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Clşa Hz. dün şehrimize 
geldi. Gazetemize beyanatı 
~Üncü sayıf adadır 

B. M. Meclisi dün ye11i Teş
viki sanayi kanununu kabul 
etti.Iktısat vekili bu' hu-susta 

16 lll y ' ~ • Sayı: 5531 Tahrir Telefonu: 24379 

Yeni Gümrük 
PAZAR , 4 HAZIRAn • ( 6 ıacı ay ) • 1933 idare Telefonu: 2'370 

cm 

Yeni Tarife 
Kanunu 

W\'y ~ÜYük Millet Meclisi üç sene 
t(ik e kabul ve tatbik edilen güm
hi""' tarife kanununda yeniden mü 

... de'"· "kl tna, gışı ikler yaph. Kanun 
Yısın 31 . . .. .. d"l . tir ıncı gunu neşre ı mıt· 

de. Neşredildiği günden itibaren 
katllıeriyet mevkiine girmi,tir. Fa
dı.ır :;Yanı dikkat olan cihet §U· 

ted·ı 1'.Yeni tarife üç gün evvel ne§ 
1 ın., bik k"' . ıtı• , ve tat mev ııne gır -

11 old .. h O A lata b ugu al de tarıf e ahkamı 
kit n ul gümrüklerine dün geç va 
lti gelmiştir. Tabii yeni tarife ah
Ct llıının tatbikine de tebliğ edilin
t Ye kadar ·rokan bulunamamıştır. 
~ lk,t meselenin asıl mühim olan 
ğj~:~ı İstanbul gümrüklerinde de
~ 1~·.Çünl.."ii tarife kanunu bugün 
~ ıtıbaren tatbik edilmeğe baş
~ıl a~aktır. Halbuki Kars gisi, Kı-

dızc gı"b· b ·· ··k 1 · i~ ı azı gumru yer en· 
lara . 1t' h;, eni tarifenin bura· 

Yetı .. r ·ı S<lıceJ . 'J ırı ınesi için haftalar ge-
d •. tlır. Bütün bu müddet zarfın-

... ıse t ·r 
i,.._ '-" arı e kanunu tatbik mevki· 
,~ iSlt • 
1 d lllıt olınasına rağmen ora • 
edil a alakadar memurlara tebliğ 

etnenf l 'dile . 1! o maktan dolayı tatbik 
Ilı. .. ınıyecektir. Bu itibarla kanu

..... ~ ne§r" ·ı 
~a.11 1 ı e onu tatbik edecek ma 

ere tehi"... d b" ~a.rn ıgı arasın a UZ\&n ır 

trıil.h an geçmesinden mütevellit 
dec:~~u~ o kadar ehemiyet kesbe • 

1; •• tır 

tiadd~ 
rilld 1 zatında bir kanunun neş-

en k ~ete illa :.i!t sadece Resmi Ga-
•ıla:~asılmış olması değildir. Ba 
lere drı. .. nunun tatbik olunacak yer 
kıın gdıne~ı, halk tarafından o
llt.ı t:~b~nl~ılnıası, bilhassa kanu· 
l·rin ık edecek olan idare amir
ill~~ıet~e memurlarına tebliğ olun
l~~~ik"a2:1Indır. Ta ki, bu kanunun 
.. '1. o•ne mahal ve imkan olabil • 
1 nun .. 
-lr1n t ıçın umumiyetle kanun-
biltııe~lbikinde selameti temin ede 
dile ... k lllaksadile bu nokta halle-

... e b" 
}! · ır meseledir. 

ltnunl b 
llttn l\f ·ıı· ~ eraber tarife kanunu-
llleı n 

1 ~ ıradeye iktiran eder et -
kiine e!r•nde ve hemen tatbik mev 
"tardır~'0esinde hususi bir sebep 
tıı.ı latb "k ç s~ne evvel tarife kanu
l:ban . 

1 edılmeğe ba§landığı za
L._ Pıyasa .. • 
'lll1hran uzerınde husule gelen 
Pek i . 

1 hatırlayanlar bu sebebi 
Yı takd' 

. F'ithak"k ır edebilir. 
ıl~ Yen· 

1 
•• a o zaman e&ki gümrük 

ı _ . ı Cum ük" 
l{t f a~'-t r resimleri arasında 
b. ·~an · · 
ır t .. '- ıstıfade etmek isteyen 
~1ın t .. 

tt'ıerik uccar Avrupaya ve A· 
ti aya. fa.zl f 1 t etın· l a. az a mallar sipa • 
lira.;r1 bl§ I erdi. Y ekUnu yüz milyon 
d.. u a.n 'bu aı' · 1 ·· .. "n rn 

1 
parıt er yuzun -

llrea, 1:nı eket haricine yüz milyon 
t~lıni~~a.~k döviz tediyesi lazım 

ı. u hal paramızın lnyme-
Meh met Asım 

Devamı ikinci. Sayıfada 

Tarifesi Kanunu ( 
Metni Bugµn ) 
lOuacu sayıfada 

Gümrükte Yeni Tarife 
······································································ 

Kanun dün geldi, güm .. 
rükte içtima yapıldı 

ipekli ve karışık kuma.şiarın gümrük 
resmi arttı, bazıla.rında ise indi 

1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 
numaralı gümrük tarife kanunu • 
nun bir çok maddelerini değiştiren 
yeni tarife kanunu meclisin tasti· 
kinden çıkmıştı. Yeni kanun dün 
saat ikide posta ile Ankaradan gel 
miş ve Jstanbul gümrükleri baş mü 
dürü Seyfi Beyin riyasetinde lstan 
bul gümrükleri müdürleri içtimaa 
çağrılmıştır. içtima geç vakte ka· 
dar devam etmİf, yeni kanunun 
tatbikatı hakkında görütiilmüttür. 

Dün gümrükte bir çok tücc;ar ye 
ni kanun hakkında malumat edin· 
mek üzere ba§ müdürlüğe müra • Seyfi B. 
caat etmişlerdir. Yeni kanunda, ha 
riçten gelen eşyadan ipekli ve ipek makta olan resimler indirildiğin -
karışık kumaşlar ve sair bir çok den yeni kanun bütün tüccarlar 
e§yadan fazla gümrük resmi alına· tarafından pek büyük bir alaka ile 
cağından ve bir çok efyadan alın· bekleniyordu. 

4 Devlet misakı hazır 
bekliyor! • 

ımzayı 

1'4üzakereler bitti, vesika
lar bir beyaz kitapla 

neşredilecek . . ~ 
LONDRA, 3 (A.A.) - lngiliz 

gazeteleri, 4 devlet misakının pek 
yakında. imzalanacağını bildirmek 
tedir. 

Bu gazeteler 4 devlet misakm • 
da Milletler Cemiyeti misakına mü 
tenazır bazı maddeler buJunduğu
nu da yazmaktadır. 

Londra, 4 (A.A.) - Gazetele -
rin verdikleri habere göre Harici -
ye nazırı Sir John Simon, sorulan 
bir çok suallere verdiği cevapta 4 
ler miaakma müteallik vesikaların 
bir beyaz kitap halinde neşredile
ceğini söylemi§tir. 

ROMA, 3 (A.A.) - Londra, 
Paria ve Berlinden alman haberler, 
4 devlet misakında yapılan bey -
nelmilel müzakerelerin bitmiş ol • 
masından dolayı bu misakın imza 
edilmesinin beklenmekte olduğu • 
nu bildirmektedir. 

Komada 4 Devlet mlaakıDIJl temelini 
haz:ırlıyan lnglllz ve fran.aız bqve

klllerl M. Makdonald ve Muaollnt 

Paris gazeteleri M. Daladiernin 
mebusan meclisinde yaptığı kat'i 
ve tesirli beyanat hakkında müta· 
lea yürüttükleri sırada Franaanın 
siyasi ve askeri ittifakJarmın mah
fuziyeti hakkında endişelerini a~ı 
ğa bırakmakla beraber bu misakın, 
Fransız· İtalyan münasebetlerinin 
tamamile düzelmesi yolunda bir 
hareket noktası o]acağım ummak· 
tadırlar. 

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

Darülfünun Sun'i adam Galatasaray Suiistimali 
Vekaletin kat'i 
kararını bekliyor 

Bir tayyare içinde 
tayyareyi işletiyor! 

Los Angeles, 3 (A.A.) -Tayya 
Maarif vekilinin şehrimize reci Frank Hawks, Nevyork civa-

gelmesi de muhtemel rında Floydbenntt tayyare istasi • 
Darülfünun ıs youna müteveccihen hareket etti. 

Jah müşavirliği Tayyarenin içinde, bir robot yani 
bir makine adam vardır, bu mal(j. heyeti faaliyetine 

devam etmekte • ne adam, muayyen bir yüksekliğe 
çıktıktan sonra, tayyareyi iki dere 

dir. Tıp fakülte- ce inhiraffo ayni istikamette oto -
aı ıçın henüz matik bir şekilde idare ederek tu • 
kat'i surette ka • tabilecek kabiliyettedir. 
rarla§hrılmış bir Kawks, saatte 200 millik vasati 
bina olmadığı, bir sür'atle elde edeceğini ümit e-
muhtelif binalar d" 
.. . d tk'k Maarif milatetan ıyor. 
uzerın e te l a- Sallb Zeki B. Robot, yani ınaklnrll adam bir insan 

. v. .. . k d. ~eldlnde vapılmı:t, her ununa elektrikli ve-
tın devam ettıgı soylenılme te ır. ya motö;lü nletıcr konulmuıı. istenildiği 5~-
Bununla beraber evvelce de yaz - ı 1<1ıde kurularak lışlctllmi:ıtır. nu adamı sö:ı 
dığımız gibi Tıp fakültesinin ya ııöyllyerck hatt"lrntc gctlrmelc, yUrUtmek, bir 

• • • •. •• . çol.: tııler ynphrınııl{ kabil olrnn~tu. Şimdi 
şımdıkı Darulfunun bınasına ya • tayyare de ~ ıım ediliyor. Bu suretle tay-

hut İstanbul lisesinin işgal ettiği ynrr.c11n uzun ııderlerde yorgunluktan kur· 

binaya taşınmasına karar veril • tuıac.alc, dinlenecek ,.c istedikleri zamnn bu 
cansız arknda~lanndarı ldarc1·ı alamk :\"Ola 

mesi kuvvetle muhtemeldir. Bina - dr,ıım cıl!'cf'kl!'rdlr. • • 

lar hakkında edinilen kanatler gü 
nü gününe Maarif vekaletine bil - Tramvayın altında öldü 
dirilmektedir. ·'!akında vekaletin 
kat'i kararını vermesi beklenil -
mektedir. 

Seririyat i§lerinin şehir hastaha 
nelerine nakli hakkında, doktor -
lar komisyonunun vardığı netice -
de Maarif vekaletine bildirilmiş -
tir. 

rtakil meselesi 

Nakil meselesinde acele edilme 
mesi lazım geldiği ve nakil aley -
hinde bulunanların gösterdikleri 
delillerden daha az mühim olma
dığı yolunda dün sabahki refikleri 
mizden bininde inti,ar e<len bir 

[ Devamı 7 lncl anyıfada ] 

Dün akşam Fatihte bir tram -
vay kazası omuş, bilr adamcağız 
tramvay altında kalarak ölmüş • 
tür. Kaza şöyle olmuştur: 

Beyazıt ta Soğan ağa mahalle
sinde oturan Duvarcı kalfası Kay· 
serili Hamdi Efendi Edirne kapı· 
da 611 numaralı vatman Sadul -
lah Efendnin idare ettiği B. Edir· 
ne kapı - Sirkeci tramvayına bin 
miş, tramvay Malta çarşısı istas
yonuna geldiği sıralarda henüz 
durmadan yere atlamıştır. Ham
muvazenesini kaybederek düşmüş 
arkadaki römorkun altında kal -
mışhr. Adamcağız ölmüştür. 

Yerli sanayi sergisinden alınan 
paralar acaba nereye gitti ? 

Su sarfiyatı için yüzlerce lira alınmış, fakat 
mektep idaresine varidat kaydedilmemiş .• 

Galata•aray llaeal bahçHlndekl Yerli aanayl aerglalnden iki k&t• 

Fethi Bey zamanında Galata- Hülasa resmi olan mektep binası 
saray lisesinde bir de dahiliye şe- bir müddet için yerli sanayiimiz 
fi Süleyman Bey vardı ki vazifesi için teşhir mahalli yapılıyor. Bu 
dolayısile bu zat mektebin inşaat na mukabil maarif idaresi on pa· 
ve tamirat işlerinde batlıca amil ra istemiyor. Ancak yerli sergi 
idi. Mektepte tamirat ve inşaat aç.ık bulunduğu müddet zarfında 
namı altında yapılan işlerin için- mektebin terkos suyunu kullan • 
de usulsüz ve nizamsız para sarfi- mak ve saire gibi bir takım sarfi· 
yatı diğer yolsuzluklara da mey • yat oluyor ki bunlar doğrudan 
dan vermiıtir. doğruya mektebin kasasından çı· 

Mesela iki senedenberi Galata· Det'amı ikinci Sayıfada 
saray mektebinde açılan yerli sa
nayi sergisinden para almak mese 
lesi bu cümledendir: Malumdur 
ki bu sergi mektebin yaz tatili za
manında açılıyor. Mektep binası
nın mühim bir kısmı o zaman boı 
olduğu için sanayi erbabına tah • 
sia olunuyor. Diğer taraftan ge
ne sanayi erbabı mektebin genit 
olan bahçesinden istifade ediyor • - Klipcğinizl çağıraanıza beal 

B 1 1 1 
ıa1racak •• 

ura ara pavyon ar kuru uyor. - imklnı yok lamfnt unuttum. 
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G ala tasar a 1 

Kanunu 
llaınıakalcdcn IJcvam 

ti::i •l!'irden bire düşürmüş, ortaya 
&."r; yoktan bir para buhranı çık • 
llllştı. 

Bu defa kontenjantman ve sai
re gibi iktısadi tedbirler esasen o 

tF-2.'da bir hadisenin tekerrürüne 
mz,ni olmakla beraber tarife kanu
nunda tadilat yapılırken hangi 

mad~elerin resmine zam, hangi
lerinden tenzil edildiğinin anlaşı-

VA KIT' ın Hususi Haberleri ... _________ .,. __________________ _... ..... ____________________ _ 

aarif ve Iktısat vekilleri B. M. 
~ eclisinde beyanatta bulundular 

Teşviki sanayi, mektep kitapları sandığı, Sumerbank ve 
Istanbul maliye teşkilatına ait kanunlar kabul edildi 

sui istimali 
1-itıYıfodO 

ııa~tttı·afı tJirllifl ' ·ıter 

f. atı 1u 
kar.· Bilhassa su sar ıy 

ce lirayı bulur. d'kPte a· 
İtte bu cihet nazarı 1 

•• idare 
. ergııı 

lınarak yerli sanayı 5 b' idare' 
ekte ı . 

heyeti Galatasaray ın l euııitUf. 
sine para vermeği kabu . .

11 
bef 

ıçı . 
Sergi kuruldukça bunun . Seti' 

·1 ·ıtat• altı yüz lira da verı mı tıe9'bl' 
idaresi taraf mdan ınekteP ldebe 
na verilen bu paraların Jl'le gel • 
varidat kaydedilmesi lazıJJ'l 

lam3masının, kanun meclisten ge

çer geçmez de neşrolunarak meri
y~t mevkiine girmi§ bulunma ınm 
s}1ekülasyon hareketlerine meydan 
vermemek noktasından ayrı bir 
faidesi olmuştur. 

mez mi?. e]ıteP 

ANKARA, 3 (Hususi) - B. M., sine istinat ettirdiğimiz takdirde 1 dat tahakkuk dairesile tahıil daire Bu paralar alınrn•t. 11
e ~llt&l•' 

Meclisi bugün Hasan Beyin riya - bazı iptidai maddeler vardır ki, sinden ve vilayet merkezinde mu idaresine verilrnemiştır .. 
1 

edilir 
setinde toplanmıştır. lhtiyacatı u - yalmz sanayide müstamel değil - haaebeciliği, muhakemat, yol ve av saray sui istimalleri tetkı c 

, ___ ııtır• 
mumiye İçin Avrupadan getirile - dir. Ticaretle de alakadardır. Bu vergileri milli emlak müdürlükle- ken bu da ortaya çı~u•1'S ek 
cek madeni boruların gtimrük res- akdirde mesele şümullendirilmit rinden mürekkeptir. Koca bir sergi heyetindefl l:jır 
minden muafiyeti hakkındaki ka- olur. Şikayeti mucip olan nokta İstanbul villyetine dahil kazalar tep namına alınan para ıne~ 01111· 

nunun tefsirine ait mazbata oku - listenin tanziminde vukua getirilen dan Eminönü, Fatih, Bakırköy, Si de bu tarzcla bir hareket go"tefef 
nara!c kabul edilmiştir. hatadır. Aynı zamanda bazı sana- livri, Çatalça, Adalar, Yalova, ka- ne getirilir ise idareye ait J11\l"ı 'fe 

Bundan başka yeni çıkan tarife 
d~ bir husıtsiyet daha vardır. Bu 

da tarif ede yapılan yeni zamların 

hükumetçe mutlaka tatbiki mecbu 

ri olmamasıdır. Mesela her hangi 
bir ithalat maddesi üzerine kon -

Kat'i ticaret muahedeleri akti i- yi erbabınm kendilerine verilen zaları lstanbul mıntakasına, Bey- rik alış verit işlerinde uıl.11;~ şt • 
çin müzakereye başlamı§, veya mü muafiyet esas işlerinde kullanacak oğlu, Betiktaş, ve Sarıyer kazaları kanunsuz neler yapılabiltce 
zakereye başlanacak devletlerle yerde harice satmak suretile fu • Beyoğlu rnmtakaıına, Üsküdar tık kolayca anlaşılabilir. . .ti~ 
muvakkat ticari itilaflar akdine da zuli ve gayri me•ru istifadeye kal- K d ki! B k ş·ı K rt ı k ı·se•1 ·- • 

y a ı uy, ey oz, ı e, a a a- Mesela Galatasaray 1 fı bir 
kışmalaYıdır. Bu noktalardan biri- zaları Oaküdar mıntakaaına vari- b k k 1 asrll · 
si hükumetin esaı mekanizmasına bir mekte in ap a ay rn ·L yıl I' 

mut olan gümrük ret1minin hüku· 
ir kanununun birinci maddesinin 

mef~ §İmdilik te.tbikine lüzum gö ikinci fıkrasını tadil eden kanun -
rülmezse, yahut diğer bir memle

kete karıı iktuadı bir menfaat te
min etmek için fedakarlık yapmak 

lazım gelirse hükumet tenzilatlı 

bir tarife tatbik edebilecektir. Bu 

itibarla yeni tarife kanunu hüku

mete geni§ bir takdir ve icra sala
hiyeti vermektedir. Bu salahiyet 

dat noktasından bağlanmıılardrr. senede ne tutabilir. Yüz nıııll dilir· 
daki azami müddetin 1935 senesi aittir. Diğeri gayri me§ru istifade- Vilayet hususi ida.re memurları k.iyüz liradan ibaret zanııe edt 
temmuzu başlangıcına kadar uza - lerdir. Fakat dünyada her prensip nın tekaütlükleri hakkındaki kanu Halbuki bu mektepte iki •8~ ... ~ 
tılmaaına ait kanun müzakere ve tatbikinde esaslı surette dikkat e- na zeyl olarak kabul olunan kanu- .

1 
k k l rası biıı lı• .. 

k b 1 d ·ı · · d"l h l k B' ı verı en ap a ayı pa a u e ı mıştır. ı emezse ma zur ar çı ar. ız na göre de mezkur idare memurla' b 
1 

t ·~ 

beynelmilel iktıaadi münasebetle -

rin mütemadiyen deği§ir bir şekil 
ve mahiyet aldığı şu sıralarda hem 
z~ruri, hem de faidelidir. 

llehmet Asım 

Londra kon/ eransı ........................ -.... 
Y11tıan heyeti dün 

har-eket etti 

Hariciye nazırı konferans
tan pek ümitv ar 

Atina, 3 Hususi) - Londra 
cihan iktısat konferansına iştirak 

edece-!< olan Yunan heyeti ımurah

hasası dün Venedik tnrikile Lon-

Mektep kitapları sandıOı 

Bundan sonra Maarif Yekaletin 
c-e hariçte bastırılacak mektep ki -
taplarını karşılamak üzere ihdas 
olunacak mektep kitapları sandığı 
hakkındaki kanun le.yihasının mü· 
:ıakeresine geçilmi~tir. 

Bu münasebetle ileri sürülen ha 
zı mütalealara cevap veren Maarif 
vekili Reşit Galip Bey, daha evvel 
kabul edilen kanun mucibince mek 
tep kitabı tabı İ§inin Devlet mat
baasına ait bulunduğunu işaret e -
derek demi§tİr ki: 
"- Burada yapılmıyan kısımla

rım da dışarda yaptırır. Tap ve 
tevzi işlerine gelince mahiyeti iti· 
bariyle ayrı olan bu işlerin ihalesi 
ayrı ayrı yapılabilecektir.,, 

Vekil Bey beyanatına devam 
-ederek müzakere edilmekte olan 
kanunun vekalet dairelerinde ya • 
pılan tetkikat ve bütün kitap ya • 
zanlarla basanların alınan müta .. 

draya hareket etmi§tir. Yunan leaları üzerine hazırlandığım, bu 
heyeti murahhasası, hariciye ve itibarla mektep kitaplarının daha 
maliyt nazırlarından mürekkep - pahalı olacağı hakkında gösterilen 
!rr. Yunan Batvekili pazartesi 1 endi§elere yer olmadığını ve kanu 
uünü Paris tarikile Londraya ha- nun mektep kitaplarının vaktında 
tek t d kt. basılarak yerlerine yctiımeaini gö c e ece ır. . 

zetmek etolduğunu söylemıf ve te 
Tunan hariciye nazırı hareket 

ed~rken gazetecilere beyanatın:la, 
J..ondra iktısat konferansının be -

minat mektupları için verilecek 
fniz miktarları hakkındaki müta • 
leaya cevaben de demiıtir ki: 

şeri yeti refah ve bolluk devrine "- Tem inat mcldupları için ve· 
jade etmek suretile yüksek vazife· rilen faiz miktarları ileri •Ürülen 
"'ini ifa edeceğinden emin bulun· derecede yükaek değildir. Bu mik· 

duğunu v~ Yunanistanm harici 1 tar itine yüzde. yarımdan _ikiye ka
borç.larmı odeme hususunda kud· dar çıkar. Nadır ahvalde üçte olur. 
ı-et ve kabiliyeti iktısadiye ve mali Yüzbinlerce basılan kitapta yüzde 
yesilf; mütenasip bir karar ittihaz iki nisbetinde konulacak küçük bir 
edeceğinden ümit var olduğunu paranın yapacağı tesir asgarinin 

söylemiştir. asgarisidir.,, 

Vekil Bey sözlerini bu kanun ile 
temin edilen faydaları kaydede -
rek bitirmiftir. 

'Hariciye müdürleri 
trasında 

Ordu ikramiye kanununun jan• 
ANKARA, 3 (Hususi) - Prag 

1 
darına hakkında da ineriyetine ait 

maslahatgüzar vekili Şefkati Nu- kanun kabul edilmiştir. 
ri Bey merkeze nakledilmi§, Prag 
maslahatgüzarlığına da hariciye 

iktisat Vekilinin sözleri 

Bundan sonra teşviki sanayi ka 
vekaleti üçüncü daire işlerine ha- .. . . . . 
k ..\.. H V f B t · 1 nunun muzakeresme geçılmıştır. 
aı~lu asan as ı ey ayın ° un- Bu münasebetle ileri sürülen bir 

mut r. 1 mütaleaya cevap veren lktısat ve-
Hariciye üçüncü daire müdürlü kili Mahmut Celal Bey demiştir 

ğüne kalemi mahsus müdürü Ke- ki: 

ma IBey, yerine hususi kalem mü- "- Liste meselesi teşviki sanayi 
dür muavini Refik Amir Bey ta· kanununda esastır. Bu liste mese -
yin edilmittir • lesini münhasıran gümrük tarife -

haksızlık vukua gelmemesine eski rmın tekaütlüklerine dair olan ka· u Amu~bur.G 
1 

el<tebİ111ıf 
sinden ziynde dikkat edeceğiz. b.. .. h"k" 1 · 1 b 1 ca a a atasaray ın bl~ nun utun u um erı stan u mec kh . d k ll ıaıı ...;'J 
Tahdit kelimesile ifade ettikleri Jisi umumisi bütçesinden maaf a • yeme aneaın e u anı . bef yr 

el.hele gelı'nce ·• t ... hdı"t yoktur. kapların hepsinin kıymeti t.•11 111 lan memurlarla Ankara merkez be ...,-r 
lediyeai memurlarına tatbik oluna lirayı bulur mu?· Bu ksdşf idet Teşviki sanayide gözetilen 

gaye 

Teşviki sanayide gözettiğimiz 

gaye memlekette mevcut olmıyan 
sanayiin vücude getirdilmesi i~in 

vatandaşlara yardım, daha doğru
su himayede memleketin ihtiyacın 
dan fazla emtia vücude getiren mü 
esaeseleri himaye'de bir menfaat 
görmüyoruz. Fazla istihsal yapıyor 
lar diye kendilerini tahdit de etmi 
yoruz. Y alniz hükumet namına ya 
pılacak himayeden mahrum ediyo 
ruz, bu gayet doğrudur. Bir taraf
tan milli ihtiyaca cevap verecek sa 
nayi vücude getirirken yeni bir kı
ııhl sanayide milli istihsal istihla
ke kafi gelmezken diğer taraftan 
ihtiyaçtan fazla istihsal eden sana 
yia para vermekle fayda görme
aik.,, 

Bu izahatı müteakip kanun mü
zakere Ye kabul edilmiştir. 

