle kazanın beşer da 
kika mesafede dört tarafına eki -
!en ba'ğ lar ve fidanlar yetişerek bil 
hassa yaz günlerinde yem yeşil 
manzaras"yle kazaya aynca bir cü 
zellik ilave ediyor. 

b · r çok yerlerde eşine tesadüf olu 
namıyan ufak ve şirin bir çarflll 
olup her gün açılan yeni yollar ve 

döşenen kaldırımlar bu güzel çar
şıyı nümune addine seza bir inti
zam ve mükemmeliyete sokmakla 
dır. .. •« r 

Telefon tesisatı 
Miktarı elliye baliğ olan köyle!." 

le iki nahiye merkezı yekdiğerine 
ve ayrıca umumi bir santralla mer 
keze bağlanmıştır. Teçhizat bir 
çok kazalarda olduğu gibi derme 

çatma olmayıp tamamile fen~i ve 

asridir. Bu mühim işi el ele vere -

rek hemen iki üç ay gibi kısa bir 
zamanda başarmıya muvaffak o
lan genç ve faal kaymakamımız 

Sa~ t Beyle jandarma kumandanı 
Kerim ve Belediye reisi Bekir Bey 
leri memleket namına tebrik etme 
yi borç sayarım. 

Maarif işleri 
Halkın tahs:le rağbeti çoktm. 

Konya, Afyon ve İstanbul liseleri 
le Üniversite fakültelerinde ve mu 
allim mekteplerinde tahsil gören 
gençlerin miktarı mühim bir yekU 
na baliğ olmaktadır. Yalnız kaf ı 
derecede mektep açılamaması ilk 
tahsil ihtiyacını dörtte bir niabette 
bile lemin edememektedir. 

Elli köyü ile bir kazada topu lo
pu sekiz mektep vardJr. Bu mek • 
leplerden de henüz layiki veçhile 

Mersinde kaç talebe, 
kaç muallim var? 

Mersin maarif müdürlüğünce 
yapılan ihsaiyata göre Mersin vi
layetinin kazalarile birlikte mek
teplere müdavi.:n 6810 u erkek, 

Belediyenin senevi varidatı on istifade cdilemiycr. 
bin lirf'l raddesindedir. Kazanın 

Defterdarlık bununla kalmamış, 
evvelce Turan yağ fabrikasında ça 
lı,an bir zatın ifadesine müra~aal 
etmiş beyannamelerle yapılan mu
ameleyi karşılaştırmış, bundan 
sonra bazı mühim vesikalar ele ge 
çirimiştir. Bu vesikal;lr, beyanna
melerin tamamen asılsız olduğunu 
meydana çıkardığı gibi yapılan 
muamelelerde de noksanlık oldu -
gunu göstermiştir. 

ti yar heyeti arasında otuz sene 3346 sı kız olmak üzere l 0156 
müdde~li bir mukavele imzalan_ talebesi vardır. Bu yekun.da ge -

Tren 
Otomobili hendeğe attı, 

dört kişi yaralandı 
Edremit, Frenk köyü civarında 

Ilıca mevkiinde feci bir otomobil 
kazası olmuş, üç kişi yaralı düş-

lzmird<~ 
Kömürün okkası on beş 

kuruşa çıkmış! 

Bu vaziyet üzerine defterdarlık 
faaliyete geçmiş, memurlar Turan 
Yağ fabrikasına giderek defterle -
rin ve hesapların meydana çıkarıl 
mnsını istemişlerd ir. 

Her türlü muamelata vaz'ıyet e 
dildiği gibi, fabrikanın muvakka
ten faaliy&lten kalması münasip 
görülmüştür. Bundan başka f abri
kayn muvaltkaten ihtiyati hac~z 
konmuştur. 

Allkadar müessese, vergi ka -
çakçİiığı işine temas etmekten 

kat'iyyen çekinmektedir. Fabrika 
müdüriyeti , resmi mllamelenin ik
maline kadar hiç bir şey söyliye 
miy~eğ;ni b'ldirmektedir. Ancah 
haber aldığımıza göre, Turan yağ 
f abrikasmı idare eden zevat, vergi 
kacakçıhğı işinin bir ihbarla mey
dana çıktığım iddia etmektedir. 
Bu ihbarın, evvelce Turan yağ fab 
r;l·asınd'1 mühim bir mevki işgal 

eden bir :..::nebi tarafından yapıl -
dığı ~a ile!i sürülüyor. 

Cotada fabrikanın muamelatını 
uzun müddet faaliyetten menede
cek bir sebep yoktur. Defterdar -
lık muamelenin b ir an evvel ikma 

' line ç\lışmaktadır. Muamelenin 
tekemmülü.nden sonra fabrika es
ltisi gibi faaliyete geçecektir. 

Bununla beraber, fabrikanın fa 
aliyetten kalacağını zanneden ba-

mıştır. Muhasebei hususiye müdür 
lüğü, Şaşal membaında inşaata 

başlattımu~tır. Burada doldurma, 
temizleme ve damacanaları mühür 
leme amellyeler;ne müsait bir bi -
na inşa ettirilecek ve bu binada 
idarei hususiye namına bekçi bulu 
nacaktır. Şata! suyu ile doldurulan 
damacanalar ve tifeler burada mü 
hürlend"kten sonra kamyonlarla 
lzmirde teıis edilecek satı! merke· 
zine sevkolunacaktır. Bu merkez -
den de mü~terilerm evlerıne ve di 
ğer müesseselerin bulundukları 
yerlere tevzı edilecektır. 

Bir üfürükçü 
U~ak'ın Buğdaylı köyünden 

Halil oğlu hafız Recep isminde bir 
üfürükçü beraberinde bulunan ü
fürükçülük sanatına ait 49 adet 

kitapla, yıldıznameler, tabirname 
ler ve buna mümasil bir çok risa

lelerle e~ki zamana ait mühürler 
le birlikte bir çok mıntakalarda 

Salihlinin Tatar lslam köyünde 
cürmü methut halinde jandarma
larımız tarafından yakalanmış ve 
adliyeye vcrilm!ttir. 

Aydında itfaiye garajı 

çen seneki ders kesımı yekununa 
göre üçte bir nispette fazlalık var
dır. Vilayetin filen vazife gören 
246 muallimi vardır. Bunun elli 
üçü hanımdır. Şimdilik bütün vi

layette iki münhal vardır. Mektep 
ve muallim adedine göre en müte
kasif talebe Mersin kazası ve en 
az talebesi bulunan kaza Gülnar
dır. 

Yaban domuzları iJe 
Boluda mücadele 

Boluda domuzlarla mücadele
ye başlan.mıştır. Sürü ile gezen 

domuzların az zahmetle vurula -
rak tahribatlarına kısmen mani 
olun:!uğu görülmektedir. Vurulan 

domuzlardan başka şekilde istifa 
de edile:niyor. Bunun için, lnebc .. 

]uda açılan fabrika gibi, Adapa
zarı istasyonuna ve Akçeşehir li

manın:>. yakın olan Düzce ):azasın 

da da bir fabrika açılırsa çok iyi 
iş olacağı anlaşılmaktadır. 

müştür. 

Bu sene soğuklar, kış nedir 
bilmiyen bmirde de tesirini gös
terdi. Bunun neticesi olarak ta 
lzmirdeki kömürün okkası birden 

Kaza şöyle olmuştur: on beş kuruşa çıktı! 
Dede namile maruf şoför ak- İzmir belediye reisi doktor Beh 

şam üzeri otomob'line dört müş- çet Salih Bey bu münasebetle !Un 
teri alarak Ayvalıktan çıkıyor. ları söylemiştir: 
Y okuluk Ilıca mevkiine kadar a- - Belediye üç gündenberi~ 
rızasız geçmiştir. Otomobil bura- Karşıyaka da dahil olmak üzere, 
ya geldiai v3kit b'rdenb:re akşam lzmirin bütün mı:ıtakalarında fa- · 
seferini yapan trenle karşılaşıyor. kir h~lka bedava kömür dağıtmak 
Gerek tren ve gerekse otomobil bü tadır. Bu tevziata belediye me,· .. 
tün süratlerile yolların:ı devam el- kilerindeki belediye hekimleri nc
mektedirleı·. Bu vaziyet karşısın- zaret etmektedir. Belediye, fa
cia itidnlini kaybetmiyen şoför he kir halkın kömürsüz kalmamau 
men fren yapmış fakat fren tut- için vaktinde tertibat almıştır. De• 
mamış otomobil biraz daha gittik . polanmız kömürle doludur. Kı, 

ten sonra tam tren yolunun üzerin sonuna kadar kömürsüz kalmıya
dc kendiliğinden durmu~tur. Bu cağız. Kömüre narh koymak 
sırada tren de eclm iş ve bu suretle için de vilayet maka.mına müraca-
müessif kaza olmuştur. at ettik. İdare heyetinden karar. 

Çarpışmadan sonra otomob:l 
yolun kcnarındal:i hendeğe yuvar 
lanmıştır. 

alınarak derhal narh konacaktır, 

ihtikar yapanlar hakkında 

Ceyhan nehri taşıyor Kazayı müteakıp tren durmuş 

S - ~ rlardan Cev ve yolcu)a;· kazazedelerin imdac! ı on yagan yagmu .T -

h h · · t d · • hı' suretle r na kosmuştur. Otomobil yolcula-an ne rının e rıcı r ~ 

t kt ld ~ M" · nah'ıye rından ücü kaza neticesinde muh-ar ma a o ugu ısıs . . · . . 
··d·· l "' - .. d Ad b. ld"ırı· ı telıf yerlerınden hafıf surette ya-mu ur ugun en anaya ı .. . 

1 Aydın belediyesi beledı'ye b·ı· ·ı· tt d b · d ralanmışlardır. Şofor ıle yo.cular mış ve vı aye en e u cıvar a . . . . 
nasın.a fenni bir itfaiye garajı yap lazımgelen tedbirlerin alınması dan b.rıne hıç bır şey olmaıştıl'. 

derhal kanuni takibat yapılacak· 
lır. Lazım gelenlere tebligat ya
pılmı~tır. Maamafih bu günlerde 
İzmire fazla miktarda kömür ge· 
lecektir, Kömür yüklü iki büyük 
kayığın yolda olduğu bildiriliyor. 
Bu itibarla birkaç gün içinde va·ı 
ziyet düzelmiş olacaktır. ..,... 

tırmaktadır. Garajın yapısı ya· ı için Karata, nahiye müdürlüğüne Otomobil hurcleha~ olmuştur. 
kında bitirilecektir. emir verilmi§tir. Edremit cümhuriyet müddciu-

ft"H&rllllffllllllUNQNlllMlll!UllfflltlfHffllUUlttlllllllllnHtlDJaı•HIUIDWJlflllliU ... 1 ___ .... 

mumiliği kaza hakkında tahkik•t 
yapmaktadır. 
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~ ı 
I5fı Üstün~ eğlen
celi konuşmalar 

TUrk 
Ey Türk! Kendini söylerken a• 

dının bütün be eriyeti şamil oldu· 
ğumı düşünür müsün? (Türemek, 
türümek) yaratılmak, halkolun· 
nıak demektir. (Türük, Türk) 
ten yaratılmı~, mahluk demektir. 
Bu suretle sen kendini anarken 
bütün insanlara ait bir vasıfla a
nıyorsun! 

Tiftik 
(Lehçe) meşrebi veçhile (F e

dik, tef dik) diye bi~ şeyler hece· 
liyerek ash Arapça olup (Tefdik) 
hatta (Tef.tik) kelimeler.ini dit
mek dağıtmak manalarından al
mak ister. Kimbilir., belki de 
Ööyledir. 

Me nevi: 
Herçl o nlydolit ııa teftlyk blt 

Mısır.daki (Teftik) ten di • 
Clik didik olmuş manasınadır. 
ancak bizim ulu akınlanmızda a· 
talanmızm yurtlarından - Hatta 
köpekledmizle bile - getirdiği .. 
miz meşhur Ankara tiftiği nasıl 

olmuf da Arapça ad takınmış! 
Bu cins tiftik keçileri hala Tibet
te sürülerle gezip .duruyor. Gerek 
'.bu tiftikler,, gerek yünleri me§· 
hurdur. Acaba kelimenin aslı 
:CTıbetik) midir? Kendini de, adı· 
nı da OTalardan mı sürükledik ge· 
ti~dik dersiniz? Tiftiklemek = 
aidiklemek te birbirlerine yakm
Üıl". 

Elli 
Bizim (tiftik) biraz çokça di-

aiklenerek Arapçanı11t ilaline dön 

dü. Fakat siz müsteşriklerin keJl· 
<li kanunlarına uygun 

<olarak bazı İ§tiliaklarını görseniz 
;Otte bu zır.vadır!) demekten ken 
dinizi alamazsınız. Size bir dil 
doktor.unun eserinden TürRçeye 
ait bir misal göstereyim: 

Elli - Türk tatar dillerinde 
'(Ş) harfi (L) sesine kalbolunur. 
Çovaşlarm diHnde çok görülür. 
Bu suretle (L), (Ş) olur. Gene de 
ğişme kaaıunlarına u~gun olarak 
(Eş) yerine (Beş) koyabiliriz. 
(Li) de esas.en (Mi) dir. "Nite
kim (yiımi) de duruvor,,. (Mi), 
(elli) deki &irinci lamın tesiriyle 
Cli) olmuş, bu (mi) de (altmış) 
talti (miş) in parçasıdır. Bu suret
te (beşmiı), (biyalmi§) olmu , 
o da (biyalmi) olmuş, o da (bal -
mi), o da (elli) olmuş! • 

Ben ll:ç bir şey söy:Jemiyorum . 
Yalnız dll ilmine uygun şu iştikak
çılığa bakın da bizimkilerle o ka: • 
dar alay etmeyin.. Biz olsaydık, 
(e1li) el gibi on demektir, derdik. 

Buse muanımc:ısı 
Şu İ§t'ikakçılrk meselesi bana 

vn!diyle tahsil esnasında farisi ha. 
camızın (Şerefeddini Y ezdi) ye 
rni, bilmem kime ait olarak söy -
Jedlği (buse muamması) m habr -
lattı: 

Zil ~[ y 1' b hem zıddı ar:kt 
Betad v deorl vü k •bil sblf 

(Arapça. ile, Farisi ile, kalbetmek· 
le, ta.&hif eylemek suretlerinin ya· 
ı·ın dudağından (şarkı~ nın zıddı· 
nı isterim.) 

Şnrkı -run zıddı garbi, garbi· 
nin taahifi (arabi). Arabinin fari· 
sisi tazi. Tazi -nin tashifi bazi. 
Bazinin arapçası luup, luubıın kal
bi bA.'al, ba' lin taıhifi ba-
gaJ, bağalin, farisisi ester. 
Esterin tashifi ii§tür. Ottür 

--- -
Türk - Mogollar.ın tiqafroga 

qarptııkları · hizmetler 
Alber h.amberi 

.tebrik 
E'ransız sanatkarı Alber Lam

berin sahne hayatının ellinci yıldö 
nümü geçenlerde P1miste Komedi 
Fransezde kutfolanmış, Fransız 
cümhurreisi bu merasimde Paris 
büyük elcimiz SUat Beyi birlikte 
hazu bulunmuştu. Alber Lambe
rin ellinci yıldönümü münasebetile 
İstanbul Şehir tiyatrosu re1ısoru 

Ertuğrul Muhsin Bey tarafından 

Komedi Franseze bir tebrik telgra
fı çekilmiş, Alber camber telgraf
la mukabele ve teşekkür etmiştir. 

Son on sene çinde yapılan inki hu) r.efakatinde nıızırı (Konfuç .. 
lapların. en mühimlerinden biri de yus) bulunduğµ lialde (Prens 
şüphesiz tarih inkilibıdır. Bu mil P'si

0

) yi ziyarete gittiği ve orada 
lelin ta iptidadanberi f ıtkırdığı misafirleri izaz ve ikram etmek, 
kaynağı araştırmak, eskiden hiç / öilnasısa güll:lürmck için bazı tem 
kimsenin hatırına gelmemit ola • sil parçalar.iyle Gı·otesk de.nslaı· 
cak ki, Türk milletinin tarihini yaHıldığ1 yazılıdır. lıJntta (Kon • 
Oıman oğullarının tarihile karı§tı fuçy:us) liunn Karşı fena halde 
rır. ve kendimizi kırk çadırlı bir: füddetlener.ek (Rrens R'si)yi tar: 
kabilenin geçmiıinde arardlk. T.a ziY.e v.ermi)':e davet ediyor, fidye 
rih inkilabını yapmakla, "Türk,, olB.rakta bil' kç şehri (P,rens Lu) 
kütlesinin geniş çerçevesini ve ya bağışlabyor. 
dört bucağa kol atıp dalbudak sa: Görülüy.or lii tarih o zamanda 
lıver,en ~ceresini de bir:e "Gazi,, bir nevi temsilin mevcudiyetini ve 
öğretti. Bu meyanda e~i liürkle· taas ubunu bu tem illere aley)ltar 
rin her sahada ettikleri. hizmetle- lığını haber veriyor. Fakat bu 
ri araştırmak vazifeleri her meı· temsillerin mevzu ve tarzlarına 
lek erbabı arasında payedilirken dair etraflı malumat bulamıyo-· 
hen de tiY.alro sahasını arattırma ruz. 
ya baş} adım. Buı araştırmıya giri• Çin tarihi; Çinde tiyatronun 
şirken - yıalan söylemek iste • müessisi olarak (713 - 756) ya· 
mem - ümitsizdim, hiç bir şey kadar liüküm süren, imparator 
bulamıyac.ağımı tahmin ediyor• (Hüan - Çun,g) u l<aydediyor.: 
dum. Çünkü tİY.atroya ait bütün ilk defa olarak, bu imparator, ver 
bilgilerimiz eski Yunana (İsadan diği hususi bir temsilde son dere·' 
evvel 500 senesine) dayanıR kalı• ce alkışlanan aktörleri gördükten 
~ordu. Hiç, biı· zaman or.ta Asya.. ~onra, ileride Çine okumuş ve ha· 
da bu tarihten asırlarca evvel bi~ zırlanmış sanatkarlar yetiştirmek 
zamanda temsilin ba~lamış oldu • üzere bir müessese ( Konservatu·· 
ğuna dair bilgimiz yoktu. Esasen var) kurulmasını emretmiştir •e· 
bunu şimdiy:e kadar içimizden bura~ yüzlerce KIZ ve erkek tale-o 
kimse aramamıştı, buna ait eserle be alınmıştır. O zaman bu mües-· 
ri buldurmak, tetkik etmek, onla sese bir Armut liahçesi yamda ol.; 
rı mehaz olarak almak lüzumauz duğu için, bugün bile Çinde tem· 
du, zira daha, eski Türklerle nia- sil sanatkarlarına (Armut bahçesi 
belimizi öilmiyorduk. 0nlarla ak talebeleri - Li - Yüan - Çu - · 
r.abn ı ı iatemiy.orduk: ki, onların ti) elenmektedir, ve Çinde aktör-· 
medeni31cte ettikleri hizmetlerle ler halii. imparator (Hüan --: 
müftehir olabilelim. Ben bu işe 1 Çung) tan sanatın müessis ve ha-' 
ba§lamayı gö~e aldığr.m zaman misi gibi hörmetle bahsederler. 
:ık evvel Çin tiy:atw talihini karış Çünkü cidden l>u imparator, o· 
tırmayı faydalı buldum. sanatkarlar yetiştiren müessesede 

