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lolıdra konferansına gidecek heyet 
~!!!!!!!VA K~I T'~TAı MURAHHASLARIMIZ 

S:ıyıfıınuzda: 

1 l>iırd Uııcu 
t?t. S:ıyıfamızc!a: 

•~ l'ec11ııcı Sa 
vı..., Y•fıunızda: 

GUnUn Haber -

Adliye haber-

Mcmlckt haber-

SilAhları bırak- ı 
' 

Bugün Ankaradan hareket ediyorlar;· 
heyette kimler var ? 

Londrada yapılan hazırlık 

ANKARA, 4 (Hususi) - Lon· 
d•a iktısat konferansına gidecek 
heyetimiz yarın ak§am İstanbul 
yolile hareket edecektir. 

Hariciye Vekili Tevfik Rü§tü B. 
heyete riyaset etmektedir. lktıaat 
vekili Mahmut Celal Bey heyetin 
ikinci reisidir. 

Londra büyük elçimiz Mü«lr B. 
murahhas sıfatile heyete dahildir. 

Londraya gidecek heyete dahil 
diğer zatler §unlardır: 

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti 
müsteşarı Adil, Maliye Vekaleti 
varidat umum müdürü Cezmi, 
Cümhuriyet merkez bankuı u -
mum müdürü Salahattin, mali mü· 
şavir Namık Zeki, iş bankuı u • 
mum müf etti ti Sami, it bankasın
dan Ulvi, Maliye müfettiti Halit, 
Hariciye ekileti umum müdürle • 
rinden Bedi, hariciye hususi ka • 

lem müdürü Refik Amir, katip o· 
)arak izzettin, Anadolu ajansı u· 
mum müdürü Muvaffak Beyler ve 
İngilizce mütercimi Nermin Mu -
vaff ak Hanım. 

Londra konferansı haziranın 
on ikisinde açılacak ve iki ay ka· 
dar devam edecektir~ 

Londra, (Huıuıi) Burada Je
ooloji müzesinde hummalı bir fa· 
aliyet var.. M. Heraly'nin neza
reti altında, müzede iktisat kon -
feransı murahhaslarının istirahat· 
lerini temin edebilecek tadilat ya· 
pılıyor. Müzenin iki binası tama· 
miyle tadil edilınit, bambaıka bir 
tekle konmuftur. 

Daha ıimdiden murahhaslara, 
mütehaasıslara, müıavirlere ve 
maiyetlerine, aşağı yukarı 3000 
kiıiye ve yüz kadar da gazeteciye 

Devamı ikinci Sayıfada 

Vali Bey tarafından 
Dün konsoloslara bir öğle 

ziyafeti verildi 

Haşim öldü 
Fikir ve edebiyat 

büyük bir 
alemimiz 
kayıp 

• • 
ıçın 

Şairin tabutu bugün Kadıköyündeki evinden 
alınıp Eyibe götürülecek 

Şair Ahmet Hatimin hastalığı 
bir yıldan fazla bir zamandır 
dostlarını, takdirkarlarını, talebe· 
sini üzüyor, endişeye veriyordu.Ön 
ce mide rahatsızlığı çeken, sonra 
kendisinde böbrek sancısı, safra 
keseıi rahatsızlığı ve nihayet kalp 
hutalığı olduğu anlatılan Ahmet 
Ha~im Bey, geçen sene bir müd -
det tehrimiz Alman hastanesinde 
tedavi edilmif, sonra Almanyaya 
giderek Frankfurt ıehrinde bir aY. 
kadar tedavi görmüttü. İyileıip 
lstanbula gelen Ahmet Hatim, bu 
Avrupa dönütünden sonra denile
bilir ki hemen hemen hakiki faali· 
yet hayatından çekiJ.mit gibiydi. 
Kadıköyünde Bahariyede otur • 
makta olduğu Belvü apartımanın· 
da uzunca bir nekahet devresine 
girmit, istirahat ediyordu. Ara 
sıra lıtnbula iniyor, fakat ne gü
zel sanatlar akademisinde hocası 
olduju mitoloji dersine, ne de 
mülkiye mektebindeki Fransızca 

hocalığına gidemiyordu. 
Bundan bir buçuk ay kadar ev· 

Ahmet Haşim B. 

vel iki mektebe de giderek tale • 
besine birer ders verdi. Böylece 
hocalığın bir zamandır uzak ka1-

(LOtfen saylfayı Cjeviriniz) 

Galatasaray suiistima
linden alınacak ibret 

Devlet dairelerinin teftiş ve murakabası işini 
yeni esaslara göre ıslah etmeliyiz 

Devamı ikinci Sayı/ada 
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~ol' SOHBETLER 