Sumer Bank kanunu 

Mart, mayıs, haziran, ağustos 

aylarına ait divan muhasebat en -
cümeni mazbatasına ittila peyda 
edilmiş ve bunu müteakip Sumer 
Bank kanunu 18.yihaaı müzakere ve 
kabul edilmitlir. Kanunun ana hat 
larına göre alelumum sanayi işleri 
le ve bankacılık muamele1erile İş
tigal etmek merkezi Anl:arada ol
mak ü:zere Sumer Bank namile bir 
banka te~kil edilmektedir. 

Ankara jandarma mektebi 

Ankarada yaptırılacak jantlar -
ma mektebi için gelecek senelere 
sari teahhütlerde bulunmak An -
kara şehri bu tesisatının ikmali i -
çin iki milyon liraya kadar teahhüt 
te bulunmak hususunda Mnliye ve 
Dahiliye vekaletlerine verilen sela 
hiyctin iki milyon 300 bin liraya çı 
karılmaı;ı hakkında kanunun müza 
kere ve kabul edilmiştir. 

lstanbul maliye teşkilat. 

Kabul edilen diğer bir kanun ile 
de İstanbul vilayeti Maliye teşkil 
!atında şu değişiklik yapılmasıtas 

vip edilmiştir: 
Buna göre, lstanbul vilayeti Ma 

liye teıJkilatı lstanbul, Beyoğlu, Üs 
küdar mrntakalarında birer vari -

caktır. Bu münasebetle diğer bele- için hu kadar kalay mas~~f;u'itıer 
diye memurlarının vaziyeti hak - se bu mektepteki diğer tut d te 
kında ıorulan bir suale cevaben için verilen paraların yeriıı d 

1 
ııı · 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey tabii ihtiyaç derecesinde ol 
11 

bunların sigorta ettirileceği veya- na nasıl inanılabilir?. eJe 
'k' ,erı hut bir teaküt snndığı te,kil oluna Gene bu mektepte t 1 '!"'" 

cağını söylemi9tır.;.o 1 
l>in bet yüzden fazla amP"1 f' 

Meclis 11azartesi günü toplana ·sr verilmiş oldu öru1u~e ~Jil' 
caktıt. raların hepsinin yolunda •• ,riJe' 

Yar1n mecliste neler 
görUşület;ek? 

ANKARA, 3 (Hususi) - Bü
yük Millet Mecliai pıt.zarte&i gün
kü içtimaı ruznamesinde bulunan 
maddelerden ba2!ıları ıunlardır: 

1 - Tahlisiye umummüdürlü -
ğü memurlarının tekaütlükleri hak 
kmdaki kanun layihaaı, 

2 - Uyuıturucu maddelerin mu 
rakabesi hakkındaki kanun layi
hası, 

3 - inhisarlar teıkilitile ana 
teıkilatını teğiştirecek 11726 nu • 
maralı kanun li.y.ihası, 

4 - Kaçakçılıiın meni ve ta
kibine dair kanunun bazı madde· 
terinin değ'İJtİrilmesine ve bu ka
nuna bir fıkra ilavesine dair 1/609 
numaralı layiha, gümrük ve inhi· 
sarlar encümeni mazbatası, 

5 - Nahiye müdürlerinin tayi
ni hakkında 1/ 554 numaralı layi
hanın ve dahiJiye enctimeni maz· 
hatasının müzakeresi. 

Dahiliye encümeni heyeti umu· 
miyeden geri alınan bu llyihayı 
yeniden tetkik etmiş ve polis ko 
miserlerinin tahsil kaydi gözetil 
meksizin nahiye müdürlüklerine 
tayin edilebilmeleri kaydini, ida • 
renin yüksek tahsil görmÜI} nahi· 
ye müdürlerile takviyesini istihdaf 
eden, kanunun ruh ve maksadına 
münafi bulmuş, ihtiyaca kafi ge· 
lecek derecede yüksek tahsil gör· 
müş nahiye müdürleri bulununcı • 
ya kadar yedi senelik idadi veya 
lise mezunu olan polis komiserle· 
rinin nahiye müdürü olabilecekleri 
kaydini koymuıtur. 

iki cani hakkındaki kadar 

6 - Tokatta mahsulünü hayvana 
yükliyerek Sıvasa gitmekte olan 
Ahmedi ve arkadaşı Sabriyi ıoy-

mit olduğuna naaıl hük~ " 

bilir?. ~· 
Bununla beraber işin Jah~,fl' 

rip tarafları da vardır. GP1~ ıfl'' 
ray mektebinde yapılIPı~ baS'eı,el' 
raflar olmu~tur ki liunların • aıJI' 
ve manasını anlamak adeta ~st"' 
kün degildir. iki senede ,e ,J11'' 
yüz araba kadar gübre satı~ (;il' 

d nıt· . 
mış olması bu nevi işler e Mesı 

latasaray mektebinin bir bil ;çil' 
olduğunu biliyoruz. Bu bahçe ,.r1· 
farzedelim ki senede bir k~ t b"' 
ba gübreye ihtiyaç hasıl olııı&Jubte' 
lunsun. Fakat satın aiınaıt g,.P.~ 

. .k k yüz •r 1· '1 nın mı tarı se sen, .1 bİ 1t · 
etı e 

bulursa buna ne mana v bİfljıı 
ekte 

Acaba Galatasaray ınf thi JJt1 
idaresi batında bulunan . e y•bııt 
mubnyaa ihtiyaç listelerıne, J<ol'' 

. ••ını . 
sarfiyat senetlerine ırnz it t1"1 

. k tıneııı 1' 
ken bunlara hiç dık at e ııııırO 
dir?. Kendi emrindeki ııı:ıraşdf' 
. l . d .. t" ti olup .ı·r'. ıf erm e suı ıs ıma . İD1 · 

d.. rneınıf ııı · ,e ğmdan şüpheye u~ )<etııı•f 
Ş.. h d.. .. .. ve far d bil· 

Up eye U~ı'DlU~ uk\it e t 
n:ısıl olmuş ta buna 8 

"? ~ mıs. ... 1< 
~ ""'"'' .. 1 uuuıuıınnı l .., "' ıt'ltUllUlUflftlUllHUllllUIUUUIUI Ultutulllfilf 

1 iı eı•., 

duktan sonra suçlarını g iP tll• 

b larınll si· 
için 2avallıları oyu~ ~abfite 
kı sürüklemek suretıle o"" 

p e ]{as~ "'l&J 
ne öldüren Veysel v ~in ol 
nun Velittin köyünden '·•t•1~t 

k" 'datıı ~ iJ• 
lsmail haklarında 1

• 
1 adliye ettı& 

larmın tasdikine daır 
meninin mazbatası; .. ,.t iıt' 

••t•• ınü•k'-'t . ıı•d 
7 _ Tuz, tu un, • ne•' l· 

· · l · 933 ınah ,e .t• hııar ıdare erı k•Jro•'-' • 
rolarmda hali hazır k bıJI" ... 
madan değitiklik yaP~:ı.r 't"•~11 

d .. .., e inhısa 'h•ıı• sun a gumr..:.~ v J~yı ..• 
letine salahiyet veren b"tçe e"'" 
müzakeresi, Bu layihli .

0
r 

d·ı itl• • menince kabul e ı ın 
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" zını Paşa 
Üyük MilletMec
lisi reisi geldi 

&urk 
Rüşvet Cüzdanlar İlaçlar 

SOHBETLER 

Bu zihniyet varken 
Senelerden beri, tiyatro dediği

miz zaman, gözlerimizin önüne 
sahnemizin derin bir boşluğu geli
yor: Kadınsızlık. p u Millet Meclisi Reisi Ka-

~Qlt 1a liazretleri dün sabahki 
·Ur linkaradan şehrimize gel -

t ' t.ydarpaşada bir çok kim-

Evli olduğu halde Mükelleflere vergi Ecza ihtikarına 
karşı tedbir 

Senelerdenberi, sahnemizin bu 
boşluğunu doldunnağa çalışıyo -
ruz. Sahne edebiyatımızın inkişa -
f ı, tiyatromuzun ilerlemesi için, ka 
dm sanatkara ihtiya~ımız olduğu 

~ lara.f d tıı.ı P ın an karşılanmıştır. 
evlenmek ! için verilecek 

' b· aıa Hazretleri Haydarpa
~ tİlttı·ır rnotorla Beşiktaş sarayı 
~'ılır. 1

'' akıarna kadar orada kal 

P,fa. li 
Cebdia· • azretleri dün sarayda 
~- ırıı ?i . 
'~iı, Ya.ret eden hır muhar-
\, A. !Unları söylemiştir: 

~diYor 1~rn tedavi için Karlsbada 
~.o~ nun için lstanbula gel
't~ Son un .. A \'rupaya hareketin
~ Ankra, 0nümüzdeki cuma gü -

araya d'' v• aı.ıYü onecegım. 

~dek Millet Meclisi içtimala -
~taı.a\1arn etmektedir. Benim An 
ı- " avd t' '\'eı-:ı e ıme kadar tatil kara-., ece"· · 
~ . gını zannetmiyorum. 

~ 3-zıra 
1 kara nın on beşinden evvel ta 
• de g~ .~'erilme:;ini ihtimal dahi
. Sene ~Y0:um. Meclisin tatili 

'tiıı Ola elkı daha kısa bir zaman 
. h~aktır. Mamafih mecliste 

t.ı:; biı ta nasıl bir karar verilece-
''h . enıeın. 

tiı: (ltıYUk . 
~derı !\iıllet Meclisinde yaz ta 
~iılıiııı 'kevveı müzakere edilecek 
~~Uııı anun layihaları vardır. 
%ş1l'oen1ler bunları yetiştirmeğe 

r ar 1ıt .,, 
toıı)~lllıaı ınebusluklar Eliıziz ve 
l~t .~ebusluklarıdır. Bu mün -

M·ı ıcın h .. . 
\IJ. ~ •• enuz namzetler tesbıt 
~· lllıştir.,, 

\al. ~.tn p 
~"'ti t h•fa Hz. Boğazlardaki 
... • d'd 
( it ~illet ~ ·~•n kaldırılmasına 
l'ıiUttıij ernıyetinde ileriye sür 
"' z tez h kk 1tlir· a ında ıunları söy ,, . 
~:.\,,' liariciye v~ k'l' h"k" . ~~~ b e ·ı ı u ·umetı-,. u h 
1 ... tııen . Usustaki noktai nazarı-
."ll 1tuı ızah etmiştir. Bu mütalea
~le et ?enıiyetinde iyi bir tesir 
.ol'ttz getırıniş olduğunu zanne -

~lld~. 
4ce. b ıktısat konf eransma ge

tı~_ , eYn 
~~n llle ~l.m~lel konferansların 
~<faya ~ılını halli hususunda 
~ : l3u ~ 1 .olduğuna şiiphe yok -
~a i;.ı~ temasları Türkiyenin 
"ti.Und~ tşrlamakta olduğu da r., 
~ ()kk=-------

b __ a,okka 
~to· 

ın sa .. tışı devam 
ediyor 

İstanbul Ağır ceza mahkemesin 
de, dün Beyazıt nüfus memuru 
Hamdi ve belediye tanzifat odacı
sı İsmail Efendilerin rüşvet alıp 

vermek maddesinden muhakeme
lerine başlanmıştır. 

Dava mevzuuna göre, odacı İs

mail Efendi evli imi§. Evli olduğu 
halde başka bir ka'dınla evlenme -
sini temin için, nüfus memuruna 
müracaat etmiş, kırk lira rüşvet 

vermiş. Resim değiştirme, cüzdan 
verilme muameleleri tamamlan -
mı~. Emine Hanımın kocası, Hu -

riye Hanımla evlenmiş, Hamdi E
fendi suçunu inkar yollu bazı şey

ler anlatmış, lsmail Efendi, "nüfus 
memuru, parayı benden masraf di 
ye aldı., demiştir. 

Muhakeme, bir kaç §ahit dinle

nildikten sonra, tahkikatın tamam 
lanmasına kalmıştır. 

Esrar torbası taşıyan 
genç hamal 

Yal ovadan lstanbula torba içe -

risinde beş okka, elli dirhem esrar 

getirmekten suçlu Yusuf isminde -

on sekiz yaşındaki bir hamal, 

mevkuf olarak dün Ağır cezada 
muhakeme edilmi§tir. 

Yusuf, "Ben köyümde çobanım. 

Karamürselliyim. Y alovada birisi 

lstanbula götürmek üzere bana tor 

bayı verdi. içerisinde ne bulundu

ğunu bilmiyerek taşıdım.,, demiş -
tir. 

Esrar torbasını bilerek ta§ıdığı 

anlaşılmadığından, beraatine ka -

rar verilmiş, serbest bırakılmıştır. 

Emlak kıymetleri 

Boğaziçinde çok eksilmiş 
görünüyor 

Boğaz içinde, bilhassa Anadolu 

ve Üsküdar taraflarında emlak 

kıymetlerinin çok düştüğü, bir 

müddet evvel başlanılan yeni tah

rir muamelesi dolayısile iyiden iyi

ye anlaşılmaktadır. Yedi, sekiz o

dalı ev sahipleri, tahrir heyetlerine 

evlerinin ancak 10-25 lira icar ge

tirdiğini bildirmişlerdir. Buna mu 

kabil Beyoğlu tarafında emlak 

bii ------1\ n\ 
~~el b. %urlar 
~ ır baskın 

tı:ı~ tbıt, Ve •• 

kıymetleri, tahrir muamelesi esna 
mükem- 1 sında takdir edilen kıymetlerin ye 

kiinuna göre, eskisine nazaran art
yaptılar mış görünmektedir. Şehrin diğer 

L -"llfrJa. Rumrük mu haf aza 
't~· rı Ye 'd 
L'11lil\ · 1 . nı en bir eroin şebe-
~ ıı erı .. · 

kısımlarında da kıymetler kısmen 
artmış, kısmen eksilmiştir. 

&. tilin 'k• uzerındedir. Bu ıe -
'll\ ı ınc· d • 
~·· t l'ap,11 H~· e~ecedeki satıcılı- lsveç başkatibi 
l liı:ı '-kala uaeyın isminde birisi 
'lt~ ~k· nrnıttır. Bir müddetten lsveç sefareti başkatibi M. 
1\ d" 1P edilm k Barch • Holot lsveçin Bern sefa-
tt,,-~? rnernurla e tle ola~ .Hüseyin . reti başkitipliğine tayin edilmiş, 
tı._~ ... ı1ı... r a ıcı gıbı temasa 1 
_..._._ "• ve oraya gitmiştir. sveç sefareti 
~ l{ta Yarım okka eroin al -
llltlt uyu başkitipliğine de Moskova sefa-
\ t.n "h fıtıuılardır. Hüseyin G 
1~ • " met · retı katiplerinden rafstrom 
~- tıtrni cıvarında bir kahve 
-._ I f, Yarını tayin edilmiş, yeni başkitip dün 
~il ..... n ıaat ıonra alıcı vazifesine başlamıştır. 
~, 'Yanına gelmiıtir. Hüse· ============;;;;;..:.;..;...:;.::.. 
~~tdiğiu~k?lduklarından ıüphe- ni göstermişler ve Hüseyini yaka
~ 4h11ı 1 

memurla birlikte lamışlardır. Hüseynin eroini aldı -
~.-...,·, h' et C&ıni"ın·ın avlısına k h k k' d h k l "'' • ır k" ğı a veci ve i i ııi a a ya a an 

Borcun hepsini ödeyenlere Ankaradan gelen haberlere gö· 

1 

o kadar barizdir, ki gerek hüku • 
makbuz da verı·lecek re Sıhhat Vekaleti memlekette i-

met ve gerek yegane temsil yur· 
Mükelleflere vergi cüzdanı ve- laç ve ecza pahalılığının önüne dumuz Darülbednyi bu hususta her 

rilmesi hakkında Büyük Millet geçmek üzere mühim bir karar ve· ı türlü teşviki yapıyor. 
Meclisinde kabul edilen kanun su- rerek ,sıhhat müdürlüklerine tebliğ Yıllarca ihmal edilen güzel sa • 
reti vilayete tebliğ olunmuştur. etmiştir. natların bu şubesine, kaybedilen 

ı haziran 933 tarihinden itiba- Bu karara göre temmuzun bi- zaman kazanılsın diye, var kuvvet 
ren muteber olan bu kanuna "'Öre rinden itibaren Türkiyeye ithal e- verildi. Halkevleri, mektepler, hep 

o 1 

istiyen mükelleflere devlet bütçe- dilecek ilaçların üzerinde Türkçe bu sanatın inkişafı için çalışıyor • 
sine giren vasıtalı, ve vasıtasız olarak Türkiyedeki satış fiatları 1ar. Halkevlerinin tiyatro kolu, 
senelik ola~ak tahakkuk ettirilen yazılmış bulunacak, bu kayde uy- genç.lere, mükemmel bir inkişaf sa 
vergiler için cüzdan verilecektir. mıyan ilaç ve eczalar memlekete hası açtı. Mektep temsilleri çocuk· 
Vergl. cüzdanlarına tahakkuk ıı.u _ · h l l k il l lara tiyatro zevkini aşılıyor. 

l' ıt a o unmıyaca tır. aç ar da -
besi olan yerlerde c:.ube ve bu teş- d 1 Ne yazık, ki bütün bunlara rağ· ~ hilde ecza epo arında yüzde on 
kiJat olmıyan yerlerde kaza vari- men, kör ve sakım bir zihniyetle, 

beş nishetinde bir kazançla satıla dat idaresi hududu içerisinde mü- bu teşviklere set çekilmek istenil-
kelleflerin her sene tahakkuk ede- caktır. Bu nisbetten fazla satan - diğine şahit oluyoruz. 
cek vergilerile bu vergilere karşı lar hakkında kanuni ta.kibat ya • Darülbedayi sanatkarlarından bi 
ödiyecekleri paralar yazılacaktır.. pı1acaktır. rine şu mealde bir mektup geliyor: 

Mükellefler cüzdanlarını diğer Bu karar çoktanberi bir dedi "Kızım tiyatro sanatkarı olmak 
tahakkuk şubelerine veya kaza va- kodu mevzuu teşkil eden, mazı şi· hevesindedir. Size müracaat etse, 
ridat idarelerine götürerek o şube kayetlere meydan veren ilaç fiat- yol gösterir misiniz?,, 

veya kazalar hududu içerisinde larmdaki istikrarsızlığı ortadan Sanatkarımız derhal cevap veri 
vergilerini ve ödiyecekleri parala- kaldıracaktır. yor: 

rı verebileceklerdir. Diğer taraftan ötedenheri de- "Hay hay! .. ,, 

Vergi borçlarını ödiyen mükel- poların perakende satış yaptıkta - Bir hafta sonra, tiyatro sanatka-
leflere mal sandıklarınca c:.imdiye ] 1 k · t k · 

l' rından şikayete~ bulunan eczacı a- rı 0 ma ıs eyen genç ızın annesı 
kadar olduğu gibi ayrıca makbuz· bir gaz t ·1 kt b ·· d · 

rın noktai nazarları tetkik edilmiş e e 1 e şu me u u gon erı 
lar verilecek, mükelefler vergi yor: 
borçlarını ödediklerini hu makbuz ve şikayeti mucip kısımlar hak -

"Siz hay hay, dediniz amma, ba 
larla veya vergi cüzdanlarile isbat kında tahkikata başlanmıştır. 

kınız akıl danıştığım bir gazete ha. 
edı~bilecektir. Dün yukarıki kararın İstanbul d na ne İyor ... 

Mükelleflere vasıtalı vergiler sıhhat müdürlüğüne gelip gelme- Gazetenin verdiği cevap aşağı 
için ayrıca cüzdanlar verilecekti:-. diğini öğrenmek üzere sıhhat mü- yukarı şudur: 
Vergi cüzdanları Maliye Yekale • dürü Ali Rıza Beye sorduk. Bu "Kızınız için bu saha tehlikeli
tince ihzar ve fiatı tesbit edilerek karardan henüz haberdar olmadı- dir. Kendisine başka bir meslek a
mal sandıklarından satılacaktır. 

Bu cüzdanların bez kaplılarma 
yirmi beş, meşin kapldarına elli 
kuruştan fazla fiat konanuyacak
tır. Cüzdanlar üzerinde yürütüle

cek her türlü kayıtlar damga res· 
minden muaf tutulacaktır. 

Süt damlası 
Himayeietfalin Süt damlası 

müessesesinde dün 100 kadar 
çocuk sıhhi bir muayeneye tabi 
tutulmuş, annelerine. bakım hak
lunda izahat verilmiştir. Süt 
damlası, yakında fakir çocuklara 
süt verme vardımım biraz daha 
genişletecektir. 

l'VAKIT 
GUndelik, Siya.tıl Gazete 

IstanbuJ Ankara Caddesi, V AKrr yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işlcrt telefonu: 24379 
idare telefonu : 243711 

Telgraf adresi: lstanbul - ·ı AKI't 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 

Türkiye Ecnebi 

Seneli': 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 aylık 760 . 14f>O • 
8 aylık 400 . 800 .. 
1 aylık 150 .. 800 

il An ücretleri; 

1·ıcari llllnl:ırın illin s:ıhlfolcrlnde santi-

mi 30 kuruştan başlar, Uk 8alıifcdo 250 

lmrıışa kudur ~ıkar. 

Hüyük, fazla, de,·amlı lllln \'erenlere alt 

ayrı ten:ılltıt \'ardır. 

Hesmf l!Anlnrın bir S..'ltın 10 kuruştur. 

KUçUk iUinlar: 
--~-- -
Bir defası 30 iki defası 60 Uç detBBı n5 

dört cıerası 75 ve on defası 100 kunı~tur. 
Uı: aylık ııtuı verenlerin bir de!aaı mecca· 
nendir. Dört satırı geçen llıtnlnrm tıızıa 

ğını ve bir emir almadığını söy -
ledi. 

Büyükderedeki 
yalılar yangını 

davası 

rayınız . ., 

Bu zihniyet varken, daha uzun 
zaman, kadın sanatkardan mah -
rum kalacağımız anlaşılıyor. Fa· 
kat için asıl acı tarafı, bu sakım zih 
niyeti, bir gazetenin terviç etmesi
dir. 

Sel3mi izzet 

Büyükderede bir gece yarısı çı- Hüsnü Bey değiştirilmedi 
kan yalılar yangını davasına, dün 

İstanbul ağır ceza mahkemesinde 

devam edilmiıtir. 

Şahit Rafael Efendi, dava edi -
!enlerden, yangın çıkan yalının bir 

katında kiracı Vefik Beyin, yan -
gmmdan evvel bazı efyasını baş -

ka yere gönderip göndermediğini 

bilmediğni söylemittir. 

Baıka bir şahit te dinlenildikten 
sonra, itfaiye raporu okunmuştur. 
Bunda Vefik Beyin eşyasının üç 
bin liraya sigortalı olduğu yazılı -
yordu. 

Neticede, şahitlerin dinlenilmesi 
bitmiş, müddei umumi Ahmet Muh 

lis Bey, Dosyayı mütaleaya almış -
Itır. Mütalea yirmi haziran sah 
günü sabahı bildirilecektir. 

Konsoloslar şerefine vali 
Beyin ziyafeti 

lstanbul posta ve telgraf baş 
müdürü Hüsnü beyin başka bir 
yere nakledileceği ve Jstanbula 
başka bir zatın tayin olunacağı 
hakkında bir gazetede çıkan ha· 
berin doğru olmadığı anlaıılmıı· 
tır. Kıdemli ve çalışkan bir me. 
mur olan Hüsnü bey, bugünkü 
vazifesinde bırakılmış, ayni za
manda derece ve maaıı artırı· 
larak terfi görmüştür. 

Bazı depolora müsaade 
Benzin Ye parlayıcı maddeler 

depo!.iu tesisi için ıimdiye kadar 
kaymakamlıklardan müsaade al
mak kafi idi. Belediye, bu mü· 
saadeyi kaldırmııtır. Bundan 
sonra belediye fen heyete bu 
müsa~deyi verecektir. 

- llabt•r aldıktmızn ı:-örc muarif lda • 
r<'sl yangından ~ıkıın muıılllm ,-e memurla
rına ikişer maaş nlsbctlndc para lkrazına 
kıırar \'Crml tir. 

HllftJJahnırr tarafından da harlkzedrJPre 
sıcıık çorba \ 'C ekmek tc\':r.llne dün de de -
\'anı cdilmlştlr. 

u}1' J>a.lca.a• 
0
.tede Yarım okkalık mııtır. Şebeke diğer adamları ile 

........... - '""•nı -v • • b ~ 
'"'~il ıo ermııtır. Paketi eroinin yapıldığı yer sıkı ir suret- ~--•••••••••••• .... ,. 

nra alıcılar hüviyetleri- te takip edilmektedir. 

satırlan beş kuruııte.n hesap edilir • 

eugün Beylerbeyi sarayında 

vali ve belediye reisi Muhittin 
B. tarafından Istanbulda bulunan 
kgnsoloslar şerefine bir öğle ye
meği ziyafeti verilecektir. Ziya
fete konsoloslardan başka vi?i· 
yet ve belediye erkanı da davet
lidir. Davetliler bugün aaat on 
birde Köprünün Boğaziçi iskele
sinden kalkacak olan hususi va
purla Beylerbeyine gideceklerdir. 