- 2 - bizzat' muallim ve mürebbi ola.-
Resmi Çin tarihinde temsile ait rak çalışmış1 bir çok temsilleri sah 

ilk bahsin geçtiği tarih, İsa doğ - neye koymu tur. Fakat Çin tal"ihi
madan evvel (1140) senesdir.Yal nin verdiği bu malumata bakıp ta· 
nız bu tarjh bile Orta Asya mede- imparator (Jiüan - Çung) haki.o 
niyetinde eski Yunan tiyatrosun - katen Çin tiyatrosunun müessis ve· 
dan e:v,vel, bir temsil sanatinin banisi olarak kabul etmek doğru· 
mevcut olduğuna delil addofmıa.... olamaz. Temsil sanatının Çinde 
bilir:. de o tariliten asırlarca evvel, her 

(Şang) aülaleııine menıuP, im• 
par:atör (Bu) nun sevgilisi olan 
(Tank-Hi) ye pek bü)Jük bir. sa -
ray: yaP.tırdığınr. ve bu aaraY.r: he
diye ederRen, (Tank-Hi)yi eğJenı 
dirmek için mızıkacılarla ber.abeı: 
kızlardan mürekkep oir.- raks ve 
temı;il heyeti de gönderdiğini ta .. 
rib kaydedi:v.or. Bu.ıkayrttan sonra 
Çin tarihinde !Srulan e~l (500) 

y,ıerde olduğ~ aibi, se~gj dastan·· 
larından, dini rakılardan ayjn}er

deki merasimden doğmuş ve te
kemmül etmiş olduğu muhakkak
b.r.. Yalnız belki Çin tadhinde 
bir imparatorun sanat.karlara ders 
v,erme&i, temsille.de me§gµl olma: 
sr, bu sanata yakından:: alaka gÖs-' 

termesi birinci def.a valb olduğu· 

için tarih bunu ehemmiyetle kay;• 
detmiştir. Esasen Çin tarihi, Çi-' 
nin değil, Çin imparatorlarının ta! 
rihidir, hi~ bir zaman milletin ta 
rihi olmamı~br, çünkü kaydedilern 
•akayi memlelteUen ziyade impa·· 
ratorları alakad'ar edıen me~zular 
olmu§tur. 

senesine gelinciye kadar. temsile 
ait bahis g~emesini iki ~eye 
hamledebiliriz, bunlardan bir.ı ta
assup, diğeri d müverr:ililerin a
§nğ1da izah edeceğimiz ruhi lialet 
lerdir. Çünkü gene Çin tariliinde 
lsadan (500) ıene evvel (Prens 

Ne gariptir ki, ~in tiyatr.osu o 

rün arapçası cemel, cemelin tashi· zaman olduğu gibi bugüne kadar 
fi hamel, hamelin farisisi bere. da itibar kazanmamı~tır .. 
Berenin tnsifi tere, terenin arap .. Sanat seven münevverler lill 
çası bakle, baklenin maklUbü kub· ı tiyatroyu daima vakit geçirici filr 
le, kublenin farisi&i buse _ dir. eğlence olarak kabul etmişleı:dir: 
Sevgilisinin dudağından bir- buse l Onun için olacak ki, ımüverr.ifJer 
istermiş! .. içinde tiyatro bahisleri ancak Dir 

Zamanımızın sevgililerinden İmparatorla alakadarsa, kayde de-
böyle bir buse istenecek olsa (al ğeı: görülüyor. Bu vü.zdeıı de <>-' 

sana buse! Sersem herif!) diye nuncu asra: kadar Çin tari1'inc1e• 
şırradc bir §amar inarrmez mi?. tiyatroya ait bir. ip ucu bulabit-· 

Bayath izbudak mek imk .. muz oltlyor.. 

Onuncu asırda "Huang - · 
Çung) ismindeki imparator biz
zat tiyatroyJa ve hatta bilfiil ak
törlükle meıgul oluyo.r. Bu imP.a
rator.un aktörlük ettiği zaman bir 
müstear nam takmdıiJ da tarihte· 
yazılıdıı-. "Huang - Çung,, haya· 
tında üç bine yakın kadın ve err
kek sanatkar yetjştirmiş, sarayın
da aktörler,6 en mergµP. vazifeler 
vermiş, o kadar ki nazırlar ve ce
neraller, işlerjni gördürebilmek -i· 
çin aktörlerin iltimaıuna muhtaç: 
olurlarmış, elhasıl bu imparator 
zamanında aşağı yukarı teessüs 
etmiş bir tiyatrocular saltanatı· 

varmış. Hatta aktörler bu meb .. 
zul itibardan cesaret alarak şehir 
de halka adeta zülmederlermiş ve 
bu münasebetsizlik yeni impara"' 
tor "Şun - Çung,, un tahta ÇIK'"" 

masına kadar devam etmiş. 
Çinde tiyatronun inkişafına en 

çok hizmet eden "Cengiz - Han,,• 
olmuştur. Timuçin 1207 de ordu-' 
sunu iyice hazırladıktan sonra Çi
nin garp hudutlarındaki "Tangut· 
= Hi - Ya,, devletini, sonra şi

maldeki "Kin,, imparatorluğunu· 

mağlup etti·ve 1216 dli "Pekin,, e 
girdi. Toürk - Moğolların 120& 
- 1333 istilasına maruz kalan 

Bir. dava 
lzmir HalKevi Güzel sanatlar 

şubesi reisi Münir Hamdi Bey ta· 
rafından yazılan ve C. H. F. kati· 
bi umumiliğince takdir edilerek 
bütün halkevlerinde temsili takar· 
rür eden (Tırtıllar) piyesinden ba 
zı parçaları mehaz göslermiyerek 
plağa alan (Sahibinin Sesi) mü
essesesine karşı, eserin muharriri 
tarafından bir tazminat davası a· 
çılmıştır. 

Ünyon Fransezde 
Bu hafta musikişinaıa F ran· 

çois Cauperinin olümünün 200 ün· 
cü yıldönümü münasebetilc Ün· 
yon Fransezde piy,anist Andre Un
ghvari taraf mdan bir. kon er veri
lmiş, Mösyö Roger Lav.allette ta· 
l'l'fından b:r ınusa.habe y.apılrnış· 
trr. 

Çin ancak bu zaman zarfında, sa- Konserde Couperinin üc parça· 
natım, edebiyatını inkİ!af ettire· sile Chopinden Beethovenden, Li • 
liilmi~tir. ztten ve diğer bazı musikişinaslar· 

Cari Hagemen, "Spiele der dan bazı besteler çalınmıtbr. 
Völer,, isimli eserinde Çine has- Almanyaila Ge~çlik 
r:ettiğj lbsmm 429 uncu sayfasın· tig./ıirolar.ı. 
da şöyle yazıy.or.: Prusya maar.if nezaretinde 

"Ancak ( 1206 -.. 1333) tarihi- matbuat şubesi şefi Ha.llensleben 
ne kadar hüküm süren Moğul İm· tarafından, Prusya gensliği tiyat
paratorları zamanında Çin tiyat .. · roları hakkında bir konforans ve -
rosu yükselmiye başladı. Çünkü- rilmiştir.. Tiyatro müdürü Maisch 
Çin sülaleleri, o zamana kadar bir dahi, gençliğin tiyatrı0lar.ı ziyare· 
kaçı istisna edilecek olursa, tiyat... ti ve bizzat i§tir.akler:i hakkında 
royu hükumete muzır addettikleri· söz söylemiştir. 
için ezmek istiyorlar ve yahut tem Repertuarda, şimdilik şu piyes 
illerden sa1'ay mensupları ve A· ler vardır:: "l. Telle, 2 -- Lange-

ristokrl\tlardan batka halktan marck
1 

3 - Die Glück:s.ritter.,, 
kimsenin istifade. etmemesini te· Bundan sonrası için şu piyes • 
min edi:yoı·lardı. Eski Çin impara· ler oy,nanacakt.cr. 
torları tiyatroyu, halkın terbiyesi "Hejnrich V. Sommernachts • 
üzerine fena te ir yapar diye mu· traum, Götz von Berlichingen, 
zır bulul':orlaxdı. Halbuki Moğo-1 Michael Kohlhaas, Luther auf der 
laı:ı, lfüyle umuma müteallik sanat Vartburg

1 
Die Quitzow.s, Katte, 

larda halim geni set':besti verdi- Tragödie Kleiııt, Seine Exzellenz 

ler.,, der Narı:, ~hneidcl" Vibbel.,, 
Diğer taraftan "'l.86S,, te bası" Tiyatro fiat)ar:ı Berlin için ta 11 

lan "Bro~liaus,, un "~llgemeine mamiyle yeni ve enter.esandır. 1Ik 
cleutsche Real Encyklopödie für mektep talebeleri 40, orıta mektep 
die Gebildeten Etiinde,, sinde dör ve yüksek mektep talebeleriyle ih 
düne.il cildinin.. 4l5 inci sayfasm-· tisas ticaret ve meslek mektebi ta
dan u cümleleri aynen terceme lebelerj ve Sa. S.. S. (fırkanın fa• 

ediyorum: al leşkilab) menscbini için 65 fe-
"Mog~oı i~naratorları Çı'n"ı, G 

~ nik. Büyükler için bir mark. ece 
methedibniye layik derecede iyi müsamerelerinde yer bulunduğu 
idar.e ediy.orla:rdı. lstila ettiklerİ' 

takdirde, herkes girebilir. Fiatlal' 
memlCRetin kanunlarım, adetleri" 

iki ve iki buçuk marktır. 
ni oldnğu gibi bıraktılat ve dinde·==============
ser.bc~tlik: verdiler.. Ancak onla· 
r.ın hüküJ d:arb.:ğı zamanında Çin
de ilim Ye canat inki afa ve iltUtl.e 
miy;e. ha.§l dı. Esasen Moğol illl!< 
pnratorlanıu bir çoğu çok ilim 
kimsel r:di. ÇiD.! onların zamanın. 
da ilk defa olarak ecnebilere açıl·ı 
mııtı, Misyoneder, seyyahlar ve 
bunlar arıwnda ilk defa olarakı 
ta "Marco Polo,, Çine girmişti.,, 

Çin tarihi Türk - Moğol isti
lasına tesadiif e<len "1206 -

1333,, senesi zarfında bilhassa İ• 

irin son derece terakki ettiğini, r 

hatta hail< arasında bile manzum 
görüşmenin sari denecek bir hal. 
de yayılehğım, manzum romanlar 
bile yazıldığını kaydediyor. Bü
tün bunlardan anlaş_ılıyor ki , eski ". 
Türkler her gittikleri yerlere mew 
deniyetlerini de berabe.ı: götürü• ·I• 
yorlardı. 

- Darülbrda\'i -
·' Ertu~rul Muhsin ·' 



" 

KU«iUk Masal: 

Karakzş 
Soğ~k odada tirtir titriyorlardı. 

AnıJ:leri iki gün evvel biraz ek· 
mek bulabilmek için çıkmış gitmiş 
henüz gelmemişti. 

Babaları . ise geçen sene gene 
böyle bir karlı günde gözlerini dün 
yaya kapamıştı. 

Üç karde~tiler. En büyükleri A
li henüz 12 sine hile girmemişti. Ö 
tekiler henüz 1 O ve 8 ;aşlarmda 
idiler. 

Ali iki kardeşinin en büyüğü ol 
duğu için bir soğuk günde onlara 
lazım olan şeyleri temin etmek va 
zifesini kendi üzerine aldı. 

- Evet .. Kardeşlerim.. diyor
du. Evet.. Merak etmeyiniz. Şimdi 
gider ben size odun kömür bulur, 
ondan sonra da biraz ekmek alı-
rım.,, 

Hikayesi 
lum olmak istermisin? .. Ben has
athaneden geliyorum. Senin yafın 
da bir oğlum vardı. Dün ölmüştü. 
Şimdi onun elbiselerini almağa 
gitmiştim. Bu bohçadaki eşyalar 

da onun son yadiğarlarıdır •. ,. 
Ali bu garip sual karşısında bir• 

denbire: 
- Peki .. dedi.. Fakat derhal bu 

cevabını geriye aldı.. Olamaz .• 
Olamaz .. diye bağırdı. 

- Ne için ... 
- Kardeşlerim ne olacak ... 
- Onlar da benim çocuklarım 

olacak ... 
-- Öyle ise .. Peki .. Eve gideyim 

karde~lcrimi de getireyim •. 

Ali i!e büyük hanım tramvaya 
binecekleri yerde Alinin evine doğ 
ru ilerlediler. 

Ali birdenbire sokağa fırladı.. -'$ ~ ~ 

Fakat sokağa çıkması ile gözleri- Ev ufak bir kulübeydi. Ali iterit 
nin kararması ve vücudünün titre mez kııpı açıldı. İçeride bir çığlık 
mesi bir oldu.. ı vardı. Taşlıkta ~n küçük kardeşi 

Müthit bir fırtına çeneleri biri.. ağlıyor .. Odadan da bir kadın se
ibirine geçiriyor, ağaçları bile yer- si yükseliyordu. 
]ere yatırıp kaldırıyordu. Fırtına- N - e var .• 
nın arkasından da lapa lapa ya• -Annem hastalanmı~ .• 

Kim icat etti ? 

Elektriği kim yaptı? 

Çok eski zamanlarda eski Yu· 
nanlılardan T ales isminde bir a
lim kehribarı sürtünce cisimleri 
çektiğini gördü. 

llk elektrik makinesini Alman• 

yada Otodökerik isminde bir a
dam 1650 senesinde yaptı. 

ltalyalı alim Galvani 1791 sene 
sinde bu işi intizam altına soktu. 

1 elefonu kim 1Japfı? 
Telefonu evvela 1854 senesinde 

Bursel düşündü. Amerikalı Gra -

ham Bel 1876 senesinde tatbik et• 

-········ı········ ............... -........ :.-::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::... 
~········ ............ B~·~·İ~;·~··· Biliyor musunuz ? 
:: .................................. ···:·.:·:: ::: ::: :::::::::::: :::: :::::::::::: ::: : :::::: :: :::::::::::::::-....... ·-····-····· ··· · ·············· . 

Al/ahın Ne1tri 
Allahın nehri neresidir biliyor Çün!tü ... J... ...nyada pek 

musunuz? volkan vaı ~ur. Bu yanar daği 
-Hindistanda Himalayadan çı men çok zaman fışkırır, atef 

kan ve Bingale körfezine dökülen kürür. Ateş püskürmese bile' 
Ganj nehri. leler fazla olur. Tabii taıtan 

Himalayalar dünyanın en bÜ· binalar derhal çöker. Halbuki 
yük dağlarıdır. Kat kat yükselir. ta binalar kolay kolay çökmeı· 

Bu dağların içinde en müthiş ca - f Belli almıyan ada/o 
navarlar vardır. Yağmur çok ynğ A nın carkında büyük bir 

k ld 
... . . sya ~ 

dığı ve çok ta sıca o ugu ıçın a- anus vardır. Bu deniz öyle S 
ğaçlarda çok büyük ve yapraklan yt• k' D"' ne bu"'yu"k fı 

ır 1... unyanı n 
serttir. Yani insanlar zorlukla ya· sı tayfunları burada olur. 
şıyabilirler. En büyük volkanlar birden 

Bu ağaçlar mmtakasmdan daha burada çıkar. Birdenbire kosk 
yükseklere çalılıklar ve nihayet bir ada batar. Bir kaç gün so 
buzlar mıntakası başlar. Bu mınta b. · d tay çıkar? 

ır yenı a a or a . 
kalarda müthiş uçurumlar arasın On beş gün sonra bu adayı 
da sular akar ve bu kollar toplana k · t · e "nde bulama me ıs ersenız y rı 
toplana Ganj nehrini vücude geti 

nrz. 
rir. Hintliler bu nehrin kaynağına k Dünyanrn en sıca qe 
doğru gidemedikleri için Ganjı 

yüksele yüksele Allahm yanından 
akıyor zannederler ve hu nehire 
(AJlahin nehri) ismini verirler. 

Bunun için Ganj Hintlilerce 
çok .makbuldür. Günahı olan Ganj 
da br kere yıkanırsa günahları te
mizlenir. 

Dünyanın en sıcak yeri ner 
dir? Biliyor musunuz. 

Dünyanın en sıcak yeri Hind 
tanın garbinde Tar çölü denil 
mıntakadad ır. 

ğar.t kar her tarafı hem beyaz ört- Ali büyük hanımı unuttu. Koşa 
müştü. rak içeri girdi. Annesi soğuk oda- ti. 

Ali bu manzarayı gördü .. Etra- da kuru tahta üzerinde yere uzan Elektrik pilini kim yaptı? 
fına haktı. Yırtık caketinin yaka.. mış yatıyor ve (ölüyorum .. Ölüyo İtalyalı Aleksandır Vulta 1800 
sını kaldırdı. Ne yapmak istediği- rum) diye haykırıyordu. Annesi A seneiinde pili buldu. İşe yarıyan 
mıi lıendi de bilm 'yordu. 1 )iyi görünce birdenbire gözleri par pili de Jorj Klanşe 1876 da bul-

Doğan çocuklar ilk defa Ganj
d a yıkanır. 

Ölen Hintliler ölülerini yaktık
tan sonra küllerini Ganja atarlar. 
Allahm nehri bu külleri alıp cen-

1Ieriye doğru giderken bunu du.. Iadı: -Ah yavrum .. diyebildi. Ve d u. 
şünmeğe başladı. birdenbire gözlerini kapadı. 

nete götürür. 

1'1lf ~al~~~ğıyor fırtına hala ,. :'{. ,,. 

devam1~R}.Y.ru-<Ju. Alinin yüzüne Şimdi üç kardef büyük hanımın 
şiddetli fırtına kamçılar attıkça en sevgili evlatlarıdır. Yavrularım 
Alinin aklı başına geldi. Ufak ze- düşkünlere yardım etmeği kendi. 
kası ile vaziyeti düşündü. nize en büyük vazife biliniz. 