~t:;~daki Tıp Fakültesi 
çocuk ! } k J taşınmalıdır 

~ .,•ece. la.at on uç·· te Beıikt·~ Tacirlerle Gümrükte Ba 1 çı ar Tıp fakültesinin Haydarpapda 
'iv,, -s olu§u, tıp talebesinin tekemmülü -~i Çnıde Bebek sokağında ne mani teıkil etmekteydi. Hatt.i 
' iıı. lanlınıı bir aylık bir kız Gümrük arasında Yeni tarife nasıl tatbik Ticaret odasında yalnız talebedeğil , fakültenin Hay 

lij ij ~lunrnuftur. Çocuğun ediliyor ? d ı darpaşada, diğer fakültelerden U• 

~ir ~erıne (Zehra) ismi yazı· çıkan ihtilaflar toplan 1 ar zak bulunması, profesörlerimize iıı 10 .. ~~ Parçası iliıtirilmiı ol- QUmrUk bat mUdUrUnUn l b l k ı d.. ··~ı bile, tedrisatta gürlük veriyordu .• tül-;;ıt ·· stanbul a ı çı arı un og e - :r 
...... ur lstanbuldaki tacirler ile gümrük beyanatı b o· ~ f k"' I 1 I f k··1 · · 

'- . den sonra ticaret odasında ir top ıger a u le er e tıp a u teaının "•~9'911 ı" daresı" arasında muhtelif madde· k d · ı w .. •• d ··d ~. ... netlcealnde Yeni gümrü tarifesi iki ~ün - Jantı yapmışlardır. Bu toplantı • enız •tırı ıgı yuzun en, mu er• 
. ~d ..... 1nd'-bah Yedide Ayvansaray lerden çıkan ihtilafları halletmek denberi tatbik edilmektedir. da balıkçılar cemiyeti, av ve ba - r isler birbirlerinden uzak kaldık .. 

... u·· ıere Ticaret odasında ekisperler h h l ' b· ı b ı · d d'W 
L e l h F h ı F Dün bir mu arririmiz yeni güm rut inhisarı, tuz inhisarı mura • arı gı ı, tıp ta e e en e, ıger qtı ra acı a ri i e ev· heyeti teıkil edilmiıti. f k "") k 

'bti)j' etıııiıler, Fevzi biçakla rük tarifesinin tatbiki hakkında haslarile balıkçılık müfettişi de a u te ar adaılarından ayrı ya • 
Yaralaınııtır. Bu heyet dün öğleden evvel top lstanbul gümrüğü ba, müdürü ile bulunmuıtur. §Iyorlardı. Bu vaziyet onları be-

l (anarak son ay zarfında tacirler i- ·· ·· ·· t ··r denen ayırdıg~ ı kadar, ilmen de •rt ı gorutmuf u · İçtimada balık tuzlaması mese· ~- , dı§ı s1rada le gümrük idaresi arasında çıkan B ··d·· Be · h t ayırıyordu. Bir edebı"yat talebe. 
:"'\lQ &f mu ur Y ıu ıza a ı ver • lesi görütülmüt ve teamül olan tuz ' ıa_&Jcij~at onda köprü üzerinde· ihtilaf maddelerini teabit etmi, ve mittir: miktarı tesbit editmi,tir. sine anatomiye ne kadar lazmııa, 

'ııdirı· e tartılan nakkaı Sabri kararlarını vermittir. - Yeni tarife üzerinden güm •. bir doktora da içtimaiyat aynı de-
t.1~11 cebinden cüzdanını ça- Bu kararlar tacirlerle gümrük i- rük resıpi alınmağa dündenberi Osmanlı bankası müdürü recede lazımdır. Hiç füphe yok, '"lf tt derhal yakalanmııtır. daresine bildirmittir. ihtilaflar bu baılanmıttır. Bu tarifeye yüzde 10 A k "tt" ki fakültelerin toplu bir halde hu-

•t1ar kararla halledildiği için tacirlerin ilave edilen oktruva resmi de ili • n araya gı 1 lunrnası, gerek talebenin ve gerek '°'•il~ 1 ~'-~Ukklnı _yandı itiraza hakları kalmamııtır, ve edilerek alınmaktadır, Ouaanlı Banka11 imtiyazmın bir müderrislerin bu gibi tetkikat ve 
•tıııual caddesınde Ra- • Bazı maddelerin gümrük tarife· müddet daha uzatılması mevzuu Ü tetebbularını kolaylafhracaktır. 'Pt.rtı ı dak F ransaya ihraç ettigı"' · mız 

8e lllanının a tın i ıi indirilmiıtir. Fakat yeni emir gel zerinde Pariste Saraçoğlu Şükrü Haydarpaıada, talebenin naza-
:• •it ınanifatura dükki- tohumlar, mediii için bu maddeler üzerine Beyle banka murahhuları ara11n- ri tedrisatı, muhakkak ki tam ola.-~~~-ın ~lılanııtır. Fransa hükümeti,· parlimentoy'a hali eıki tarife tatbik edilmekte- mıyordu. Tıp talebesinin ilmt inici· 04 