- l'arlstf'n 1 nr olunuyor: MütenddU 
dü~man tan arf'lerl en·<'Jkl gece Parla W9 
ha\allslne tanrnız r~·lrmll•tlr. Bir kıı( m~ 
nıh vardır. 

Almanlar dn uzıınmcnzilll toplarla lt"'b-
rl me:lkCinı ~f'nldcn 

bn5lamıtlardır. 

bombardıman etmf'te 



~ !!!!!!!!!!!!!!! 4 _ VAKiT 4 Haziran 1933 

.~'!!.~°!:.~~'!.~'!....!!.~~! ... !.~'!:.~~ <KISA HABERLER> 

Amerika Reisicümhuru 
nasıl idare eder ! 

Oetr~fına darülfünunluları toplamıştır. 
Hususi teşkilatı vardır 

eirh:şrk .!.!merika hükumetleri 
reisicürnhuru Mösyö Ruzveltin be
raber çalıştığı hususi teşkilatı var
dır.. Bu teşkilat azaları nezaret 
müsteşarı unvanile fikir beyan e
derler ve nazırlann bile bilmedi
ği ve çok kere onların siyasetleri· 
ne muhalif bir siyaset takip eder
ler. 

Bu teşkilatın ismi "Bren T rust,, 
tür. 

Bu "Münevverler konsorsiyo
mu,, mı üniversite mensupları, ze
ki, geniş karihalı, azim ve İrade 
sahibi gençler 'teşkil etmektedir. 
Bir 90ğu Kolombiya ünivenitesin
de profesördür. 

Haftada bir defa Nev Y orka 
gid'erler, konsorsiyomun Beyaz 
saıcaydaki içtimaında hazir bulu -
nurlnr. Bir çoğunun da liberal ve 
sosyalist prensipleri vardır. Bazı 

bolitikncılar, bu konsorsiyomun a
leybİndedirler ve reisicümhuru 
bu gençlerin nüfuzundan kurtar -
mak için uğraşmaktadırlar. 

Mösyö Ruzvelt "Bren Trüst,, 
mc\lsuplarırun elinde oyuncak de
ğildir. Kuvvetli zekası, azmi ve 
iradesi onu kimsenin nüfuzuna so
kamaz. Bununla beraber, devle
tin idaresinde, konsorsiyomun mü
him tesiri vardır. 

" Bren T rust,, un reisi 
Profesör Raymond Moley, Bren 

Tl~ustun reisidir. Kırk altı yaşın· 
dac_;ır. Reisicümhurla çok ıami • 
mi t!osttur. Her gün muhakkak 
kendisini ziyaret eder. Bazı gece
ler geç wkitlere kadar Mösyö 
Ru!veltle çalışır, ertesi günün iş
leriı•ıi tesbit ederler, programım ha 
hızla.r. Buhrana karşı koymak ü
ze.• e çıkarılması lazım gelen ka
nunrarm layihalarını Mösyö Ruz· 
ve!•le beraber yazmış, kendisine 
bu hususta çok yardım etmi~tir. 

nebi hükumet mümessilleri Bren 
Trüstün diğer nüfuzlu azaıile ta· 
nışmışlardır. 

Bunların en fa~llerinden biri 
de Mösyö Villiam C. Bullittir. Kırk 
iki yaşındadir. Ona "Devlet müs
teşarlığı daimi müşaviri,, unvanı 

verilmiştir. Ecnebi sefaretlerle re
isicümhur arasında irtibat memur
luğu yapar. Bir kömürcünün oğ
ludur. Bullittir büyük bir servete 
tevarüs etmit ve 1919 da sulh kon
feransına iştirak eylemi§tİ. Rus
yada gizli bir memuriyete tayin 
edilmişti. Lenine, harp borçları -
nı ödemeği teahhüt ettirecekti .. 
Mösyö Bullittirin, üzerine aldığı 
vazifelerde pek dürüst hareket et
mediği söylenir. Hatta Vaşington 
ayanı, hakkında takibatta da bu -
lunmuştu. Fakat bunlara rağmen 
M. Ruzveltin kendisine eminyeti 
vardır. Avrupa mesailindeki bilgi
sini sabrını ve zekasını takdir e • 
der. 

Bir genCj müdür 

Güç ve tehlikeli bir me.aele o
lan harp borçları üzerinde Mösyö 
Ruzvelt, fevkalade akıllı bir genç 
le çok görü~müştür. Bu genç 
Mösyö Jan Pol Varburg' dur. O· 
tuz altı yaıındadır. 

Nevyork bankalarından birinin 
müdürüdür. Bir kaç aydanberi 
Vn§ingtona yerleşmiş bulunuyor .• 
Meşhur banker Varburgun oğlu -
dur. Almanyada doğmuıtur. Pek 
genç yaşında Amerikaya gelmiş, 

tahsilini Amerikada bitirmiştir. 
Jan Pol namı müstearile bir çok 
musikili komediler yazmış1 musi • 
kisini kan11 bestele.miı ve bu eser
ler Brodvayda çok beğenilmiştir. 

Akh her feye erer. Alfabeyi bil
diği kadar, beynelmilel mali mü -
nasebetlerin mekanizmasını da bi
lir. 19 nisanda Mösyö Ruzvelte 
altın mikyasını terketmesini tav -I'f'iösyö Moleyin, Kolombiya ü
siye etmi§tir. niv~:s;:tesind'.!ki iki meslektaşı Pro 

Hiç bir resmi sıfat ve unvanı 
fesör Reksford ile Ogust Berde de olmadan bir çok mütehaşsıs içti • 
Mösvö Ruzvelte fikir verirler. M. malarma iştirak eden Mösyö Pol 
R~~ı:ord lktısatç.ıdır.. Dünyada Tosig den de bahsetmek lazımdır. 
mevc-.ıt iptidai mevat hakkında u- Bu zat te otuz altı yaşındadır. 
zun tetebbuları vardır. Zirai me- Gümrük i§lerinde mütehassıstır •. 
ve.-ldın tevxii, istihlaki ve istihsa- V erburg ve Moley le bir "Takım,, 
line dair her teYi bilir. Amerika- teşkil etmektedir. Mösyö Ruzvclt 
da fazla buğday istihsalatı, borç- bu takımdan ihzari etütler ister. 
iu ,;iftçinin müşkül vaziyeti, acil Tarih. Mösyö Ruzveltin idare -
zi tai ıslahata ihtiyaç. göstermi~ti.. sinde, münevverler konsorsiyomu
Mösy~ Ruzvelt . ziraat nezar~~ın~ 1 nup rolünü tam olarak gösterecek· 
müsteşar sıfatıle derhal Mosyo tir. fakat daha simdi den Mösyö 
Reksfordu davet eti. Bittabi Mös- Vilsonun idaresi); bir mukayese 
yö I-) ... ksford Mösyö Ruzveltle sık I b'I' M·· ·· v·ı ·· · .. _ yapı a ı ır. osyo ı son, unı 
sık «ürüştüğü sıralarda, yalnız veraite riyasetini bırakıp devlet 
buğ~ydan, pamuktan, kongreye idare$İni eline alınca etrafına dip
kabul etirdikleri zirai kararname- lomatları topladı. Underrood ta
lerdenı bahsetmiş değilidir. Birle - rifesini tatbik etti, Federal Re • 
şik Amerika hükUmetleri altın zerv diye bir sistem yarattı. Sulh 
mikylısım terltetiği zaman da fik- konferansın dan sonra iflas elli. 
rini ayı:ıca kendisine bildinnİ§ - Vilsonun aksine olarak Mösyö 

tir. Ruzvelt politikacıdır. Zevki, tıy -
Mart iptida.larmda banka buh- neti mazisi politika oyunlarını 

ranları esnasında Mösyö Berlenin her §eyin fevkine çıkarır. Sadece 
de Mösyö Ruzvelt üzerinde mühim icraatına salim ve aydınlık bir yol 
nüfuzu olmuştu. Mösyö Ruzvclte . 

1 
d' f .. · 

göstersın er ıye etra ına unıver -
demiryt\l!arınm yeniden teıkilat sitelileri toplamıştır. 
yapılması için bir proje vermiş ve Darülfünunlu bir reis olan Mös· 

kabul etmiştir. yö Vilson, etrafına diplomatları 
Devlet müsteşarhğı toplamıştı. Diplomat olan Mösyö 

!on zamanlaraa Mösyö Ruz - Ruzvelt, etraf'ına darülfünunluları 
veltle görüımeğe giden Mösyö topladı. lkinci §tk, birincisinden 
Herriot, Makdonald ve diğer ec- iyi gibi &örünüyor. 

Borsada Londra konferan· 
sına bağlanan ümitler 
Bir kac haftadanberi kambiyo 

bouasınd~ sükunet devam etmek
tedir. Tahvilat üzerinde ufak te -
fek işler oluyor. Bu işlerin fiat
ların inip çıkmasında hiç bir te -
siri yoktur. 

Rumeli demiryolları tahvilatı 

bir aydanberi 280 kuruş üzerinde 
durmnktadır. Ünifye fiatları 58 
dir diğer esham ve tahvilat üze -
rinde muamele yoktur. Borsa a
cantaları, borsada böylebir dur
ğunluğun devam etmesinden mü -
teessirdirler. Rumeli demriyolla
rı tahvilatmda borsanın zararı bir 
milyondan fazla olmuştur. Dur -
gunluğun başlıca sebebi budur. 

Borsada bütün ümitler Londra 
konferansına bağlanmıştır. Lon -
dra konferansından sonra beynel
milel ticaretin genişliyeceği, bor -
salarda hararetli muamelelerin ar
tacağı tahmin ediliyor. 

Randevu evleri 

Polis ahlak kısmı gizli randevu 
evlerine karşı şiddetli mücadele • 
sine devam etmektedir. Beyoğlu 

cihetinde yapılan araştırmalarda 

9 randevu evi meydana çıkarılmış· 
tır. Mari, Kadriye, Şükriye isim
lerindeki kadınların müteaddit de
falar evleri kapatıldığı halde ge· 
ne gizli randevu evleri açtıkları 

görülmüıtür. Hepsi kapatılmıt ve 
evlerde bulunan kadınlar muaye -
neye ıevkedilmiılerdir. Ev sahip
leri de adliyeye verümiştirdir. 

iki ziyaret 
Yeni Fransız konso!osu dün 

vali Muhiddin Beyi ziyaret etmiş 
ve vali Beye sefaret müsteşarı 
tarafından takdim olunmuştur. 

~ Poliı müdürü Fehmi Bey 
dün vali muavini Ali Rıza Beyi 
ziyaretle uzun müddet görüş

müştür. 

····································-···················: . . 
i iktisadi Haberler i 
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Taze meyva 
!skenderiyede Türk ticaret 

odası, taze meyva ihracatımız hak 
kmda alakadar müesse~elere bir 
rapor göndermiştir. Bu ı-aporun 
en mühim noktaları şunlardır: 

lakenderiye piyasasında mevcut 
ya§ myvalar ekseriyetle ecnebi 
memleketlerinden gelmektedir. Bu 
memleketlerin elmaları, armutla
rı, üzümleri ve erikleri Türkiye -
nin mahsulleri gibi nefis, lezzetli 
ve kokulu değildir. 

Fakat buna rağmen Türk mey
vaları Mıaır piyasasında ecnebi 
meyvalarına rakabet edemiyor. 
Bunun en mühim ve başlıca sebe
bi meyvala.rımızın standarize edi
lememesidir. 

Ecnebi memleketlerden gelen 
elma ve armutların ve diğer ya! 
meyvaların ambalajlan gayet iyi
dir. 

Her sandıktaki meyvalar ara
sında cins, renk ve büyüklük iti -
barile katiyen bir fark yoktur. 

Aynı zamanda bu meyvaların 
hasta ağaçlardan toplanmasına 

da dikkat edilmiştir. 
Bu evsafı haiz olmıyan mallar 

lskenderiye piyasasında gayet dü
tük fiatla satılmaktadır.,, 

Rapor !burada büyük bir alaka 
uyandırmıştır. 

lktısat Vekaleti, taze meyva ih
racatını tanzim etmek için alaka· 
dar dairelerin fikrini . sormuştu. 
ihracat ofisinin bu münasebetle 
hazırladığı bir nizamnave Veka -
let tarafından tetkik edilmektedir. 

Polis Haberleri 
-······································ 

İki sahtekar 
Kadıköy zabıtası bir dolandı -

rıcı şebekesi yakalamıştır. Bunlar, 
birçok kimselere emlak salacakla 
rını vaitle paralarını almışlardır. 

Saip ve Hüseyin ismindeki bu 
adamlar Kadıköyünde Aziziyede 
bekçi Hüseyin, Feneryolunda Du -
ran hanıma ve Y eldeğirmeninde 
oturan Natan efendiye bu şekilde 
müracaat ederek bekçi Hüseyin -
den 300, Natan efendiden 500, 
ve diğer birinin de 1900 lirasını 

dolandırmışlardır. Bu adamların 

sattıkları emlak hisseli çıktığın -

TAK vtf.t. 
Pazırte' 

Pazar 
5 

ttaıifl' 
4 Mayıs ıt Sef~.., 

10 Sefer .... 
Clin do~uşu 
c: iın 1 atı ŞI 
Sabah namazı 
O~lc namazı 
l;lndt nam:ı1.1 

.\kşarn namazı 
\'ııtsı namnz.ı 
imsak 

4.~9 ,..,: 

ı0.3? ,_(J 
:ı .~o ,,,ıt 

1 ',1-.! ıt.li 
16,l l 19~~: 
ı !l,37 ,,,'1 
21)7 ~I 

2.liJ ,~ 
\'ılın ı:eçen ı:ünlerı ı s:; jlt 

kalan 213 ~ 

\.. ,.-* 
HA\' A - YeıW,öy .. keti _... 

:ı.lııdrrı \"erilen malClmata göre. 
nz bulutlu ,.c sakin olacaktır. 

11
, ~ -

l>iiııkfi sıcaklık en tw• ı.ı-etıe ı> 
dı•rrce, lın\'ll tar~ iki 760 ıull 

dan netice anla.,ılmıştır. Saip ve !=~=-======~~~:-
Hüseyin yakalanmışlardır. 

§ Zincirlikuyuda kunduracı Bi- _!!.-=-=======---
lal, Pella isminde bir kızla gider- BugUn 
ken 4116 numaralı Dimostenin i • 
daresindeki hususi otomobil çar • 
parak yaralamıştır. Yaralılar Et -
fal hastanesine kaldırılmışlardır. 

§ Samatyada meyhaneci Dimitri 
nin meyhanesine gelen Galata 
gümrük hamalları kahyası Meh • 
met, marangoz Koçoyla kavga 
etmiş, Koço bıçakla Mehmedi ya
ralamıştır. 

§ Beşiktaşta oturan seyyar sütçü 
Mahmut, kendini bilmiyecek dere
cede sarhoş olduğu halde sokak • 
ta gelip geçenlere küfrederek ba
ğırdığından yakalanmıştır. 

§ Cağaloğlu hamamının karşısın 
da tamir edilmekte olan bir evin 
alt katında yangın çıkmışsa da 
söndürülmüştür. 

Yangın Halil efendinin odasın
dan çıkmıştır. Halil efendi siga -
ra içerken yatağa girmiş ve siga -
rasım söndürmeden uyuya kalmıt 
tır. Ateş yatağı tutuşturmuş, Ha -
Iil efendi hararetle uyandığı va • 
kit bir koku duymuş, yatağın tu • 
tuştuğunu görmüştür. 

Halil efendi ateıin sirayetine 
meydan vermeden söndürülmüı • 
tür. 

§ Lalelide türbe ittisalinde 16 
numaralı evde oturan Siirtli kürt 
Sabri, evinde birçok kimseleri 
toplıyarak esrar içmekteyken ha • 
sılmıştır. Esrar içenlerin hepsi 
cürmümeşhut halinde yakalanmış 
lardır. 

§Evvelki geçe saat 24 te Beyoğlu 
istiklal caddesinde bıçak teşhir e
derek gezen Şevket isminde biri 
nokta memuru tarafından yakala
narak merkeze götürülmüştür. 
Şevket hakkında takibat yapıl -
maktadır. 

Bir tefeci nasıl 
teşhir ediliyor! 

KOLONYA, 3 (A.A.) - Moers 
isminde bir tüccar fahiş bir faizle 
ödünç para verdiği için boynuna 
üzerinde "Ben bir kan emiciyim, 
ben bir tefeciyim.,, diye yazan bir 
tabela asılmı§ Hitlerci kıtaatile et
ı·n!ı çevrilmiş olduğu halde şehir 
sokaklarında dolaştırılmııtır. 

Yeşil Hilalcilerin 
gezintisi 

Yeşilgün bayra:nınm yedincisi 
bu sene 9 haziran 19 i:S cuma 
günü yapılacaktır. Saat sekizde 
Köprüden kalkacak olan bir va· 
pur Yeşil Hilaf cemiyeti azasını 
ve davetlilerini Foğaziçlnde ve 
Adalarda gezdirecektir. Vapurda 
muhtelif eğlenceler yapılacaktır. 

KiRALIK EV 
Aııltara ea.ddesfndc iki huııdnr oda, bir 

se>fn, bir mııtfnk, bir hel1l ve bfr tı:ımçnd:ın 

m!lrekkep •tr kat elverı,tt ıendtlc IK'l'I~ 

Jdrnlılaır. ı:ıeıurllı, 8Uo Aılkara atddo91 61 

18'l' ANBUL: 
o- .. 

18 -18.SO gramofon. 18~~ 
no konseı1 (l\lösyö Mozer ta ~' 
- 20 alaturka sar:. (Udi Reflll _. 

lmd:ı:;.tarı ) . 20 - 20.80 aıatu:..
kl Hanım). 20.so - 2ı..so 

' ('l'ftnburl Refik Bt'y lll'kıMl..ıaı'~ 
22 grnnıofon. 22 aj:ıns, borP 
at ayarı. 

V l YA N A (618,1 m.) 

11.40 senfonik konser - ıJ.Jf 
15.SO dans. 

LEIPZlO (8811,8 m.) 

10.45 konser (Bah) dan - 11 

12.10 plıık - 14.85 mualld. 

B UKUEŞ (lSBi,2 m.) ~ 

12 plak - ıs plak - ıe 
opera. 

it O l\1 A (441,2 m.) ~ 
19,80 ııpor - 20.115 opera ( 

20.so Jtalynn musuldsl - ıı.at 

B U D A P E Ş T E (MO,& •> ;' 
ıs.so plalc - 16.45 or"' ..... 

spor - 19.45 lclllsc mu11lkl11l -
siki. 

VA 1~ Ş O VA (1U2 m.) sf 
H.20 konser - 18.SO plak ""'J 

iti - 20 orkestra - n dalt9 ,_,,. 

Alhncı hbbi mü~ 
Gülhane altıncı tıbbi ~-~ 

sine muallim Niyazi ismet f 
yasetinde olarak 28-5-93'11'' 
günü saat 17 de başlannııf 

Bu değerli fikir 
1 7 inci sayısı çıktı. içinde 
layik yazılar vardır. 

Nukut 

f\oras 
*20 L Fransız. 17<l.-· 

• ı Sterlin 7 17.-
*I Dolar 174,7S 
* 20 Li ret 220,-
• l!O r. Retçrıt ıı 11 <ı, -
• 20 l)rnh ml 24,50 
• 20 ls\'IÇre 819,-
+20 Leva !<4.-
• ı Florin ss.-
• 20 Kuron Çek 120,-

Çek fiatlan 

• Par!~ 
*T.ondra 
• :'\c\ • Yoıı.: 
+ l\l llAno 
• Rriıksef 
•Aılna 
• Cenevre 
•Sofya 
•Amstcrdıım 

12.03 
713 25 

ti 55475 ı 
9.1260 
3.~3 

8l 8:' -
2.:S6:l50 

68..2't50 
ı . ı ~:-o , 

•Pr:ı'a 
•\·ıyan• 
•~ladtfr 
• Rerflo 
•Ya~oVJ 
•f'eşCe 

• Riıtrc~ 
•B~ 
.~ınsı.ova 

--- E~luım ---1 
iş Ranlrnsı 9.50 • l.f~e':ıo /.1- st~ı * Anad olu 25 15 *"' oeY Ji 
Reji 3.;

5
"> 

1 

[8~0:1ıcl ~ 
Str. liayrly~ 51.30 Bal ~·a ~d 
Tramvav tıJ. ı:--
U. SJ~omı JO,SO Sırt 
Bmnontl 'l l,fO Te1CI09 ~ 

istikrazlar fa " 
- le ,.!, 

ı sı. dahfll 96 .~o ;:ır:~,. 'i 
t93J ,, ,, 19,40

1 

F .-ı fi. 
• Şart o.yolları 2,75 R·ı~ıın ı' 
• D.Mu\·ahhade 53.-· • AllılflnW ~ 
Cümriıklcr 5 !;S AnadOld il 
S.ırdl uıahı 4.35 1 • &Mı.,.ess'' 
ll.:ıjfd.1• 1 ' 7S • A. ınu 

\...~-----



(1 AKJT'ın Tefrikası : 18 
.......................................................... Dilimiz 

• 
3 MAYIS GECESi •• 81 inci liste 

A~KARA 3 f A~ A. ı - T01: Ce· 
mi yetinden 

h - Bunun aksi de kabildir. Her 
I ~lde Ayşe evlenecekse çabuk ev· 
tnıin. 

- llk fırsatta izdivacına talip 
olaca~ gUn, 

b -.. Bu fıraatı şimdiye kadar 
Ulı:nadığına !aşıyorum. 

- Alay etmeyin, cesar,tim 
Y~tu, 

- Ben mi alay ediyorum?. 
Q - Her halde gülüyorsunuz .. 
•. a!:~a bir kız olsa cesaret edece -
&ı?1, fakat Ayşe hanım cesareti -
iı kırıyor ... Çilnkü yalnız ve sa
lie 0 nunla evlenmek istiyorum. 
A. eıtı, böyle pek iyi anlaşıyoruz. 
tarnı:z açılır diye korkuyorum. 

t -... Aranız açılmaz, bir kere 
ec.-iibe edin. 

-.. T c~rübe edeceğim. 
- inşa.ilah muvaffak olursun. 
Müfit düşünceye daldı. Neri -

illan nordu: 

r-- Mektubunu aldım. Safa ne· 
~()de 1. Bugün gelecek mi 1. 

- Galiba gelmi)·ccek. 
Nerirne.n boynunu büktü. 
- Nereye gitti?. 

li - I ercye gittiğini bilmiyorum. 
b·er halde tu tında ya trende, yn 
ır Vl\t>urdadır. 

- <!reye gidiyor?. 
- Size bit ıey yazdı. Vereyim 

trıi?. ~ 

1 - Garip bir haliniz var. Ne o
llYc.r?. Ondan ne vakit ayrıldı -
lıtt?. 

- Bir ıaat evvel bendeydi. Bu 
aec:eyi bende geçirdi. 

- eoı dJtd ? o.1 ~e O nlt:~lU~U O lnU YAIS 
ı .. 

-. Hl.l•ır. 

- Ned4 n bu gece sizde yatlı?. N ~irat rahdsızdı. 
eıınıan heyecanla sordu: 

'İ - Söyle, nllah a.~kına söyle ne 
"nr?. 

.... - Neriman hanım kayınvalde 
··ıı . l§aret ediyor .. 

....._ Gecti. 
N .• 

}' erırnan arkasına baktı.. Ka • 
ın"ald . b'll . . esı otomo ı e geçmıftı. 

flh ; Mektubu verin .. Şimdi bana 
tt:t suali soracak 
MUf' terd· ıt, Safanın yazdığı kağıdı 

ı. 

l'1 -:;- Hemen §İmdi açıp okuyalım 
l .• 

~Okuyunuz .. 
~h, tekrar tekrar okudu: 

'Oı;- Bu mektup değil, manuız 
~ .er .. Bu beni tahkir etmektir, 
lıu"' adam yerine koymamaktır. 
di .... nıWrtubu bana ne diye getir -

••tı?. 

lerini anlamamışlardır. Biribirle • 
rine yabancıdırlar .. 

- Her halde Safn kendisini 
affetmiyeceğimi zannetti. 

- Affedeceğinizi söyledim. 
- Buna rağmen gitti demek? 
-Evet. 
Karşıdan Ayşe göründü. Neri-

man: 
- İ§te hemşirem, dedi, haydi 

gidip kendiıile görüşünü.z. Ben 
yalnız kalmak ve eve gitmek is -
tiyorum. Safanın gidişini anlamı • 
ya çalışma~ için dütünıneğe ihti -
yacım var. 

Ayşe hanım, beyaz kısrağın ü
zerinde harikulade güzeldi. 

Müfit otomobilden indi. Neri -
man hanım kardeşine seslendi: 

- Ben artık eve gidiyorum. 
Ve otomobiline yol verdi .. 
Ayşe, kısrağının boynunu ok-

şıyarak Müfide sordu: 
- Nerimanın gene nesa var?. 
- Safa bey gelmiyor, buna 

kızdı. 

- Yal ... Sebebi? .. 
- Sormayınız, ben de anlama· 

dım ... Hayvanınız yerinde rahat 
durmuyor. 

- Hayvan demeyiniz .. Kıskanç 
bir mahluktur. Yayalarla durup 
konuştuğumu i•temez. 

- Öyleyse müsaadenizle .. Öğ· 
leden ıonra ne yapıyorsunuz?. 

- Kamranla çaye. gideceiim. 
Siz gelmiyonunuz?. 

- Gelebilirsem geleceğim. Çok 
ı§ım var. 