- Bana biraz para lazım .. dedi. Masalcı 
Para .. Para .• 

Elektrik fı~ınırıı 
kim hµldu? 

1881 de elektrik furununu Si-
m~ns buldu. Bir pute içinde elek· 
trik ile bir kaç kilo gram çeliği e
ritmege muvaffak oldu. 

Eskimolar kimdir? 
Buzlar memleketinde yaııyan 

insanlar Eskimodu . Şimdiye ka· •i 

dar yapılan araıtırmalarda Şimal 
buz memleketlerinde Eskimolara 
tesadüf edilmiştir. 

Eskimolar deyip te geçmeyiniz. 

Kartalların 
Kurnazlıkları 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Bunlar çok medeni insanlardır. 

Muntazam evleri, muntazam pos
taları, muntazam elbiseleri vardır. 

Kartallar hazan avlarını d• 
kolay ele geçirme~ içm bir Ç 

kurnazlıklar yaparlar. 

Sokakta hiç kimse yoktu. Bu pa 
rayı nereden bulacaktı. Etrafına 4~flllilllllllllllillllillınıınllllllilllll 
bir kere daha baktı. Lapa lapa ya 
ğan karlar arasında gözleri evle .. 
rin bacalarını gördü. Apartman
ların tepelerinden çıkan dumanla

1934 11111ınım11111u~nınııııı ITT~ 

ra baktı. 
Buralarda yaşıyan in.sanları dü 

şündü. Bir evin kapısını çalup bir 
şey iıtemeği kendisine uygun bu
lamadı. Bu dilencilik olacaktı. A~ 
li dilenci olmağı o dakikaya kadar 
zihnine getirmemişti. 

Bu esnada bir seı oldu: 

- Oğl;·.m .. Oğlum .• 
Ali 'lrırdenhire başını çevirdi. 

Köıe haıından ihtiyar bir hanım 
çıkıyordu. Kucağında koı koca
man bir de bohça vardı. 

- Oğlum .. Şu bohçamı bana 
tramvaya kadar getirir misin? 

- Peki efendiın .. 
Ali bohçayı aldı. Hanımın arka 

sın dan yürümek istedi. Fakat ha .. 
nım kar üzerinde yürüyemediğini 
ileriye sürerek: 

- Yavrum .. dedi.. Şu eliımden 
de tutuversene .• 

Ali bunu da kabul etti. llerli
yorlardı. Konuımağa haıladılar. 
Ali batından geçeııleri birer birer 
anlattı. Babasının öldüğünü, ann.e 
sinin iki gündenberi gelmediğini, 
belki de bir yerde bir felakete uğ
radığmı )ave etti. 

İhtiyar hamın .• Bu sözleri dinı
lerken gözleri ufalıyorve kızarıyor 
du. Ali ı3zünü l>itimıeden o af la 

mağa bati adı: 
_ Yavrum .• dedi. Benim oj-

Gürbüz Çocuk li 
Fakat hunu söyleyince aklınıza 

ev yerine muazzam apartmanlar 
gelmesin. Hayır. Eskimoların evi 

_ buzların altındadır. Muntazam pos 
tarını taşıyan köpeklerden elbise
leri de halis ayı postundandır. 

QUzel CjOCUk mu
saba kasına iştirak 

edenler: 2 müsabakası 
1933 senesi başında (güzel 

Ye güzbüz çocuk müsabakası 1 
açmış, birçok güzel yavrular _ 
tanımıştık. -

Bundan başka güzel ve gürbüz 
yavrulara hediyeler de Yermiştik ., 

"19 i4 senesi güzel ve gür· 
büz çocuk müsabakası,. na da 
gelecek haftadan itibaren baş 
hyacağız. 

İşte onlardan birisi, kuvvetli 
hayvan gördükleri zaman büt 
kartallar bir araya gelirler ve 
birden uçmağa başlarlar. 

O zaman korkan hayvan bir 
re doğru kaç.mağa başlar. Ka 
lar bunu farkedince hayvanı uç" 
rumların kenarına doğru götiif 

mek isterler. 
Bir tane kartal da bu hayYa,,I 

üzerine çullanır. ~ 
Birdenbire hücuma uğrıyan 

vallı hayvan sersemleşir, başı d6 
ner ve uçurumdan aşağıya yu\'ııJ 
}anarak ölür. I 

Artık o gün kartallara deht" Üı<uyucularımızm buna şim 
diden hazırlanmaları için şu 
şartlarımıza dikkat etmelerini 
rica ederiz : 

1 - Yavrularmızın aon re-
6 

simlerini çıkarınız. _s 
' , ___ e_i_L __ M_E_c_E _ _,,..1 

~ 

_b_ir __ z_iy_a_f_e __ tv_a_rd_ı_r_· ~------~ 

lzmlt CUmhurlyet Halk 
Fırkası vlllyet idare he
yeti reisi Esat Beyin kızı 

TUrkln H. 

2- Bu resımler kartpostal 1 
büyüklüğünde olacaktır. __ 

3 - Resimlerin arkasına 1 
kimin yavrusu olduğunu oku· 
nakh yazncaksmız. = Cenup kutbunda Eskimo 

4 - Bu resimleri {V AKIT 
çocuk sayıfaşı muharrirliğine) 
göndereceksiniz. ~ 

var mı? 
Eskimolar yalnız Şimal buz 

memleketlerinde vardır. Cenubi 

buz memleketlerinde şimdiye ka· 
dar henüz bir insana tesadüf edil 

Memleketin her tarafından § 

bütün müsabakaya gönderi· ij 
lecek resimler gazetemizde ~ 
basılacakbr. memiştir. 

Bundan sonra yapılacak Japonların evi? 
seçme şeklin ı gelecek per· 

Japonyadaki evlerin yüzde dok şembe günü ilan edeceğiz. ~ ... 
Ş. d"d '-1 f sanı tahtadandır. Hatta daglar 
ım ı en ÇOCUK armızın o· ~ . . . 

a .. fı b J ~ mmtakaım.dakı evlerm hepsı bı-
ıJ\ 1! 11 r '1 1.,1 11! ol•' ı' 

ı .ıl,ı. lı "' 1 1 ' lı ,1 .... lıl il 
lO~ra nı anr ayınız ili!! . 

•mlllll!lllllllD"'I rer katlı klübedır. 
b Milyonerlerin evi bile böyledir. 

il·', .lı. ı.lı 11 1 ıl .1.ılı, '!,;,·.' 

150 okuyucumuza 
hediye veriyoruz 

Bu haftaki bilmecemiz yep yel 
bir şekildedir. Bu bir darbı ~ 
seldir. Yalnız sessiz harfleri ~ 
dır. Sesli harflerini siz bulunuı 
darbı meseli ortaya çıkarınız. 

(Ç. kk. ş. nç. b. ky. r. 1. r. ) -
Doğru halledenler arasında lıl 

okuyucumuza muhtelif hediy/ 
Vt'receğiz. Hediyelerimiz içi .( 
çikolata, kitap, kart, bisküvi .,,. 
dır. 

~ lsmlerinizi ve adresieriniıİ I' 
k1.ml\klı yazınız. 

§ hal varakalarını (Vakit ~ 
cuk sayfası muharririne} adre• 
gönJeriniz. 
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= E . ~ ' 8 l skı Lf""'a a" ) 
~ Eıki zamanın pafalarından biri Diye bağırır, paşa sanki etra ~ 
f debdebe, darata, şatafata alıtmıf fında sıraya dizilmit bendega.nı j 
~ olduğu için devir değifip te bu varmış gibi selam verip geçermış. il 
~ debdebeden eıer kalmayınca ha · Bir gün Pata sokağa çıkarken) 
~ yali ile yatamıya batlamış. kaloş kundurasını giymek iıtemİf, 
~ Utaklardan, kölelerden, harem yegane ağası aramı§, taramış bula \ 
f ağalarından, l-.'\hyalardan kala ka mayınca: J 
~ la evinde bir tanesi kalmıt. Fakat _ Onları kahya efendi giyip so ~ 
~ pa!a buna tenbih etmit, her sabah kağa çıkmıt olacak. ~ 
~ paşa kalkınca bu zavalr. ~ğ~ s~f~. • Demiş. Pata hayretle sormut: f 
~ ya bakan kapılardan bırının onu· _ Hangi kahya... Bizim evde\ _ 

~ ne çık~r: . . . kahya filan kaldı mı? I _ Sa•a bir if vereyim amma bir kefil 
~ - Kahya efendı, baş kalfa, ıkın .. t b·ı·r m·ıa·ın? = · ö 1 d' d b · h b h k = gos ere ı ı ~ ci kalfa, harem ağası, kılerci başı, - .. Y.~ ır c en~ .er sa aw a ~ _ Tabii •• Hasan isminde biri var, 

- Hanım Ef. yanıyorum. l~lmde sön· 

~ ikinci kilerci, ahçı batı haydi top· pının onunde eşek gıbı ne bagırh· ~ ge~ende yath§ım kahvede tanımıttım. 
§lanın, pafa hazretleri geçiyor.. yorsun a paşam? ~ Ama şimdi bulamam, ~ünkU nerede 

mlyen bir ateş var. 

- Daha ne istersiniz !. 

buz gibi ... 

Dıtar1sı 
~ııııııııııııı·....-..a ı n eııı""'•""""'''111nt11111Mlllı1uııııııı ıı ıııı 11 1111 11 11ırıııııı 111111111ııı ıı ııııı11 1111ııııııııııı111wıııı ıııııııı111ı~ Yat ti A ı bel 1 i de§ ildir• 
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Fuat Paşanın 
hediyesi 

1 
Kız mı, oğlan mı? ıı 

Kürük Süheyli.ya dad111 tel , 
:r ar: 

Fransızlar bir fıkra naklediyor 

!İr etti: 
'i" _. Süheyla haberin var mı 
ıbu akıam gökten sana bir kar 
det geldi. 

- Kız mı, oğlan mı? 
-Oğlan. 

-Adı ne? 
- Daha adı belli değil ••. 
- Öyleyıe oğlan olduğun 

ne biliyoraunuz?. 

Aradaki fark 
Büyük bir ziyafet veriliyordı 

Herkes ıeldiii halde bir kan k 
ca henüz gelmemi9ti. Hazır bu 
lunanlardan bir zatın karnı çol 
tan acıkmıı olduiu için dehıet· 
1i sabırsızlanıyordu. Aradan ya 
nm saat geçtiği halde karı koca 
dan hala eter çıkmayınca ev sa· 
bibi yemeğe ba,Iamak fikrinde 
bulundu. Açlıktan gözleri dö • 
nen zevat hemen atıldı: 

- Ben de o fikirdeyim, dedi. 
Çür.lcü yemek yerken de onları 
bekliyebiliriz, halbuki onları 

beklerken yemek yiyemiyoruz. 

Müşabehet 
Gayet mendebur suratlı bir a 

dam köpeğini kaybetmi,ti. Dit· ı 
leri f ırlamıf, ıuratı acayip ve 

1 menhus bir :köpek bulundu. Fa
kat köpek onun mu değil mi? 

l
c1 Bulanlar şüphe içinde idiler.Bir 

adam dedi ki: 
- Yahu bir köpeğe, bir de ıa 

1 
hibine bakınız, hemen köpeğin 
bu adaıtıa ait olduğunu anlaraı 
nız. 

~-" -.wwwıldddlllr.uııııırmııumnmıımı U 

Müşteri meselesi 
Meıhur Selanikli tacirlerden bi 

rl dükkinm üstüne "Keıfi oğulla· 

n,, dtye tabela yaptırmış bunu gö 
ren ahbaplarından biri: 

-Yalw, demiş. Benim bildiğim 

senin bir kız kardeıin var. Halbu· 

ki Keşfi • oğulları diye yazdır · 
mı,sm .. 

- Evet, müşteriler benimle kız 
kardeşimln ismini karıthnnaıın • 
lar; diye.. 

Anlaqışlı çocuk 
Muallim Bey müfredi ve cemi 

çocuklara öğrettikten sonra en or· 

ta sıradaki bir afacanı kaldırdı: 

- Söyle bakalım, Ahmet Efen 
41.. ~uğun cemi nedir? 

- ikimiz efendim .• 

Bir ecnebi gemicisi f ırtmalı bir 
denizde balmıt olan bir Türk va • 
puru efradını ve yolcularını kurtar 
m19lar. Kurtulanlar arasında Fu • 
at Pata da varmıf. Karaya ayak 
bastıkları zaman Fuat Paşanın ma 
İyeli kendilerini kurtaran gemi 
kaptanına bir hediye vermekten 
bahıetmiıler. Fuat Pata demit 
ki: 

- Eier kaptan Fransız ise ken 
:lisine bir istavroz hediye ediniz. 
eğer lngiliz ise 1000 lira veripiz. 

Garson ve cennet 
- C.raoıı, yarım ıaattenberi 

biftek bekliyorum r 
- Biliyorum beyefendi. Bütün 

müfteriler sizin gibi sabırlı olsa• 
lardı, garsonluk yapmak cennet· 
te yafamağa benzerdi! 

- Doğduğum gün olduğunu 

bildiğin halde böyle ellerin bot 
geliyorsun! 

- Seni daha kolaylıkla kolları 
mın araaında sıkmak için sevgi· 
1. ' un. 

- "Evimde yalnız benim sö
züm geçer ! ,, 

- "Hakkın var, ben de senin 
gibi bekarım.,, 

Müziç misafir 
Salamonun yeğeni üç haftadan 

beri evinde müsafir. Herif yiyor, 
içiyor, Salamonun içinin yağını 

eritiyor. Aradan üç hafta geçtiği 
halde kalkıp gideceğe de benzemi 
yor. Nihayet Salamon dayana
mıyor. Yeğenine diyor ki: 

"- Bana baksana, uzun za .. 
mandanberi karından çocukların· 
dan ayrı kaldın. Acaba onların 
seni görecekleri gelmemit mi
dir?,, 

Müziç misafir hemen cevap ve-. 
rıyor: 

"- Çok doğru söyledin amca. 
İyi ki aklıma getirdin, hemen ka· 
rı.ma bir mektup yazayım da ço
cukları alıp ta buraya gelıin !,, 

Uyuyor musun? 
Rebeka yatakta kocasını dür

tüyor: 
- "Miton uyur musun?,, diye 

soruyor. 
Miton cevap veriyor: 
- "Hayır, ne var?,, 
- "Yarm bana yeni f&pkamm 

parasını verecek misin?,, 
- "Rica ederim, rahat 

beni, uyuyonım !,, 
bırak 
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Şadi aevgilis' nin güler yüzünü 

görünce sevindi: 

- Galiba dedi. Vaziyet müsa · , 
it. .. Hemen bab~na gidip seni isti
yeyim mi? 

- Evet. .. Çünkü timdi terzinin 

faturası geldi. Para verdiği için o 

acının üstüne gidersen muhakkak 
razı olur. 

Kızım mektubunda 

canı sıklldı§ını yazıyor. 

Acaba kocası olacak hay· 
van, gene onun kabahat
lerini mi görmiye başladı? 

- Yahu sinemaya glde

ce~lz, yıkanmıya lüzum 
var mı? 

-Bir kadına hediye edil· 
mek Uzere iki paket cıgara 
istiyorum. 

- "Hanım,, mı ? 
- Hayır hizmetc;i .. 

meselesi 
Şaziye Hanımefendi ilk defa 

mahkeme huzuruna çıkıyordu. O 
kadar kalabalığın içinde kendisi • 
ne yaşı sorulacağını hiç bilmediği 
için hakimin: 

- Kaç yaşındasınız? 
Sualine kartı ~aşaladı. Ağzın 

dan kaçırdı: 
- Yirmi altı .... 

Bu sefer de hakim faşaladı: 
- O kadar görünmüyorsunuz! 
Dedi. Şaziye Hanım büsbütün • 

fallamıfh. Demek o kadar da gö· 
rünmüyordu. Bu nezakete kartı te 
şekkür etmemek ayıp olurdu, ki • 
bar lığa yakışmazdı: 

- Teşekkür ederim hakim be 
yefendi ! 

Diyince hakim dik dik baktı: 
- Yani daha fazla görünüyor· 

sunuz, demek istedim. 

Bir başka mahkemede: 
Hakim - Kaç yaşındasınız? 

Hanım - Otuz iki ... 
Hakim - İyi ama siz üç sene ev 

vel de otuz iki yaşındayım demiş
siniz. 

Hanım - Tabii. .. Ben bir sene 
başka, ertesi sene b:lşka türlü söy 
lemekten hoşlanmam. 

Bir mevki sahibi 
Mahallenin uçarı çapkınların • 

dan Kani iş güç sahibi olamamıf, 

serseriliği herkesi bezdirmiş, sar· 
hotluğu, serketlği herkesi bizar 
etmittı. Kılığı kıyafeti pek peri • 
şan bir halde olan Kini bir gün 
f evkalide tıklatmıf, yeni elbise, 
fapka, pabuç ve palto ile mahalle· 
de görününce herkes şatırdı: 

- Hayrola, Kaniye galiba pi • 
yanko vurdu! 

Dediler. Fakat öyle olsa duyu
lurdu. Nihayet kendisi gibi serse • 
ri arkadaşlarından biri sormıya 
cesaret etti: 

- Ne o Kani, mirasa mı kon• 

-Ali Emiri merhum 
Ali Emiri merhum haıta ya· 

tağında kendisini ziyarete geler. 
bir doktor arkadaşına: 

- Halimi gördün mü. bira · 
der? Dedi. O kadar fenala.tbrr 
ki eğer aktama birisi gelip te öl 
düğümü haber vermişse hiç hay· 
ret etmiyeceğim. 

Ali Em iri Efendi her hastalar 
maya başladıkça tabiatini bild 
ği için hemen çar!ıdan alelice' 
dört beş tane "lazımlık., alır · 
yatak odasına sıralar, sonra ya 
tağına girer, yatarmı!. 

1 Gene böle yaptığı hastalıkla
rından birinde kendisin Süley · 
man Nazif merhum ziyaret et • 
mi§. Ali Emiri Efendi hastalığı· 
nın ağırlığından şikayet ederek 
öteki dünyaya nasıl gideceğin: 

anlatmış: 

- Nazif, demiş. Ef'alim de 
şüphem var ama amelim ıağlaır 
dır. 

Süleyman Nazif odanın etra 
fındaki lazımlıklara bakaru 
cevap vermiş: 

- Belli! 

Zavallı muallim 
1 Süheyla mektepten ağlıyarak 
1 geldi: 
- - Anne, hani bir muallin; 

hasta olduğu için dün erken a · 
zat olmuştuk ... 