"•ın da batlamıf olan müzakerelere An d.. 
1 

en yanmıf, apar - ,.agw lı tohumlar ve yailı maddeler dir. Emir geline tabit olarak fazla şaf ve tekemmülleri noktasından, 0
rt kat d' 1 · ~ karada devam edileceğini yazmıı· . ele.: ıner ıven erı ve · d 'l alınanlar iade edilecektı'r, bir çok haatalarla temas etmeleri tf • • kı Uzer in" ıümrük resmı vaze ı me - k 1 

'İ)' •nıen yandıktan son- 31 mayısa kadar gelen mallar ü- tı · şarttır. Böyle ameli tedris te, an-
e 1-rafında .. d"" ··•-·· sine dair bir kanun projesi vermif _1_ Osmanlı bankasının umum mü -

· n son uru11111ut zerinden eaai tarif eye göre resim cak İstanbul cihetinde yapılabılır 
"••• tir. Bu kanun projesinde memleke alınacağı hakkında bir fey yoktur. dürü M. Bellet evvelki gün Paris- çünkü hastaneler lstanbuldadır . 

. ~~İld· '1'an dUterek... timizi alakadar eden mühim mad- Gümrükten çıkan mallara yeni la· ten gelmiı ve Ankaraya gitmiıtir. Bunlar ve bunlar gibi daha pek çok 
e ıreJcte Hohyon mahalle - deler vardır. Bunlar içinde Türki· rife tatbik edilecektir.,, M. Bellet ıazetecilere kısaca fUn· sebepler Maarif Vekaleti tarafm -
"-di~~ han odabqısı Sami yeden Franaaya ihraç edilen p, • Dün gümrüklerin bat muayene ları söylemittir: dan nazarı dikkate alındı, Mösyö 
fı j:.0

ilu 12 yqında Nami mu!c, keten, suaam, haıhat tohum- memurları toplanarak yeni tarife- "- Pariıte bqlıyan müzakere. Maltın raporu tasvip edildi. Fa· 
· töt~.•r .. aiacından dü91püıtür. ları da vardır. Bu yağlı maddeler nin tatbikine dair mühim eaaalan lere devam etmek üzere Ankara· kültenin lstanbula nakline karar 

· "füldüiü Cerrahpau has göriifmüılerdir. verildi. 
, .. d ~ •ı'mdiye kadar 0 ümrük resminden ıı'dı'yorum Ankarada Sararngw • ~ .. e ölrnü9tür. ~ • Öğrendiğimit:e ıöre yeni tarife- ya · Y-

muaf olarak Franaaya ıir:mekte i· 1 ş··k ·· B l ·· .. w • ~ltal h de bazı maddelerin tatbikinde müt u u ru ey e goruıecegım .. ,, ta.ı 0 .. 1 ıraız ya, kalandı di. Bu proje kabul edildiği takdir· k 
1 1 

kt d' 
1 '"lld 1 u d i At ıörü me e ır. stanbul ııüm '-t .. ..ı n 1. Haliskir Gazi de ihraç edHen maddelerin aatıtı· d 

" • .,., S d rükleri bat mü üriyeti bu hususta 41fat -~· u i Bey apartımanı- nın sekteye uirıyacajı tahmin o • 
il!~ l!aL vekllete müracaat etnıittir. ..A.L_ :---aıc ~in ıiren Kay· lunmaktadır. 
-~.\," 'ka -~ yeni tarifeye söre pamuklu o -
Ot )a lanmııbr. Türk malı almak İstiyenler lan maddelerin Jiflilerinin aayılma 

~~İıl>'ed::Obif kazası Milano panıt.yırındaki Türk mal Si icap etmektedir. Hususi bir nıa· 
t.~·L Uran Mustafa Ka kine ile aa-lan bu lifler İrin enim-~ t..ı--ell 1 · larını gören bazı ecnebi müesae • J • 7 •-t\. ~'re· eçerken ıoför Tevfi • rük idareıi makine aramaktadır. 
l\'U ~lllde)cj 2798 numaralı o- seler, ihracat ofiıine müracaat ede Fakat latanbulda bu makine ol-
~I ~rk Yaralamııtır. Şo- rek tütün, üzüm, incir, müskirat madıiından ııümrük idareai Anka 
~"l"JtQıııtır. gibi eıyamızı satın almak istedik· raya müracaat etmiftir. 
O,~da~de bo§uluyordu lerini bildirmiılerdir. ihracat ofisi Yeni gümrük tarifeıinin piyua-

~d, rl( ~lıca caddesinde bu müracaatları tetkik ettikten da ufak tefek tesiri görülnıeğe bat 
· d1't it..._ enan ismindeki çocuk sonra alakadar tacirlerimizi bu lDÜ lanmıttır. 
"ai~ d~rıda gezinirken kendi- e11eaelere tanıttıracaklardır. Dün yünlü ve pamuklu ınenau • 
•· Ufe L d cat fiatleri biraz artmııtır . . '"'• h.bb teg algalara ka-

1"delti b• ak Gzereyken y orgi Gülyağı ihracabmız 
ı.._. ır kayıkçı tarafından Hindistan ticaret akademisi 

Itır. 
murahhaslarından M. Çaturci aiil 

l)iink · yağı alma?· 'izere Bulgaristana cit· 
·· Ü yortu 

llL F tetıld . mi,tir. 
• ·•q İçi erırı Pankot yortusu Öğrend· mize ıöre, Hindis -

'ind
11 

"-tolik ve protestan tanda son . ·elerde crül yagw ı satı-
--·· e a . l • ~'eb Yın er yapılmıttır. ıı pek ziy~ .. ~ ilerlemiıtir. Halk ~e dm_ etle bir k ·· 

la ~lnlar k ço mueuese· gül yağına fazla ehemmiyet ver· 
"l•°:t ........_ •ı>anmııtır. 