Ay~e yüzünü ektitti: 
- Çaya gelemiyecek 

mı?. 

- Maalesef .• 

kadar 

- Öyleyse ben gidiyorum .. 
Ayte uzaklaflı. Müfit de yavq 

ya\raf yürümeğe başladı .. Biraz ö• 
tede, Saim bey atından inmit du· 
ruyordu. Dedi ki: 

- Ayte hanımın kısrağı güzel 
değil nıi?. 

- Evet, güzel .. 
Müfit geçip gitmek iıtedi. Sa • 

im bey m&ni oldu: 
- Bir dakika. Sizinle konut • 

mak istiyorum. 
- Şimdi mi? •• 
- Evet, ağır ağır yürürüz ve 

konu§uruz ... 
Yürümeğe batladılar. Saim 

Bey içini çekti: 
- Neriman hanımla arkadatlı· 

ğınızı adeta kııkanıyorum. Ne ne
fiıı, ne ideal kadın .• 

- Bunu neye bana söylüyor· 
sun uz .. 

l\nrşılıkları nf'anacnk arnpçn \'e farsça 
kclırrıelcrln 81 numnttılı listesi şudur 
l - :\1u~alnta 8 - ı\lusibet 

2 - Mu~lnk 9 - Muıabaknt 
3 - ~lukavel e 
4 - Muıı ııyesc 
5 .- J\luktedir 
6 - Muucıa 

.ıo - l\lutalea 

11 - l\luta\·ııat 

12 - l\l unafık 

'1 - !\luh:ıci r 13 - Muvazaa 
. ,\1u.h:ıcerc t· J 4 - ,\Ju z:ıt 

Muhtelif m~ktep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
52 inci liste 

2 inci mektep: 
tstıbdilt: 'l'tlre iz iş ynptırmn, r.:z:.lt'lllk, 1'0· 

resiz bu) ruk - htıda: 1 yalvarımı - ıs
tll•lftl: h:dt•n bulma, ımlnma - istifa: \'ıı.r.· 
geÇme, bakııılamağı f tem o - İstihale: Dl· 
çim d!'tl:Jmesi - tııtıhdaf: KUçüksenıck, 
Saymamak - htıhknk: Jta1.:ınç alui'.ağı -
l!ıtlbsnl: FJe geçirme, r.dlnmc, çıkarma -
istisna: Ayrı tutmak - btışnrc: Danışıp 
G6gutnıcıt. 

3 üntU mektep: 
btıbdılt: Zorbalık - lııtıdaı Dllcmo - 11-

tlfıı.dc: çıkıır, ldir - 1 tlhfaf: Hor görm
hıtlğna: Nozlnnma - lııtığrııp: :o;ıısnın -
btıkW! Ağtrı:ınınak - 1stlma: Ayrı - İl
tıarc: Dıııııııma.. 

4 üncü mektep: 
istibdat: Boyunduruk - İstida: Dllem&

lstıdlAI! Ahlnma - lstıttule: Kat.rutç - ls
tlfa: bajtitlıuna - l"tıhıı.lc: D<>tltmc - la
tlhfaf: Sııynınm:ık - İstikbal: Alıı<'.ak -
btlhsal: çrktırm.'\ .... lstığna: Yth\ çcvtnno--
lstıfrııp: ~!lımnn - btıhsru: Atıatrna"
lstııma: Ayırt f!trnc - 1 Uşarc: Şaı:ıırma. 

7 inci mektep: 
!stlbd:ıt: Etle! bu kr - btıdat: Anlnyr~ 

lsUdlAI: Scime - btıtad<ıı Kıııanm:ık -
istifa: Var.ıeçm - lstıhakı: OıtJıp değtftlr· 
nıo - htlhfnf: Alaylı bakıı:ı - lstlhkal<: E· 
ml'k nıacağl - lstıh rı.ı: Elde etmek - ta
tıtrua: YUı. çevlrttı - htıslW: A§.'lğİ gllt· 
m~k - tsUsnn:" Ayrı - lstıı:ıare: Danışınak. 

9 uncu mektep: 
tııtıaa: istek - lstıdlMı Son çıka.mm -

İstifade: Ka:r.anma - 1"tlfıı: tıılnl bırakma 
lstılınle: Değişme - tııtllıfat: Alay ctm~ 
l&tıklAl: .Knuuımıı - lstıh&al: Ele geçirme 
- btığrta: fm!mmı k - 1ııt1ğl"Ap: s:tStruı.k 
- Jstiııbal: KlltU karııl•ınn - İstisna: Af· 
n tutma - ls1l~are: l>anqma • 

1 O uncu mektep: 
ihtar: Gönfilc getirme - 11ıttıaf: Uyu -

pnıanıatııl< - lhtllAs: Parayı borcuna ge • 
çlrmo - ihtisar: K11ııltmıa - lhtlyar: ı:•ae· 
lı - İrade: Dilek, bUyurtu - İcra: Döndllr
mo - lrst: AtndAn kulan - lrpt: Doğ'ru 
yol gllttertn - lrtl!llLtn: Ôılğı tıknıa • 

11 inci mektep: 
istida: 'l"al\·ararak i&telhc - t.tıdlAl: Kı· 

lnvuzlama - tııtıfadc: Jiazanrıı:ı.ı< - İstifa: 
Bnğı:tlatıma dllrtnek - 18tlhaır: Kılık do • 
ğl11tlrmck - tııtthfnf: Değersiz gömiek, )'&• 

baneı görm<>k, yUngUllrmelt - lstlhk:ık: E· 
mek kareıltfı - btlhlal: Ele geUrmek -
istiğna: Ağır dııvnuırna - l tlğrftp: ~ş • 

mnk -. btıııkal: Afrrııam.ak - lsU,are: Da
nı~a. 

l 2 inci mektep: 
lııtıbdat: Sıktlılt ~ lstJda: istemek - ts

UcDAI: tıkarmak - btlfa, af: ~llmP.lc -
lstıbaloı Blplm değt,tırıne - htuıtaf: Ata· 
ğı g örmek - lstıhknk: Kendinin olmak -
tstfh98J: l'Jde etm!'l< - lstı~"Da: Toyluk, 
'J'oklu1< - litlğmp: J\lr~mıutlak - 18UkW: 
KötU gönnıık, R§Ait tutmak - lıııtlıtarc: DA· 
nı'mnk, konu,mak. 

13 üncü mektep: 
btıda: Yalvarma - İ!ltldlAI: bl!'me -

lstlfaı çeklime - btlhtılr: Dönr.ı!', baık&-

Devamı Var lll ma - lıtıııfnf: KUtllk gurnıc - lııtlhkak: 
ı, ~Ben getirmeseydim postay· tı Jmrısıtıtı - Js11hsal: l!'.lde etmek - h • 

>'011ı ... acaktı. ===============- tlğna: Nlllanma - JııtJJtrnp: ~ma _ tıı-
1 tlskal; Soğuk gllrUnmc - lııtısru.: AJ'lnntı 

.._Peki, bunu ne diye yaptı?. Bir İştial - lst113rc: Danr,IJ13. 

dit. - 1fo bileyim, size "anlaHın,, 16 ıncı mektep: 
ıOr A l cak Nev Y ork, 3 - Kalifor,niyada lstıbclat: SiJz )1lr1itme -. ı tlda: Dile • 

~ n ıya amız 2annettim. me _ lstıdJAI: UılM'tlzlA ıınlıunn, _ tstıt:ı-
..._ {iiçbir §ey anlamadım. Signaltiı te bir petrol imalathane· de: Kazanma, iJJ'i'l'f!nmc - İstihale: Değişik 
..._ Fanin misiniz 1. sinde bir iıtial olmuş, 11 kiti öl- ilk - lııtlhfnf: ımçuıc ,urtruı - lstıbkak: 

ı 'Elbe müş, 18 kiııi yaralanmı"-tır. Zarar Kın:ıınnınk - .1stlhs.-ıl: Ela g~ınnck - ı.-fld tte eminim. Eğer siz an ~ Y tlğna: tsteksl:ı:llk ...... htlf:tap: !Jll~rıınlc _ ıs-
•nrzaa söyleyin. bir milyon dolar kadar tahınin e· tısktü: htckııldlk gUstcrme - tsttsruı: A· 

..._ B l diliyor. :nrma - lstışııro: Jlıınrı:ım:ık - tstıtn: ı. . 
.\tı,1 en an amadım. Sordum. ten çt\kllmf'l<. 

•tınadı. 
·ı -.. G'd· I"kı· casus 17 inci mektep: 

~~ )~t' • ., ~ ıyormuı ... Adreı vermi- tstıc!B: latcmc-, yal'vnrma - fııtı.dlAJ: ts-
.ı l\.erıme h 1 tlfade: ıraycfalanm:. - lsWa: El çekmo -
"t]' anımın ö ümü onu Var•ova, 3 (A.A.) - Pat aJ·an· ı ~ 1 llıi ~t+i?. Y tsUhn.lc: Değl:)lklllt - stıhfnf: · görme -

~> sın dan: btlhıınl: Elde etme - !stısnn: Ayımı:ı. -tıı-
1 - Ha'"r on d·· ·· ·· b• tığ tstl"ar"• n t, ı • ' u uşunmuyor ı- Kom.ıu bir devlet hesabına ca· rap: ıJnı:ım!\ - >J " ' anışına.. 

18 inci mektep: 
l· - Sah· . ., H . ıusluk yapan ve Berli.nde oturan ıııtıbdat: Sıkı - btıda: 1steme - tstıta: 
1k le 1 mı··· ayret. Oç sene· Bro§İyo ile ihtiyat z~biti Sterniıki El çekme, nynlmıı - lstlh:ıle: Detfşmc -

)''-' llrıd ııyım, onu bir türlü anlı • kısa bir muhakem'eden sonra ida- tıtlhtaf: 11.-lr gurme - lııtlhlmkı Alncnlc -
" fl mı Bı· L ... • 1 1 ·ı~ ı · r er~egı anlamak irin bkl"l. l l d R . . st\hısal: Ele geçirme - stığn.a: Naz - ts-

1t•da :r ma ma um O lllUJ ar ır. eısı- uıı......p: .... ,ma _ fstlsruı: A'\.'lrma _ tsU•"-r zam&n ister? ,.... ,... .,.. 
it.. ,,.._ la-le : .. • cümhurdan aflannı rica etmitler - ~= D:ınıtmL 
~--~ eiıne ıore.. Öyle karı di. Reisicümhur bu talebi reddet- 19 uncu mektep: 
~~ ~ar~r;. ki .~lli sene_ beraber m.İf, iki caıuı dün aktam idam e· fstlbdııt: Yasası~ lş - lııtldıt: ı .. te""'· Y*l· 

- ... ıT"ar ve il t d - ~ .. varma, tstf'm<' )'ll:tl!ll - htıda: fdo o.nla • e ı sene e biribir - dilmi•lerdı· r. ~ ms - ı.ma: tı:ıı bırakma - htlha.le: De -

lstanbal C.:e n eaıl 
TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR 

- 33 - Yazan: tti»azl Ahmet 

Senbeneva manastırında iştial. Yıkılan 
dıvar 40 kişiyi aı1da ezdi, öldürdü .. 

- Ben bu rezillere teslimi nef
setmem .. Bunu hiç bir vakit kabul 
etmiyeceğim .. Maksadım bir müd
det daha yalnız başıma mukave • 
met etmektir. Son derece aciz kal· 
dıktan sonra dairenin alt katında· 
ki cephaneyi ate§liyerek öleceğim. 

- Paşa, paşa dediler .. Bizi ka· 
dın ve hadım diye tahkir etme. 
Senin nazarında ehemmiyeti ol -
mıyan hayatın bizim nazarımızda 
da hiç bir kıymeti yoktur. Sada • 
katimizi ispat edeceğiz. Ve sen • 
den ayrılmıyacağız .. 

Bunu söyliyen harem ,,ğaıiyle, 
kalfa: 

- Yalnız, dediler. Şu kızcağız 
bu aht ve misakımıza şahit olmak 
üzere buradan çıksın ... 

Kıza, cephanenin ateşleneceği 
ni kimseye haber vermemesi ten
bih edildikten sonra çıkarıldı .. 

Alemdar 42 inci bölüiün oda 
ba§t&ını penecerenin önüne çağır
dı. Oda başı pencereye yaklaşın -
ca, sadrazam ağzına gelen en ga
liz iküfUrleri söyledikten sonra ta
bancasını oda başının beynine sı· 
karak yere serdi. 
Artık asiler bir saniye duramaz

lardı. Naralar etrafı inletmeğe 
ba,Iadı .. Konağa her taraftan kur
şun yağıyordu. Bir taraftan .da ko
nağ'ı tutuşturmakla uğraşıyorlar • 
dı. Sadrazamı diri diri yakacak • 
lardı .. 

Alemdar ağır ağır barut mah • 
zenine iniyordu. Metnanet1ni hiç 
kaybetmiyordu. Gayet soğuk .kan
lıltkla mahzenin kapısını açtı. 

Piştovunu çıkardı. Hiç dü§ünme· 
den lbaıka hiç bir tedbir arama -
dan atef etti •. 

Müthiı bir infilak.. Konağın 

kapısı önünde birikenlerden 200 
<len fazlasını yüz metre kadar ir
tif aa fırlattı .. 

4üncü Babıali yangını 
Hicri 1241 senesinde Hocapa • 

şada çıkan bir yangın Babıaliyi 
dördiincü defa yaktı. 

Vak'ai hayriyeye tesadüf eden 
bu yangın esnasında, devlet er -
'kanı, asker çadırlarda ikamet e • 
diyorlardı. Her daire takımı ve 
Babıali memurları avdet ederler -
ken atet parlamııtı. Yangın der • 
hal Demirkapı, Salkımsöğüt taraf 
larını sardı. Müsait bir rüzgarla 
evler çıra gibi yanıyordu. Az za • 
manda Ca.ğaloğlu ve Çiftesarayla-

ğtşmo ·- :btıhfaf: Hor g6rme, snymamruc
btlhkak: l"ay, it kar&ılığt - 1stlh5al: Ele 
ıcçlrmo - lııtlğnn: 1st<>memek - httğrap: 

l'abnncı gllrmek - istiskal: çirkin gurme
lııttana: Ayrılık - lstlpre: görUıımc, ko • 
nuı:ıma. 

23 üncü mektep: 
İstida: lstPme - lstıdllU: çıkarma, an • 

Lama - btıfadıı: Knı.ıınnıu, öğrenme - is
tila: btı)orck çıkma, blmkm:ı - btlhale: 
nır bn~l<a kıılıba girme - btlhraf: 1.'abnn
cı r:ürmek yaln3ttrmamnk - lstihlmk: Ka
t:Aınbn hak - htlb!W: Eldt etmek - h
tiğna: Nar.lanma aftr dananms - fsttğ -
tlğıul: Nar.lanma, ağır davranma - tsttğ • 
rnp: şn,maı - htıskAl: HUçUlt görm<>k, 
ba,üın M'\'lllAl< - istisna: Ayırmak - ts
t113rc: Danışma. 

27 inci mektep: 
btlbdat: Dlledlğtnl ynphrmak - lstldlM: 

Snmo - !stldıı: Dilek, 1 teme k4ğ1tlı - ts
ttfacle: J(ııUllı;, 15ğr<'nme - 1stllısle: Do • 
ğişmc - btıhfııfı Küçlikgurme - btıkW: 
Kıırşılık !stcmn - lstlh8lll: Elde r.tmc, fop· 
la.mak - ı.tıtna:: Çf!klnme - lstlftap: Ta 
lıAt götf1JI', tnşıtma - ;lıtl!ıka.1: Sottık dn
ranrım - htısnıı.: Ayırt etme - tııttptt: 
Dant:tmB. 

ra uzandı. Babıalinin kurtarılması 
için tahammülü.n fevkinde gayret 
sarfolundu. Sarayın etrafı tama • 
mile yanmıştı. Büyük çarf ı içifie 
giren ate§in bir kolu Balmumcu 
lar ve Okçularbaşından simkeıha
neye ve Beyazıt civarına ilerledi. 

Babıali kurtarılmak istenirken 
sekizkişi yıkılan evlerin altında 

kalara'k ölmüıtü. Buna rağmen 
ateşten kaçmıyorlardı. 

Babıalinin kurtarılınaaı için hiç 
bir tedbir çare vermedi ve yandı. 
Bundan sonra ağa kapısı muvak· 
katen Babıali ittihaz olund\I. Sad
ra:ıam ve bütün ınetnurlar butaya 
taıındılar. 

Bu yangında Mahmutpaıa mah
kemesi de yandı, mahkemenin bu· 
tün evraki mahvoldu. Bu yangm 
36 sat devam etmittir. 

Sekizinci Cibali yangını 
1249 da Cibalide sekizinci de

fa yangın çıktı. Burada yangın 

çıkarak saatleree devam etmesi Ye 
yüzlerce ailenin yuvaıını harabe • 
ve çevirmemesi hayali bir temenni 
idi. Bir cuma aünü çıkan bu yan
gın da Üsküplü mahallesinde bq
lıyarak Çıngıraklı değirmene, A • 
§ık paşaya, Sultan Mahmut ve So
fular çartısına, buralardaki bütün 
mahalleleri silip süpürerek Şehza· 
de camiine kadar ilerledi. Yangın 
"ertesi gün hululü temse kadar,, 
devam etti. Tarih; ulstanbulun 
nııfına yakın ebniye yandı. Cami 
havlularında peritanlar nalin ve 
giryan oldu. Ebniyeyi hana ida
resi narh defteri tabettirerek aha
liye ilan etti.,, diyor. 

Senbeneva manasbnnda 
baruthane mi vardı? 
1281 senesinde bir gece saat 

7.5 le Galatada Sen Benva Fran· 
sız manastırının akaretlerinden 
bir marangozun dükanınden yan· 
gın çıktı. Ateşin içeri nüfuz et• 
memesi ıçın lüzumundan fazla 
tedbir alınmı§tı. Dört tulumba 
sandığı derhal vaka mahalline ye
tıftnİ§b. Beyoğlu merkezi zaptiye
leri ve civar kara kollardaki bü • 
tün tulumbacılar gelmiılerdi. A • 
teşin zuhurundan bir buçuk ıaat 
sonra müthit bir iştialle kocaduvar 
kalabalığın üstüne yıkılmıttı. Bu 
feci ve tüyler ürperdici hadise, ilk 
anda 45 ki§İyi ezmiı ve öldürmüt· 
tü. Y aralananlarm hesabı yoktu. 
Beyoğlu tulumbacı batısı dört ne
f erile, bir zaptiye yüz batısı, top
hane tulumbasmdan on bir nefer 
meıhur bir Fransız da ölenler ara· 
sında idi. 

Tophanei amire müşiri Halil 
Paşa yaralanmı§tı. Bu iıtial çok 
ani olmuş, bütün binaları yrkmıı
tı. Burası günlerce kazıldı. Her 
gün birkaç ölü çıkarılıyordu. Yan• 
gının üçüncü günü birden on bet 
ceset çıkarıJmııtı. 

Bu yangın latanbulda büyük bir 
teessür uyandırdı. 

Beyoğlu masonları felaketzede
lere 40 bin kuruş tevzi ettiler. O 
vakit Beyoğlunda icrayi lubiyat e
den Hoca Naum da bunların men
faatine 5073 frank topladı. Kato
likler cemiyeti 33211 kuruı teber-,. 
ruda bulundu. 

Devamı Var 
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Kayseride 
Suiistimal tahkikatı 

l\aya · ( 
1 

"İİa erı, Huausi) - Kayseri 
Yeti idar . h . . "k" danh . eı ususıyesı ı ı ay -

cı ıı.~rı nıülkiye bat müfettişi Ha-
QUsn .. B 

terr u ey tarafından sıkı bir 
ler ~ıt~n geçirilmektedir. Bu teftiş 
'Uva e.tıcesi olarak son günlerde iki 
bi 1/

1 tahsildarı tevkif edildiği gi
be dır .tahsil memuru ile bir kati-
~ e l§ten el çektirilmiıtir. 

~h .~"kufların biri makbuzlarda 
li,t~ at Yaparak 2363 lirayı ihti -
tine n, ~iğeri de 150 lirayı zimme
l'apa!eçı~ekten suçludur. lhtilas 
ba1:ı k~a-~sıldar, dairedeki daha 
le Ort ~uk memurların da kendisi 
dair ..,a . olduğunu söylemiş buna 
ll:ıi§tir esıka ve mektup ta göster -
l'lp t • Ayrıca köylülerden topla
'fllta.t nıakbuz kesmediği bir çok 
darı har .da. hu iki bin üçyüz lira -
değild~rıç \7e miktarı henüz belli 

ır. 

ıso ı· 
lahsi)d ır~yı zimmetine geçiren 
~iye ~r ıse derhal bu açığı öde
dığa !larnış ve 90 lirasını san -
a Yatırmıştır. 

Eş ki ya 
Ekşi Mustafa 
yakalandı 

Adana, (Hususi) - Bundan bir 
müddet evvel Andırın kazasında 

köylülerle eşkiyalar arasında bir 
musademe olmut ve üç eşkiya ölü 
olarak elde edilmitti . Bunların en 
azılılarından Ekşi Mustafa kaçını· 
ya muvaffak olmuş ve izini de kay 
betmişti. Her fırsatta köylüleri iz
aç eden, hatta hayatlarını daimi 
bir tehlike karıısında bulunduran 
bu muzır adamlara köylünün nef
reti ve intika.m hissi gün geçtikçe 
artıyordu. izini kaybetmeğe mu -
vaffak olan Mustaf anın Bağlıkim 
köyü civarında bir mağarada sak
lı bulunduğu görülmüş ve derhal 
jandarma müfrezesi mağarayı sar 
mıştır. Yalnız batına kalmıt olan 
eşkiya hiç mukavemet edememit 
diri diri yakalanmıttır. 

Bir genç 
f eled' . 
tti, h ıye~ı de teftiş eden baş mü Cayır cayır yanarak öldü 

t'tıttt fey, bır tahsil memuru ile bir 
• 11a a . 
ltler· ıa memuru, hesap ve para 
dlir 

1~e ~ullanılmaları caiz olma 
'°el'tn. Ydıle vazifelerine nihayet 

11lir. 

l\ l\11tarifCjiler arasında 
\;- ttyaeri lı" . d b" 11. . ~ıl 8 sesı e e ıyat mua ımı 
~~ ey Ankara lisesine nakledil 
. 'Yeni~ "f Cı de azı esine gitmiştir. Zen-
a re tehir y t .. d .... lb h" · terfi a ı mu uru ra ım 
lu~iine an ~nıasya maarif müdür· 
tqlıafl~ayın edilmiştir. 

•irilere ÜCj aydır maaş 
"eril emiyor 

iCayse . z 
llıekteb' rı encidere §ehir yatı 
ltıil'ed 1~ ev\7elce muvazenei umu
ltı~ı e ıken (150) bin lira gibi 

Muğlada müessif bir kaza ol
muştur. Tüccardan Yahya Ef.nin 
oğlu yirmi yedi yaşında Mehmet 
B. dört beş gün evvel mal al
mak için Marmarise gitmiş. ora
da gece fazla içtiği içkinin tesi
rile sarhoş o:muştur. Gece yat· 
mak için odasana gidince yan
makta olan lambanın üzerine 
düşmüş ve muhtelif yerlerinden 
yanarak ağır surette yaralanmış
br. Yaralı genç, Muğlaya götü• 
rülmüş ve tedavi altına alınmış 
ise de vefat etm iştir. 

İzmirde asarı atikayı 
tahrip 

lzmirde asari atikadan stad -
ltı~=~~ bir bütçe ile idare edil -
etıi b' ıdı. İki yıl evvel, tahsisatı 
~ıllt~~ liraya indirilen bu mektep, yom duvarlarını tahrip etmekle 
~ırak h~Ya dahil on iki vilayetin it maznun müteahhit Necip ve maa-
ıJ •ısea·ıı "d d·ı k l · S lh e ad b l ;aı-ei h e. ı are e ı me üzere erme u c z a aş anmış -
d ~at b' Ususıyeye devredilmitli. rif mimarı Fuat Beylerin muhake· 
İiftn ır çok vilayetler hisselerine melerine Sulh cezada başlanmış· 

~el\ }\:arayı göndermediklerin. tır. Yalnız Fuat Bey mahkemeye 
1ıtt1 ç ~seri idarei hususiyesi sı - gelmemiştir. 
Yita e ttıektedir. Sulh ceza hakimliğince di -

~i lah~~t. rnektebi idare için ken· ğer müteahhit mımar Sait 
h eıab1n •atından diğer vilayetler ve müteahhit Mesut Beylerin 
l llrh,.,.t.a 26 hin lira sarf etmek mec d I f ·1 d · h 1 d'l ·~ • 1 '" •nde k ld ... e suç u sı atı e avaya ıt a e ı -

rı llıu l . a ıgmdan üç aydan melerine ve celplerine, tahribat 
)or a lınıl · · · 
ı,~ı· norçJu -~~ın maaşı verılemı. hakkında malumat alınmak üzere 
oı arına h ~ı ayetlerin defterdar- müze müdürü Selahettin Beyin da 
b·~ilaına a9~ kararı bildirilmiş 
ı.~lseain· d~·agmen evvela kendi 
"t\tı 1 uş .. 
r~ Utıun un en komşu valiler, 
1 

lerj """ ayırdığı ve taahhüt et-
t." .... e k"' oı.<>tıd Z Ur t h ' b' f" 1 .. n .. erıneıniıı.l d~ sısatı ır ur u 
• u~iik h' ~ er ır. 
ı~tı ır fe f" ı. llıuaıı· l ra.gatı ne ısle çah-
"~ıı ıın er' · · t' n llıiidd ımızın aylıklarının 
'tıd et g 'k · •- e \'eril . eçı mıyerek vak -
~tı '-• nıesı· b k . 
tı ttırnse . ' u me tepte yetı-
ltı Zı Ya\ı' } ._ Yenile ru arın üst başları-
~ı> 1_ nnıes · 1 ra~tan k 1• çıp ak ayaklarının 

llrtarılrnası lazımdır . 