- Ey, peki ne olmuş? .. Zaval 
lı adam ... 

- iyi olmuf, bugün geldi. 
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Geri - ileri 
Bir maarif müfettiti bir köy 

mektebini teftiş ederken çocuk • 
ları sınıfta ayrı ayrı imtihan et • 
miş. Sonra çocuklaT terbiyei bede 
niye muallimleri tarafından talim 
yaptırılmak üzere bir sıraya dizil 
mişler. 

Mfettiş beye arzedilmif. Bah 
dun?· çe büyük olduğu için çocukla 

- Hayır canım, büyük bir şir- mektepten hayli u2aktaki duva • 
kete girdim. 

rın dibinde sıralanmışlar. 
- Ne vakit?. . Mektebin kapıaında müfettit 
- Evvelkı gece sabaha karşı... b kt ki d' 

E 
"" . - ey uza an çocu arı seyre ı -

f karı umumıye yormuf. Müdür yavatÇa kulağına 
Methur muharrilerimizden biri 1 iğilmit: 

arkadatına dedi ki: · - Beyefendi, talebemizi naııl• 
- Birader efkarı umumiye uya buldunuz?. 

nıyor. Buna hiç şi\phe yok .. Onun - Çok geri .. 
için ··aman bir makale yazmak is· Bunun üzerine müdür uzaktakf 
ti yorum. talebeye seslenmiş: 

- Tekrar uyutmak için mi? - Çocuklar biraz ilerleyiniz! 



Okkadan kiloya, ar~ından metreye 

eni ·· çülere hazır an n 
Alış veriş ederken aldanmamak ve faz
la para vermemek için listemizi okuyun 

Bir Kanunusaniden itibaren ye- 73 (55,900); 74 (57,680); 75 
ni ölçüleri kullanmağa başhyaca• (58,459); 76 (59,239); 77 (60,
ğız. lkfuat Vekaleti ölçü ve ayar- 019); 78 (69,'798); 79 (61,577); 
latrnüdürlüğüh ika kolaylık ol• 80 (62,357); 81 (63,136); 82 
mak maksadile derhemi grama, (63,915); 83 (64,695); 84 (65, • 
okkayı !kilo grama çevirme; mi.. 475); 85 (66,254); 86 (67,033); 
maı· rşmını metreye, çarşı arşmı· 87 (67,813); 88 (68,592); 89 
nı metreye, endazeyi metreye çe - (69,372); 90 (70,151); 91 (70, • 
virme; eski dönümü hektara, bin 93L); 92 (:71,710); 93 (72,490); 
arşını murabhaını metre murabba 94 (73,269); 95 (74,048~; 96 
ına çevirme; kileyi litreye çevirme (7.4,828); 97 (75,607); 98 (76, -
cetvelleri hazırlamış bundan baş - 387); 99 (7'ı,16S); 100 (77,946); 
ka okka ile fiat, kilogramla fiat; 110 (85,740)1 120 (93,535); 125 
carşt ar§ını ile fiat, metreyle fiat; (97,432); 130 (101,329); 140 
dönümle fiat, hektarla f.iat; kile i- ( 109, 124) ; 150 ( 1I6,919) ; 160 
le fint, litreyle fiat li!teleri d yap (i.24,713); 170 (132,508); 175 
mıştır.. (136,405); 180 (140,302); 190 

Bu listelere göre, sabhta bir bi- (148,097) ; 200 ( 155,891) 21 O 
na W"Şını murabbaı 0,574564 met- (163,686); 220 (171,481); 230 
remurabbaı, bir metre murabbaı (179,275); 240 (187,070); 250 
1,745450 bina arşını murabbaı; (194,865); 260 (202,659); 270 
bir çarşı arşını murabb ı 0,4624 (210,453); 280 (218,248); 290 
metre mural:ibaı, bir metre murab- (226,043); 300 (233,837); 
baı 2, 162629 çarşı ar§ını murab - 310 (241,632); 3~0, (249,426); 
ti ı; bir endaze murabbaı 0,4225 330 (257,221); 340 (265,015) 
metre murabbaı, bir metre murab 350 (272,810); 360 (280,604); 
bar 2,366865 eoda-ı:e murabbaı;bir 370 (288,399); 380 (296,194); 
dönüm= 1600 bina arşını murab 390 (303:988); 400 (311,783); 
baı 919,3026 metre murabbaı, bir 410 (319,577); 420 (327,372); 
hektar (10,000) metre murabbaı 430 (335,167); 440 (342,961); 
10,8~782 dönümdür. 450 (350, 755); 460 (358,550); 

.Ağırlıkta bir okka 1,282945 ki.. 470 (366,345); 480 (374,139); 
logram, bir kilogram 0,779457 ok 490 (381,934); 500 (389,728); 
ka; bk dirhem 3,207362 gram, bir 550 (428,'ıOl); 600 (467,674); 
~ 0,311783 dirhemdir. 650 (506,647); 700 (654,620); 
Kunı taneler maddelerde bir ls 750 (584,593); 800 (623,566); 

fanhul kilesi 0,37 litre, bir litre 850 (662,538); 900 (701,511); 
2,702703 İstanbul kilesidir. 950 (740,484); 1000 (7.79,457); 
Halkı, en çok alak dar eden, u: 1100 (857,403); 1200 (935,348); 

Bi Kanunu sanide çarşıda ~ ış ve 1300 (1013,294~ 1400 (1091,240) 
ri n d yapa<:ak? okkayla alınan 1500 (ll69,185~ 1600 (1247,131) 
bi,.. §ey ilogramla alındığı vakit • 1700 (1;325,077) 1800 (1403,023) 
te kaç kuruş verilmekı lazımdır? 1900 (1480,968) 2000 1558,914) 
Bilfar.z bakkaldan okkasını kırk 2100 (1636,860) 2200 (171 805) 
kuruşa aldığınız yiye~ceğe ait 2200 (1714805) 2300 (1792,697) 
bir maddenin kilosuna kaç kuruş 2400 (1870,697) 2500 (1948,642) 
verceksiniz1 Ölçüler müdürlüğü - 2600 (2026,588) 2700 (2104,53il) 
nün hazırladığı ve bizim buraya 2800 (2182,480) 2900 (2260,425) 
dere-ettiğimiz liste, siee o.gün çok 3000 (2338,371) 3100 (2416,317 
hizmet edecektir.. 3200 (2494,262) 3300 (2572,208) 

Serbest rakamlar okka ile fiatı 3400 (2650,154) 3500 (2728,099) 
daire içindeki rakamlar da bu fi . 3600 (2806,045) 3700 (2883,991) 
atın kilo esasında göreceği tadili 3800 (2961,937) 3900 (3039,882 
göstermektedir. 4000 (3117,828) 4100 (3195,774) 
1 (0,779); 2 (l,559); 3(2,338); 4200 (3273,719) 4300 (3351,665 
4 (3,118); 5 (3,897); 6 (4,677); 4400 (3429,611) 4500 (3507,557) 
7 (5,456); 8 (6,236); 9 (7,015); 4600 (3585,502) 4700 (3663,448) 
10(7,794) ;11 (8,574); 12 (9,353) 4800 (3741,393) 4900 (3819,339) 
13 (10,133); 14 (10,912); 16 5000 (3897,285~ 5100 (3975,231) 
(11,692); 16(12,471) 17(13,250) 5200 (4053,17-6} 5300 (4131,122 
18 (14,030); 19 (14,810); 20 5400 (4209,068) 5500 (4287,014} 
(15;588); 21 (16,368); 22 (17, • 5600 (4S64,959) 5700 (44112,904) 
148); 23 (17,927.); 24 (18,706); 5800 (4520,951) 5900 (4598,796) 
25 {19,486)-; 26 (20,265); 27 6000 (4676,742) 6100 (4754,688 
(21,045h 28 (21,824); 29 (22, - 6200 (4832,633) 6300 4910,57.9) 
604); 30 (23,383); 31 (24,163) 6400 (4988,525) 6600 (51'44,416) 
32 {24,943); 33 (25,722); 34 6700 (5222,362) 6800 (5308,308 
(26,502); 35 (27,281).; 36 (28, • 6990 (5378,253) 7000 (5456,199 
060); 37 (28,840); 38 (29,619); 7100 (5534,145) 7200 (5612,090) 
39 (30,399); 40 (31,178); 41 7300 (5690,036) 7400 (5767,982) 
(31,968); 42 (32,737.); 43 (33,- 7500 (5845,928) 7600 (5923,873 
517); 44 (34,296); 45 (35,075); 7700 (6001,819) 7800 (6079,765) 
46 (35,SSS); 47 (36,634); 48 7900 (6157,710)8000 (6235,656) 
(37,414); 49 (38,1~3h 50 (38, - 8100 (6313,602)8200 (6391,547) 
973); 51 (39,752); 52 (40,532); 8300 (6469,493)8400 (6547,439) 
53 (41,311); 54 (42,090); 55 8500 (6625,385)8600 (6703,330) 
(42,870); 56 (43,650); 57 (44,- 8700 (6781,276)8800 (6859,222) 
429); 58 (45,208; 59 (45, 8900 (6937,167)9000 (7015,UJ) 
988); 60 (46,767.); 61 9100 (7093,059)9200 (7171,004) 
(47,~57); 62 (48,3Z6); 63 (49, 9300 (7208,950)9400 (7.326,896) 
106); 64 (49,885); 65 (50,665); 9500 (7404 841)9600 (7482,787) 
66 (51,444); 67 (52,224); ö8 9700 (7560;7.73)9800 (7638,679) 
(53,004h 69 (53,783); 70 (5 , • 9900 (7716,624)10000 (7794,570 
SS2); 71: (55,3'11) 72 (55,121); 200000 (15589,140) 300000 

Fransadaki tren kazası faciası 

ırkad bir külçe kem· ğin ö de 
ek haykırıyordu: •• zço •' 

Makinist " Sis vardı, görmedim ,, diyorı 
Fransada, feci \ Te misli göıiil 

memiş tren faciasmr ajans haber 
leıi o1arak nazmıştrk. Dün gelen 
Fransız postası bu facianın t:Jafsi
latr ve resimleriyle doludur. Bu 
tafsilatm hulasası şudur: 

Paristen 20 kilomeh-e mesafe
de Lanyi - T orinyi ile Ver -
Torsi arasında Strazburg ekspre
si, Nansi ekspresine arkadan 
ç.a:rptı ve birçok vagonlar parça ... 
landı. 

Trenler, sis yüzünden şark ga 

rından, birer saat teehhürle ICalk 
mışlard1. İlk tren, yolda Dir ban 
liyö treni kalktığı için durmuştu. 

Sisten kırmızı ışığı göremiyen 
diğer ekspres, hızla ötekine bin• 
dirdi. 180 kişi öldü, 300 kiti ya• 

ralandı. 

Saatlerce, yaralılara hiç bir 
yardımda bulunulamadı. Ölülerle 
diriler, saatlerce, ankaz altında 
kannakarıtık kaldılar. 

Müthiş bir soğuk sesleri kesmiş 
ti. Şuradan buradan hafif inil .. 
tiler duyuluyordu. llK: feryatlar 
kesilmişti. 

20000 (15589,140) 30000 (23383 
710) 40000 (31178,280) 50000 
(38972,850) 60000 ( 46767,42) 
70000 (54561,990) 80000 (62356 
560) 90000 (70151,130) 100000 
( 'l7954, 700) 

Diğer taraftan evvelce çarşı ar 
§ınıyle aldığınız bir şeyin 1 1'8. .. 
nunusanid n sonra metreyle aldı· 
ğınız takdirde kaç. kuruş verece • 
ğınızı de size şu liste gösterecell-
tir: ı • 

Serbest rakamlar çaı·şı arşını ü 
zerine fiatı, kere içindekiler de 
bu fiatın metre üzerine kaç ltu -
ru§ edeceğini gösteriyor. 

10 (14,706) 11 (16.176) 12 
(17,647) l3 (19,118) 14 (20,5'88 
15 (22,059~ 16 (23,529) 17 (24. 
100) 18 (26.474~ 19 (l27,941) 20 
(29,412) 25 (36,765) 30 (44,118) 
35 (51,471) 40 (58,824) 45 (66, 
176) 50 (73,529) 55 (80,882) 60 
(88,235) 65 (98,588) 70 (102,941 
75 (ll0,291) 80 (117,647) 85 
(124,100) 90 (132,352) 95 (139, 
706) 100 (147,058) 110 (161,765 
120 (176,470) 125 (183,823) 130 
(191,176~ 140 (205,882) 150 
(220,588) l60 (235,294) 170 
(249,100) 175 (257,352) 180 
(244,706) 190 (279,412) 200 
(294,118) 250 (367,647) 300 
(441,176) 350 (514,706) 400 
(588,235) 450 (661,764) 500 
(735,294) 600 (882,352) 700 
(1029,412) 800 (1176,470) 900 
(1323,529) 1000 (1470,588) 1100 
(1617.,647) 1200 (1764,706) 1300 
(1911,7664) 1400 (2058,823) 
1500 ( 2205,882) 

Belediyenin k ntarlart 
Belediyenin kantarlannı Kilo 

hesabı üzerine değiştirmelt için 
dün b:r münakasa açılmış, bir mü 
tcahhide verilmiştir. Cumartesi gii 
nüne kadar beled:ye şubelerinde
lci knntarlar tadil cd;Jmiş buluna 
caktır. 

Bütün esnafa yeni ölçüleri teda 
rik etmeleri iç:n ayrı ayrı tebliğat 
yapılmasına devam edilmektedir. 
Bu tekildeki tebliğatın tesiri görül 
müş, yeni ölçü imal eden dükkan 
!ara esnaf akın etmeye ba§l ~mı! • 
tır. 

Üç saat ıonra imdat heyetleri 
gelôi. Hüviyetleri teıbit etmek 
imknnaızdı. Trende birkaç mebu 
tun l>ulunduğu malUındu. Ancak 
aatialia kar:§ı, üç mebusun öldük· 
len anla§ıldı. Bir de belediye re
isinin öldüğü anlaşıldı. Bir dör
düncü mebus ta ağır yaralı olarak 
bulundu. 

Saatler geçtikçe, yaralılann 

ıayııı artıyordu. Huıusi bir tren· 
le yaralılar Pariıe nakledildiler 
ve sıcak bir kiliseye yatırıldılar. 

Çarpan tren, tamamiylc çaTP* 

tığı vagonların içine girmiş bulu
nuyordu. VagonJarı kaldırdıkla· 

n zaman, grup grup cesetler mey 
dana çıkıyordu. 

En ç.olC yaralı ve ölü PaTis -
Nansi trenindedir. Strazburg tre 
ninin vagonlan madeni olduğun• 
dan fazla hasara uğramamıştır. 

imdat vasıtaları ta.marn olunca 
ölüler toplandı. Sıraya dizildi. 
Y.tanya.na konulan ceeetler, iki 
yüz metreyi tuınılar. Birçokları· 

n.ın yüzü tnnınmıyacak haldeydi. 
Üç çocuk cesediyle bir.kaç aylık 
bir yaw-unun cesedi görünüyor, şu 
rada bur.ada Noel oyuncakları sü· 
rünüyordu. 

Bir aralık boğuk, acı bir fer· 
yat iıitildi. Bir kadın haykırıyor· 
du. Ayağı bir vagonun altında 

kalmıştı. "Kurtarın,, diye yal· 
varıyor erişmek, lmrtarmal< 
mümkün olmu;yordu. 

Bir doktor kokain siringn etti. 
ı a\ ôV i • J 1 İ'> 

Vagonlardan birinin altında baş• 
ka oi; a·dam sıkıŞmış kalmıt. Kur· 
tarıcılara: 

- Ha gay.,ret ! 
Diye bağırıyor, yanında can 

çeki~n karısına kuvvet veriyor, 
onu teselli ediyor ... Eaknt: kadın 

biraz sonra öldü. ' 

M kini in sözleri 
~ar.pan trenin makinisti vaka

yı anlatıyor: 

"- Saatte 105 ldlcmetre ile 
yol alıyordum. llecliliür-le haı:e

ket etmi§tim, yal serbestti. Pa
ris • Nansi treninin kırmızı lamba
larını•görmedim.;, 

Sis öyle kesifmiş, ki kazazede 
ler de on mette ötesini görmenin 
kabii olmadığını söylüyorlar. 

.Kaza mahalline gelen nafıa na 
zın, cesctlerirr önünde hayretle 
eğilmiş ve kazazedelere Öeyam ta 
ziyer etmiştir. 

Kurtulan bir gen~ anlatıyor 
Kurtulanlardan biri, Saint -

Cyr müdavimlerinden bir genç 
vaKayı anlabyor: 

"- Orta yerdeki ikinci vagon
lardan birindeydim. Bir aralHC, 
vagonun hattan çıktığını hisset
tim. V.c;.gon kaydı, kaydı ve sol 
devrildi. Ben koridor.daydım. 

Bir. §ey olmadım. Camı kudım 

ve vagon arkadaşlarımın imdadı· 
na koştum. Manzara f.eci idi. Va~ 
gonumuzun yarıdan fazlası par· 
çalan.mı ti. Eer~~d; ini!tiler du
yuluyordu.,, 

Bfr hnrp mey.dam bu kadar 
feci bir manzara ar.zetmemİ§tir. 

bütün bir aile var.dır! Ana, bal>' 
4, 7, 9 yaşında üç çocııK ..• 

Cepler karııtırılıy,or., hüvif 
cüzdanları okunuyor. isimle" 
duyan akrabalar, linbalar, arı' 
lar, evlatlar, herkes, çığlık\,! 
kopararak, cesetlerin buh.ındur 
yere lfoşuyorlar.. Herltes, 'lanJll' 
maz yüzlerden, par~lanmı~ ~ 

~. cutlardan, yakınlarını tanımaS 

c.abalıyor.... I 
Cesetlerin hemen kep inin k0 

ları yüzlerindedir. Facia esnn.sı11' 
da, hepsi yciidecini muhafaza et• 

mek istemişlerdir. Vücutlar kııl' 
lamüliimmadır. 

Ölüler, aramıida birçok askC1 

de var. 
Bir kadın, bir külçe kenıi~ı 

Dir l<an pılitısı yığınının önünde 
diz çöküyor, haykırıyor: 

- Yavrum! ... Benim güzel yr/1 

rum! ... 
Babası yaklaşamıyor, uzaktş 

duruyor: 
J . s . . IA d f - orJ... en mısın ev a ını· 

Bu kan pıhttsınm çocuğu oJdU 
ğunu anlamaJC için insan ancak ıı· 
na olmalıdır-. , .. 