'« ekait - diği için Hindistan iyi gül yaiı 
\'e yetimlerin satın almak üzere Bulgaristana bir 

'ı~ lllaaşJan murahhas röndermittir. 
1 ıt •e . Alakadar tacirler memleketi • 

'
lttllııı ~etıınlerin üç aylık 
ı.. .. ~- •erı}- . mizin mühim bir ihraç maddesi ~ ... eııne salı gü -
ıc-c1 ... _ tır. Tevziat haziran olan gül yağının farka, bilha11a 

._- 'iir 
~~ ecektir. Yokla • Hindistan ıibi ticareti ıeniı bir 
~it. •rıda Yaptırmamıı o- memlekete satııı için tetkikata 

il loıtrt. tı1rır, tevziaatrn bitme bqlamıılardır. 
a ab·ı 

--.. 
1 

eceklerdir. Bu maksatla Hindistan murah-

~ llllar bi )" ,x,: - hası memleketimize davet edile • 
:"\dııııt.r L. ~ 1gı kongresi 
~ oırlı". k cek ve mumaileyhe rül yağlarımız 
, L t.r liin" 

11 
onrresi ıele • hakkında malumat verilecektir. 

ı._qe)eti d~· YaprJacaktır. Birlik 
~ un t ı Diier taraftan lktıaat Vekaleti · 1tlıkıa .1 op anrnıı, kon-

rı e de gül yajcılığımızın daha munta· hı•tıul olmuı -
tlı zam bir ,ekildeilerlemeaini temin 

' ') -....... için lktısatVekileti müteha1111la .. 
a a)'iık - rından bir zatı Burdur, Isparta ve 

ta:,. heltinı~:nniyen ha valisinde ıül yaiları üzerinde 
~ M-~ tetkika memur etmiıtir. 

-~'et., 
, ocfaJ' • heyeti dün Bu zat te bu hafta içinde An-
28 d~ ten~lik aidatım karadan Burdur ve havaliıine ha· 
"--- . . ru ıcraya verme reket ederek çabımaia bqlıya --~•ttır. 

caktır. 

Gümrüklerdeki s~hipsiz 
eşya 

Gümrükteki u.hi~iz etyanın aa 
tılması için tetkil edilen koınisyon 
vazif~sini bitirmiıtir. Teabit edi • 
len eıyanın dünden itbaren aatıl • 
ma11na baılanmııtır. 

VAK 1 T 
Gll.ııdelfk, Styut Ouete 

btaııbul Ankara Cadde91. V AKIT Yllrdu 

Telefon Nu111•r•l•rı 
Yazı iflert teletoau: 2'371 
fdare tetefocıu : 24379 

reıgraı adrut: latanbUl - ·ıAKn 

Poeta kutusu No. '41 

Abone bedellerl : 

Seneli!: 
e aylık 
a aylık 
ı aylık 

Tllrldye 

HOO Kr. 
TSO • 
tOO • 
ıııo • 

llln Ucretlerı ; 

2700 Kr. 

lt3() -
800 • 
300 

Ticari Ulnlann ilin .Ultelertnde 1aau
ml ao kunııtan ıı.,ıar, Uk ..ıı11ec1e ıso 

kunıta kadar eıkar. 

Büyük, faala. denmlı lll.n Yerenlere alt 

ayn tea&lllt Yardır. 

ReemJ dlnlann bir •tın 10 lcu1'Qftu.r. 

KUçUk lll11lar : 

Bir detuı 10 iki defuı 60 Qç Clefuı j\3 

dört ıJltaaı 7& ve OD defam 100 kunı,tur. 
Oç aytık Uln verenlerin bir defaa mecca
nendlr. D6rt atın recen 111.Dlarm ruıı 

atırlan bet lnıru,ta.n beeap edlltr. 

Gümrük muhafaza 
müdürlüğünde 

Haziranın birinden tibaren Ereğ 

li, Zonguldak mıntakaları da ıüm 
rüklerilstanbul muhafaza müdürlü 

ğü kadrosuna ginniıtir. Muhafaza 

müdürlüğü tetkili.tını yeni tekle 

göre tensik etmektedir. 

lstanbulun yeni maliye 
teşkilatı 

lstanbul maliye tetkilatı hak • 
kındaki kanun henüz Defterdarlı

ğa teblii edilmemiıtir .. Hali lstan· 

bul maliyeıinde 1220 memur ça • 

lıtmaktadır .. Yeni kanunda bu a -
det biraz yükselecektir. 