~k-" F. D. 

~-~k.~tta kaçakçılık 

vet olunmasına, mahkemeye gel • 
memİ§ olan mimar Fuat Beyin zor 
la getirilmesine karar verilmiş, mu 
hakeme 24 hı-zire.na bırakılmıttır. 

Bayrak sevgisi 
Giresun, 3 (A.A.) - Bayrak 

sevgisini kökleştirmek için bütün 
köy meydanlarına bayrak direkle 
ri dikilmitlir. Köylüler her sabah 
itlerine giderken toplu bir halde 
merasimle bayrağı direğe çekmek 
le ve akıam üstü ayni merasimle 
indirilmektedirler. 

İzmir muallimleri 
lzmirde muallimlerin 9 hazi-

Mua lim er 
amp! • • 

ıçın 

Kayseride Zencidereye 
elli aile gidecek 

Kayseri (Hususi) - Maarif ve 
kaleli, bu yaz muallimlere açacağı 
kamplardan birisi için Kayseride 
Zenci dereyi İntihap etmiştir. Zen 
ci dere, şehirden 17 kilometre u -
zaklıkta 1450 rakamlı serin bir 
yayla olup hava ve su itibarile is· 
tifade edilir bir sayfiyedir. 

Köy eski haline nisbetle harap 
olmuş ve fakirleşmiş, bilhassa bu
radaki muallim mektebinin geçen 
sene lağvedilmesile kalabalığı ve 

münevverlerini kayhetmiş ise de 
şehirden yazı geçirmeye gelenler
le gene epey şenlenir. Akar suları, 
bo1 manzaraları \7e ağaç altı yeşil
iiklerile istirahat ihtiyacı olanlara 
sıkılmadan gün geçirtir. 

Köyün bakkalı, kasabı, fırını, 
kahvesi bir kaç tanedir. Vesaiti 
nakliye muntazam bir tarife ile it· 
lemezse de arzu edildiği zaman a
raba, otomobil bulmak mümkün • 
dür . 

Vekaletten mektebe gelen emir 
de buraya elli aile geleceği bildiril 
miştir. Bu elli ailenin çoluk çocu-

ğiyle beraber yüz elli kişiyi bula -
cağı tahmin edilerek şehir yatinın 
üç muazzam binasından ikisi bo • 
§altılarak hazırlıklara başlanmış .. 

tır. Türkiyenin her tarafından ge
lecek muallim veya maarife men
sup kimseler, dört yaşından küçük 
Çocuğu bulunmamak şartile, aile -

si efradile beraber burada kamp 
hayati geçirecektir. Misafirler kal 
dığı müddetçe beher nüfus için 

mektep idaresine günde en çok el· 
li kuruş ücret vereceklerdir. Ye -
mek, yataktan başka elektrik, ban 
yo gibi bütün masraflarda bu pa
raya dahildir. 

Geleceklerin adedine göre her 
aileye bir veya iki oda verilecek; 
şayet kadrodan fazla talip olursa 
hanımlara ayrı, beylere ayrı birer 
daire tahsis edilecektir. 

Şimdiden Adana filan gibi ha -
zı yerlerden Zenci dere ahvaline 
dair mektebe sualler sorulmakta -
dır. Havası, suyu, uzaklığı, yüksek 
liği gibi bir çok şeyler hakkında 
malumat istenmektedir. 

imtihanlar bitince arzu eden mu 
allimler buraya gelecekler, her 
halde sıhhat itibarile kazançlı bir 
tatil geçireceklerdir. 

F. D. 

Kastamonu ve elmaları 
Kastamonu, 3 (A.A.) - Harice 

sevkedilecek elmalarımız için bir 
timatname hazırlanmıştır. Buna 

göre istandarize ve ambalaj edil -
memiş 30 kilodan fazla. sandıkla
ra konulmuş elmaların sevkine 
müsaade edilmiyecektir. Müstahsil 

ayni zamanda elmaları birinci teş 
rinden evvel toplayamıyacak bil -

~~ı>ru b~,1~~uausi) - Tokatta 
~ sa\>'u, k a kahvecilik eden Ka 
" ._ l'ed~~k olarak sekiz okka 
~ ~l\t-- &at : •det sarılırui kaçak 

hassa elmaların her türlü emraz ve 
haşerattan salim olması gösterile -
cektir. Talimatname yakında tas -

randa F oçaya tertip edecekleri dik için Ziraat ve lktısat vekalet
vapur gezintisi büyük alaka ve rağ lerine gönderilecektir. 
betle karşılanmıştır. Seyahat için ~~!"""""!"""""~~!"""""~~~~==~ 

~ 'h arKen d d ~i ~ tiaa. er est edilerek Si 
!lır, lllahkemesine se\7kedil-

Körfez idaresinin Çankaya vapuru 
hazırlanmıtlır. 

Tertip heyeti tarafından vapu -

run hangi saatlerde, hangi iskele
lerden hareket edeceği hakkında 
bir program hazırlanmıştır. 

Kırkağaçta 
Tütüncülerin bir 

dileği var! 
Kırkağaç, (Hususi) - Mülki -

ye teşkilatımızda Soma kazasının 

hududu Kırkağacın, yarım saat 

mesafesine kadar gelir; bu hudut 
dahilinde Kırkağaç rençberi tara-

fından dört yüz dönüm kadar tü
tün dikilc:ıektedir. Tütüncülerimiz 

dizme kurutma ameliyesini Kırk
ağaçta yapmak için Kırkağaç inhi 
sar memurluğuna müracaat etmiş
ler ise de memur Somaya naklet -

mek mecburiyeti olduğu cevabını 
vermiş, rençberin fuzuli zahmete 

gireceğini pek yakında bildiği i -
çin Soma hududu dahilinde bulu -

nan, fakat Kırkağaça pek yakın 

mesafede olan bu tütünlerin kurut 
ma ameliyesinin Kırkağaçta olma 

sına dair (Akhisar inhisar müdür
lüğünden) müsaade istemiştir. La
kin mülki teşkili.ta karşılamıyaca

ğından Kırkağaca nakil imkanı ol 
madığı cevabı alınmıştır. 

Bu haberi işiten tütün rençberle 

rimizin şevki kırılmıştır. Mesele 
yalnız şevkin kırılmasında değil -

dir. Soma, kazası hududu dahilin
de bulunan, fakat Kırkağaca pek 
yakın mesafede dikilen dört yüz 

dönüm tütün bir kaç çiftçinin de -
ğil, küçük küçük parçalardan iba -
ret olarak bir çok kimselerindir. 

Pek tabiidir ki bu kadar az mikta-

ra taksim olunan tütün mahsulü 
üç saatlik mesafede bulunan Soma 

kasabasına nakledilemiyecek, mun 

lazam işlemek için yeni baştan 

tetkili.t yajılamıyacak, etraf köy -

lerde orada burada tütün kumpan-

yalarının gözünden uzak bir yerde 

kalarak binnetice bu güzel yerin 
tütünleri inhisar anbalarında istok 

mallar arasına girecektir. Bunun 

için alakadar makamların tütün -
Ierin yeşil yaprak halinde Kırka· 

ğaç kaaabasına nakledilmesi, ku • 
rutma ameliyesinin Kırkağaçta ya 

pılması müsaadesini vermesi rica 

ediliyor. Bu suretle Kırkağaçlılara 

mühim bir iyilik edilmi§ olacaktır. 

3köyhalkı 

Birmer' a yüzünden 
birbirine girdi 

Eskişehir, (Hususi) - Koraşı ve 
Kundulu köylerile Tuzlukçu nahi-

yesi halkı arasında bir mer'a me
selesinden dolayı kavga çıkmış, ve 

bir kaç dakika içinde kavgaya se
bep olan mer'a kanlanmııtır. Ku -

ratı ve Kundulu köyleri birleşerek 
T uzlukçulara karşı silah istimal 

etmişlerdir. iki taraf arasında vu -
ku bulan müsademe, bir kişinin Ö· 

lümile ve sekiz on kişnin yaralan-
masile neticelenmiştir. 

Bu kanlı hadiseden haberdar o--lan kaymakam, müddei umumi ve 

jandarma kumandanı beyler der -
• 

hal vak'a mahalline yeti§mişler, 

failler hakkında tahkikat ve kanu 
ni takibat yapmıılardır. 

LJaştarafı /Jirinci Sayıfada 

baş makalede ileriye sürülen fikir 
ler etrafında dün bir arkadaşımız 
profesör Malt ile görüşmek iste -
miş, fak at profesyr bu mevzu etra
fında söylemekte mazur görülme
sini bildirmiştir. 

Müşavirlik heyetinin dünden iti 
haren müderris ve muallimlerin 
fİ§lerini tetkike başladığı anlaşıl
maktadır. 

Kalacak ve a~ığa ~ıkacak 
müderrisler 

Darülfünun teşkilatına ait mec
liste kabul edilen kanuna ve öğren 
diğimize göre Darülfünun 31 tem
muzda ilga edilecek ve 934 senesi 
temmuz sonuna kadar tedrisat mu 
vakkat bir kadro ile idare edile -
cektir. Muvakkat kadroya dahil e
dilecek müderrisler §İmdi aldıkla
rı maaşı alacaklardır. Açıkta kala 
cak müderrislere açık maaşı verile 
cek ve bunlardan bir kısmı talim 
ve terbiye heyetinde vazife alacak 
lardır. Bu vazifelerine mukabil 
verilecek ücret açık maaşı ile şim
diki aldıkları maa~ın farkından 
ibaret olacaktır. Kendisine talim 
ve terbiye heyetinden vazife veril
meden müderrislere de açık maa
şı ile şimdiki maaşları arasındaki 
fark tediye olunacak ve icap eder
s~ vekalet kendilerine bu esnada 
muhtelif vazifeler verecektir. 

Muvakkat kadroya ithal edile -
cek müderrislerin esas kadroya 
ithal edilecklerine dair bir kayıt 
yoktur. Yeni İstanbul Üniversitesi 
934 senesi ders senesinden itiba -
ren kat9i kadrosile çalı~maya bat-
lıyacaktır. • 

Salih Zeki Bey 

Maarif Müsteşarı Salih Zeki Bey 
dün Ankaradan şehrimize gelmit 
ve sabahleyin Darülfüuna giderek 
profesör Malş ile ve müşavirlik he 
yetile görüşmüştür. Salih Zeki Bey 
öğleden sonra Maarif idaresine ge 
lerek müfettişlerle konuşmu§tur. 
Müsteşar Bey bir muharririmize 
demiştir ki: 

"- Istanbula mezuniyetle gel -
dim. Bu itibarla hiç bir mesele ile 
meşgul olmıyorum. Darülfünuna 
giderek orada bulunan arkadaş -
lanmı ziyaret ettim. Mezuniyetim 
on beş gündür, bittiği vakit Anka
raya döneceğim.,. 

Maarif vekilimizin gelmesi 

Dün duyduğumuza göre Maarif 
vekili Reşit Galip Beyin bir kaç 
gün sonra §ehrimize gelmesi ve 
bilhassa Darülfünun işlerile meş -
gul olması kuvvetli bir ihtimal da 
hilinde görülmektedir. 

En eski sefir 
Sovyet büyük elçisinin 

onuncu senesi 
Sovyet büyük elçisi M. Suriç 

hu ayın on üçünde Sovyet hükU
ınetini temsilen memleketimizde 
hulunduğu tarihin onuncu yıl dö-
1~ümünü idrak edecektir. 

M. Suriç 1923 senesinde mem-
1 eketimize sefir tayin edilmiş ve 
fl sene haziranının on üçünde, ya• 
ni cümhuriyetin ilanından evvel, 
o zaman büyük millet meclisi re
isi olan Gazi hazretlerine itimat
namesini takdim etmiıti. 

M. Suri~ o zamandanberi menı
Jeketimizde bulunmaktadır. Türk 
ve Sovyet do:ıtuğunun inkişafın -
da büyük hizmetleri ıörülmüttiir. 



-8 

ne f • dası 
E AS A AYCLAR 

... 73 _ Nakleden: fa . 
Gü~dü: 

- E·.oet, neden olmasın? 
Çinliyi ça~ırdım, hesap gördü1', 

çıktı\;. Hiç sesimizi çıkarmadan, 
nehrin kenr.\"mı takip ederek iler· 
liyorduk. 

Dolli 1Lüçük bir evin kapısının Ö· 

nünde durd'U. 

Pakette Dollinin safiri vardı. 

Bir kağıt parçasına, titrek ellerle, 
ve bir çocuk yazısı ile unlar ya · 
zılmışt: 

Dolli tarafından yabancı gaze -
tcciye hatıra . 

Serendip kuyumcuları 
- Bura~11~ Serendipteki son günümü, biraz 

D2 di. Girdik. Geniş bir kulübe 
1 
da kuyumcuları görmiye hasret -

idi. Genç kız bir lamba aktı. Son! mişti,m. Tanıdıklar vasıtasile, içle
ra, odanın ortasında bir ~irek gös- rinden en mühimminin dükkanına 
tererek: ve ziyaretine gittim. 

.._ işte, dedi, buraya bağlamış· Elli yaşlarında bir ihtiyardı. Bi· 
tı beni. raz rica ettirdikten sonra, en kıy -

Bir an içinde sahne gözlerimin 
önünde canlandı. Adam, elinde 
piştov: 

- Ben sözümü tutu)·orum, 
Diye nişan alıyordu. 

- içeri giı·mez misiniz? 

Dolli küçük bir odanın kapısını 
gösteriyordu. Burası tertemiz bir 
odacıktı. Bir J(öşede, küçük bir so
fn vnrdı. Ortada bir masa,· üzerin· 
de bir vazonun içinde çiçekler, üç 
ny:.klı sandalyeler. 

Bu oda, }lu kendisini satarak 
paı•n kazıman bir kadının odası, 

öyle garip, ve öyle temizdi ki. .. 
h~tr', bu odada bir bekaret koku
su vardı diyebileceğim. 

Tuhaf, garip bir his duymıya 
b~lamıştım. İçimde hem derin 
bir merhamet, hem de büyük bir 
hürmet vardı .Uzun bir zamandır 
bekaretini muhafaza etmiş vücu • 
dumun burada bulunuşu, sanki bir 
m ~in kutsiyetini haleldar edi -
yord\ı. 

bolli bir kutu nçtı: 
..._ Bakınız, dedi, ciğerime gir -

m \} 'blan safir bu! .. 

Aldım. Bu güvercin yumurta. • 
smdan biraz küçük bir taştı. Oda 
nın ışığım üzerinde toplamış olan 
taş f'limde, dinliyordum: 

- Nerede ise lnrılacalunış gibi 
geliyor ama, ne acınıyor bilseniz ... 

1nsiyaki bir hareketle Dolli eli -
ni gögsüne götürüyordu. F aknt, 
birdenbire ba~ını salladı, gülmiyc 
çalışarak: 

~ Artık, dedi, şimdi hepıi geç 
ti. 

'a" a;"I almış, kutus'"Jna koymuştu. 

-.. $?mdi, dedi, bir şeyim de kal 
mttaı. iyileştim. 

Soyunmu§, ellerinde göğüslerin
de bana doğru gelmişti. Kendime 
rağmen, yUzü.mü, onun biraz da bi 
berl! vücuduna sürttüm, kokusunu 
kc~dad!ID. Sonra, aldım başıma 
geldi, üzerimde ne kadar para 
vara~ hepsini masıının üzerine bı
!'akarak, buradan kotn koşa kaç -
tı~. 

~ ~ ~ 

Bütün g ~e, l\yuyamadım. Sa • 
bahn kndar, bir sağa, bir sola dö· 
nüyor, hazan: 

metli taşlarını gösterdi. Kasasını 

açtı. Küçük bir kasa daha. için -
den, birdenbire muazzam bir safir 
çıkardı. Gözlerimin önünde adeta 
deniz, bütün deniz vardı sandım. 

Kuyumcunun da gözleri benim
kiler gibi kamaştı. Şimdi, o da 
hayran hayran bakıyordu: Mırıl • 
dandı: 

- Dört yüz kart .. Elli bin lira .. 
Evet. Bu kadar. 

Şi.'!ndi artık gözlerimin önünde 
sırasile bütün taşlar resim geçit 
yapıyordu. Bütün hunların nuıl 

olup ta illemanın içinde yıllarca 

gizli kalmış olmalarına aklım er -
miyordu. 

Fakat düşündüm.. Eğer yerim 
vapurda alınmış, beni bekliyenle
rin de dönmek için ısrarları çok 
fazla kıymetli ve aziz olmasaydı, 
öyle zannediyorum ki, Toni'nin 
bahsettiği "tutulmak,, hadisesinin 
ne olduğunu anbyacaktım. 

Kuyumcu dükkanında daha Eaz 
la kalmak istemedim. Birdenbire, 
lmçmak aklıma geldi. Kulaldarrm 
da, h rikulade rakam uğulduyor -
du: 

- 250 krat, 135,000 rupye, 
50,000 lira ... 

Fakat 1( çamadım. ÇünJsü, en 
kıymetli taşını kuyumcu en sona 
saklamıştı.. Bu bir yakuttu.. A -
vucuna almı~, bu harikulade ıeye 
bakıyor, mırıldanıyordu: 

- Hangi alim, hangi san'atkar 
laboratuarmda veya atelyesinde 
buna benzer bir şey yapabilir?" 

Adeta kristal ıekline gelmiş bir 
kan .. 

Kıymetli taşı huşu ile seyredi • 
yor, devam ediyordu: 

- Şiva hurafesini biliyorsunuz. 
Ratnapurda eline diken batma -
sın ... Evet.. Bu bir kandır •.• lli.hi 
bir kan damlası .. 

Bir düdük sesi ile kendime gel· 
dim. 

Kalktım. Kuyumcudan müsaa -
de aldım.. O, kasasını kapıyordu: 

- İlô.hi bir kan damlası mı de • 
diniz? .. Zannetmem ... 

Diyerek, kendisinden ayrıldım. 

SON 

Kendi kendim~: • ıutttıtımarıuuarnıı111uıuııtıtıt111 ııbftttn tırmniftnrmnuliitmti!tlt!f!tUlfiltmntnml 

- Apa), diyordum, sanl<i kaçı· 
şmın manasını anJıyacal< mı? Se -
nin için "enayi,, diyecek .. 

F nkat alqanıyormuşum. Aradan 
on beş gün kadar geçmi§ti ki, bir 
gün, otele bir çocuk geldi ve elime 
küçük bir paket sıkı§trrdı: 

- Size gönderdiler. 

- Kim gönde~di? 

-· H ıtanenin doktoru- Size ve 
rilmek ilzere, haitnnede bir kadın 
doktor bırakmış, ölürsem gönde-
..... d ..... 
nrsımz., emı~ .... 

Rusyadan 500 bin kişi 
çıkarılıyormuş ! 

Rusyanın yirmi fchrinde Sovyet 
pasaportu almıyanlar hakkında 

takibat devam ediyor ve bu gibi
ler hudutharici ediliyor. Moskova
da 500.000 kişi hudut harici edi
lecektir. 

V AKlT - Bu ha'beri Journal 
de Geneve veriyor. Sıhhatinden 
~üpheliyiz ve hudut haTici edile .. 
ceklerin miktarı çok mu'ba)ağalı 
göründü. 

Amerikadan bir sual .................................................. 
• • 
nıy 

e! 
Amerikadan Avrupada 
bazı kimselere ilham 

verildi mi? 
LONDRA, 3 (A. A.) - Röyter 

ajansından: 

ltalyamn Londra sefareti, M. 

Mussoliniye karşı bir suikast ya • 

pıldığma dair Amerikada çıkmı! 

olan §L'Lyİnyı tekzip etmektedir. 

Bu şnyianın, Amerikalı bir ga

zetecinin ayan banka tahkikatı 

münasebetile yazdığı bir yazıdan 
çıktığı znnnolunuyor. 

Bu gazeteci, Morgan meselesi
le ayan azasından M. Reynoldsun 

suallerinden bahsederken, halk a· 
rasında taammüm etmiş olan bir 

tarzda - had a shot at Mussoli -
ni - yani Mussoliniye bir darbe 
indirildiğini, yazmıştı. 

VAŞiNGTON, 3 (A. A.) -
Ayan azasından M. Reynolds, 

Morgan müessesesinin hususi fi • 
atlarla Belçika kralına, M. Muso -
liniye ve bazı f ransız siyasilerine 

de esham verip vermediğini sor -
du. 

Morgan müessesesi şürekasın • 
dan M. George Vhitney, cevap o· 
larak şunları söyledi: 

- Eminim ki hayır .• 

Yukardaki sual, M. Reynolds 
tarafından M. George Vhitneyin 

aorguya çekildiği zaman ve U ni .. 

ted corporation'un 1 .225.000 dolar 

kıymetinde olıın ve lngiltereyle 

Fransada hususi ve ucuz fiatlarla 

satılmak üzre arzedilmİ§ olan 15 

bin esham münasebetile sorulm\l§ 

yada siyasi cinayetler 
a : iki da • • 

serısı 

Cinayeti yaptıran dahili MakedonY8 

teşkilatıdır. Katiller yakalanmıştır 
Sofya, 1 (Hususi) - Dün sabah 

Sof yada gene bir cinayet itlendi. 
Bu cinayeti yaptıran gene dahili 
Makedonya ihtilal komitesidir. Bir 
çok 1timseleri heyecana düşüren 
bu cinayet şöyle İ§lenıniştir. 

Bozluca caddesinde 23 numara 
da Sofya belediye meclisi azasın
dan ve komünist fırkaumn ileri 
gelenlerinden Padel Pop Pantof 
ile kardeti Jak Natan oturmal<ta· 
dır. İM kardeş dün sabah sekizde 
evlerinden çıkmıtlardır. 

Çar Samoil caddesinin sağ tara· 
f mdnki yaya kaldırrmında.n yürü 
yorlardı. 

Neofit Rilski caddesine doğl u 

geçerlerken arkalarından ~ki genç 
birden bire üzerlt!rine atılmışlar 

ve ceplerinden çıkardıkları taban 
calarla alete batlamıtlardır. 

Padele be~ kurşun isabet etmif, 
hemen yere düşüp ölmüttür. Jak 
Natan ise bir kurtun isabet etmi! 

tir. Padel yeı·e dütünce J·~k Natan 
yaralı olmasına rağmen kaçmıya 

başlaınıt ve katillerin kurşunların 

dan kurtulmu§tur. Çıkan kurşun 
lardan birisi o esnada yoldan ge -
çen bir harp malulüne de isabet e 
derek yaralamıştır. 

Katillerden Uya Mihailof, Par 
çeviç cıokağmda bir evin bahçe· 
sinde yakalanmıttır. llya 26 yaım 
dndır. Köstonailde oturmaktadır. 

Üzerinde iki tabanca bulunmu! • 
tur. ikinci katil, Uzuncofska cad -
desinde 11 numaralı eve girmiş ve 
evin tavan arasında yakalanmış -

. . yeri,,e 
ğillerdir. Komitenin enırını. Ci. 
getirdiklerini söylemişlerdırf· ...... 11 

··ı \l••" 
nayetten ki saat sonra daru iıı • 
da Profesör Kazanciyefin c)er• \al'ı 

1 b 1 ı nnl•f den sonra ta e e er top a teJ • 
son günlerdeki cinayetleri pro lıl' 
to etmiye başlamı§lardır. 'fo~ef' 
tı hemen dağıtılmış, üç talebe 

kif edilmiştir. ,,,n 
Öğleden sonra bine yakın :~e . 

nist Pais ve Klementina cad e ,to 
. rote 

rinde toplanarak cinayetı P tat' 
etmek istemişlerse de polisler 1'0 
fmdan dağıtılmı§lardır. ssı• 
münistler tevkif edilmittir. ..i ,nv

Pop Pandef Sofya bel~r 11'0 • 

a~aaındandır ve tanırunı~ bı ıi • 
·· · · M k d n Ge• munıstbr. a e onyanı G~ 

li kasabasında doğmuştur. . tlef 
"nı• yatında Bulgar genç korno ·rıd' 

birliğine girmiştir. 1926 sene•~ol'İ 
Sırbiyeye kaçmıglır. Oradatı .1,,.ı 
Sat şehrinde milliyelçiierin ~ıjıİlll 
reisi olmuştur. Hükumet kefl totlf 

10 sene ağır hapte mahk~JIJ ;ııl • 
fakat sonra affedildiği içın ·ıe1~ 
garistana dönmüqtür. l\fotn•~jyell 
&On zamanlarda Sofya bele "" • 

l .. . 'h d'l . bulıJ aza ıgma ınti ap e ı mış 

yordu. ~· 

SOFYA, 3 (A. A.) - Diiıt ~' 
şam Mihailof taraftarlarınd~rstO' 
idenof sokakte, revolverle, r• • 
geı-of taraftarlnrından Misef ts 
fından öldürüldı.:. 