Bütün gayretlere rağmen, Ö iJ 

lerin Hüviyeti kamilen tesbit edile 
memi~tir. Gazeteler, ölülerin ~· 
yafetlerini, tarif ediyDrlar. 

Çarpan trenin makinisti ~e 
şoförü tevkif edilmiştir. 

Matin gazetesi de Fransacl1 

son senelerdeki tren kazalarıı>l11 

bir iatatistiğini neşrediyor: 
1921 de: Batinyola~ ro ölü tOO 

yar:alı. 1919 tfa Seuste 23 ölü gO ı 
yaralı. 1922 de Tıabda 32 ölü s5 
yaralı. 1918 te Rolo'bua-zda :;ı 
ölü 75 yaralı. 1926 da Aşerde ~~ 
ölü 80 yar.ah. 1933 te Sent - ı:.> 

yede 37 ölü 50 yaralı. 
iki ölü daha 

Par.is, 27 (A.A:.) - I:anyi facİ1' 
sında yaralanını§ olan iki kadın l>ı; 
sabah ölmüşlerdir. 

C naze merasimi 
·r Paris, 27 (A.A.) -Lagny deıtl1 

yolu faciası kurbanlarının cenıııe' 
leri kalkarken bu sabah şark istıı5 

yonunda dini merasim icra edil; 
miştir. ., .. ,. 

Makinist ile ate çi serbe~t 
Paris, 27 (A.A:.:..) - Paris - sırtı.~ 

l:iour.g ekispresinin makinistiyle o.; 
teşçisi dün, ekşam seroest bıra1'• 
mışlaı·dır. 

Paris, 27 (A.A)- ReisicürııhıJ' 
M. Löbrön, liugün şark istasyonıl11 

da lanji faciası kurbanlarının et' 

nazclerinin ka:HlırJlma1J.Inda hulul' 
mustur. · 

M. Pol Bonkur., M. Yetiç ile rJ· 
Kimos'un taziyet telgraflarına ıe· 
şekkür etmiştir. 

Ailenin kudsiyetini 
ila için .. 

Roma, 27 ( A.fti...) - AileJ1:; 
kudsiyelini ili için Nt. MussD 
ni tarafın.dan tesis edilen anıı ~ 
gocuk günü R omada bü~ük rııef' 
simle tesit edilmiştir. e 

Augusteumde, resmi erkan ;, 
meml!rinin Huzurunda, çocul; e 
kımmdn mııvnffuR olan annele' 

Acıkh şe~ler mükafatlar dağılm1ştır. r 
Paristc, ölülerin hüviyetleri· Bu merasim, memleketin ııe" 

h l jet ni tesbit iti de. pek acıklı olmu§· tar.afında ayni e emmi yet e 
tur. Sıralanan ölüler arasında, olunmu9lur:. 
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Adlıye y~ng-ın.ı dolayısile çıkarılacak kanun 
us~ ıo.ı:ııı ı ıncı ı.a> ıtııdA) hükmü yenileme suretiyle yeniden 

~ lüzumu kadnr bürolar letkil ilama bağlar. Bu ilama iddia ve 
o{\l.Q\lr, Talep, asliye mahkeme· müdafaa sebeplerile hükmün isti· 
~de •-örülmekte oııuı itlerde bu nat ettiği delil ve sebepler tekrar 
ltiitolaza ve sulh mahkemelerinde edilmek suretiyle yazılır. Alakalı
~Hil.mU,.ııc de ait bulunduğu sulh lar hüküm müddeti içinde temyiz 
ltlthlcrw\.~crift..! arzedilir. edi!meksizin katile§tiğinden bir 

4 -- İ~t'f" imzah bir beyanna- Jikte ıfade ve kabul ettikleri takdir 
'tıtyla fApthr. Beyanname ; tarana de tar:z;m edilecek ilimm altında 
tın ve -~vcutsa dc..~ya vasıl olan h ;ıkınün katile!tiği Ş.ı!rh ve tasdik 
l.rıa iM>er iit:erine iltihak etmi' bu olunur. 
~ ft~ncü !ahrsb.on i~im ve 1 liamın tebliğ edildiğini inkar e
~k~erbti, ikıır.'et mahallerini , dtıt tarafa diğer~nin talebile büro 
"ekilleri varsa ismi ve adrealerini, ca yemin verilir. 
a•vanın mevzuunu, davanın ika - 12 - Şahitler her halde daveti
'trıe tarihini, dosya numarasını, ye ile çağınlır. Davetiyede, ıahit· 
lllel"cUt olan vesikaların adedini, lerin davetiyeyi ve fotoğraflı hüvi 
lllaltiyetini, muhtevasını, tahkikat yet cüzdanlarını hamil olarak gel 
h&kimi huzurunda ve .mahkemede me:eri lüzumu yazılır. 
ike.me edilmiş olan diğer vekilleri Büro veya mahkeme yeniden 
l'~:ngın tarihine kadar ittihaz olu şahitlerin hüviyetini fotoğraflı 
ll&n kararlan ve yapılan muamele hüviyet cüzdanlarına göre 
leri, hükUm verilme tarih ini, esba tayin eder, ve bu varaka 
bı .nıucibesini ihtiva eder. Beyan- nın fotoğraflı sureti alınıp dosya
llaınedeki imzanın, veren kimseye ya konur ve lüzum görülürse şah~t 
-it olduğu, büro a?.asınd~m bir hi. hakkında zabüaca tahk:kat yaptı
ltirn tarafından tesdik ve bu bey.:.n rılır. 
lla.ınedeki lüzumlu noktalardan ek 14 - '1 / 12 / 933 ten ön -
ıik kalmış olanlar var.sa büronun ce harar verilmiş olan haczi gay -
ltıünac' p göreceği bir müddet için ri ihtiyati tedbirler bu kanunun 
de mümkün olanı ikmal ettirmek mer:yeti tarihinden itibaren bır ay 

için beyanname verene bedava bir müddetle olduğu gibi kalır. Bu ted 
Veı?ka verilir. birin uzatılması veya bu müddet -

5 - Yen ilenme talebi bu kanu- ten evvel kaldırılması mahkeme 
nun meriyeti tar~hindcn itibaren 
ll.ltı ay ıçm:le yapılır. Bu müddet 
le~tikten sonra v~hi olı~cak mi:
l'lcaa.tlar habul olunmıyarak umu 
llıi hükümlere tabi olur. 

6 - Beyannameyi verenin tale 
bi üzerine alakadarlara davetiye 
tönderiHr. Buna davanın sebebi 
hül · ten yazılır. Yenilenme mua
~\eei için tayin olunan gun ve 

'•ttte gelmesi lüzu:nu, ak::;i takdir 
de yen'lenme muamelelerinin giya 
hında yapılacağı bildirilir. 

7 - Yukarıdaki madde mudbin 
te talep vukuunda zayi olan <los -
Yanın yenilenmesi için büro ıcap 
~den tedbirleri alır. 

8 - Dava henüz layiha teatisi 
3ilfha.ıındaysa yangın tarihine ka 
dar verilen layiha ve vesika &uret 
leri taraflardan iıtenilerek dosya
}'a konur ve layiha teat:si ikmal ve 
tahkilta.ta devam olunması zımn~n 
da. tahkikat hakimine havalesi icin 
doıya ait olduğu mahkemeye tev 
di edilir. 

9 - Dava tahkikatı muhakeme 
sa.fhaıına intikal ctmisse taraflar
n ı:ı yangın tarihine k;dar teati o
lunan Jiyihalnrm, ibraz olunan ve 
s:ı ~~arm suretleri talep olunur. Ge 
r-c~. ibraz olunan ,-csikalar, gerek 
! .~n J.ln tı..rih ·ne kadar cereyan e-
1 '• · ı mttamekle: ittiho.z olunan ka 
ı· ~-!~ .. ü .. er:ne tarafların ifadel~ri 
bi:-i: :ı se kcvfıyet zabıtla tesbit e
<lilir; taraflt>.ra imza ettirilerek 
mahkeme :ne ver:lir . 

10 - Yangından evvel ibraz e
dlldii:nde veya mühlevasmda ihti 
le.f edilen vesikanın ~braz edilmiş 
()lduğuna dair her türlü delil ve 
karine tetkik olunur ve ibraz edil 
mi, olduğuna kant"t.at hasıl C\lursa 
Uluhtevası lıakkmda şahit di:ıle · 
llir. -

l l - Dava;ra dair hüküm veril 
?'it olduğu hususunda tarafların 
ıf-dcleri birleştirilirse büro hük . 
1'1ün mahiyeti, delilleri, mahkeme 
1af~1, hüküm tarihi hakkında 
tnalUnıat ve vesikaları \•e alelu -
~tebliğ edilip edilmediği hak 
~da taraflann beyanlarım toplı 
~raf, dosyayı mahlt.em-:>yc verh·. l 

~~rafın hirl-J!Gl.,..i ki.fi ·:)lsn h!
~--~e~ft mii9tenn 

kararına bağlıdır. 

15 - Bu kanunun mer~yete gir 
diği tarihe kadar asliye mahkeme 
lerince ba~lanılmış olan yenilenme 
muamelelerine o mahkemelce bu 
kanundaki usullere göre devam e
diEr. 

16 - icra dosyalarından yan -
gın sebebile zayi olanların yenilen 
mcai ynlnız yazılı deliller ve vesi

kalar üzerine icra ve iflas tetk~k 

mercii vazifesini gören icra. hikhn 
leri tarafından yapılır. Bu muame 
le şahit dinlenmesine mühtaç ise 
icra muamelesine nihayet verilip 
taraflar a it olduğu mahkemeye mü 
racaatta muhtar bırakılır. 

17 - infazı k:ıtile~mesine müte 
vakkif olmıyan bir ilim hükmün 
müddeti içinde temyiz edildiği, an 
cal: dosyası yangın sebebiyle zayi 
olduğundan dolayı temyiz mahke 
me~:nc gömlerilmed~ği ve henüz 
yenHenme muamelesi yapılıp in • 
taç edilmediği takdirde alakaları
nın talebile ait olduğu mahkeme • 
!erden keyfiyeti mübeyyin bir ve
s:ka verilir. Bu vesikanın ibrazı ha 
Hndc icra memuru ilamın icra11ru 
neticeye kadar geri bITakır. Nafa
ka ilamlan bu hükümden müstes
nadır. 

18 - Bir mal veya alacak üzeri 
ne ihtiyati haciz konulmuş olduğu 
vesikayla sabit c-lup ta borçlu it· 
terse haciz koyana bu husuıta mah 
kemeye müracaatla davasını aç -
mak, hac.zin devamı hakkmda ka· 
rar istihsal ettirmek üzere kı·a me 
muru tarafından b1r ay mühlet ve 
riEr. Mahkemeden bu bapta bir ka 
rar verilmeden bu müddet geçtiği 
ve tetkik mercii laraf ından temdi 
di hakkında karar verilmediği tak 
dirde haciz kendiliğinden kalkar. 
lcrai haciz mahkeme ilamına ve -
ya bu mahiyetteki vesikaya veya 
itiraz müddetinin geçmesile katile 
şen takibe müsteniden konulmuı 
ise filine dair borçlu tarafından 
mahkeme kararı getirilmedikçe ha 
ciz devam eder. 

20 - Haciz dereceleri vesikayla 
tesbit olunmazsa haciz edenler ay 
ni derecede sayılırlar. 

21 - icrada tutular. muhasebe 
vezne defteri yenilenme muamele 

ıi için resmi vesika muteber esas -
lardandır. 

22 -Eski dosyaların yenilenme 
si :ç:n müracaat şekli müddeti dör 
düncü beşinci maddeler hükümle
ri mucibincedir. Şu kadar ki. 300 
Hrayla bundan aşağı alacaklarda 
ş : fahi müracaat dahi kabul edilir. 
Bu takdirde beyanname icra iflas 
tetkik merci:nce tam:im edilir.Ben 
lar alakadarlara imzalattırılarak 

tasdik edilir. MürQcaata dair beda 
va vesika verilir. 

23 - Elinde haczediJmi~ malln 
zimmetinde haczedilmiş alacak bu 
lunan hükmi ve hakiki şahıslar ay 
rıca 34 üncü maddeye göre istenil 
memiıse hu kanunun meriyeti ta· 
rihinden itibaren iki ayda keyfiye 
t ait olduğu icraya yazıyla veya gi 
fahen bildil'meğe mecburdurlar. 
Bildirildiklerine dair kendilerine 
bedava vesika verilir. Kanunun 
bu hükmüne riayet 'etmiyenler 
hakkında 39 uncu madde hükmü 
tatbik c:lilir. Daha evel başlan .. 
mıtsa kanunun meriyetini mütea
kip iflas idarelerince katileşmiş 
hükümlere ait ıınuamele dosyaları 
nın yenilenmesi işine başlanır. 

25 - Y enilcnme muamelesin· 
de iflas idaresi, tapu daireleri, 
bankalar, ticaret odaları gibi ala 
caklı müesseselerle gazete ilan .. 
!arından, ve sair membalardan 
istifade edilir. Bunun için lüzum 
lu gördüğü bütün tedbirleri alır. 

26 - · Henüz kalileşmemi~ o· 
lan iflas hükümlerini mutazam -
mın ilamların yenilenmesi 11 inci 
madde hükmüne göre yapılır. 

27 - Tasdiki katileşmiş kon
kordatolara müteallik muamele
lerin doayaaı konkordato komise-
ri veya iflas idaresi tarafından 

henüz katileşmemit olan konkor
datolara müteallik hül..-üm, karar 
ve muameleler hangi safhada kal 
mışsa, o safhayı tetkika sahihi
yetli makam tarafından yenilenir. ' 

28 - Evelce yapılmış olan ala
caklılar toplanmasına ait zabıt ve 
\.~esikalar yenilenmediği takdirde 
alacaklılar yeniden toplanmağa 
davet edilir. 

29 - Konkordatonun tasdiki
na müteallik muhakemenin icrası 
için tayin olunan gün.e kadar kon· 
kordatoya alınmak caizdir. 

30 - Dosyaların yenilenmesi 
için müracaat olunacak vesikalar 
funlardır: 

lki tarafçn ibraz olunan, bun· 
lardan diğer §ahıslardan, merc: .. 
lerdcn alınan varakalar senetle· 
rin a:ııl ve suretleriyle delillerin 
tesbiti hakkındaki kayıtlar haki· 
miıı, katibin notları, sicillerdeki 
kayıtlar, keza hakimin memur, 
kitip hatıraaı, tahkikat ve mua .. 
melelerde bulunan kimselerin ifa
deleri, iki taraf vekillerinin not· 
larr, dosyaların yenilenmesine 
yarıyacak sair malumat. 

31 - Bir hüküm ve karar ye
nilendikten sonra evelkisi meyda
na çıkarsa bile hükümsüz sayılır. 

32 - Y eniler.me muamelesi sıra· 
ıında kanunların hakimlerle sala· 
hiyetli memurların tayin edecekle 
ri müddetlerin 4/ 12/ 933 tarihin
den itibaren önce katedilmiş oldu 
ğuna müteallik iddialar iki tara· 
fın ifade birliği veya bir vesika ile 
ispat edilmiyen diğer nevi delil 
ve emareler ki.fi kanaat vermezse 
müddetin kanun hükümlerine uy• 
gun surette muhafaza edilmesi ol
duğuna dair hakim tarafından re
sen yemin ettirilebilir. 

33 - Son günü 4 / 12/ 933 tari· ı yet ve şahsi dava için muayyen mu 
hine müsadif yukarıdaki madde- ruru zaman müddetleri diğer ka .. 
de yazılı müddetler bu kanunun ı nuni müddetler ve mehiller 4·12• 
meriyete girdiği tarihten ili'.>:ıren 933 tarih ~nden itibaren bu kanu .. 
bir ay uzahlmıştır. mm mer:yeti gününden bir ay son 

34 - Bu ı:ıadde bir i!e ait ve· rasma kadar olan müddet içinde 
sika kimin elindeyse büronun, işlemez . t 

tulh mahkemesinin, icra. ve iflas Umumi ve mütterek 
tetkik mcrciinin emriyle bu veı~- hükümler 
kayı vermeğe mecbur olduğuna 43 - Bu kanunla tarif olunan 
daiı-dir. Büro sulh mahkemesi yenileme muamelesi 3 ve 4 Kanu
tetkik mercii tetkik ettiği madde- I nuevvel 933 gecesi yanmış olan 
ye müteallik olarak göı-düğü ha- 1 adliye binası iç inde mevcutken za 
kiki veya hükmi şahsa sual sora .. ! yi olmuş, okunamıyacnk dereceye 
bilecektir. Bu suallere cevap ver gelmiş evraka şamildir. 4·12-933 
miyenler hakkında cezai hüküm- taı·ihinden önce verilm iş ve redde 
ler konmu!lur. 

Ceza dosyaları 

35 - Mevkuf olan veya olmı

uğramamış ke~if raporunun mev .. 
suk sureti bulunur veya mündere~ 
catmda iki tarafın ifadeleri birle 

yan suçlulara ait olup ilk tahki- ~Pl!Pl\l?l !lı'fV • .l!P.ı;)q~ınw ~ıı.ı!s 
kat safhasına girmemiş, ilk tahki- mümkün oldukça yeniden ke§İf ya. 
kata tabi tutulmasına kanunen pılır. Buna imkan görülmezse eh .. 
lüzum görülmemiş i~lerc müteal· li vukuf yeminde dinlenir. Delille 
lik hazırlık tahkikatı umumi hü.. rin tesbitine imza hakkında yapı· 
kümler dairesinde yenilenir. Şi- ,. lan tatbikata ve muhasebe rüyetİ• 
kayete bağlı işlerde davacıların ne müteallik raporlar hakkında 
verecekleri §ikayetnamc üzerine da ayni hüküm tatbik edilir. l 
yeniden işinde davau açılır. Ye- Yenileme i~ine müteallik bj} .. 
nile::ne işinde zabıta kayıt ve do,.. cümle evrak, kayıtlar ve bunla· 

rm suretleri pul resminden ve bu 
yalarından ve suçtan 
renlerin şikayeti ve 
dan istifade edilir. 

zarar gö
beyanların· 

36 - ilk tahkikat safhaaında .. 
ki davalardan mevcut evraka gö
re tahkikatın devamına imkan ol
mıyan işler hakkında 35 inci mad· 
de dairesinde hazırlık tahkikatı 

tekrarlanır. 

37 - Son tahkikatla amme da-
vatı açılarak mahkemeye intikal 
etmiş iseler müteallik dosyaların 

nok:.anı mahkemece ikmal olunur. 
Dosya yokaa \•eya mevcudu duruı
ma yapılmasına imkan vermiye • 

husustaki muamele harçlarmdari 
muaftır. Noter aidatı bu hüküm· 
den .müııtesnadır. Tebliğ ücreti 
ve yenilemenin istilzam ettiği di· 
ğer masraflar, mahkeme ma&ra
f ına ilave edilmek üzere, yenile .. 
me isteyenden alınır. 1 

45 - Bu kanun neşrinden on 
beş gün sonra muteberdir. 