F enerbahçenin piyangosu 
Fener bahçe klübü tarafından 

Kadıköyünde yapılacak olan stad 
için bir piyanıo hazırlanfnıftır. Ha 
ziranın on betinde çekilecek olan 
piyangonun biletleri tayyare bile
ti satan yerlerde satılmaktadır. 

Piyangoda verilecek e§yalar dün -
den itibaren istiklal caddesinde 
Parmak kapıda milyon kitesi kar· 
ıı11nda yeni açılan büyük mağaza 
da tethir edilmeye ba,Ianmııtır. 

Piyanıo 15 haziran günü Fener • 
bahçe sahasında bir ecnebi takı -
mile yapılacak müsabakadan ev -
vel çekilecektir. Piyangoda 3000 
kiıiye, muhtelif hediyeler verile -
cektir. Kıymetli hediyeler arasın • 
da bir "otomobil, motosiklet, Atina, 
Viyana, Mısır,, Varnaya birer ve 
ikiıer kiıilik ıeyahat, radyo, gra • 
mofon, oda takımları pırlanta yü
zükler, dikit makineai, yazihane 
takımı, karyola vardır. Bundan 
baıka lıtanbulun aayfiye yerlerin
deki otellerde istirahat etmek, si • 
nemalara, plajlara bedava ıirmek 
veaair bir çok uf ak, büyük hediye
ler vardır. 

Bu karara itiraz edenler oldu. 
Yunus Nadi Bey de "Tıp fakülte· 
sinin naklinde acele edilmemeli • 
dir,, serlevhalı bir baımakalesile, 
fakültenin olduğu yerde kalmuı· 
na taraf tar çıktı. 

Fakültenin lstanbula nakline i· 
tirazedenler, talebenin ameli ted
risteki noksanını kabul ediyorlar. 
Fakat diyorlar, ki Haydarpqada· 
ki hastanelerin yatakları çoğaltıl .. 
11n, Haydarpqada bir kaç hula· 

ne pavyonu inta edilsin, hastane
nin önüne iıkeleyapılsın ve Tapur
lar yanaıtrrılsın ... Ama fakülte lı· 
tanbula nakledilmesin. Zira mu· 
raf olur.. Teırihhane yaplımak 
için para sarfedilir. Ameliyat
hanesi güzeldir. Hamamı fevka· 
li.dedir. 

Şimdi cevap verelim: 

Fakültenin nakli paraya müte
vakkıftır deniliyor. Evet, buna 
tüphe yok. Fakat Haydarpqada 
pavyonlar yapmak için, hastane. 
lerdeki yatak adetlerini artırmak, 
fakültenin önüne vapur yanatbr • 
mağa kalkmak paraya mütevak • 
kıf değil midir?. Hem Yunus Na .. 
di Beyin Hadarpqada pek çok 
para sarfile meydana getirilmesi· 
ni istediği ıeyler yapılacak olaa, 
fakültenin lstanbula naklindeki 
faydaların onda biri temin edilmit 
olamaz. Ameli tedris yanında, 
nazari tedris ikinci derecede ka
lır ve ne yapılsa, Haydarpaıada 
hasta tenevvüü temin edilemez .• 
Haydarpaıada nihayet 1000 hasta 
tedavi ediline, lstnbulda beı bin 
hasta tedavi edilir ve talebenin 
elinden be§ bin hasta ıeçer. Her 
halde Haydarpaıa tarafını bir 
" Hastaneler mahallesi,, haline 
sokmak için yapılacak masrafın 
bir az f azluile lstanbulda bir tet· 
rihhane, bir ameliyathane yapıl • 
ması hiç ıüphesiz çok daha makul 
ve faydalıdır .. 

Hamam meselesine ıelince: 

Sellml izzet 
I Latf.. lapa~ Çe.S.W.] 
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Adliye Haberleri 