11 
• 

SOFYA, 3 (A. A.) - şııııı;d•' 
da bir komföıist teşkilatı ıııe ,. • 

'}"'tıtl . 
na çıkarılmıF.-hr. Bu teşkı 8 bete''. 

tur. tır. 

keri kışla iare birçok . ~u 1' 1'İf' 
vardır. Sivil \){;: asker bırç0 

tevkif edilmiştir. M. Vhitney, bu eshamın kime Adı Arkir Kostoftur. 28 yaşın· 
verildiğini bilmiyor, fakat tahki • dadır. Ko.nıanovalıdır. 

kat komisyonuna İngiltere ve 

Fransada eshamın ne suretle ve 

kimlere dağıtıldığını gösteren bir 
liste vereceğini vadediyor. 

M. Rcynoldsın bu suali sormak 
tan go.ycsi, M. Morgan da dahil 

olduğu halde - beynelmilel -
denilen baxı bangerlerin, Avrupa· 
da esham ve tahvillerini satabil -

mck için harp borçlarını kaldır -
mak için entrikalar yaptıklarını 
ispat etmektedir. 

Bu §ekilde telkinat Amerika • 
nın nafia, ziraat ve Avrupa aleyh 
tarı muhiti tarafından uk sık ya· 
pılmal<tadır. 

M. Vitney, mevzuu bahis es • 
hamın tevziinin harp borçları ve 
milli Amerika aleyhine bir şey 

tetkil etmediğini söylemiştir. 

Bundan &onra M. Vhitney, 
Morgan müessesesinin 1929 sene. 

sindeki borsa buhranına mani ol· 
mak istiyen ve ellerinde 250 mil • 

yon dolar olan bir banka grupu 

başında olarnk 13.775.275 dolar • 
lık esham &atın aldığını ve bunları 

1930 da bir milyon dolarlık bir 
karla snttığını bildirmittir. 

Tahkikat ayın beşine bırakıl -
mışhr. 

Diktatör isimli kitap 

Arkir Kostof yakalanınca sorgu 
ya çekilmiş ve cürmünü itiraf et
miştir. Katil diyor ki: 

"Yedi Mayısta tehir bahçeıin 
de bana bir mektup verildi. Dahilt 
Makedonya ihtilil tetkilitrnd n 

~önderilen bu mektupta iki karde• 
oin öldürülmesi bildiriliyordu. ye• 
di Mayıstan beri bunları takip edi 
yordum, F kat J11Ünasip bir yerde 

rast getirip öldüremedim. Bir haf· 
ta evvel Siveni Nikola bahçesinde 
yanıma iki kiti geldi. Biri bana: 

- Komite acele etmeni istiyor 
dedi ve yanındaki llya adlı birisi· 
ni tanı tırdı. Ettesi gün iki kardeti 
beraberce takibe başladık. Bu sa -
hah altıda Uya ile Çar Sinıon so -

kağında bir kahvede bulcştuk. Se· 
kize doğru kardeıler evden çıktı .. 
lar. Biz de peşlerinden gidiyor -

bir yerde ate§ açacaktık. Fakat 
duk. Siveni Kürki kiliseıine yakın 

raya iki kadın girdi. Vaz geytik. 
Nihayet biraz sonra son kararı ver 
dik ve ate§ ettik. 

Ben Padele, 1lya kardeşine ni -
şan aldı. Ben vazifemi tama.mile 
yaptım. 

Jlya ise evvela cürmünü inkar 
etmiş, sonra her şeyi anlatmıştır: 

İlya diyor ki: 

"Ben 23 Mayısla Sofyaya hare
ket için emir aldım. Trenden inin 
ce bir adam beni kartıladı. Bir 
bahçede Arkir Kostofla tanıştırıl· 

dım ve beraberce cinayeti yaptık 
Fakat ben hisseme düşeni öldüre-
medim.,, 

................................... -~- . 
İngiliz Kralının 68 jnel 

yıl dönümü 
. Gtot" 

Dlln lngiliz krala beşınc• 
1 

dl' 
ge hazretlerinin doğum yı IJd 
nümüne tesadUf ediyord~· 1ıli
münasebetle lstanbul f ~d•" 
lıon o'osu Mr. Haugh. tnrab 

1 tıtır 
eski lngiltere seforetı b~ ç edilJ 
de bir garden parti tertıp 

miştir. ·ddiıt• 
d r Muhı 

Garden parti e va 1 ı<oJord" 
muavini Ali Rıza Beyler, . 1'•111• 
kumandana Şükril Nail~eledi1e 
emniyet müdürü Feh~I, Cevdet 
reıs muavini Hamıt, ıo~· . kon5o . 
Kerim Beyler, ccnebı 'Iitler•" 
lar ve Istanbulaki lnf.rdıt· 
birçoğu hazır bulunınuŞ. sef•-

d 1 nllıZ 1-Dlin Ankara a 0ııs'. y•P' 
retinde de bir ınerasıP1 
mıştır. tı>ljl· 

LONDRA, 3 (A. A·~ :i d0 -
ekı:t1 • 1' 

tere kralının altmış 5 h.ıırS 

ğum yıl dönümü olan 
3 ~erile 1 

1933 te birçok kimselere 
11 

ıttll" 
··stere Jj -

cek yeni unvanları go k' p•r .. 
. es ı ııı""' de maadin nezaretı .. do 
bugull re' 

mento müsteşarı ve . yoıı" • 
1 h koııııs rı' mahsullerinin ıs a . h rbİfe ,:r 

isi M. Lanefox ile eek• .• :ıerİ ~ _ 
1 , 'n ısıw ıl 

zırı jeneral See Y nı . çı"'r ı• 
dır ve lortluk rütbesıneda diıb' 
mı§lıırd ır. Lort Lyttono .1111iıtit• 
şövaliyeliği unvanı ~e~ ) ....,,. So: 

LANSlNG, 3 (A· . bir ıfJ:.10 
1 on ,;71 

günlerde k~ış o an stıı ,1 
kumdan biri Arkansıı 1.1-ııatl 

51'lP ' 
Amspringi yakınındıı aiııJ1ı1'ıt 
olduğu bir çiftlikte yak 

Belgrad, l (Hususi) - Bel -
grad belediyesi "Diktatora,, isimli 
bir §İir kitabı ne§reden üniversite 
profesörlrinden M. Y avanoviç'i 
yirmi glin hapse mahkOın etmiş -
tir. Katiller Y.aptıklarına nadim de· tır. 
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'iı?iy:bısa)d~ ~ömeJmiı kuşlar her ı tiler, meteliksiz geldiler. Çünkü 
tltı, Ye r~ngını değiıtiren mora- ellerine, avuçlarına geçeni gö-
dtzıj .. • ıılleşeo, mavileşen Kara- bek çalkanan savaşlarda bı-
t c.1 - 1-Qt~li goz uyorlar. Fırtına mı raktılar. 
b Yorlar -l\Gı~· ' Yagmur mu gelecek? 

6ar g .1. •ta. d' erı ı balık ağlarının ... ın an 
ltUy

0 
yosun kokusile akıp 

hit k!· Loş bir balıkçı kahvesi 
bit ~l~den ıesi geliyor. Bu ses 
•daın aglarna sesi ve bir genç 

llıa b~d~~rıl~anmasıdır. Bağla
oıı.... gırnız eski saz fakat 

.... teli · ' 
dtıdakı erınden ve delikanhmn 
te esk·arı~dan dökülen ses hiç 
)tııi 1 guıılerin sesi değil! Y ep 

dall i;; ~ar kadınlarının ağzın-
lleli~ rnıye alı~tığımız bir ses: 

kaleci" anlı, loş kahyenin bir 
leııiy0 gınde kendi kendine söy-

-~,:· ~azını çalıyor. Moraran 
hıırad aranlığına karışan sesi 
Cat k a bardan, eğlenceden Ma-

ltından son kalan izdir. 

s "' "' • anıau d 
llıUteahb·n a Macar kızı, bar, 
~taıı b. •t, tüccar birbirini hatır-
~~bidir. 1~. ~eden, bir glSvde, el 
kliler ırı hatırlanmazsa öbür· 
l:>e:.arıaı kalır. 

dıt1 ''Yollan yapılmıya başla
hııj ib~lldenberi Anadoluda yep 
'- ır · "lhb·tı·-ı.ş ortaya çıktı: Yol mü· 

'y 1 •gı. 
~ ol rn-
• tr kö ~teahbidi Anadolunun 
~ t~e~ı~de izi olan yeni bir 
1tlİ~iı.'P•d.ır. Bir istasyona ge
n~ Çe, Bır çeşme görürsünüz. 
dıt, 'l =e müteahfüdin hayratı· 
r'rıtn k 

1
Ustünde çatısı atılmış 

~~ Bu a ~ış bir bina görünü· 
~ta b't~ır rnüteabbidin başla-
"ll'· ı ırenıed·-· b' k . 

, 11teahh· ıgı ı .ne teptır. 
tıbi k ıt geçtiğim ) ollarda ray 
·~t· Ctıdini Üt d' b' ltiy m ema ıyen ıs-

)~ıı :· Oou yaloız çeımede, 
Lıtç0k ektep binasında değil, 
~aPrak Yerlerde de görebilirsiniz. 
t&itıd sıı, fakir köylü kulU

tttıe e bir ıstırap gibi anılan 
Odur 

~O\ .. ) . 
tile ~ .. nahiyesinde sıhhat iş· 

)ord~"tı~'!tan bir zatle konuşu-
.. oana: 

)Q~ ~e~ui~~da dedi, sade yedi 
llir 

11 
gb.' Vardır. Sıtma yoktur. 

''" kor~ 'Yede 700 frengili in· "•y Unç bir ıeydir. 
'tıl reue .. l . 

:ttı: goz erim açıldı.Adam 

fh"" tfend· b '"ilgi Yok ım, burada eskiden 
lfııtıııa hı müteahhitler bu işi 

11 açtılar 'N ... 
t '•...._ 'M~ münasebet? 
'•.!&1it1 unasebeti şu, baıı mü· 
ıtİtı • er l'old C1eli1tı . a çalııan ameleye 
~etler erıni Para olarak ver-

~l ol~ra~Slıkl.arı dükkünlardan 
~1 80 k Verırlerdi. Meseli bir 

ttk uru, b tr 60 k a çalışırsa, dışarda 
lı~~darı v u~uşa ise 120 hesa-
t 'Yle erırlerdi Ek y • d 
il sat l . megı e 
~12llaıııa d:~ ard~. Müteahhitler 
ı_ tttnıa Şetlı kir ederlerdi 
~ 1 onu • 
it y •ktı. ç n adı çalııanlara ko-
4ırk ünkü k" 1 .. .~· en öt . oy u yolda ça-

fldi esıni b . . . d , .,}> al,n. erısını pazar an 
d''.tıt!tr k .. aıdı. Buan da müte· 
, 12~1arı " oyl lülerin kalabalık ol· 
tt~ zer erd l 
~-d tr.. Kab e ça gılı kahveler 
tıı· •ıı, r~kı ~~lere lstanbuldan 
d 1tdi. lşt ' ıra falan da geti-
ı-,ı, e ne old . 
S...r itldik u ıse bu ka-
~. ten sonra oldu ., .. . 

b, ....., işte b'I 
. 'lattı1 1 diğiniı gibi. 700 

tıd ı var y ld 
'il delik • 0 a çalışmaya 

anlılar meteliksiz git-

Müteahhidi ö~ür insanlar ara
sında üniformalı adam gibi ta· 
nırsınız. Kendini belli eder, Ba
kışı başka, gülüşü başka, konu
şuşu başkadır. Müteahhit son 
senelerin içinde en çok kazanan 
tiptir. Vakıa bazan kemeri tut
mayan bir tünele tesadüf edilir. 
Bazan heyelana uğramış bir yol
dan babsolunur.Fakat, o, bütüa 
bu müthiş yüklerin alhndan sil
kinip çıkmasını bilir. Büyük ka
zanç onu yepyeni bir insan yap
mıştır. Dün bir lokma bir hırka 
diyerek parasını gömen, serveti
ni bir orta zaman zengini haıiı· 
liğile idare eden insan timdi kı
lığı, kıyafeti düzmüş, bambaşka 
bir adam olmuştur. 

Bir yeşil sarıklı, gözleri sür
meli, sarı çedik, papuç giyer , 
bıyıkları Pey~amber vari kesik, 
Hacıyağı kokan bir Efendi Haz
retleri tanırdım. Zaman zaman 
aklıma gelirdi. Acaba, yeşil cüb
beli, yeıil sarıklı, abdessiz yere 
basmıyan adam ne haldedir. Ben 
çocukken bana yarı ilah, ve 
Peygamber tesiri yapan Efendi 
Hazretleri ne oldu acaba diye?. 
Dağ dağa kavuşmaz, insan in

sana kavuşur. 

Bir gün K ... şehrinde melon 
şapkalı, siyah elbiseli, ayakları 

geterli ve lustrin iskarpinli yü
zü tıraşlı, kremli, podralı, kaşla
rı belli belirsiz yontulmuş, tır
naklar manikürlü bir adam gör
düm. Görüştük... O beni tanıdı. 

Bu zat şimdi demiryolu müte
ahhididir. 

Efendi Hazretleri şimdi gayet 
güzel otomobil kullanıyor. Ken
disinin iki uilliıı, iki otomobili 
vardır. Viskiden aşağı inmiyor, 
ve viskiyi Karakulak suyundan 
daha bol sarfediyor. Bir doktor 
kendisine yanımda şöyle bir 
tavsiyede bulundu: 

.,_ Fazla alkol alıyorsunuz. 

Gerçi viskide alkol azdır, am
ma siz yaman gidiyorsunuz. 
Sabık Efendi Hazretleri cevap 

Yerdi: 
0

- Ben kırk beşine kadar 
ağzıma bir dirhem alkol alma
dım. Tadına kırk beşten sonra 
vardım... Doyum olmıyor. 

"' "' :(. 

Delikanlıbağlamasını çalıyor: 
Yıldızlann alhnda .... 

Ben yanına yaklaşınca sazı 

kesti. Konuşmaya başladık .• Sor
dum: 

.. - Bu şarkıyı nereden öğ· 

rendin? 
"·- Macar luzından .• 
"- Şimdi ne oldu? 
.. _ Gitti ... Vaktile burada beş 

bar vardı. Beşi de tıklım tıklım 
dolardı. 
"- Şimdi neden yok? 
"- Kimde para kaldı? Eski

den buraya müteahhitler gelirdi. 
Tüccarlar gelirdi. Sen, ben gi· 
demezdik... Hem gitsek te ne 
olacak? Bizim için bara gitmek 
kötü olurdu. Herifler Macar kız· 
larını yanlarına oturtup bir şişe 
şampanya içirmek için 3001ira ver· 
diklerini gördüm. Bir gece bir 
müteahhitle bir tüccar iki taraf 

Bir polis 
Tarafından açılan 

dava görüldü 
latanbul ağır cezıa. mahkemesin

de, dün Kemal Efendi isminde bir 
polis memuru tarafından açılan da 
va, son safhasına gıetirilmiştir. 

Dünkü celsede, müddei umumi 
Ahmet Muhlis Bey, esasa dair mü 
taleasını bildirmiş, şunları söyle -
miştir: 

- Polis Kemal Ef.endi, sattığı 
karpuz çürük çıktığı için, Ahmet 
Efendi isminde bir sergi sahibini, 
Nişantaşı mevkiine getirmek iste -
miş. Getirmiş. Fakat, yolda bu va
ziyeti gören Faik Bey, vaziyetle a
li.kadar olması lazım geldiği kana 
atile hareket etmiş, karakola kadar 
gelmiş, içeriye girmiş, Ahmedin ne 
olduğunu sormuş, polisin vazifesi
ne müdahele etmemesini söyliyen 
Kemal Efendinin sol kulağına bir 
yumruk indirmiş. Hadise çıkar -
mış. 

Faik Beyin, polis Kemal Efendi 
yi vazife sırasında dövdüğü sabit -
tir. Bunun karkaol içerisinde olma 
sının şiddet sebebi sayılarak, ken
disine ceza kesilmesi lazımdır. 

Muhakeme, müdafaa ve karar 
için üç temmuz sabahına bırakıl -
mıştır. 

Avusturya başve
kiliRomaya gidiyor 

ROMA, 3 (A.A.) - Avusturya 
Başvekili M. Dollfuss, yanında Ad
liye nazırı bulunduğu halde, dün 
hava yolile Littoria tayyare lima • 
nma gelmittir. 

M. Dollfuss, hava işleri nazırı 
jeneral Bablo, hariciye nezareti bü 
yük memurları, Avusturya elçisi 
ve elçilik büyük memurları tara -
f ından karşılanmıştır • 

ZA Yl - Seyrisefer merkezin
den aldığım sandalcı ehliyetname· 
mi zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan hükmü yoktur. 

Rumelihisarında sandalcı 
( 4125) Ala ettin 

oldular. Moruk bir tüccar bir 
kızı yanına oturtmak için 300 
lira verdi. Moruk bir müteahhit 

500 lük çıkardı. Macar kızı ev· 
veli, beşyüz lira verenin yanına 
gitti iki saat kadar oturdu. Şam• 
panya diye şarapları surdüler ••• 
Sonra karı kalkb üçyüz lira ve· 
renin yanına geldi. Otuz kadeh 

tam otuz kadeb renkli su içti. 
Yani bu sözde kokteydi. Ena
yileri boğdular ... 

Ben neler gördüm, böyle. O 
zaman tütiinün batmanı :SO lira 

idi. Yollar da tükenmemif idi. O 
zaman bize de gün doğardı ba
zı bazı. Bir akşam hiç unutmam 

müteahhitler bardan çıktılar Ma
car kızlarını aldılar Safraya gö-

türdüler. Ben şoförüm, onları 
Safraya kadar götürüp getirme-

me ne verdiler bilir misin? Tam 
üçyüz lira... Ben de döner dön

mez bara yan geldim vur patla
sın, çal oynasın yedirn, içtim, 

güzel bir Macar kızı vardı. O 
"Yıldızların altıoda,, yı çok gü
zel söylerdi .. 

Bahkpazarmdan saathane mey
danına do~ru ilerliyorum. Bir 

ses perde, perde kaybo!ayor: 

Yıldıziarın altında ... 

Sadri Etem 

9 - VAKiT 4 Haziran 1933 -

~GA.~·J 
Hava nakliyatı tayyare

leri nasıl doğdu? 
Fransa.da düne kadar devam et

miş olan karıtık ve anlaşılmaz ha 
vacılık vaziyetlerinin artık son ve 
kat'i şeklini almağa başladığı gö
rülüyor. Uzun seneler, Loren Ey • 
nakın anlayışlı idaresi altında sa· 
nayiine şekil vermiş olan Fransız 
tayyareciliği 933 te askeri sahada 
da doğru yola geçmiş bulunuyor. 

Bu yeni vaziyetin husulünde en 
mühim aebep komşu memleket tay 
yareciliklerinin yaptığı tesirdir. An 
layışı kuvvetli şahsiyetlerin efkarı 
umumiyeyi kazanmaları ikinci bir 
aebep olarak ileri sürülebilir. 

ltalyada dünya haribini takip e
den beş senelik ihmalden sonra ni
hayet Musolini devrinde, tayyare
ciliğin Duhet prensipleri altında 

mütaleasına başlanmıştır. Faşist 
İtalyanın gayeleri, komşularla mü 
savi kuvvette bulunmağı emredi -
yordu. Bu yolda ve ilk iş olarak ha 
vacılığa el •tıldı. Eğer, Duhet gibi 
eşsiz bir görüş kuvvetine malik o
lan bir Ceneral İtalyayı ve ltalyan 
ricalini ikazda muvaffak olmasay
dı ltalyanın havacılık yerine, di -
ğer her hangi bir sınıf ve silah üze 
rinde, kudret ve gayretlerini teksif 

etmesi pek muhtemeldi. l§ten an • 
lamıyanlar, nasıl bir kanaatte bu • 
lunursa bulunsunlar, ltalyada bu
gün bir tayyarecilik vardır ve bu 
tayyarecilik kemiyetçe olan nok • 
sanını keyfiyetle tamamlayıp yük· 
selten bir varlıkta.dır. Gayet mü -
him olan teknik meselesinde ltal -
yan aanayiinin ve tefkilatının artık 
hiçbir komşusundan geri bulun -
madığmı kabul etmek lazım geli
yor. Son dünya sür' at rekorü, ltal
yan motör ve tayyare sanayiinin te 
kamülüne ve eıhasın kabiliyetine 
en canlı bir iıaret sayılmalıdır, I· 
tal yada yapılmakta olan büyük tay 
yareler ise mesela Fransa tayyare 
lerinden geri değil, bilakis üstün 
bulundukları kanaatini hasıl et -
mektedir. 

ltalyan tayyareciliğini işleyen 

bir kafa haline getiren Balbo ve 
arkada§ları, Duhet kanunları altın 
da bugünkü İtalyan havacılığını 
meydana getirdiler. Fransayı kır· 
baçlıyan, Fransa havacılığına bu -

günkü inkılabı yaptıran ltalyada 
esen bu uyandırıcı ve tehlikesi bü
yüyen kuvvet olmuştur. 

Fakat, Fransayı sarsan ve ikaz 
eden ikinci kuvveti Almanyada 
bulmağa imkan vardır. Alman sa
nayinin, münakaşa kabul etmiye • 
cek kadar meydanda olan f a~kiyet 
ve mükemmeliyeti son siyasi vazi
yetlerle büsbütün yükselmek isti • 
dadını gösteriyor. Göring gibi U
mumi harbin meşhur bir tayyareci 
sinin, en geniş selahiyetli bir vekil 
gibi hava teşkilatının ba§ına geç -
mesi, hakikaten Alman tayyareci
liğine yeni ve daha kuvvetli bir ka 
biliyet verdirmektedir. Veraay mu 
ahedesi ve onu takip eden anlat • 
malarla ümidi ticaret tayyarecili • 
liğine bağlamış bulunan Almanya, 
ilk zamanlarında, belki şuursuz o
larak, büyük tayyare esasına geç • 
miş fakat bu suretle kifayetli bir 
bombardıman tayyareciliği doğar
ken Duhet'nin meşhur nazariyele
ri de tatbik edilmiş oluyordu. Bü
yük tayyare, büyük ve işlek Alman 
sanayiini meydana getinnittir. 

Bu işlek ve çalışkan kuvvet bu • 
gün Avrupanm en sür'atli avcı tay 
yarelerini geride bırakan ve yarı • 
nın korkunç silahı olan hava nakli· 
yab tayyarelerini yarattı. Alman 
sanayiinin her eseri, hava sanayii 
ve sivil, asker havacılığa bir yeni
lik, bir inkişaf ve tekamül temin 
etmiştir. 

Mahdut olmalarına rağmen to • 
naj itibarile pek çok mühim olan 
Alman Hava nakliyatı Tayyareci· 
liği, yeni eserlerile Fransa için çok 
büyük bir tehlike le§kil etmekte -
dir. Bir çoklarının hava bombardı 
manları ihtimalinden ileri gelen bu 
tehlikeyi küçük görmeleri oldukça 
manasız ve sakat bir mütalea mah 
sulüdür. 

Sakat ve manasızdır çünkü, bu 
nakliyat tayyarelerinin ( 4000 ) 
metre gibi alçaktan uçmalarının 

bir mahzur olduğu ve topların te· 
kamülü karşısında bu uçuşların ya 
pılamıyacağı yolundaki tarizler 
fenni imkanlar, mühendisin ve sa

natın bugünkü kudretleri tetlrik e
dilmeden ileri sürülmektedir. (Ha
vacılık ve spor.) 

lstanbul Dördüncü icra Memur· tif ak hakkı sahiplerinin bu hakla.· 
luğundan: rını ve hususiyle faiz ve maaarife 
Tamamına 2351 lira kıymet tak dair olan iddialarını ilan tarihin· 

dir edilen Boğaziçinde Kuru çeş- den itibaren 20 gün içinde evrakı 
mede Mezarlık çıkmazı sokağında müsbiteleriyle bildirmeleri lazım -
rakkamı ebvap eski 10 - 12 yeni dır. Aksi halde hakları tapu sicil· 
10 - 12 numaralarla murakkam leriyle sabit olmıyanlar satış bede 
kayden yalnız bir bap hane halen linin paylaşmasından hariç kalır • 
maa bahçe bir bap hanenin tama· lar. Alakadarların işbu müddeti 
mı açık arttırmaya vazedilmiş o - kanuniye ahkamına göre tevfiki 
lup 4 - 6 - 933 tarihinde şart- hareket etmeleri ve daha fazla 
namesi divanhaneye talik edilerek malumat almak istiyenlerin 932 -
25 - 6 - 933 tarihine müsadif 562 dosya No. sile memuriyetimi
pazar günü saat 14 ten 17 ye ka- ze müracaatları ilan olunur. 
dar lstanbul 4 üncü icra dairesin- ( 4123) 

-~-------------
de açık arttırma ile satılacaktır. btanbul Beşinci icra Memurlu• 

Arttırma ikincidir. Birinci art- ğundan: 
tırma (1000) liraya talip çıkmış Mahcuz ve furuhtu mukarrer 
olup bu kerre en çok arttıranm müteaddit gramofon ali.t ve ede· 
üstünde bırakılacaktır. Artırma - vat ile yazıhane eşyası ve demir 
ya iştirak için yüzde yedi teminat çubuk çekmeğe mahsus makine 
alınır. Müterakim vergiler ile be- 10 - 6 - 933 Cumartesi günü sa
lediye resimleri, vakıf icaresi müş- at 1 O dan itibaren Galatada yük
teriye aittir, 1424 No. lu icra ve sek kaldırımda (665) No. lu dü • 
iflas kanununun 119 uncu madde- kan derununda bilmüzayede satı• 
sine tevfikan hakları tapu sicille- lacağmdan talip olanların mahal
riyle sabit olmıyan ipotekli alacak linde hazır bulunmaları ilan olu• 
lılar ile diğer alakadaranm ve ir- nur. (4128) 
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1 Haziran 1929 -1499 Numaralı Gümrük Tarife 
anununu Değiştir n Kanun 

Ifot: ı~·a kıı.d:ır :?1,00; 8:- Oa sekiz kilo ( 18 dahil) 
\ '(' mıftnn yıı1mn l6,00. 