46 - Bu kanunun hükümleri
ni İcra Vekiller_ Heyeti yerine ge
tirir. 

Encümenin yaptığı 
ilaveler 

cek derecedeyse yukariki madde - Ankara, 27 (Hususi) - AdJi .. 
lere göre hazırlık tahkikatı, ilk J ye encümeni, adliye yangını do· 
tahkikat yeniden yapılır. layısryle çıkarılacak kanun layi· 

38 - Mahkemece hüküm veril hasının müzakeresine gece geç 

miş olanlardan hüküm giyapların 
da verilip ilamı tebHğ edilmi§ olan 

lar hakkında bu suretle hüküm ve 
rilip te ilamı tebliğlenmişse eski 
hale getirme talebi vukuunda doı 

ya mevcuduna göre hüküm vicah· 
larında; verilip le katiletmiş bu -
lunduğu halde ili.mı müddeiumu -
miliğe verHmemi~ olanlar hakkın 
da 37 ind madde hükmü tatbik o
lunur. 

39 - Haklarında hüküm hüla· 
sası verilmiş suçlulara ait hüküm 
katileı ince hülasalar ilam mahiye 

tinde telakki olunarak infaz edi -
lir. Kanunun yoluna gidildiği maz 
nunca beyan olunursa bunlar hak 

kmdn 37 inci madde hükmü daire 
sinde muamele yapılır. Bu takdir 

de hükmolunan ceza miktar.ı b:r se 
neden asgari hapsi istilzam ediyor 
sa mahkeme tahliye kararı verebi 
lir. 

vakte kadar devam et~i§, eıbabı 
mucibesini hazırlamı!hr. • H 

Encümen; layihanın otuzuncu 
maddesine şu fıkranın ilavesini 
teklif etmiştir: 

"Bir vesika ibraz edilmit ise, 
adliye binası yangınında ziyaa uğ 
ramış olduğu hakkında bu kanu· 
na göre verilmiş olan karara itiraz 
edilemez.,, 

H 1, 

Encümen layihaya yeni bir 
m~dde ili.ve etmiştir. Bu madde 
de §udur: 1 

"4/ 12 933 tarihinden evet ib
raz edilmi§ken lıtanbul adliye bi
nasında çıkan yangında bu kanu
na göre teıbit edilmif olan resmi 
veya taadikli vesikalarla taalluk 
ettikleri davalarda, gerek vesika 
larm yazısı, tarih ve imza ve ge· 
rek vesikanın bağlı bulunduğu a
ldt ve muamele \•e böyle bir akte 
müteallik mahkeme haricinde bir 
ikrarın mesbukati halinde mah 

40 - Yeni leme sırasında bu işe 
ke.mece şahit dinlenilebilir. Mah .. 

dair eski dosya ele geçerse yenile 
keme bu gibi şehadetlerin kabul 

me muamelesi durur. Yenileme iti 
h .. k.. l t• 1 d.k h veya reddi hususunda kendisine u um ene ıce en ı ten sonra ü- . . . •v • 

k ·· h · d b l hk. ıt:rnz cdılcn dıger delıl ve cmarele mu avı osya u ununa ma u . . . . . 
mun lehindeki hüküm infaz edilir. ! rhı ıksktınabe s].ukrt~lıylc eemş takrr 

. a ma ma ı ır. +'( 
41 - Y enıleme muameleleri için ,.. • •• 
i~tenilen vesikaları vermekten bil Layıha hugun Fırka 

1 

diklerini söylemekten çekinenler grupunda da görüşülecek 
hakkında 34 üncü maddedeki ce- Ankara, 27 (Husu:-ıi) - Cüm· 
za hükümleri, 37 inci maddedeki huriyet H. Fırkası grupu yarın 
ahvalde mahkemece hazırlık ve (bugün) saat on buçukta toplana
ilk tahkibıta iılerde, müddeiumu rak adliye yangını münasebetiyle 
r.ı' lerin talebile sufü ceza mahkc - çıkarılacak kanun layihasını mü• 
melerince tatb:k edilir. zakere edecektir. Layiha biliha· 

42 - Takip mururu :zamanla re B. M. Medisinde ıtörü~ülecek· 
umumi ve hususi kanunlardan ,iki tir. 
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TAK V İ KISKAN(: Perşembe 
28 Ka.evel 

10 Ramazan 

Cuma 
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Gun doj!ıışu 
c: un ııtış, 

~:ıbıı lı namaı.• 

o~ıc namazı 
ikindi ııamaıı 
!ıkŞ8m r::ını:ı7ı 

\"aısı rıama1.ı 

lmsaı. 

7.~5 

16,47 
6,55 

12,15 

14.35 
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l(ı,48 

tı,:'>5 

l 2, l(i 

14. '6 
16.48 
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ISTArtBUL BELEDiYESi 
Şehir Tıyatrosu T cmsilleri 

Eu akşam 
saat 19.30 drı .., 

Lüküs 
Hayat 

·,,,, 111111111111111 

ILll 
111111111 

Büyük Operet 
Yazan : Ekrem ve Cema! 

şit Bey:tr. U M U M A 
Re· 

r - Geçen gün ışıne nihayet 
verdiğim daktilo olacak.. Lamia, ,, 

- -ı 

bu sakat, biçare kadın için .. 

- Hayır, bunun için sana da
rılmıyacağım. Ama beni mütees • 
ıir eden bunu benden sal.daman· 
dır .. Ben, böyle bir kadına acımı
yacak kadar merhametsiz, kalp .. 
ıiz, vicdansız bir kadın mıyım? 
Demek beni böyle bir kadın ta· 
ıavvur ediyorsun .. Beni müteessir 
eden, beni anlamamış olmandır. 

Hıçkırarak ağlamıya ba~ladı. 
Fakat teessürü, dediği gibi, ho 

casının kendiıini anlamamış olına 
ıından değildi. için için krskam -
yordu, kocasının, sakat, hatta ö .. 
lüm dö§eğindcki bir kadına karşı 
bile, herhangi bir hisle mütehassis 
olmaıına tahammül edE'mİyordu. 

Bu seneki incir ve 
üzüm ihracatımız 

Mevsim başlangıcından icib:. .. 
rP.n timdiye kadar memleketimiz· 
den 34.216.009 kilo fü:üm ihr~ç e
dilmiştir. 

BORSA 1 
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Aptülhamidin beni ne ile ithadl 
edeceğini bir türlü kestiremiyordu:nl 

- 72 -

- Ş!.mdi ne yapacağız? .. He -
rif, dediğini yapmıya kalkarsn ... 
Dedim ki: 

- Yakında ne düşündüğümü 
görürsün. Sen benim gibi değil • 
sin. Sakın bir aksilik edeyim de • 
me .. 

- Peki, sen ne yapacaksın? .. 
Gözlerinin içine bakarak de -

dim ki: 

- Hünkara zehir zemberek 
bir layiha vereceğim. 

Münir pafa adeta kulaklarına 
inanamıyacak d~recede şa!tnnıf • 
tı .. 

- Sakın böyle bir delilik ya~ 
ma .• 

Fakat benim Keçeçizadeliğ'm 
üzerimdeydi. Dediğimi mutlaka 
yapacaktrm. 

Aradan 15 gün geçmişti. Hacı 
Arif bey elinde bizim layiha, hiç 
bir kelime söylemeden tekrar ma• 

beyne gitti. Fakat beş dakika son• 
ra da geldi. 

- Hünkar layihanızı kabul et 
miyor. Bu davalardan sarfınazar 
etsin. Ben kendisini saruker ede· 
ceğim .. Şöyle edeceğim, böyle e • 
deceğim buyuruyorlar •• 

Rahatsız ve bittabi uykuıuz ge 
çcn bir gecenin tabahında beni 
mahut Reşit pa§a uzun müddet 
tehremanetini işgal eden Rıdvan 

paşanın kardeşidir. O zaman Be· 
kir ağa bölüğündeki divanıharbe 
riyaset ediyordu. 

Reşit paşayı ötedenberi tam • 
yordum. Fakat bir gün gelip de 
maznunen huzuruna sevkedilece· 
ğim ... Doğru ya hatırıma hiç gel
memişti .• 

Haysiyetimın vikayesını her 
şeye tercih eder bir adam oldu • 
ğum için idama mahkum etseler 
yerimden kınuldamıyacağımı kat 
iyyen söyledim. Bu cevabım üzeri 
ne şaş!lladılar. Fakat neticede ceb 
ren getirmeye de cesaret edeme • 
diler. içlerinden birisi koıup ha -
b~r vermit olacak ki, çok geçme· 
den bir tz..kım plaçka paşalardan 
mürekkep bir heyet bulunduğum 
odaya geldi. 

Abdülhf'.midin beni neyle it • 
ham edeceğ; ni bir türlü keatire .. 
miyordum. Ac~ba bana ne sora -
caklar diye merak ediyordum. 

Meffer bütün tahminlerim hila 
fma beni sirkatle itham ediyorlar· 
mış. O!ur şey değildi. 

zurunda mes'ul ve günahkar el 
tsaydım, ne o layihayı venmiye • 
zum görürdüm, ne de bittabi be 
kesin grptasmı celbeden m evkii 
den istifa etmekle bu kadar ıır 
edercl :cı. 

Bilakis etbaı ~ahanc misil 
ben de utanmadan hissei musi 
mi almakta tereddüt etmezdi 
Binaenaleyh bu ağızları başka 
risine yutturunuz. Gidip zati §3 

neye söyleymız ki, İzzet sizin 
b ilere cevap vermeyi kendisi i~ 
tenezzül addediyor.,, 

Bu sözleri hayret ve laaccÜP 
ıonuna kadar dinlediler. Beni 
yumuşıyacağımı, hav "·e dehşet t 
, iriyle n~amet getireceğimi z~ 

nediyorlardı. 

Bu zanlarında yanıldıkları 

çok geçmeden anladılar ve geleli 
leri gibi çekilip gittiler. Bekir ağ 
hö'üğünde cehennemi bir hayıı 

ya§ıyordı:::n. 

Hariçle münasebatım kesil 
mişti. Yalnız iki günde bir def 
b:tlenmemek için evden çam&.t1 

ve bazı yiyecek getirtebiliyordı; 
bir gün düşündüm: 

Öteberi getirilen bu çanta t'. 

caba hari~le muhaberemi t ctn1 

edemez miydi?. 

Pek ali edebilirdi ve netek:~ 
hemen tatbikatına başlamakta ~ 

cikmedim. Yemek sahanlarının 1 

çine mahirane yerleştirilen kağıt 
lar sayesinde hariçte olup bitenle< 
den., sarayda dönen entrikalarclB-11 

tafsilat alıyordum. 

Bekir ağa bölüğünde mevkııfi• 
yet gittikçe tahammül edilr-ıe~ 
bir hal alıyordu. bir an c~"'c 
hakkımda ne muamele yapın~ 

-' iie lazımgeliyorsa yapılmalıydı . t Y# 

rimsem cezamı görmeliydim. J{ı:ı' 
bahatsizsem derhal serbe~t bır' ' 

kılmahydım. 

Mevkufiyetimin be~inci cü.,~ 
idi. Artık ne olursa olsun, ded~ 
Kaleme kağıda sarılarak o zatnş~ 
için hakikaten çılgınlık keliı11V' 
ile tavsif edilecek bir tezker yti 
dım. 

\ 
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Telefon Numaraları: 
Yazı ışıcrı telefonu: :!43i0 
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Posta k utusu No 411 ~ 
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8enell': 
ti aylıl< 
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ı uyıık 
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k urıı'fıı kıı.ıa r ı.:ı lı:ıı 

Krrk elli bin liralık emlakimi 
bol keıeden avenelerine peşkeş 

çeken Abdülhamit, bu easp f ili • 
nin hesabını vereceği yerde, ya .. 
vu~ hırsız ev enhibini bastırır feh· 
vasınca beni emvali miriyeden ye· 
di gaspma geçirmiş olmakla i ~ • 

1 ~ .!:9tikra~lar ___ !ahviller ___ ı ham etmekten sıkılmıyordu. Gfıya 

1932 ıencsinde ise 44.6::;2,342 
kilo üzüm ihraç edilmişti. 1932 

1
) 

fiatları 13 kuruı ile 34 kuruş an:_ .. 
sında tehalüf ctmektedh·. 

incir ihracatımız ise 23 mil· 
yon 831.199 kiloya baliğ olmuş-

n11yıık . rn1.l:L dr\ ıı mlı 11!\ n \'Prı•nlt'~ 
,,. 

• 1931 da lst. 
ı~ıııaaziJ ı. 

t 1932 • Ş:·rk ll . \"rıl 
ur. senesindeki ihracat it e il n. \luıah. 

23.395.435 kilo idi. Cümrlikleı 
İncir fiatlan da 6 kuruı ile ı n 11 

19?8 Mü. A 
1 . Jlıı~cl11ı kuruı arasında tehalüf etmekte- t.,.. 

dir 1 
. 

9~ O ı ~:ıcıa rllı; 

5~. 'l:ı Tram\'llV 
9,4'i • ı:rı:arıı 
~J Olı 

'i.3~ 

ı;,ıtll 

Hıh ıım 

Anadol u ı 

Anadolu il 

ı bu adamlar beni iıticvap edecek -
5 1~01 lerdi. Fakat daha ilk suallcr;ni 
c,ıuo 

18.-
ağızların::>. tıkadım: 

i'I,- • A :\1 iımt~sıı .~ı.ııo 

- Efendiler •• paıalar .. dedim, 
böyle gürültü patırtı ile bizim la -
yiha ortadan kaldırılamaz. Eğer 

ben iddia etti~iniz ıibi kanun hu-
--- --.JJ 

ı ~ rı lı•ıızllJH vurılır 

" '"'"'' llftııl:ı rı rı tıh 'lıtırı t O t<u ru''"' 

Ki' Ç D le iUinlnr: r' 
Bir rıctıu;ı ~ıı tkı oeıu-;;;' :'JO Uç ocrsfl !il 

'll\rı ı,P!ıuı 7~ "" nn 11crıuıı ı n.ı k urıı~'r1· 
U1; nytı:ı 1111.o verenlertn tılr oeto.ııı a ı"~ıı 
rıf'nrlrr Onrt !'IRlln C l'C:CO llJ\nlartl1 f 

'"Atırlll n t· .. ~ ıc unıe tlln htoııAp !"1111• 



1 iliz Lordu ~0 DÜNYA 
~ -

HABERLERİ 0] .. ~~~~ 
istediklerini elde etti : En güzel kadınla evlendi, 

başvekil oldu, yarışta kazandı. Fakat .. 
lrlanda'da kanlı hadiseler 

1 Bugün de biraz tarihi dedikodu 1 yor, çünkü gözleri kördür. Araba- Mavi gömleklilerin reisi nasıl tevkif edildi ? 
larla meşgul olalım: sını iten hastabakıcı kadın cevap 

Bundan yetmiş sene evvel İskoç verıyor: 
ya asilz"delerinden genç lort (Ro
sebery) ilk defa siyasi hayata a -
tdmıştr. Meb'us -intihap edildikten 
sonra birinci defa parlamento mü 
zakerelrine iştirak edeceği gün 
kendisine silindir şapkasını ve el
d ivenlerini uzatan validesine de • 
ınişti ki: 

- " Bugün hava kapalıdır, 

lord !,, veyahut: "Bugün hava a -
çıktır, lor d !,, 

Lord ( Rosebery) küçük el ara
bası içinde itilerek ileri doğru gö
türülürken kaşını sallıyor ve bu se 
fer de hergün: 

-" Anne, hayatta üç arzum - " Şu dünyaya niçin geldiğimi 
vardır. lngiltereye Başvekil ol - hak ikaten bilemiyorum!,. diyor. 
mak, en Ze.J18in kadınla evlenmek 
ve (Derby) at yarışlarında birinci 
liği kazanacak olan hayvanımı 
tartılmak üzere kantar mahalline 
bizzat götürmek isterdim.,, 

Velhası l şu dünya ve şu geçir -
diğimiz hayat çok berbat bir şey! 
İnsan evvela pek yükseklere çık -
tıktan sonra lekerlenmeği mi, yok 
sa hiç parlamadan sönüp gitmeği 
mi tercih edeceğini bir türlü kesti 
remıyor. 

Dedikoducu 

Bu şayanı dikkat ,resim aynı 

derecede merak uyandıran bir ha .. 
disenin gazeteciler tarafından ye
gane alınmış bir resmidir: 

Hadiseyi gerek ajans ve gerek
se gazetelerin. hususi haberleri a• 
rasında okumu!sunuzdur. 

lrlandada "Mavi gömlek teşki
latı,, diğer bir ismiyle "Gençler 
teşekkülü) hükfunet tarafından 

dağıtıl.mış, içtimadan, tezahürat
tan menedilmı,tı. Bunların lideri 

jeneral Dufi, de bittabi aynı t ak .. 
yide tabidir. Fakat her şeye rağ

men mavi gömleğini giyip sokak -
ta gezdiği görüldü. Zabıtanın mü 

manaatı, mavi gömleklilerden 100 
atlı tarafından hiçe indirilmit ve 
bir müddet sonra kendilerini yap. 

mak üzere oldukları bir mavi 

gömlek mitinıine &İtmekten alıko 

yamamııtır. 

Fakat az sonra demir mijf erli 
ve her ihtimale kartı ıaz maskeli 

askeri k.uvvet mitinr mahalline 

yetişmi~ ve büyük gürültü ve dö· 
ğüşten sonra ve bir hayli yaralı 

mukabilinde lider jeneral Dufiyi 

tevkif etmişlerdir. 

Hadisede yalnız tek gazete to 
toğraf çısı bulunuyordu. 