Fındık Fatmanın • 
eroını 

• 

Eroini eve getiren kimdir ? 
Ağır cezada bir muhakeme .. 

~~~~-----~-~~ 
G~enlerde ölen Fındık Fatma·/ anlatmıtlar, "üç el ıilih attı, Şük-

nın dostu Şakir Hasanla akrabaaı rüyü yaraladı,, demişlerdir. 
Nazmiye Hanımın eroin kaçak • Mevkuf Salih, ıerbest bırakıl • 
çılığı yapmaktan suçlu olarak masını istemi§, iıteği reddedilmiş, 
muhakemelerine İstanbul ağır ce- ,ahit çağrılmaaı için muhakeme 
za mahkemesinde dün ba§lanmıt· kalmıttır. 
tır. 

Şakir Hasan, kendisi bir mese· 
leden dolayi hapishanede iken 
Fındık Famtanın eve eroin getir
diğini, fakat bunu kendisnin bil· 
mediğini söylemi§tir. 

Tahkikata göre, eroin, Fındık 
Fatma öldükten sonra e§y&ıı ara· 
sından çıkmıttır. 

Diğer suçlu Nazmiye Hanım: 
"Ben eroin nedir bilmem. Hiç 
kullanmam.,, demi§, kendisine ait 
olmadığını ıöylemittir. 

Muhakeme fahitlerin çağrılma
sı için kalmııtır. 

Sahte ibraname davası 

İstanbul ikinci ceza mahkeme· 
ıinde dün aahte ibraname hazır· 
lamaktan suçlu Madam Mari ve 
kocası Mösyö Nikola muhakeme 
edilmiılerdi. 

Bunların Sabata.y Efendi ismin 
de faizle para veren bir adamın 
1985 uira alacağını tesbit eden bir 
senet üzerinde tahrif at yapmak su 
retile, sahte ibraname hazırladık -
ları iddia olunuyor. 

Sabatay Efendi, töyle diyor: 
- Bu karı, koca, borç senedin

deki yazıyı silmişler, imza üzeri • 
ne yazı makinesi ile ibra teklinde 
bir yazı yazmıtlardır. 

Hukuk mabkemeıindeki muha· 
kemede, kimyahanede tahlil yap • 
tırılmıı, senetteki yazı makinesi 
ile yazılan satırlar arasında kimye-

vi madde ile ıilinmiı satırlar bu • 
lunduğu anlaşılmıthr. 

Dava edilenler, davacı ile öte • 
denberi aralarında para muamle· 
si geçtiğini, borçlarını hep zama· 
nında ödediklerini, Sabatay Efen
dinin sahtekarlık iddiasına esas 
te§k1l etmek üzere, ibranamyi ya· 
zıları kimyevi bir madde ile silin· 
mit kağıda yazdığını ileri ıürmüt· 
ler, "tbranameyi sahte olarak biz 
hazırlamıt değiliz. Biz muumuz.,, 
demitlerdir. 

Tetk~atla hakiki vaziyetin an • 

latılmaaı için, muhakeme, batka 
gi;;te bırakılmıştır. 

B1e;ak ve tabança 

Yangın tahkikata 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde 
Namık Pata apartımanının altın • 
daki mağazadan evvelki gece yan 
gın çıkmıftı. Neticede dükanla 
üzerindeki apartıman kısmen yan 
mııtı. 

Yangın çıkan dükanın manif atu 
racı ikbal Beyle tuhafiyeci Agup, 
ıapkacı Alekaa.ndros Efendiler ta 
rafından mütterek olarak kiralan -
dığı anlaıılmıttır. 

Y anam esnasında, aparbman 
bekçisi Ahmet, bir kaç yerinden ha 
fifçe yanmııtır. 

Agop, Aleksandros Efendilerin 
ve ikbal Beyin adamı olan bir Er· 
meninin tahkikata batlıyan müd· 
dei umumt muvani Şahin Bey ta • 
rafından ifadeleri almmıttır. 

Bir kast olup olmadığı tahkik e
dilmektedir. 

Haplsanede bir ameliyat 

Hapishanede mahkUmlardan bi
risine mühim bir ameliyat yapıl -
mıf, ameliyat muvaffakıyetle ne • 
ticelenmittir. 

Hasta, öldürmekten mahkum 
Hüseyin çavuıtur. Ciğerinde kanı· 
ren olmuJ, ameliyatla ciğerinin ya 
rısı kesilmittir. Ameliyattan önce 
vaziyeti ümitsiz sörülen basta, iyi· 
lqmektedir. 

Ameliyatı yapan, hapishane o· 
peratörü Jak Barbut Beydir. 

TUtUn kaçakçdı§ından 

Adliyedeki dokuzuncu ihtiıaa 
mahkemesi, Hendeğin Mahmudiye 
köyünden Mehmetle Kara Meh -
medi, tütün kaçakçılığından muha 
keme etmiı, muhakeme, ikiıer ay 
hapis kararil neticelenmiıtir. 

MahltQmlar1n nakll 

Ceza müddetlerini İstanbul ha • 
pishanesinde geçirenlerden yirmi 