1HTA - l'abrilmlıırın thttyacı tr!n gctlri
cc.k ob.ııl:ırd:ın -lktıs:ıt \elillletlnln mDsauıJe

ta. J 32 
n- 440,00. 

Ull'AU - l'lamulfıtmn hususi btr m.:ınr.:ı.m 

Tarife numaralarının karşılıklı 
rakamlar, yüz kilosundan alman 
resmi, lira ve kuruş göstermekte· 
dir. 

11elAmettc nakli için lrullnılan mutat ıımha
bjlardan olm:ıdığt \·r,ya. m.lktar ltib:ırile lü

:ı:unıundnn fn7.lll olduğu takdirdi' bıı gibi am
balajlar s:ıf sıkleti ·n· alt olduğu tarife mad
desi Uzer. nllCh resme tı:ibi tutulur. 

rı - Adet \'~":!. luynret Uz.crbıdeQ rt'slm \"C 

ren \'eynhut rcslmdl'n nw:ıf olan e~yıınını am 
balnjT: 

I ile \ "C t.:ı.l in ı•dr('('ğl mll,tur dahlllndc ::1 nl- 1 wrnıl'k için bir \~t"~ a da~a zfyudesi a) rx:a 
nıı nltt !irn 'l'l~'hn cılınır. I bükme, 1.-ı\'ımıa gıbl amclı~ eleı-lc zılel ıdl'lrrln 

Madde 1 -ı lıazlran UJ29 tarih , ·c ı.&99 nu
mıırnlı t;"ilmrlik tarife kanununa alt ltıuıl4t 
umumi tnrlf inde bu kanuna bağlı OJ numa 
rıılı ~hclde go terUen d"ğlşCklilder yapıl -
ımstır. 

A) AB ~ Qr.eriııden .resim \·ereıı \'(',Ya resim 
W'n muaf ol::ı:n e;;!)Umn anıbıWı.jı retilmdcn mu 
aftır. AııcAk bu gibi ~~anın ınllletler nrasııı 
'2nkl ttcnrette ı-rmnyet ·ve sclll.met1e nak11 1tln 
kolbıııı!aı:ısr ımıtat nmbalaj m:ıddcJcrinden 

olmadığı ~yıı mlktaIT& fada 'Olduğu \ 'cy4hut 
11.)"rı grtlrllmek &ııretilP gümrük ret>mlıııleıı 

l•ntmdm:ık lst.-ııdlği anhışılırs:.a nlt oldotu 
turiftı m~.- 1 üzıırlııd1>11 ref;mc tJibi olur. 

den fnrklı hlr ı;;ekli nuıhsus almış olan (floıi 

ta. 73 ı frize) lııllkll·rlıı rü unıu resmi a linin ) üzdc 
A- 48,00; B- 4%,00; c _ ı:- Altı kiloyıı 10 fa7J.ısi lt• istifa olunur. 

~ar 141)0; 2:- Altı l..1loıl:ın (altı dahil) on 
ta 133 

ldlo.)a kndnr SS,00; S:- On ı.ııo (wı dnhil) I 
\'C oııdnıı yukarı 21,00. Den e\"\"t'I fnsıl b!!ljı: (ipek 'c m:ılılüt lpr k 

Madde 2 - Umtiik tarife kanununun ı> lıı
d madd inin ıst>klzlnci fıkrasına a:ı;ıığıdald 
knJ ft ffllve edilmiştir: 

IHTAr. - Fl'lbrfkal:ırm flrtiyacı itin ~ctl rl n~muc:ıt) Jlllıılı:mstır. 

•&rı;i Ye pnrnıyırl3r fÇfn bu müddet !cm 
l'cldlJcri hPJctl kurnrilo bir seneye l•ndar 
uzatılabilir. 

k'Cl"k ofaıılardnn ·llctıs:ıt wkMetinln mUs:uı-
de"I lll' \"e t.o~in eôcccğl miktar il:thillnd :ı yal 
nız on iki lira rl'Slm nlıııır. 

ta. 75 
A- ı :- 15-0,00; 2:- 2so,oo: S:- ıao,oo. n-

ta. 13~ 

720000 
ta. 135 
A- İI't'k miktarı yii:ı:de ZO ye lcad:ır (20 

B) Kıymet ü:ıerlnden reslnı \'ı•ttn t'Ş.) a 
Mııdde S - Gllmrük tarife kanunnnun 1.7, ıambalajları ıcwa:ıcll e~y~nnı k.ıymeJUoo daltil 

18, l9, 20, 21 2.!, 28, 2-1, 2a \c ıG mcı mnıldc· .oltcaj;'1Ddan bu ı;-lbi ~J·anm .lçlndc bukwduğtı 
leci J erlno ağıd.'\ki blikfünler konulmuı.:;tur. ınrflnr nyrıc.n rcsını:ı tabi tutulma7.lar. 

ı:- 886,00; %:- 2ı8,00; S:- 150,110. G - l''llr- dlllıılJ VOO,<r.I; il- l500,QO; Cl- %109,00. 

1 - Resme esas olnn tııldctler ve tarlle 6 - Bau nrRar tıakkmda istisnai b.-.ldc 
ınisbelle:rlndc mıı.·yıı.sbr: S::ı:ıt ve müceı·herat ı..--nmıtan dl'.rlden ve~11. 

.nes.ıw; metre ~mllc gayrls:ı.f. kanuni dc-ri takllcff kAl'..rrttan \"C')ııhat 131 tahtadan 

6.'\f, '~·ıı r ıklct Uz.erlnden tarh ve tahsll. y:ıpılmış kılıf, kutu ve nıahfa:ı.nlar ııaf sıl;: -
ohınd;ıtn gibi diter metrik mlkyıısl,r, sayı- lcUeri lıiT.er:lwdcn \'C nlt oldukları tarife mad· 
:lar '~ ~.ra L.-ı;ymet.1 iüzerfnden de tAytn otu desine gorc r mc tabidirler. 
nur. Tarifede yu1.1h bir hillunc ı;-öre tcsıııc c- ı _ lı; amb:ilaJlardıın nyrdabllcn eşyıının 
lan ıkl t \C vnlıltler yu tam \'eya fltlsar e- tarl!'edl>.ki me\'ldln1 baJııbllmeli: SçJıı sddet.lnl 

dDmt, olarak gustL•r'lllr. Tarife mackle!ertııtte ta.rtmn.1t icap ettiği Uıkılirdc qjl'af11ll &.l.f 11k

ba ka üirlft ynuh olmndıkta siklet , ü:ı:erin- ıctı he nplanır. 
den re me tııbi olan e~yanın rMlm hfddi JÜT. Zuruftnn ayntmıyrı.cak eşyanm tarlfl'dcl,I 
kDo Uzcrınal'n hı•s.'lp t!dilir. Jw.smc es:ıs olan Jelini myt11 tr-tn .. , ~ tttnde tmJundQi'tl 

fiıldet '~ \ "Oerin bf'yam iç.in knnımta. apğ1 uıri Uc blrllkte tartılır. 
cbılıi lşaretlı,.. kullandır: • l\ladde 4 - Ilııngl e.şyanm &af veya .geyrl-

G: Cb: rl'i:ll sıltlct, Af vf!ya ıanunl 51!.1ct Uurlndct1 resnıe t!bi 
R: : füumnt saf &ll..1eı, Q&acağt bu kanuna. bağlı !, S ı-e " numaralı 
S: :ıf 5lklct, cetvellerde gusterllmlştlr. 
JOı) ı.: ı•üz kilo Madde 6 - Hlikfunct, bu kıınunla kabul e-

J.>U : D.!zlne, 
KıJ: liıym"t, 

% - (ıa~ ri f liiklct: 
.. ı) ~ l2i.' tıSıı.s o!ruı gayri sat llHkJei bn Gf· 

bl ~~. ı.m m!U tler nrasuıdükl tlcıı.rrtte em
niJ 111-. nakli l" ln kullnnılmaııı mutat olan ı~ 
n• dı :ıwfr..I:aj, sargı (;rtU, ben~ e ve aaire 
dahil ı· .. Umclc Uzrre eşyanın sıltletJdlr. 

dDmı, <ilan aanni g(imrUk ttSimlerlnl IM1n• 

ı ket dMhiHndc mai mücs9C9elerln blm:ıye 

de.rcclcrlruı göre tedricen arıttıramk tatblkn 
&cl!lblye1Udlr. 

Mu\-al<kat madde - Abdi tarifelerle ten· 
r.Iüt icras kabul edilmi3 ol:ı.n m:ıtldtılcrdea 

bu kanunla :resim hadleri tez.}·lt cdlJml~ olıın
lar hnk\nnd:ıl.'1 bilkitmler, tıınnt)k cttOOeri ti· 
cnret anınlıedelerfntn mcr1 bulunduktan mtld-
dctpc rmıte~rdir. 

Madde 6 - Bu kanunun hffklinılerl H9:t 
num:ırnlı gilmrllk tarlfe kanununun 15 lnd 
ma4desln:le laJ111 ffllmf:ı olan müddet laıy-

~ma nıgruıh tııbirinclen onnı (\"~"ll IAl~cli) 

tnblri l•onulmu.2tur. 1000,00. 
lllTAR \ llA\'c - l{Ağıt \"e nıuka\'\'nd.-ın 

b:ışka med~1erdf>n deri taklitleri de (C) 
:fıkrasına d:ıhlldlr. 

(CJ lıkmMn:ı dahildir. 

ta. 18 
A ve B fıkmlnn blrJ.cşUrilm~Ur. J00,00; 

ta. 79 
22500 

ta. 80 
15000 

ta. 96 
na numnraııııı ( B ) fıkrasının ( ı ) 

rnltnmmm sonunıı (clljh \'C ı~rdnhlı 

n~ya ıı:ılr surette rnnamrfc G"örmuş o!:ınl'lrrn
duıı asıl J'('.,smln yUıde JO raz.ıasilo gilnırDk 

re mi nlınır) fıltrası Illi.\'e, \"C, ihtarının (l) 

numııra r dnhl (B fıkr:ısmın S \'C il Doc-tı mk
kaınlıırınd:ı yııulı po t:ılnnıı Jul \ "<",ya tDylı-rl
nln mensucat ve ııalr mr\-at i'7.t•rlnı> t e biti 

suretUe yapıt:m UıldiUeri kıymetlerinin yD.z.
dr. yüz.fi nlııb •:1'.l•lc resme tfı' l tut•ı!ur) ~rk

llne lrnnmu5t1ır. 

ta. 97 
Adi ~ilıı '~ ıtrı:i h.ılı .\- 23,00; 6- C8,00; 

C- Tar.ı.nnıış 50,00; D- EW,00. 

ta. 98 

Il) B:ıo:lm b"'şka tarife num:ıra!'lına. a.lt bu
lun:ın ~il.!- rlıı:ıf s:'lrl~t UEcrindcn reı;me ttıbl o
lan 'rr<ı HJ r.I ambalaj ~r15tndc geldiği tak 
dlrd ... hl'r tarife- numıırnsına isabet. c4en ~ya 
nın resmi ı{.ınuni ımf sıklet Uzerlnden hesap
ların ,;, tlilwnnık ed<:n rCtilm yüzde )1rnıl 

~illlslle aııw. 

dlnc ti.hl olmaksu.m 81 mayıs l!l3J tar!.hlıı- l'ılrri.nı>!'I, tlrtlk, nlpa.kıı., l.Ama, 'l&"onl, dc\e, 
don mutP.berdlr. klşnılr, ı:ıe,·yot A- Merinos \ "C fi(!\".) ot 1 :-

C) Or.yrlut ıklete tAbl olan IJfl olmryan 
eşyn bir m:ıbnlaj l~ndc bulunduğu takdirde 
birincinin :ıırlfü nısml 1mnun1 f ldcı 
Uzcrlndt'n .lat•s plauır 'e tahııldaık eden reııtın 
yilule ) lrml la:d • lüı alınır: 

D) Ga3 r1 f m!drte tlibi olan eşyn amba
laj ~inile gelnYıdı - ı takdirde lıaklkt alklc'U 
Uzerlnc!o'Jl resme ta bl -0Jur • 

E) DOl:Um h:ıllnde ı;ı-lc-n ~yayı tn§ıynn vn 
par, vagon \c 6lılr naktl \11 ıtnlarmm sıkleti 
gtı.}TI :ıf siklete lth:ıl edilmez. 

J~} J:l'snıl gııyrl.saf sıldet. ÜZl'rlndPn nlman 
etyıınm nmb:ılajı milletler arn!nndaki tka -
rette bo gibi f"!!ynnm emniyet , .e ııctl\metıe 

nııldl için knllıınılnınısı mutat ambnbjl-W"dıı:ı 
olmadığı ~e m:ızrufunon rl"$mlndl'n dalıa yUk 
sek reslın 'erdiği takdirde :r.nrf ile nmzr.ır 
kendi ttsfınlerlnc tAbl olur. Bu ııebe;plc.rd~n 
dolayı ayrı D.} rı tarife pozlyonlarıruı gl<k-n 
7.arf 11e mazrufun rt'!ilrnkrl f sildetıc-rl Uze
rlndt>n ttıhakl..-uk cttJrDir. 

8 - Kaaunt saf fiJklet: , 

A) liruıunl &nf sıldetc milletler ıınısmdald 
toptaıı sutı:ıt:ı bu gibi e;jyanm Pmnlyet \(' 
&el!ımctle nnlcll için içine konuldnı;'11, örtüldü 
ğij, .}erleştırilul ·i, tc bit edildiği, sar.ıldıt\ı \c 
Ja ınuhata~ c::Udiğl 1'1 zarflar, ambalaj, ıınr 
ı;-ı, bendiye, Grta, trnck<', tnht:ı klltu, şlae ha
&rlı, muka\"\'n lmtu, mukavnı, tahta. bobin, 
ıilak:lrn \"c &:ı.lr emsali ruııddelerin ağırJıkbn 
ııın ila\'e ne elde ı•dllen ı;ikJ:ıttlr. 

EJ Kanuni Bat lklete f'!<~nnın m:ı~at dı:ı 
zurutu il buua alt ipler, çrmlıf-rler, bl",.ıı(ll.\ e 
\e lirtıll r \'e sandıkların iC t~mlın;ı. konulan 
madeni \"nr:ıklAnn sıkleti ilave edllmcdıJI gi 
bJ nakli csnıısınd.a e.:JJ anın tcsbit ve mulnfa
z.ıısına ynnynn s.-ımnn, .a~:ı~ L'llıış, ot, ~·1.15Uıı, 

te tere tırtığı, lttığ".t kırpıntısı \"e ben:ı:"rlcn 
olan m!lddt'~rin t1dc-ti de dahıl t>dilıııez. 

C) Kıınunl saf sıklet llzerindoo tt5im \ f'reıı 
e~ya bu ı;lbl CŞ\":ınııı ınlll3tlcr ura~ılııld U
enrcttc emnl~ct \le sl'll'imctlr. nııkll için kul
! ntla.n motut dı ambabjı l;lntıe o!mnılnn 
gelirse e yanın itludo bulunduğu nmb:ılajın 
Mltldl ne olur a oh,oıu kanuni sı.f sıklete it
hal edlllr. 

D) Kanwıl s:ıf ıııkwt lizerlndcn resim ,·e
ren eşya ambnlnjsrz ı;cldıf;i talt4irdo saf ı;ık
lct tb.c.rlııden resme tabi olur. 

E) Knııunl saf f'ıkl~t ll;r.l'rbdcn re lın \"!"

ren eşyayı lmplıy:m zarllnrdan :ı~ rıca resim 
nl~maz. Şukııd:ırkl milletler nrnsındakl tıeu 
r ıte ~)-nnın emniyet \e selim •Ue nalcll ı

tln k~alıııı mutat znrll3:-ılruı olmndıfr 'c 
tabi olduğu ı;Dmrı.1k r et>ml ı:ı~ e5.r:ırım ~·iın

rllk resmlndrn fıızb olıtu.ı;•11 hallM'de znrf 'e 
mııznıt aa.r sıklctıerl üzerinden kendi resim
lerine tAbl olurlar. 

4 - &f &ıı.tet: 

l\ladde '7 - Bu kanununun hükümlerini le- l\lrll 81,00; ~:- Yıl<."lnmı~ 60,00; !J:- Tarnnmıs 
raya Jlallye, lktısat, Gllmrllk \'C lnhlsarlar GS,00; 4:- Boynnmııı 7!i,~. 
\'ekillerl IIU'Jilnrdur. il-- 'fiftlk: 1:- Kirli 21,00; 2:- l'ıl:nruıu 

Sl -5-JDSS 

(1) NOIARALI CETVEL 

fa. l 
A- 1: • %5,00; %: - 16,00; 

ıı- ı :- 25;00; 2:- u.oo; 
C- 1:- 4,00: Z:· %,ot; 

O-
ta. 3 

A· 
B -
C-

050 

400 
2 50 
1 00 

~OOJ 
0Dmu:ı: (Erkc-k \'e dl:ıl) a ye b !ıkniliu'ı kal 

dı rrlnıı;,trr. 

ta. 9 
Tııvsan 

ta. 11 
A- Tuqaıı her ille\') ~O; B-Kobay (Hlnt 

dornuı.u) O,OS 

ta. :.t3 
U:ı tarıre ııum:ıraıımın ta nınıc haddi resim 

lcrl şu fjelclllerde değlşllrllmlştlr: 

A- 1'aze sllt rn koJıı ma~i hallnd • teksi! 
cdllııılş ı>lit ( tı•rıckc lmtu içinde), §ek•.:rll &e

knsiz \ey11h11t &.."\! : rmıddı-lrrl:! (hububat unu, 
kakao \il Ral, ' ) •• an~ık 60,00; B - 'l'oz ve~a 
parça halinde: l'ek!ll! E'dllmi:! stit (şekerli,~-
ker l:ı, ynj';Jı, :rnğsı:ı:) 100,00; 

C- Ekııl stit: 1 :- Royu ınaJI halinde tek
lf ooHmiş (tf'nekc kutu lçlnde) yağlı, yn~ -
ı.z.35: 2- Toz. \'eya ııarça ballııde teksif edll

rnl5 J nf'lı ynA' ız wyııhut hııbubat unu ile- kn 
nı;ıl;: 3%,00; {'- Hı-r şel.."11de kaym:ık, ltnbfll 

ekil meut flr. nl!lhlut olsun olmasın 120,00; 
Ç- Her şeklide knymnlc, kabili ekil mrmt 
ile m:ıhlut olsun olmasın 120,00; D - l"oğurt 

(kl'fir dalıDdlr %0,00. 

ta. 29 
Kıı.ldmlmı tır. Hamnnh şnhmlye 82 inci 

numaraya \'C ~ n!ll:ınn mayi ve sulp unsurla
rı ::71nci numamya dahildir. 

ta. 3 t 
llamızntı ı;ahmi~e (tarifenin 

rinde zlkredilmlycn) 17,00. 

t=-. 33 

bar:l•a yerle-

lht:ırın lldncl kısmı keldırılını&tır. 

ta. 66 
(A) \"e (B) fıkralarına (\"e sair cklllcrde) 

lbarrsl nlh·c cdllml. tlr. (C) fıkr.ısınıı. (ve yıı
pıştırrn:ığ'a mahsus mUstahzarl!ır) Ulıve edll
m~ttr. 

ta. 68 

40,(}0; s.- Tanınmış ıo,OO; 4:- BOJUrımı 50,00. 

C - Alıı:ıt-.ı. \"O cllğt·ı·lt'rl: 1:- lürll l.'S,00; 
%:- ~ık.anmış 2.>,00; 8:- T.ıırnwru'.l 28,00; 4:
Boyanmı, 80,00. 

ta. lOl 
A- 1:- 115,00; 2:- l!?!,00. B- 1:- 1!6,00; 

2:- 185,00; Bu numara ~onundakl ihtar l<nltlı
rdmııstır. 

ta. 103 
lHTAJt - :\lnnıul!tınu hususi bir nıan~ra 

vermek için lılr \'l'ya daha ziyade nyrıca bük
me kn-ırma gibi nnıellyelcrlı:ı nlclildclcrlndl'n 
tıırklı bir ekli mahsus nlmı:ı; otan (trlze) 

lpllklertn rtısumu resmi aSlınm yüzde 10 fıız
la4Ue lstUa olunur. 

ta. 105 
A· 
B -

ta. 106 
A-
B -
C-

ta. 107 

40000 
290,00 

54000 
40000 
32000 

A - 315,00 
B - 245,00 
C- 190,00 

İhtarın Uçilneti kısmı (at \'e keçl-tlrtıl< iha
rlç - lcılınd.ın mıuutu ola n lıa~'\'lln kılları ytın 

mcllıumuııa d:ıhtldir.) suretinde tııdlJ cdllml§· 
tir. 

ta. 109 
54000 

ta. 116 
(',_ ( ökülmüş pa~a halindekiler de da -

hlldlr.) ibaresi ll!lrn C'd.ilnıiştlr. 500,00. 

ta. 121 
A· 
B-

ta. 122 

360,00 
24000 

nu uunıarn ihtarının lldncl kısmı kaldırıl
mı;Stır. 

ta. 125 
nu nunı:ını ihtarının birinci 1..-rsmı ltaldrrıl

m~tır. 

ta. 126 
Bu nunınnının lbal'('sl (kcç.e ~apka taslağı 

lil<>l!) olmıı~hır. 

ta. l :t9 
A) Saf slklct eşyanın iç \"C dış ambalajı 

...... lıgWlmnkslDll elde cdllcn sıklettJr. J.' ahml hny\'nut, (leler !?i,l numaradadır) A- 600,00; B- 480,00. 

B) &t aıklet Uze.rllldm resim verı>n eşya- s.oo ta. J 31 
nm ambalAJı reıılm~n muııfhr. Şıı lmdar ki ta. 7 l Halı, Çııııtn, torbn \'c ııalrc llrrn!'~ m:ıh· 
~ arumdakl tıcarotte, toptan yeya A- 27,00; B- 24.00; O- 1:- On lc!l:ıyn :ı' tura halinde lpl'k ipliği (burt"t ve Pmsn• 
pcrakon416 satııta lnı gibi t"şyanın emniyet l'e kadar 22,00; 2:- On kilodan (oıı dahil) 18 ki- il). 

ta. ı.:.6 
1htnrın blrlnt"i \"C nltmcı kisnn laı.tdınlmış-

tır. 

ta. l 39 
)\.- 8000,00; B- 1800,00. 

ta. 141 
lht l1UJ ımnu: (llll~erid kesilerek ölttı ırilk

tarı tenzil cıc!llc) olmu:ıtur • 

ta. J 48 
lpclc, sun'i ipek \"('ya mahlfıtl:ınndnn \ 'e 

ynlmt ımn'i lprk hıımıırundan \ 'eya tıun'i lpclc 
hamuru sl\·unrn15 maddelerdrn yapılım' her 
ne\'l ı;np'kıı. l.;:ısket ve tr bnşlıl.1ar •••.• il5h .• 

ta, 148 
lbtamı birinci kısmı 'lmldırılmıştır. 

ta. 157 
B- li,50. 

ta. 158 
14 OD 

ta. 161 
A- ir'llsasta, torb:ıa.lrda 22,1>0. 

ta. 16 ! 
8:ığıı, tapyokıı, frrnk urpası torbalarda ( .... 

h. 171 
\ c sıılr nefis hıınıur işleri t-zıblrinden onr.ı 

(t;IUtıml ~i\ulc .!?O d!!ıı Iuzla :ı:l)ndcl('şttrllmlli 

olun unlnrdmı .) .ıpılnl(S olaular .cfa dahildir.) 
lmydı c1tlcnmi tir. 

ta. 179 
Bıı numam;rn: - (l"eııil halinde olup tuz 

l<:indc \·e3-n s:ılarnurııı.la olanlıırın tuz , .c sala
mura. sıldctlcrl dahlldir, denl:ı: ıau;ru ne gelen 
!erden de d:ıralı Udetlerlndt'll ~ilide 20 hr -
bllc deniz uyu sıkleti çıkarılır) knydı eklen· 
mi tir. 

ta. 181 
Bıı numaranın nihayetine aşnf"ıdald ihtar 

111\ve edllmlŞtJr; 

(Sıı.ıı.aJloo lstluınl edllec<'k adi fıstıklann 

m:ınll l'kil m c\'nt ile tagylr edilmiş olıırıık gı•I 
mf'sl \"e ynhut vtinıdunda t:ınuımcn tng~lr c
dllm 1 ~nıttur.) 

ta. 188 
Koku, kopra, palm 8,00. 

ta. 195 

ta. 211 
A- 45,00. 

lHTAn - f"abrfkalarm lhttyncr ıcın getiri
lecek olnnlnrdan lktısat \'ekalrtln!n mU.">IUlde 

sile \ 'C ta3 l11 odccı>ğl miktar dalıillnde yalnız 
llS Jlra resim ıı.lınır. 

ta. 217 
Bu nnm:ırnnın sonuna (ithali hUkQmctln 

mlisandeslrıl hıılz) k.ıı~·dı konulmuştur. 

ta. 219 
Bn num:ırnnm ftonuna (rncynılı olanlar da 

d:ıhlldlr) lmydı ilAve edilmiştir. 

ta. ı23 
Tohumlar: 

D - 20,00; H- 200,00. 

ta. 227 

ta. 228 
70,00 

ta. 230 
20,CO 

ta. 231 
22,50 

22 50 
ta. 233 
A- IS0,00; B- 20,00. 

ta. 234 
Bu numaranı (U) fıkrası: Çnnın~ır sabunu 

ı.w~·e \ryn kıılıp, toz vcsalr h:ılk'rdc ve mU~
taıız.ır tamıı:ıır tozu ve llll.}"U (leslv) olmu,. 
tur. 87,50. 