Hazreti Meryemi gördüğü • 
ıçın 

• 
Bu kadar yüksek İstekleri temin 

edebilmek için lazım olan azim ve 
zeka lord (Rosebery) de eksik de 
~ildi. İngilizlerin yüksek sosyete -
si onu hayretlerle takdir ediyor~ 

~u. 
Cellatlığa talip olan güzel! azizeler sırasında 
Varşovadan yazılıyor: Wilna (Rosebery) daha kırk yaşına gel 

meden Londranın en güzel kadı· 
n ma aşck oldu ve onunla evlendi. 
Bu kadın meşhur ve zengin (Ro -
tschild) ailesine mensuptu. Ondan 
sonra elli yaşını bitirmeden lngil
tere c!evletinin Ba!:vekili oldu. A
hmncla beslediği hayvanlar birçok 
a t yarışlarında onu zaferden zafe 
re koşturdu. (Rosebery) bu kadar 
büyük muvaffakıyetler karşısında 
d aima tebersüm ederek: 

şehri güzellik kraliçesi aktrisliğe Dünyanın işleri yalnız siyasi ı kü protestanlığın yeni telakk ilere 
heves etmiş, iş bulamayınca. mün- ve milli mücadelelerden dolayı göre ı s lah edileceği r ivayet edılır
hal bulunan "Cellat,, lığa talip ol- olduğu kadar bir takım asırdide ken diğer taraftan Romadan ge
muştur. Bu vazifeye, kendisinden dini cereyanlardan dolayı dahi len haberlerde 1858 senesinde he
başka, talip olanlar arasında bo§ta alt üst gitmektedir. Bir taraftan nüz on dör t yaşında bir kız ike n 
kalmış bir çok avukat ve doktor Almanyada yeni bir dinin çıkarı- Hazreti Meryemin kendisine gö -
bulunmaktadır. lacağından, daha doğrusu bugür.- ründüğünü iddia etmiş ve bu iddi 

mıştır. ( Maria Bernadette) ceau 
bi Fransanm (Lourdeı) ıehrinde 
doğmuştu ve Hazreti Meryemi de 
orada görmüştü. 

• 
:nıu:::::::::::n:n111Jınıuı11111111111111111111111111111n11111111111111111111111u:: ası da birkaç gün sonra aynı yer-

1879 senesinde vefat etmiı 

olan bu rahibenin cesedi tahnit 
edilerek bir camekan içinde muha 
faza edilmışhr. Yirminci asrın or· 
tasına epeyce yakla,tığımız halde 
dünya bu gibi efsanelerden hala 
kurtulamıyor. Galiba yirminci a • 
sır dini, içtimai ve milli tezatlar
la dolu olarak geçiyor. 1 

f stan bu} Tramvay şirketi evkai tarifesi den çıkan ~ifaıı bir su ile t ahak-
kuk eylemiş olan (Maria Berna-

1933 senesi 1 inci Kanunun 28 inden dette) isminde bir rahibenin aziz 
- "Ben di'nyaya niçin geldiği-

. biliyorum!,, derdi.' Her fırsat 
dU§tük~e bu aörü öylemek onuııı 

5çin bir itiyat haline gelmişti. Lort 
:CR osebery) ne l adar bahtiyardı 

ve ne kadar şımarmıştı ! 

ı•tı•ba..-en l•la"nı ahı.re kadar. muteberdı·r ler sırasmn ithali için (St. Pier
.1-: re) k lisesindc dini ~erasim yapıl-

ı Fa5a1a ilk Son 

İngiiterenin bu meşhur Başve • 
kili o kadar meşgul olan bir siyasi 
ve o kadar çok sosyete işleri uğra
şırdı ki bazan seneler geçer de, 
keiıdisi tarafından itirnf edildiği 
veçhile, bir gün semaya bakmağa 
bile vakti olamazdı, gök mavi mi, 
bulutlu mu bilemezdi. 

l\:o. 

F akat bir gün sonra1 çok genç 
<:az.beli~ sevgili karısı vefat etti. 
Ondan sonra &İyasi hayat ta ona 
nankörlük etmeğe" başlndı. Yaz - ~ 
dığı siyasi bir 'kitapt~ Napoleonu ;n, 
methe'ttiğinden ve İngilizler aley -
h inde bazı şeyler yazdığından do
layı ağır tenkitler, altında ezild i. 
Kendisiıı i eski dc::tlorı bile ziya

ret etmemege başladılar.Koca lort 
(Roseb~ry) metruk ve münzevi 
bir hayat sünn ... 3e mecbur kaldı. 

Nihayet umumi harp patlak ver 
d i. Bütün (Rosebery) ail~sinin ye
tiştir~iği adamlar iç"nde en zek:si 
Ve en iktidarlısı olac::ığı tahmin e - ·;; 

d ilen ıeveili oğlu umumi harpte ~ 
~ 

vefat etti.. ..o 
G) 

Aradan seneler, bir çok seneler C: 
geçti. Lord (Rosebery) nin nesi ~ 

.:ı: 
1caldı? ·;;.. 

Tabii bugün de ahırında bircok 
hayvanları var. Onlar gitmedi kal
dı. Lort onları gene eskisi gibi se -
viyor, a11arı da ona karşı büyük 
bir sadakat gösteriyor. Lort (Ro
sebery) atlara bermutat her sene 

G) 

a:ı 

·:;; 
b izzct tartıya götürüyor. Hava a - ~ 
çık ve güne li olursa lordu küçük .8 
el arabanına oturtarak (Durdans) cX. 
:>arkında gezd"riyorlar. Böylece _E 
eelaıtuılırken lord (Rosebery) : S 

- "Bugün hava nasıl?,, diye so .: 
"uyor v e başını semaya doğru knl
d:rıyor. Fakat hiç bir şey göremi-

.. 
HUDUT HAREKET dakika hareket hareket 

saat saat 

10 Ş . 1. _ T ·· 1 { Şişliden· Tünele 
-
__ ._ş _ı __ u_n_e_ r ·· ld ş· ı · 

- une en • ı' ıye 
3. 7 6.1 o 23.0040 

6.30 24. 

12 H b. _ F t "h f Harbiyeden - Fatihe 
a r ıye a ı l F "h H b" atı ten - ar ıyeye 

5-10 7.04 23.45 
6.20 23.00 

15 T k · s· k · f Taksimden - Sirkeciye 
a sım - ar ecı l s· k "d T k . 

ır ecı en - a sıme 

8 
9 

7.30 
7.50 

19 00 
19.25 

16 M k B t ( Maçkadan - Beyazıda 5· 13 6.15 23.17 
aç a - eyazı l Beyazıttan - Maçkaya 21 6.57 24.00 

M k E . .. .. ( Maçkadan - E. Önüne 9 
- aç a - mınonu \ E. Önünden • Maçkaya 19 

17 Şişli - Sirkeci 
(Şişliden. Sirkeciye 
l Sirkeciden • Şi§liye • 

7 
9 

T k . Ak (Taksimden. A!uaraya 12 
- a sım - saray l Aksaraydan - Taksime 25 

7.10 19.45 
6 40 20.15 

7.04 19.31 
7.36 20.03 

7.00 19.ıO 
7.37 19.47 

(Kurtuluştan - Beyazıta 7-15 6.00 23.06 
19 Kurtuluş - Be~l Beyazıttan _Kurtuluşa 21 6.45 23.48 

. .. .. (Kurtuluştan - E . Onüne 1 O 
- Kurtuluş-Ernınonu l E.Önünden - Kurtuluşa 21 

r 
B. Taştan - Bebeğe 

,, - E. Önüne 8 

22 Bebek - Emi~ı Bebekten - ,, ~ ~265 Eminönünden - Bebege 
Bebekten - B. Taşa 

1 Ortaköyden- Aksaraya 
23 Ortaköy - Aka~\ Aksaraydan. Ortaköye 

11 
15 

7.05 ı 9.30 
6.30 20.02 

6.08 
6.20 
6.30 
6.40 

6.30 
7.14 

23.10 
23.48 
24.25 

19.10 
19.54 

34 Beşiktaş - F a tih 
( Beşiktaştan - Fatihe 8-14 7.00 19.38 
t f athiten - B. Taşa 

f 
A. saraydan -T. kapıya 

32 T k s· k . T. kapıdan . Sirkeciye 
op apı - ır ecı l Sirkeciden - T. kapıya 

T . kaptdan - Aksaraya 

r 
Aksaray dan- Y. kuleye 

33 Y cdikule _ Sirkeci Y. kuleden - Sirkeciye 

l Sirkeciden - Y. kuleye 
Y. kuleden - Aksaraya 

{

Aksaray dan- E. kapıya 
37 Ed irnekapı _ Sirkeci E. kapıdan - Sirkeciye 
____ ...... ....____ Sirkeciden - E. kapıya 

E. kapıdan • Aksaraya 

17 

7 
14 
20 

7 
14 
21 

6 
12 
19 

7.42 20.20 

6.05 
6.20 2300 
6.51 23.3u 

24.00 

5.56 - . 
6.15 23.01 
6.48 23.35 

24 05 

5.52 
6.15 23.12 
6.44 2i.40 

24.08 

Çok Mer~klı Bir 
Evlenme Hadisesi 

Son gelen lngillz gazetelerinde 1 mek üzere olduğu delikanlının ba 
çok meraklı ve şimd iye kadar bel- basının çok eski arkadat oldukları 
k i eşine !.eyrek r ast gelinen bir ev bildiril:yor. 
lenme teşebbüsünden bahsolun - Daimi suretle mektuplaıırlar •e 
makta ve İrlandalı bir kızın, yüzü bu samimi bağlantılarile, ıenç ço 
n ü h iç. görmediği Avusturyalı b ir cuklarm da merak ve ali.ka11nı u· 
delikanlı evlenmek üzere 12.000 yandırırlarmıf. 

mil mesafe aşıp (Sid nes) şehrine İhtiyarların ölümile bu mektup 
gittiği bild irilmektedir. laşma genç kız ve delikanlı a1'aaın 

İrlandalı kızın adı, Amie Fer- da devama ba,lamı' ve lcullanılaa 
guson'dur. hararetli cümleler, karıılıklı ıön • 

12 bin mill ik yol alan ve n iha - derilen fotoğraflar sayeıinde iadi" 
yet meçhul sevgiHsine kavut an kr vaç enikonu kat'iyet kesbetmiıtir. 
zın bu macerası 60 senelik bir 

Mis F erguson, delikanlınm çiftli 
mektuplaşma neticesidir. Mektup· 
lar, gerek kız ve gerekse delikanlı 
nın babaları arasında teati edilmiş 
tir. 

ğinde karıılanmış ve uzun zaman 

danberi çok yakın komşularmıt si 
bi kucaklafarak derhal izdi•~ 

İrlandalı kızın babasile, evlen -1 merasimine giri,ilmi!tir. 

Alman 
iktısadiyatı 

Berlin, 27 (Volf ajansı) -

1 ltalyada bir 
1 Dünya rekoru 

Roma, 27 (A.A.) - ltalya ha-
Berl in ticaret ve sanayi odasının va klübünden tebliğ edildiiine ıö 
senelik ra poru, Alma n iktısadiya re, Littoria hava linıaruna ınen

tmın 1933 senesi zarf mda inkişa- sup pilot, mühendis Turio Hie

f mı hulasa ederek, şöyle netice- los, tayyaresiyle 10.000 metrey 

lendiriyor : kadar yükselmittir. Ciddi tetki. 

Nasyonal sosyalist ida resinin 
1 katı müteakip, klüp, kaa•ndaa 

bu rekoru, 400 kilodan •talı a-ilk senesi sonunda, bu bir yıl iç in· 

d eki iktısadi faa liyet ile gelecek iırlıkta hafif tayyareler heaabına 

yıl tahminleri hakkında bir rapor kaydetmiştir. 
tanzimine memur olup zeva t, 

kendilerinden evel bu i§lerle tav

zif ed ilmi' olanlardan herhalde 

çok bahtiyardırlar. 

Bu cins layyarelerin 

cvelki rekoru 8.142 metre ile Al 
man Yort Valdemarın uhdesind 
idi. 



Denizyolları 
i ~ L E TMES i 

Perşembe 19 da Sirkeci 
rJhhmından kalkacak. Gidişt e 

Akçaşehir, Ereğli, Zonguldak, 
Bartı n, Amasra, Kurucaşile, 

Cide'ye Döniişte A masra, 
Kurucaşileyc uğra mıyacak tıı. 

(7 109, 

Karadeniz 
Sür'at Yolu 

Cumhuriyet va puru 28 Bi· 
rıncı Kanun 

Perşembe 20 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Gid işte 
fnebo 'u, Samsun, O rdu, G ire· 
sun, T rabzon, Rı1e, Hopa'ya. 
Dönüştü bun lara ilave ten Pa· 
zar, Pulathaneye uğracaktır. 

(7111) 

Mersin Sür'at 
YOLU 

KONYA Vapuru 29 
lii rınc i Kanun 

CUMA 1 O da S irkeci rıh · 
tımınd a~ı ka lkacak. Gidişte 
lzmir, Antalya, Mersin, P c1 · 

yas'a . Dönüşte bun lara il a ve· 
t en A a ıya, Küllük, Çanak· 
kaleye uğrayacaktır. oı 10) 

İmroz 
UGUR 

Yolu 
Vaµuru 19 
Bırinci Kanun 

Hakimiyeti Milliye 

A rmoni 

l>t"nl:ıa,ırı 

Dlnuıı Yah~ il 

o 

l>li!ıturnanıci f.:ııH>ri 

Ur. (illliıı ,\t. 2 1 

Falflı Jtıfkı 

\'ah~·a 20 

1 lllukrinıi rı 

Halil 100 

ı•a tör 

f'rdaı;ojl t ar i h i 

l'eııttalonl 

l'iirrikiiltlır 

p 
Dr. <'nllp Atu 80 

~ afi A t ıır iO 

Or. H alli Fikret 20 

Ur. I hs:tn llllml !!20 

Haydar Rıfat Beyin 
eserleri 

A~ ni llnk l.ır 

l\Jlnıs lll t!!lt>letrrl 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
' B.lhıA li ı /\nkar.ı caJJe;,ı ~o. 06 

Telef on : 221'65 

İstanbu l üçünı::ü icra memurlu
ğundan : 

Yeminli üç erbabı vukuf tara• 
fından tamamına 1800 lira kıy
m et takdir olunan GaJatada Ke
mankeş kara Mustafa paşa mahal 
les inde gümrük sokağında eski 
72 yeni 54 numara ile murakkem 
makaracı gediğinden münkalip 
ka rgir dükkanın 12 hine itibariy
le 5 hissesi açık arttırmıya konul
muş olup şartnamesi 15 kanunu
sani 1934 tarihinden itibaren her· 
kes taraf mdan görülebiJeceği gi
bi 30 kanunusani 1934 tarihine 
müsadif Salı günü saat 14 ten 16 
ya kadar dairemizde açık arttır
.ma ile satılacaktır. Arttırma be
deli muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı takdirde 
en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere 14 şubat 1934 tari
hine müsadif çarşamba günü sa
at 14 ten 16 ya kadar dairemizde 
yapılacak olan arttırmasında gay• 
ri menkul kıymetinin yüzde yet
miş beşini bulmadığı takdirde ih• 
leden sarfınazar edileceğinden ta· 
liplerin muhammen kıymetin yüz
de yedi buçuk nisbetinde pey ak· 
çesi vermeleri lazımdır. Mütera
kim vergilerle vakıf icaresi ve b& 
lediyeye ait tenvirat ve tanzifat 
rüsumları müşteriye aittir. 2004 
numaralı icra ve iflas kanununun 
126 ıncı maddesinin 4 üncü fıkra· 
sına tevfikan bu gayri menkul Ü· 

zerinde ipotekli alacaklılarla di
ğer alakadarların ve irtifak ha~kı 
sahiplerinin bu haklarını ve husu· 
siyle faiz ve masarif e dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itiba
ren 20 gün içinde evrakı müıbito
leriyle birldirmeleri lazımdır. Ak 
si halde tapu sicilleriyle sabit ol
madıkça satış bedelinin paylaıma 
sm dan hariç kalacakları cihetle 
alakadaranm işbu maddenin mez 
kur fıkrasına göre hareket etme
le ri ve fazla malilmat almak iati· 
yenlerin 931 / 3226 dosya numara
siyle dairemize müracaatları ilin 
olunur. ( 11488) 
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ra~ıyeli 0 I o 5 taizlilq~~~;;:~~, ıı11me11.ıep ıarınıe ,~;~~;;::;;~;; .... 
E • • •k U.11 Maarif Vekaleti TarafınJan llkmektepler.in Dördüncü ve ~ jj 

rgan JSt . raZJDJft ;~ Beşinci Sınıflarında Okutturulmak Uzere 111 

''B .t t•b • • .1 ,._ lı ı: T.T. T. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii ,:_~==~-;~==:: i:::=:·~_:==~· ,, er 1 ille aıt 1 an ~ ~ ,,.VA K 1 T,, müessesesi tarafından der hte edileıı 
e; is T A R 1 H kitapları satışa çıkarılmıştır. :: :: 

Maliye v eki.Jetinden : il il Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir ! .. ı. i.:ı.· 
14/1/1933 t ·L 2094 : .•. = •:. surette yazılmış bil· çok haritaları ve resimler:ı,· ihtiva eimeK.fedir. .·.· .... arıu ve numaralı kanun mucibince hasılı •• h :: :: 

F evzipaş Diyarıbekir demir yolunun Şefkatli istasyonundan sonra Ü :! :: i: 
olan kısııunın inşasına tahsis edilmek üzere yapılacak ı ı.000.000 f~ H Bir kartonla Kaplanmış olan bu TAR İ HL ER 1 N fiatları nefasetine ~~ !! 
liralık istikrazınm 4.000 000 liralık ikinci l<ısm ım teşkil eden B. !i !j ve sa~ıfalarının çokluğuna rağmen 15 şer kuruştur. ii i~ 
tcrtibfoio kayıt muamelesine 9/Kanunue.~vel/l 933 de başlanılacak ii ii s~ ii 
YC 11- l • 934 akşam~ bitecektir. i:ii~. a:.=.· =.~.· 

ü .. · ü.· Satış Ve Tevzi Yeri : lstanbul Ankara Caddesi =:.=· ::::·: 

1 - Bu istikrazın B. tertibi de beheri yjrmişer lir.alık iti· ii K ı T 
bari kıymette hamiline muharrer tabvHler1e yapılacaktır. J~ 1 V A Y 11J V ~~ ~ 
num?ra~rı B~a~;~::~:~r. tahvilleri birden ~00.0CO ne kadar olan \_\................................................................................................................................................. ••ıt.•._..~ ................................................................................................................................................. . ........ . 

3 B 
. b ..................................................................................... - •.•.•• _ ..................................................................... . - u ıtı arJa tam tahvil ••60,, Jirn itibari kıymetinde ...................................................................................................................................................................... . 

oldoğundan her tertibe ait y1rmi liralık tahvil tam tahvilin üçte Beyoğlu üçüncü sulh hukuk Deniz levazım satınalma; 
birini temsil eder ve ikramiyelere de o oisbctte iştirak hak· mahkemesinden: 
kıoı Y!r.İr. 1 - Ruhi ve Hamdi Beylerle Komisyo dan : 

4 - Bu istikrazm A. tertibi humillerin·n sahibi bu 1uadu1darı 
tahvillerinin B. tertibine iştir:ıklarını temin edebilmek üzere 
9 - kanunuevvel· 1933 de:ı 13 - kanunuevvel - 1933 tarinioe kadar. 
ki ilk beş günlük müddet bu kabil işt irak taleplerine tahsis 
olunmuştur; 

Bu müddet zarfında A. tertibi hamilleri tabvmerini evvelce 
tahv 1 aldıkları bar.katara ibraz ile ayni numaralı tahvilin B. ter~ 
ti,bj tahvilini taJep edebileceklerdir. 