mahkUm, Üıküdar hapishanesine 
gönderilmitlerdir. 

Yeni adliye kadro•u 

Yeni Adliye kadrosu, dün müd· 
dei umumiliie bildirilmittir. 

Kadroda, büyük bir değitiklik 
yoktur. Hapiıhane ve tevkifhane 
doktor ve eczacılarına zam yapıl • 

beyoğlunda Şükrü isminde biri· mıf, bunlara asli maat olarak otu
ıini yaraladığı iddia edilen Salih, zar lira verilmesi kararlattırılmıt· 
dün latan bul Ağır ceza mahkeme· tır. 
sinde muhakeme edilmittir. 

Dünkü muhakmede bazı tahit- Liman şirketi hazırlanıyor 
ler dinlenilmittir. Bunlar, Şükrü • lç ve dıt denizlerde itliyecek 
nün Salibin üzerine hücum ettiği· posta vapurlarımn inhisan hak -
ni, yakıt ık almıyacak sözler söyle kındaki kanun limanlarda çalıpn 
diğini, bıçak çektiğini, Salihin mü kılavuzlar ve liman iflerine dair 
dafaa vaziyetinde arkaıını duva· bir çok maddeler vardır. lıtanbul 
ra vererek tabancasına ıanldığını liman ıirketi, İstanbul limanında· 
==~~~~~==-====== ki bütün bu itleri yapabilmek için 
Fakültenin naklinde ilmi faydalar timdiden tedbir almağa baılamıı
düıünülürken, ortaya bir de kur. br. 

na -Ye göbek taıı koymanın bizce f 
yeri yoktur. Tıp fakültesinin ta· ı Bari sergisine gidecek 
şınacağı binada her halde bir miyiz ? 
banyo daireıi, bir hamam olacak- ı Bu ay içinde Bari de açılacak 
tır veya yapılacaktır. beynelmilel sergiye memleketimiz 

Fakültenin naklindeki fayda.la- de re1ımen davet emilmiıtir. 
mt y.'lnında, ortaya zarar diye ko· HükUnıetimiz henüz bu ıergiye 
nan ıeyler ıolda ııfır kelır. iftirak edip etmiyecefimiz hak -

Sellml izzet kında bir karar vermemittir. 

Dünkü Tenis 
maçları 

I[ 

Dün taksimdeki tenis kordların· 
da tenis turnuvası finali oynanmıt
tır. 

Kalabalık bir halk kütlesi buzu 
runda oynanan bu oyunlar büyük 
bir alaka ile takip edilmiştir. 

ilk müsabaka, Şirinyan ile Su -
at arasında oynandı. Birbirlerinin 

oyun sistemlerini en hurda teferru 
atına kadar bilen bu oyuncular gü 

zel bir oyun çıkardılar. tik sette 
Suat Drayvlerini kullanarak iki 
geym aldı. Ancak Şirinyan bun -
dan sonra daha dikkatli ve göre • 
rek oynadığı için bu seti 6-2 ka· 
ıandı. 

tkin~i sette Suat bütün gayretiy 
le oynadı ve rakibini 6-4 yendi bu 

ıuretle set adetleri mütevazinlet -
ti. 

Üçüncü sette Şirinyan hücum et 
meğe baıladı. Nedense Suat bu 
devrede yalnız müdafaayı tercih 

etti. Oyun tarzının bu tekle dönme 
fi üzerine Şirinyan bütün topları 

köıelere atmağa bqladı. Suat bun 

larm bir kaç tanesine yetitti ise 
hepsine gayet tabii olarak yetite • 
medi ve yoruldu. Bunun tesiriyle 

üçüncü ve dördüncü geymi kaza • 
nan Şirinyan turnuvanın da singl 
galibi oldu. 

ikinci maç matmazel Grodeski 
ile Fahire Hanım arasında oynan· 

dı. Bu oyunda Fahire Hanım çok 
durgun ve alakasız oynadığı için 
6-1 ~-O kaybetti. • • 

Günün aon maçı Suat-Sedat ile 
Şirinyan Şodvar araamda oynan -
dı. 

Bu maçta her iki tarafta bütün 
gayretini ..,.f etti iıe de, Suat..Se • 
dat rakiplerini yorduktan sonra ra 
hat rahat oynayarak 9-7--6-3-
6-3 kazandılar. 

Birinci sette oldukça çekitildi. 
Fakat ikinci sette Şirinyan·Şodvar 
kombinezonu mağlubiyeti kabul 
etmit bir tarzda oynadılar. 

Bir tren kazası 
PARIS, 4 (A.A.) - Paris -Nan· 

teı sürat katarı, Nantes istaayo • 
nundan üç kilometre ilerisinde, 

~of yada 
Bir sokak ·muharebesi 
SOFY A, 4 (A.A.) - Dün Ma

kedonyalı iki grup bir sokak mu -
harebesi yapmıtlardır. Proroge • 
rof taraftarlarından biri ağır su • 
rette yaralanmış, Mihailof taraf -
tarlarından biri ölmüf, biri de ya· 