(} - Lelte sabunu, her nc\'i (ho~n sabunu 
ho~ alar f:ııılırın \"e ten.I ı;nbtınu 47'1 nuMnrn~ a 
dahildir., 

O - 'l'ıbbi ~ıbunJnr (ithali it'fıı hlikOnwtln 
nıUS"ndr•lnl h:ılz.). Bu nuıuarnıını ihtarı knl
dıtı1mıetır. 

ta. 235 
l\aldınlmışt ır. 

ta. 25 -> 
Ynş nğ!lç. ncınn (n1eyve ,-eren;::, ıf' 

f en ağ:ıC) ve nşı knlemk:ri (bPf 

te. 259 ~ff 
lllk'ilmlş \cya koparılm9' ı:&&" <-" 

'ı(! c;lc;~k k!>klPıi. Aşıl:ın ,·e fidJl~ 
kapl:ırrnd:ıld sıldt•ti da?ılldlr.) ~. 

ta. ~65 15.~ 

ta. ~67 P 
Kororn \ 'c t:ığ\·a C".e\ izlf'rl, Jı:o1'D (Jtltl• 

ve em!!nll IŞlr.nC<·ck nebati ser1 n1ad 

ta. 271 
lhtarm 11.lncl kısmı kaldırıJIJ1.lttrt• 

ta. 273 
Ç'Mt tnbll, gn3 rl saf (indigO natürtlJ 

ta. 274 " 
Fahml nebati, madeni \"e aeıı-d 

knralnr \'e her clns isler 8,00· 

ta. 276 
C-

ta. 279 
ihtarı k:ıldırılmı!itır. 

l~ 

ta. 281 ~ 
Den cnıı1 rnsıl başlığı: ( terldP ~ 

edilen pllıst1k ln:l!ldetcr ,.e btJ11)at1' 
Ui tr) olmuştıı r. 

C- Ziko ınet nı:ındirı ve ~ I 
mamullitı kıymetinden ylb::de 31,60-~ 

D - .Mc\'nd!lı saire 1lc mftretttP 
mürettep nuunulAt. MO,Gt. 

ta. 288 ~ 
C- Ağnç ynn, lpllk \'e saınall ~ .'-'! 

t.ııt~ veya 3·ong-alardruı malJı8lll" _, 
mir ın:ımuliıt, başka maddelerle 
mUn•ttt>p olsun olm:ısm. 

ta. 293 
~ 

Bu numaranın (B) fıkruuua 1 
kııldırılını,tır. 

ta. 299 
R- ırıo,oo. 

ta. 317 

ta. 323 
Den en·eı fasıl bıı,Iığı (kA.tıt '°' 

&Ul'Ctlnc ç.e"1ilmlatlr. 

ta. 323 ~· 
B-(Selluloz) (0) tıkrurna 

C- &lluloz 0,50. 

ta. 324 y 
0 c- ıo.00 .;..1 ı\- 18,50; B- 6S,0 ; ,_w:--,.,.ı 

1HTAR - KAğıt lnb~ U~ IY 
layıııc.ıı)-n kadar mevzu respıln 
Ufa edilir. 

ta. 327 
nıatbO nu numaranın sonuna ( 

dahildir) ka:rdı ilhe edilnlfşdr· 

ta. 328 ; 
A- 9,00; 8- 1.2,00. _.11.~ 
IHTAn - Kı\ğıt fahrIJ<alarl f .. r 

l3J'lllC8Yn kndnr nıcn.u resıofa 
Wa edill.r. 

ta. 329 
A- 18,00; B- 90,00. 

ta. 330 u-": J 
Koııya \ "C yazı çoğaltma J<AJI r.-1 $~ 
A- Kop~ n kdl:'ıdı 82,50: JI.-~ ,,-, 

malt için tcrllıı r.Clılmlş ıuuınl9 ~ , 
lı"ıtlnr, t.ınsU \ "C em ·aıı (iç ~ . Jjf, 
dahildir) 72,00. , 

('_.-- Küml\r kiığıdr (iç kaplartP 

hlldtr). 87,50. ·""', 

ta. 334 tJlı' 
Bu nonınrnıtııı sonuna (ınatllll 

hlldlr) ka~·dı konulmuttur. 

ta. 337 

ta. 338 
D11v11 r klj{ıdı 

sair kaplamalık k!\trUar. 



liikaye Küçük H. kibardır M~diha 13'iincU Kolordu Sabnal;;;I L Komisyonu ilanlara 
~~~ ............................ .1.~M-Un1~ Ozı Ankara Merkez Kumandanlığı 

un irin helke•·. 1 B b' t b'l t' s l K · ~ .. o§ ır o omo ı geç ı. atmama omısyonundan: 

der:U: Küçük hanım kibardır t Geçerken yolda kibar küçük üç yüz bin kil<> un ve üç yüz bin 
~ hanımı gören §Oför yerindeki genç 

1 
koli arpa kapalı zarf usulile müna-

ltu .. kibar dedikleri için de, otomobilini durdurttu. kasaya konulmuştur. ihalesi 25 ha-
s~. hanımın göğsü kabarırdı. 1 d' K'b k' ' ilk h 

0 
n ı. ı ar uç anımın o - ziran 933 pazar ve arpanın ihalesi 

~r ıenedenheri evli olduğu tomobilinin motörüne baktı. 26 haziran 933 pazartesi günleri 
M nu da çok seviyordu. - İflemez hanımefendi, dedi, liaat 14 te yapılacaktır. Şartna _ 

J.f_ · ahallenin yabancısı Gülsüm ea .... ıı t mı' e m htaç ı l · · ·· 1 t • 'Clt\ o• a r u .. me erını gorme c icin atanbulda 
'°rd~~' koca gözlerini devirerek - Ne yapacağını.z?. . . Fındıklıda Üçüncü~ Kol ordu satın 

B - Buyurunuz, sız otomobılı - alma komisyonuna müracaatları 
diJ;! unlar sevişip de mi evlen- me bininiz, otomobili arkamıza v 'hale günler'ı kt' · • e ı va ı mu9.yyenın-

Maıı hağla.rız. Garaja götürürüz. . de teklif ve teıtninat mektuplarım 
"alleden biri cevap verdi: Kıbar küçük hanım otomobıle kb k b'l' d A k M 

~ , ..... 'ıok, evvela evlendiler son- b' d' ma uz mu a ı ın e n ara er-
~\>ı t'l ın ı. kez Kumandanlıg" ı Satınalma Ko • 

f 1 er. Yolda konuştular, ahbap oldu-
L -. Ama kibar dedig" iniz kürük 1 misyonu riyasetine vermeleri. 
~llll.ı k ~ ar .. 
1'ıy rn °cası için deli divane o - Kibar küçük hanım otomobilj (3074) (2457) 

orınuı. ~ • "' garaja bıraktı, bindiği otomobilin 
cıld .._ Evet, sonradan deli divane sahibi de kibar küçük hanımı, ba-u. 

basının toför olduğu apartımanın 
- Na.art oldu anlatgana.. önüne getirdi. 

~ .. ;--k~ibar küçük hanımın ha - Pazar günü için randevula§ıp 
tllı; d ıhar ve ~engin bir ailenin ayrıldılar. 
~: '- t<>fördür •. Kibar küçük ha 
İ\'enı.a da otomt>bil merakı vardır .. 
olan 1~. etti: "Varırsam, otomobili 

ır erkeğe varırım .. 
"ı'b • ıt ıt 
4' ark" "k h ltl% uçu anıma talip çık-

lt l'l de~ildi. Pek çok kişi onun• 
tı '' enın k · . ,Qtrd· e ıstıyordu, fakat onun 
~~ otoınobildeydi... Varacağı 
Lern -d rrı ~.eın otomobili olacak, 

11 
.. e guzel olacaktı. 

~ de~~le. bir kısmet bulmak kolay 
\ııa.n·f11dı.. Kibar küçük han!mın 
lar }/ babası ela aabınızlanıyor
e~~r. an evvel kızlarını bat göz 

1'.ı• ıatiyorlardı. 
l'tlhay t b' .. ''li e ır gun: 

l~r k aydi bakalım kızım dedi • 
..... ' &ndine • t d'"' 'b' 

1

b' k "<{~ b ıs e ıgın gı ı ır ıs· 

~sınulh Ama çabuk ol. Hem ki -
~uhu·,~n eın de güzelsin, aradığını v ... 
\>erc}i~ kızın altına bir otomobil 
bl&.katr b .Bu otomobil "Tecrübe,, 
ha11 l~ 

1 ır Sr>or otomobiliydi. Ba-
k ·•ıına 'k· llllnın 1 ı günde otomobil 
her ,.. illasını öğretti, ondan sonra 

... ·ııa h 'Par r ve er cuma, babau bir 
bİak otoınobili buluyor. Tecrübe 

lsını 
'tıet YapıQtırıyor ve kızını kıs· 

avtılığına çıkarıyordu. 
1. C::·~ın • 1 • ı> .... 
~ilçük h" arı ve pazarları, kibar 
)ar, kabanım, <>tom?biline kurulu
dağtıı . ~oğnza, kah Y eşilköye 

P 2tdıyordu 
l&jle.rd k ' 

)'il\ 6 a, alnbe.lık kazinola • 
nund d ~ e uruyordu. 

> endin' b ... d' ... ordu. 1 egen ınnege çalışı -

~ l<ibar kü ~ • • 1•~et k ~uk hanıma, bir türlü 
S çı rnıyordu .. 

~ı :\tıki t ac~k er yarılmıştı da, koca 
btıftı, e:-kekler yerin dibine bat -

Arbk her pazar, her cuma, ki· 
bar kilçük hanımla otomobilli 
bey ge:ı:meğe gidiyorlardı. 

Otomobilli bey, kibar küçük 
hanımı ap~rtımanın önünden ah -

yordu .. 
Fakat otomobilli bey izdivaca 

yanaşmıyordu. 

Kibar küçük hanımın ariuile 
babaıı kızlarını aıkıttırdılar. 

- Kısmetini buldun .. Aptallı • 
ğırt lüzumu yok, nik&.hını kıyıver. 

Kibar küçük hanım, otomobilli 
l§ıkını sıkıştırmıya başladı: 

- Neden benimle evlenmek 
İstemiyorsun? .. Yoksa beni ıev • 
miyor musun?. 

- Deli gibi seviyorum. 

- Öyleyse neden evlenmiyo -
ruz?. 

- Çünkü sen zenginsin, benae 

fakirim. 
- Nasıl fak irsin?. 
- Basbayağı fakiriın. 

- Ayol otoınobHin var .. 
- Otomobilim var ama benim 

değil.. Ben sa el ece şoförüm.. Seni 
gezdirmek için taksi saatini çıka-
rıyorum .. 

Kibar küçük hanım bir kahka· 
ha attı ve a ığının boynuna sarıl

du 
- Tam biribirimiz için yara -

dılmıtız .. Sen fOföraUn, ben de şo· 
för kızıyım .. 

Evlendtler ve mes'ut oldular. 

M. M. V. SA. AL. KOM. da.n: 
Yerli fabrikalar mamulatından 

225.000 metre minder kılıfı bezi 

kapalı zarfla münakasaya kon -
muştur. ihalesi 24 haziran 933 
cumartesi günü saat 15 tedir. İs
teklilerin nümune ve §artnamesini 

görmek üzere her gün ve müna • 
kasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve teminat 

mektuplarile Ankarada M. M. V. 
SA. AL komisyonuna müracaat • 
ları. (3072) (2423) a 

lzmir Mst. Mv. SA. AL. KOM. 
Dan. 

120,000 kilo un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
17 / Haziran/ 933 cumartesi günü 

saat 15 tedir. isteklilerin şartna
mesini görmek Uzere her gün ve 

münakasaya girmek için o gün ve 
vaktinden evvel teminat ve teklif 

mektuplarile lzmir Mıt. Mv. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatları. 

(3066) (2332) 

lstanbul ikinci iflas ırnemurlu -
ğundan: 

lstanbulda Mahmutpaşada Ha
çoplu hanı karşısında kumaşçı Jak 
Anasonidis efendinin bir malı al· 
madığından ve kendisi Yunanista
na kaçtığından tasfiyenin tatiline 
karar verilmiştir. İcra ve iflas ka
nununun 217 inci maddesi muci
bince otuz gün içinde alakadar a
lacaklılar tarafından masraf peşin 
verilerek iflasa müteallik muame
lelerin tatbiki istenilmediği takdir 
de iflasın kapatılacağı bilinmek ij .. 
zere ilan olunur. (4147) 

l lia:tta y·• .. Sıra Semti Mahallesi Sokağı 
il, uzune bile bakan yok • No. 

n s ~ e r i li s e ue O r to M e ~ te p ı e re 
lale~e olınıyor 

1 - 1933. J 934 ders senesi için lstanbulda bulunan Kuleli 
ve Maltepe Vselerile Eursa'da ~u'unan lforsa Askeri Lisesine 
~onya ve Erzincan'da bu unan Askeri Orta mekteplerine talebe 
alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 10 ve 11 "), 2, 3,, üncü. Orta mekteplerde 
6, 7 ve 8 •·1, 2, 3,, üncü sınıfları muhtevidir . 

3 - Li elerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekteplerin 
muhtelif sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

4 - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
5 - Liselerin 11. inci sınıflarına iyi Almanca bilen talebe.a 

fer alınacaktır. Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak 
müsabaka imtihanını da kazandıkları takdirde Askeri mDbendis 
ve Fen memuı u yetiştirmek üzere Almanya ya gönderilecekler 
ve müsabakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi
derek zabit çıkacakJardır. 

6 - Mektepler leyli ve meccıınidir. Talebenin iaşesinden 
başka giydiriJmesi, techiıah ve kıtapları hükumete ait olduğu 
gibi ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

7 - Liseyi muvaffakiyetle bitirenlerden arıu edenler mü· 
sabaka imtıhanıoa girerek kazandıkları takdirde Beşinci madde· 
de olcuğu gibi askeri mühendis ve Fen memuru yetiştirilmek 
üzere Almanyaya gönderilirler. Buna arzu etmiyenler Harbiye 
mektebine giderler. 

8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk
ları yerler-de 1/T emmuz/933 tarihinde başlar ve Ağustosun bi· 
rinde biter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders 
senesinin devamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden 
nakil suretile talebe ahnmağa devam olunur. 

9 - Mekteplerin buJunduğu yerler haricinde askeri lise ve 
orta mekteplere kaydedilmek istiyeoler 1/Haziran/933 tarihinden 
Temmuz sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik şubelerine 
müracaat etmelidirler. 

10 - Mekteplere girmek için lazım olan şartJarı muhtevi 
kaydll kabul şartnameleri ve mubtaraları bUtUn askerlik şubele
rinde mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri liıe ve 
orta mekteplere müracaat ederek mezkur şartları öğrenmelidir· 
Jer. (2232 

Devlet Demiryolları ilanları 

Haydarpaşa Liman Arazısa dahilinde ve Liman Rıhtım binasa 

yanındaki eikİ ahşap büfe yıktırılarak yerine 4000 lira bedel ke· 

şifli kargir bir bUfe yaptırılacak ve 7 sene müddetle kiraya ta· 

Jip olanların istifadesine verilecektir. Böyle bir büfeyi işletmeğe 
talip olanların şeraiti müzayedeyi anlamak ve bu bapta tanzim 

edilen müzayede şartnamesini görmek ür.ere Haydarpaşada Yol 

Baş Müfettişliğine müracaatları ve 300 lira teminat parasını ha

mil olarak müzayede gUnü olan 15/6/933 pazar günü saat 15 de 

işletm,e Müfettişliği dairesinde hazır bulunmaları. (2504) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Fatih belediye şubesi mUdiriyetinden: Sur haricinde Mer· 
keı efendi mahallesinde mezarlıktaki yeşil otlar bilmüıayede sa
tılacağmdan talip olanların pey akçesini yatırmak üzere her gün 
daireye müzayedeye iştirak etmek için de 25·6 933 tarihine mü
sadif pazar günü saat 14 te daire encümenine müracaatları Jü. 
zumu ilin olu?Jur. (2545) 

Cinsi Hisıesi Hisseye g3re 

· ICibarkUçiil 445 Heybeliada Yalı Yah Dükkan 114 

Emlak 
No. 
72 

muhammen kıymetl 
500 T. L 
2500 " ,, 
1200 ti ,. 

• 1dilehil . • hanım, otoınobille 
Faka;c~k her yere gitti. 

0 eyhat! .• 
n:;ı nldi 

rı.. rı§ eden olmuyordu. 
h Qlt .e·· ~ ... 
Qiil'ük un, kıbar küçük hanım, 

dereye do .. 1 ld Zinet }'ı.... gru yo a ı .. 
·:· r ı"'uyuyu geçti. 

btc• k: Yolun dönemecinden sa • 
d14, . en otomohili zınk diye dur 

ıt~ah !.. Şimd' ak ? l'lip b kt. ı ne yapac tı •• n a ı. 
~ , en~in va d M lı'lhık .. r ı;, otördc bir bo-

F 8orrnüy6rdu. 
el· €\kat ot b'l' ı., N'h <>mo ı ıne yol veteme· 
f.. ı ayet ld 01iin ' Yo an geçen bir go· 
lad nıuavcnet' · iL ı.. mı 11eklemiye bat' 

446 Büyükada Cami Çakır ç•kma:ıı Hane 
447 it ,, " " 448 Eyüp Topçular Kışla Hane ve arsa 
449 Fener Hacıisa Mahkeme altı Kagir dükkan 
450 Kum kapı Çadırcı Arayıcı Arsa 

Ahmet Çelebi 
451 Feriköy Birinci kısım Baruthane Kagir hane 
452 Bakırköy Cevizlik Bostan Arsa Ziraı 301 
453 it " " " " 742 
454 Eyüp Cebeci başı Sadaklar Bostan baraka ve 

Ahır dönüm ::,/1 ·2 
Tahminen 

455 Kasımpa~a Hacı Ahmet Uzun yol Arsa elyevm çiçek 
Maclt Ahmet Dere suyu Bahçesi 

Tamamı 

" 
tt 

" 
" 

1/3 
Tamamı 

" 
IJ 

" 

9 
11 
24·22 
18 
18 Eski 

77. 79 
28 Mükerrer 

28 il 

35,37,39 

10 

500 " " 
600 ti " 

200 ıı n 

835 
" " 

301 it il 

742 " il 

1 '200 " " 

4500 
" tt 

456 Kasımpaşa 11 Ebürriza dergahı Arsa ,, ,, 21 l 890 " " 
Yüzde )•edi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimUhadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrı men· 

kuller açık atttırma suret ile satışa çıkarılmıştır. Knt 'ı ihaleleri 5/6/933 pazartesı günü saat on beştedir. Şartname bankamız kapısına 

asılmıştır. Senei hali ye vergisile belediye rüsumu müş~eriye aittir. (:l311) 

1..lY9ti 91n • .• 
-..~ •mıye, ıştıba • 
''tıtld ... tetlillik .... 

a bDyük faide ve 
ltsiri görülen Fosfatlı arkMal Hua 1 

Kullanınız 

Her eczane
de satıltr 

(3990) 



Bey oz 
Kunduraları 

Uc.uz 
VE 

Sciğlam 
Tarı· Pazarı 

Istanbul Deniz Ticareti 
Müdür!·· ğünden: 

Deniz yolları işletme kanununun dördüncü maddesinin 8 fJı' 
rası mucibince 15-Haziran-933 tarihine kadar alakadarlar tarr 
fından verilmesi lazımgelen beyannamelerin müdiriyetimize ..,,. 
mesi ilan olunur. (2~ 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

175680 KiJo ekmek: Pazarlıkla münaka4iası: 5- H-1ziran·933 ~ 
zartesi günü saat 14 te. 

3574 Kilo kuzu etti: Pazarlıkla münakasası: 5- Haziran· 933 pr 
7147 ,, koyun eti: zartesi günü saat İ 5 te. bl 

lstanbul Deniz Efradı ile Heybeliada Deniz Harp mekte I 
ve Vsesinin altı aylık iaşesi için 22· Mayıs · 933 pazartesi ,00 
kapalı zarf usulile yapılan münakasalarında teklif edilen fiatl•rl 
Vekaleti Celilece gali görülen yukarda miktarları yazılı et ~ 
ekmeğin pazarhkla münakasalara hizalarındaki gün ve saatler • 
yapılacağrndan daha ehven fiatla itasma talip olacakların, 111; 

vakkat teminat makbuzlarile birlikte yevm ve vakti meıkOr 
Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma komisyonuna mDrad•t• 
ları. (2502) .....--/ 

Ankara Nafıa Başmühendisliğinden: 
28091 lıra 7 kuruş bedeli keşıfli Ankara - Ayaş şosası üıeriod8 

Bent deresi köprüsü ile Akköprü arasında yapılacak Betoll 
harçlı makadam şo;a 15 - Haziran· 933 perşembe güoii ,..t 
on beşte ihale olunmak üzere kapalı zarf usulile mOnakall,. 
konmuştur. 

Mühendis olacak talipler teklif mektuplarma 2107liralık muvak• 
kat teminat parasını havi makbuz senedi veya milli Baokalard~ 
alacakları kefalet mektubunu ve Ankara Başmühendisliğine tdclik 
ettirdikleri ehliyeti fenniye ve itiban mali vesikalarım rapted~fis 

Ankarada ı lstanbulda ı Beyoğlunda / Samsunda ihale günü makamı Vilayete vermeleri ve şeraiti öğrenmek ;çili 
~Çocuk Sarayı caddesinde Babçekapıda Istil<Jil Caddesinde Bankalar Caddesinde her gün Başmübendisliğe müracatları. (2517) ~ 

, __________________ -.a __________ tı076) __ _, ------------------

T~QKiVE 

llRAAT 
BA_NKASI 

Posta T. T. Levazım ve Mebani 
Müdürlüğünden; 

1- Ankara Telefon şebekesine mukhazı muhtelif çıftlik: 
"30,000,, metre kurşün ve kağıtlı kablo kapalı zarf u111l 
münakasaya konulmuştur. 

2 - Mezkftr kablolann .. 5,. ağustos 933 tarihinde ibaJeıi ict 
kdmacağmdan taliplerin şartname almak için her gün ıartoalll 
deki t~ri~at dahilinde ibzar ede~e~l.eri teklifnamelerle temi~ 
!arını ıhhva edl.cek zarfları tevdı ıçın de mezkür tarihe mD•• 
Cumartesi günü saat "14,, de lstanbulda Yeni Postanede M•~ 
yaat Komisyonuna cıüracaatları. (251 l) 

Bartın - İnebolu Postası 

CiHAT 
4 ~:;~~: PAZAR 
Günü hareketle Ereğli, Zongul

dak, Bartın, Amasra, Kuruca§ile, 
Cide, İnebolu, Evrenye, lliti ve 

. Abana iskelelerine azimet ve av· 
. det edecektir. 

Tafsilat için Sirkeci Paket Pos
tahanesi karşısında merkez acen -
tesine müracaat. Telefon: 22967 

. (4118) 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

KARADENİZ Postası 

Sadıkzade 
VAPURU 

5 Haziran pazartesi günü saat 
18 de Sirkeci rıhtımından hare· 
ketle Zonguldak, laebolu, Ayan
cık, Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene Rize ve Hope liman· 
larına azimet ve avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Ham altında acentahğa 
müracaat. Telefon: 22134. (4117) 

lstnbul Dördüncü icra Memur· 
luğundan: 

Bir borçtan dolayi mahcuz ve 
paraya çevrilmesine karar verilen 
muhtelif bostan mahsulü 10 - 6 
- 933 cumartesi günü saat 8 den 
saat 11 re kadar Davutpaşa kışlası 
Borulu çeşme Mithat paşa çiftliği 
civarında kain Celal Efendinin bos 
tanında açık artırma suretile satı
lacağından taliplerin yevmi muay

Postası 

İ Z M 1 R 
6 HAZlRAN SALI 11 pi 

Trabzon Post.-1 

Karadeniz 
7 Haziran Çarşamba 18 : 
Gal~ta rıhtımından kalka' dt 
Dönüşte Tirebo!u'ya ~s5'> 

ranılır. ( 

4-Haziran-933 

1 cakb'· Postası yapı mıy•,2538) 

lstnbul Dördüncü icra,..,,..,,, 
luğundan: ~ .. 

Bir borçtan dolayı ~ 
paraya çevrilmesine ~ 8 .,,;;- 1 
muhtelif bostan ~-a~ _.t ~ 
- 933 perşembe gunu ~
de, 11 re kadar Merkd et-~ 
mahallesi amatya s~• -; 
8 No. lu bostan "de~-~ 
artırma suretile satıla eııd- ,,_,-_,,,. 
!iplerin yevmi muayY :% 
}inde hazır bulunacak ile ---
933 - 1367 dosya ~0• diıll
cnatları ilan olunur efelJ c.tı-

yende mahallinde hazır bulunacak --------~ 
memuruna 933-1367 No. lu dos· 
yalarile müracaatları ilan olu • 
nur. (4142) 