14 • kanunuev~el - 19 3 tarihinden itibaren sattılar umuma 
ser.bestçe ~apılacaktır. 

5 - Bu defa kayıt muamelesine başlanılan B. tertibine ait 

tahvillerin ihraç fiah ilk kuponun tam olarak tediyesini temioen, 
19,70 Hra olarak tesbit edilmiştir. Yani yirmi lirahk bir tahvil 

bu middet zarfında on dokuz lira yetmiş kuruşa satılacaktır. 

6 - fstikrazın faizi 0 1ı 5 dir. Bunun için her tahvil bir lira 
kıymetinde yirmi kuponu taftyacaktır. 

7 - Faizden başka sen~de iki defa 16 · Nisan - ve 16 · teş
rinievvel tarihlerinde yapılacak ketidelerdC" kazanan numaralara 
a ağıda .razılı ikramıyeler tevzi o'unur. 

-ıork Liı ası Yek ün 
Adet Beheri Türk Vrası 

1 ' 30.000 30.000 
1 15.000 15 000 
3 3.000 9.000 
6 9{)9 5.45A 

289 120 34,bSO 
300 9~134 

Yukarda yazılı mıktarlar tam tahvil üzerinden hc.s1 p ve 

tes'oit edilmiş olup numarasına ikramiye isabet edece!t tcr.t~pler· 
den her birine üçte biri tevzi edile ctir. · 

Altı ayda bir yapılacak keşideler nclicesinde tevıiedilecek 
iıbu ikramiye mıktarlarının ne suretle hesap ve tesbit edilm'ş 
o'du;ru aynca Bro ür halinde yapılan neşriyatla izah cdilm.ştir. 
Bu Broşürlerin kay1t muamelesini yapan bankalardan talep edil
meıi. 

8 - Fai:c ve ikramiyeler bu iştikrazm tamamen itfasına 
"'-... kadar her türlü resim ve yergilerden muaftır. 

9 - Bu istikraz bıhvilleri resmi devair ve müeneae!erce 
husuıt illare ve belediyelerce yapılacak müzayede; münakaıa ve 

mukavelelerde teminat olarak itibari kıymetleri üzerinden öaş

başa kabul edilir. Bundan başka hazinece satılmış ve satılacalC 
olan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde de bat,abaş alınır 

Kayıt muamelifı 
10 - Kayıt muamelesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

ZiratUei, ~ O•maulı Em!i'ık ve:Sümer Bankalannın mer~ez ve şube
leri tarafından her tarafta icra editecektir. Bu bank:ılardan baş 
ka Iatanbul'da Amerikan Ekspres, nloyçe Bank, Doyçe Gtynnt 

liauk. Banlfodi Roına, Felemenk Baliri sefit, Seıaaik l:Jauka81, 

Banka Komerçiyale İtalyana, S. S. C. 1. Ticareti Haricıyebau· 
kau, Banko Franlfo Aziyatik bankalarile lzmir Samı:;ua ve Mer
sindeki diğer bankalar tarafından da icra edilecektir. 

• • 11 - Bu defa yapılacak B. lerlJibine ait kayıt muam~les ı 
ıç1n 011 dokuz lira yetmiş kuruşun tediyesi mu'<abilinde yukarıda 
yazılı bankalar tarafından tahvillerin asılları yerine geçmek 

tnıllt .. miline muharre~ yirmi lir.alık muvakkat makbuz 
ftl!••lffr. 

12 - Muvakkat maRbuılann asıllariJe ne zaman deği~tirile · 
Hin edilecektir. (6660) 

Hati~e, Ane hanımların ş yian ve 
müştereken mütasarnf oldukları 

iki parça gayri menkulu izalei şu· 
yuu zımnında açık arttırmaya vaz 
edildiğinden 30/ 1/ 934 tarihine 
müsadif S&lı günü saat 15 ten 16 
ya kadar Beyoğlu Sulli Hukuk 
mahkemesinde bilmüzayede satıla 
caktır. Arttırma bedeli kıymeti mü 
hamminelerinin yüzde...yetmi§ beşi 
ni bulursa o gün ihale edilecektir. 
Bulmadığı takdirde en son arttıra
nın taahhüdü baki kalmak auretiy 
le ikinci arttırma 15 inci güne tesa 
düf eden 14/ 2/ 934 çar§amba gü -
nü saat 15 ten 16 ya kadar icra olu 
nacak ve en çok arttırana ihale e· 
dilecektir. 

2 - Gayri menkuller (lOpO) li 
ra kıymeti muhammineli Ka&ımpa 
ıada, Camiikebiı· mahallesinde ve 
tal>ağhane caddesinde eski 11, ye 

ni 9 No. lu haricen kargir, dahilen 
ah ap iki katlı ve bahçesinde ufak 
iki odalı baraka ile ceman 9 odalı 
ve son derece harap hanenin tama 
mı ve (1300) lira kıymeti muham 
mineli Beyoğlunda Pangaltıda Ba
yır sokağında eski mükerrer ssi 
yeni 68 No. lu haricen kargir içi 
ah ap iki katlı ve üç odalı ve kıs· 
men tamire mühtaç hanenin tama 
mı. 

3 - Tarihi ihaleye kadar ki, ver 
gi vakif icaı·esi belediye resmi his 
sedarlara dellô.liye müşteriye ait -
tir. 

4 - Arttırmaya iştirak edecek· 
ler kıymeti muhamminenin yüzde 
yedibuçuğu n~sbetindc teminat ak 
çesi ve ya milli bir: bankanın temi 
nat mektubunu getirmeleri şarttır. 

5 - A"Tttırma bedeli tarihi ihale 
den beş gün zarfında mahkeme ka 
suma tediye edilecektir. A:ksi tak 
tirde ihale f esh ve farkı fiyat zara 
n ziyan, faiz, hilahüküm kendisin 
den tansil edilecektir. 

6 - 2004 No. lu icra ve iflas ka 
nununun 126 ıncı maddesine tevfi 
kan gayri menkul üzerindeki ipo. 

tek snHibi alacaklılar ile diğer ala 
Iiadarlnnn gayri menkul üzerinde 
ki Jiaklannı husus·yle faiz ve mas 
rafu dair olan iddialarını ishnt i· 
çin tarihi Handan itıbaren yirmi 
gün zarfında evrakı müsbite!eriy
le birlikte satı~ memuruna mürac.a 
at etmelidir. Aks! takdirde haKları 
tapu siciliyle sabit olmıynnlar sa • 
lı§ bedelinin paylaşmasından ha -
riç kalırlar. 

7 - Şartname mahkeme divan 

10752 kilo Yaş Sebze: Açık münakaaası: 6/Kiınunuaaoi/1934 
Cumartesi güaü saat 14 de. 

30 Ton Benzin: Kapalı zarfln münakasası: 6/ 'inunusani/1934 
Cemartesi günü saat 15 de. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için llizumu o~an iki kalem eşya· 
nm münakasalar.a hizalar.ındaki gün ve saatlerde y.apılacağından 
şartnamelerini görmek isteyenlerirı her gUn ve mezkur malzeme· 
yi itaya talip olacaklarm da münakasa gün ve saatlerinde Ka· 
sımpaşada Deniz Levazım sahnalma komisyonuna müracaat· 
hırı. (6859) 

lstanbuL Barosu Reisliğ.nden; 
Apğıda yazıla ruınamenin müzakcreıi için 25 Birinci kanun 933 

tarihinde adiyen içtima edecek olan heyeti umumiye eltscriyet ha· 
ııl olamaması hasebile içtima 30 Birinci kanun hıribine müsadif 
Cumartesi gµnü saat 14 e talik edilmiftİr. Nizamnamei dahilinin on 
dördüncü maddeai mucibince birinci içlimruo devamı olan işbu 

içtimada ekseriyet aramlmaksızm müzakere icra ve karar ittihaz 
edileceği cihetle mezkur gün ve saatte rüfekanın Istanbul Hal
kevi salonunda hazır bulunmalan rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - ldarl raporun okunm:ısı 

2 - Hesaplara. ait raporların okunması 
3 - 934 senesi bütçe inin tct\..ik va tasdiki 
4 - Türki\ c A nık:nl:ır Birliği teşkili için 5 ldnunus:ıni 934 t~rihinde fz

rnir'de akdedikcc-.k ~ or "rt ~c bir murahhas izamı hakkınd.ı llmir biirosund:w gclt:o 
tahrirat hakkır<la rüfckanın ıni.ıtıılealarının alınması. <J 144;,ı 

, 'ınınooru[m ' ınwııoo lllli®' IW 00 llilllllllllilllffill' ın li ~~,um••""'"'"'"" 

T ayy a:re Y ı lbaş 
PiYANGOSb' 

Çocuklar iq.in en iyi Yılbaşı hediy.esi bir Tay
yare Yılbaşı biletidir. Çocuk Öununla 

binlerce lira kazanabilir. 
Büyük lkr~ miye Yar.ım Mily-0n Liradır~ 

Fen işleri iç"n !Uzumu olan 40 kalem Le\•aZJmı ter.şimiye ve 

alatı fenniye kapalı zaTfla mün kasaya konu'muşlut Talip o'an• 

lar şartname almak üzere her gün Levaıım müdürlüğüne müra• 

caat etmeli, münakasaya girmek için de 1"4Y JiraMt teminat m:ıl(• 

buz veya mektubu 'ile teklif mektup! nnı 2111193'1 pazartesi gü• 

nü saat on beşe kadar Daimi encümene vermelidirler. (rl 119) 

lıtanbul Relediyes.inden : 

Yeni öl~üter kanunu ve nizamnamesine göre bu senenin 31 
Kanuouevvelinden sonr.a lrnnunun menet!iği ölçülerin lrnllanılma· 
sı yasaktır. Eütün esoaf ve a lakadarların şimdiden metre, Kilo 
gram ve litre esası üzerine ö 'ç.üler tedarik etmesi lazımdır. 1 
Kanunusani 934 tarihinden itibaren kullanıldığa göriilen yasak 
ölçüler müsadere edilecek ve kullananlar kanuna tevfikan ceza· 

lnadırılacakhr. Halkımızın bu yürd n zarar görmemesi için biran 

evvel yeni ö'tü tedarik etmeleri lazımdır. FazlR izahat almak is~ 
te.yenler yeni P,Ostahane arkasında Beyker hanında Istanbul mm• 
takası ö'çüler ve aya~ baş müfettişliğine mürnc at edebilirler. 

(7065) 

ha~esinde herke5İn görebileceği almak istiyenlcl'İn 933;'31 No. ile j tabetine mür.aç.aatlnr..ı ilan olunu 
bır yere asılmıştır. Fazla taf:silat: Beyoğlu Sulh mahkemeleri haf ki- · (9848) 
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A~nların ve soğuk algınlığ ı nı n ·seri ve 
lcati tesirli devası, ambalaj ve komprime· 
terinde EB alAmeti farikasını taşıyan ha-
kiki ASPIRİNdir. ~ 

fsrarla eJlSPİR • 
Q ve 20 komorıme lı k ıımt>aıaııarda bulunur. -==-. 

B Ambalajlarda ve kompri· 
A melerin üzerinde EB 

BAYER markasının mutlaka 
E bulunmasına dik· 

kat ediniz l 

• Istanbut Ziraat Ban- aı Bir Kimyager Alınac 
kasından : A k F b •k J 

Sene sonu do!ayısile Ban· S eri a rı a ar 
kamız kişeleri I/Kinunusa· 

ni/934 pazartesi günü ka· Umum Mu·· du·· rlu·· g"" 0 •• nde pah bulunacaktır. (7114) ·-- . Ademi iktidar ve bel Gaz işlerinden anlar bir kimyager ahnacaktar. Taliplerin 
111ilıa ve istidalan ile Umum Müdlirlüğe müracaattan. (7 

gevşek li ğt 0 
e m~~~ll~llll~ll~lll~ 111~! 1~11111 ıll~lllmlllm~lıllllmll~lllIBll!~!m!HBl-

"ıırş• en müessir de\·a SERVOIN hap 

ıarıdır. Deposu. ıstanbul'<la Sirkeci'dc Selinik Bankası 
Ali Rı?.a Merke7. eczanesidir. Taşraya Tesis tarihi: 1888 
ı 50 kuruş posta ile gönderilir. rzmir'dt-

l rg:ıt p:ızarındaki. Trabzon'cia Yeni Fc llJ Sermayesi : 30. 000. 000 frank 
t.ıh eczanelerinde bulunur. 0 0525) E! ı 

•·----·---.. · ldare merkezi: ISI ANBUL 
Vapurculuk il Tilrlilyedeld Şubeleri: 
Türk Anonim Şirketi ;; lstanbul ( Galata ve lstanbul ) lzmlr 
İstanbul Acentalığı "-=-~ Samsun • Mersin • Adana 

Yunanlstandaki Şubeleri: 
Liman han, felefon: 22925 Selaoik • ({avttla • Ati na• Pire 

Bandırma Yolu Bilümum Banka muameleleri. Kredi mektup:arı. Cari haap• 
KEMAL vapuru 28 Birinci e=o; lan küşadı. E4Jbam ve Tahvilat. Kasalar icara. 

Kanun Perşembe günü saat looıı~mlf!l~!~~~~~ıoomill~ı ıfilfil~~ıımm1Jj~l!ffi!l~j~[lırn-1 
19 da Tophane rıhtımından l - .................. _ ....... ='"""" w 

ZA Y ::···················-····--- --· • kaJkarak Bandırmaya gidecek •• D Ek Ş 
ve dönecektir. Adapazarı Türk Ticaret Banka n Y • rem erJ -~-!!"!'-.!!!-~ ••• :::-.::::::::=::::::::::::::•:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: d } Jd ·· ffi (135) nu :":' lıpfa'~u-lte•i 2 fncl -"-LJl•e -•-••••••-•-•••••••••oooooououooo'"""" """'""""'"" "'"""' """""'"'"""'"'"""""""'"'" _ - -• # 

A o-x·p-x· .. z· .. ······x···g···ı···· .. ·-······i.i.f.i. -----Z·A·Y·l-~--· ::r:~ :em~~7~92~g~rihli hisse s~ ~i Dahili hast~hi-- lar mOteba • 

: : .: . ~: .: .. :::·· -- - - . . .... 

rı: :: Ankaradakı muayenehane 

O . :!ı: 4 592 numaralı Liman cuzdam- nedi makbuzunu gaip ettim yenisi ise ağaloğlu Orhan Bey apaıl' T RK TiCARET BANKASI ım mı zayi ettim yenisini alacağım ni çıkaracağımdan eskiıinin hiik· ii manı 6 numaraya aakleıaıifll" 
·ı·· .. me r k e z i : A d a p a z a r ı i:f ~ eskisinin hükmü yoktur. mü yoktur. -i- 1 • M Tel. 20389 

Is nb !.i.:I Ali Osman Mehmet Kara Ahmet zade Mehmet Az:z =···-·--··· ......... --=··-ın:mmmaır:ı ta ul şubesi: Y enipostane karşısı Tel. 22042 :i:: ----- ----------------···_··-_·_·_··_ ... _ ... _ ... _ ... _ ... _ .•• _. _ ... _ ... __ / 

Sermayesi: 1,200,000 m! 
ihtiyat akçesi: 130,000 1111 

ŞUBELEDi 111 
BANDIRMA - BARTIN - BiGA - BJLECık :m 

ı· .. 
BOLU-BOZüYüK-BURSA-DüZCE-ESK.- ım 
ŞEHiR-GEMLiK-GEREDE-GEYVE-HEN- jfü 

:m DEK-IZMIT- KARAMURSAL - KüT AHY A füi 
ırn MUDURNU-M.K~MALP AŞA-SAFRANBo-11!! 
! LU-TEKIRDAG-YENIŞEHIR m~ . . ... 
Müsait şeraitle mevduat, havale ka- mı 
bul eder tahsile senet alır ve ikraz ~m 

muamelatı yapar. im 
MeYduat faizleri müdüriyetle görüşülerek te:;bit edilir. mi 

:::: 

Komisyon ve ticaret kısmı h, r nevi emtiai ti- m~ 
cariye satışına delalet eder. ,Sigorta yapar. ~m 

Telefon.· 23623 ~m ,,_ 
·: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::=:: :::::::::::::::::: :::::: :::: : ::: ::::::::::::: ::::::: . --=-::::::::::::: : .................... :z ••• ::::::::: :: ::: : ::: :: : ::::::::: ::: ::::: :::::::: :::: 

Devlet Demir yolları ilanları 

idaremize ait 26 hurda makine ile 7 • 8 hurda vagon 

27 • 1 • 934 cumartesi günü saat ] 5 te bilmüzayede satılacaktır. 
Şartname tedarik etmek ve izahat almak isteyenlern Havdarpa· 

I• İfletme mllfettiıliğine müracaatları. (7069) 
= 

Zalire naldiyatana mahıuı 20 temmuz 1930 tarihli ve 9 nu· 

marala hususi tenzilli tarıte He zeyitleri 25 Kanunusani 1934 ta

rihinden itibaren lağvedilerek yerine diğer bir tarıfe ikame o'u· 

nacaktır. Yeni tarife mucibince alınacak ücretler A baremine 

naıarun yüzde elli zamhdır. Ecnebi memleket ere ihracat yapa· 

caklara ve memleket dahilinde en aşağı 30,000 ton zahire nak· 

ledeceklerc a 'IDan ücret:erin Oçte biri Prim olarak iade edile· 
cektir. 

Fazlı tafsillt için istasyonlara mUncaat edilmesi mercuClur. 

f (7083) 

' 

3. K. O. Satınalma Komisyonu illnlar1 ı 
--------------~-----M. M. V. Satınalına komis

yonundan: 
Muhafaza alayı için yaptı

nlacak üç adet pavyon ka • 
pah zarfla talip çıkmadığın· 
dan pazarhğa konmuştur. ı. 
halesi 3-1- 934 çar§.amba 

günü saat 11 dedir. Taliple
rin şartnameyi görmek üze- ' 
re her gün ve pazarlığa işti
rak için de o gün ve vaktinde 
Ankarada M. M. V. Satınal
ma komisyonuna mUracaat-
ları, .(3447), _(7103). 
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