ralanmıştır. Ötekiler kaçmışlardır. 

Arnavutluk 
halde? 

ne 

~----~ 
TAKVlfA 

Salı 
Puarle.ti .,,o 
5 Mayıs 6 J-laı• 

11 Sefer 12 Sef~~'tl 
Güo do~u~u 4,:.19 19.ss 
Gilo 1 atış• 19,37 3.,0 
Sabah namazı s.~~o ı~t3 
Ogle namazı t 1, l'J 16.19 
kindi namazı 16. ı ı 1 9.~ 
Akşıım namaıı ı9,3i ! 1-'9 
\"atsı namazı 21.,17 ~.ı2 
imsak 2.13 ı !t 
\'ılın ı,:cçen ı;ilnlcrı 156 t ll } 

kalan . Yl2 __.,/ 

"-. --- _..,pf' ,., ttıl " 
HA\' A - Yf'Şilköy a,.ker raııııı&' il' ıJ 

:ılnden , ·erilen malfımata (Ört'•ıısfil ~ 
kısmen bulutlu ve ıtmatdcn ~ 
Ola<'.aktır. g ell ,J 

Dünkü sıcaklık, en taıJa 1 'c.rt" f41-
Dünya ile alış verişine derece, hna taz~ıkı 769 nı1ııııte 

Tiran~i(~:~:~s-ti:mavutlu- -=:,~==R=A==D=-=:!_~~~O-~ 
ğun 1931 senesinde yaptığı itha- BugUn 
lat tutarı 29.513.300 a.ltın franktır. 
ihracatı 7.509.000 altın fmak 
tutmuştur. 

Arnavutluğun başlıca ihracat 
maddeleri ıunlardır: 

Odun, deri, peynir, yün, balık 
ve zeytin yağı. Balık ve zeytin 
yağından gayrisinin ihracat yeku
nu azalmıttır. 

Arnavutluk belli batlı olarak 
hayvanat ihraç eder. 1931 de, 
hayvanata mahreç bulamamıttır .. 
ltalya ile Yunanistan hayvanatı 

Yugoslavya ile Türkiyeden almıt· 
tir. 

Arnavutluk muvazeneyi temin 
etme~ için, kereste ihraç edebilir. 
Bunun için sevkiyat yollarını ıa • 

lah etmek lazımdır. 
Arnavutluk iktıaadi siyasetini 

değittirir ve alıcı memleketlere 
kolaylık gösterine ihracat madde 
lerini artıra.bilir. 

Arnavutlukla en fazla muame
le yapan memleketler Yunanistan 
Yugoslavya ve İtalyadır. 

Ayıların hücumu 
BELGRAT, 4 (A. A.) - Zag· 

repte çıkan Obzor gazetesinin ver· 
diği bir habere göre Bosnada Ja· 
jee mmtakasında birçok ayı, da • 
var sürülerine saldırmıttır. 

Kendilerine çarçabuk haber ve 
rilen çobanlar ayıları kovalamıya 
koyulmutlar, bunlardan birini öl· 
dürmeğe muvaffak olmuılardır. 

Civar köyler halkı, muhtelif 
takip kolları halinde, ayıları ko • 
valamıya Ç*mıtlardır. 

1 S T A N 8 U L ı t8'a ; 
18 den 18,30 kadar Gramofon ~llP~ 

19 a kadar Fransızca ders ( /J'",J, 
mahsus) - 19 tan 19,t5 e ı.adıl;..,,.. J 
saz - 19,t~ ten 20,SO a pdal' (JllY , 

dan 21,SO a kadar alaturka ,,.ı ıd' ~ 
R lza Hanım, Zc-kl Bey, Safiye JJ&ll (l~ 
dıı.şları) - 21,SO dan 22 ye kJtdar tıfl'' 
- 22 den itibaren Ajans, Bors& 
..uıt ayarı. 

V 11:' A N A (618,l m .) ~ 
9.SO asker mudka - ıo.SO ff1" 

15 J(Oll 
11 nıuılkl - 12 orke!ltra - d#"' ' 
18.10 plak - %0 opera - :ı:ı.l~ 

I 
LEI PZIO (889,6 m . ) ~ 
ıı.so Bılhtan konıter - 1' 

19.llO plak. 

Bu K K Eş (394,2 m .) :e 1 
1% plak - 19 konferans - '5 çıJ' 

Bethofen - 20.45 mua1Jd - %1· j 

ROMA (441,% m.) ıf.'6., 
%i>.M opera - 12 operet -

21 plak. 

8 UDA PEŞTE (Mo,5 aı·> ,, jf 

lG.30 plak - 17 konferaıı• 
konser. 

VARŞOVA (1'12 m.) 'J> .,,, 
1%.15 plak - U.20 koneel' 

16 k onferans - 16.25 plak. 

Yarın 

lSTANBUL - jfj 
18 - 18.30 gramofon. ıs.sa ""f/I'.; 

zızca der& ( llerlemlı oııınJııfl' eC ,,; 
19 - 19.SO alaturka aaı: ~~,~ ~ 1 
1n.so - 20 aıatnrka saz <:!li 1r .. 
20 - 20.so alaturka aaz (~IJılll ,.- ( 
nım ) . 20.so - 21.so aıatur~ SS 
Hanım arkadaelan). 21.30 - r-rt· 
22 ajıı.1111 , borııa haberle ri saat il f 

V l Y AN A (518, l oı.) .,,, :ıJ-~ 
ıı.so konll8r - 12 kon.er~, 

13.30 - U plak konseri - 1 

L E 1 P Z l O (389,6 oı.) ~ / 

6 jimnastik - IS.15 konnfe rl • 
dıtl' konser - 22.05 dünya bın-n ,/ 

8 t) KREŞ (Si»,! m .) Jf r.o"f'c 
12 plak - 13.15 plsk -

:ı:o .ss karmen - ıı konser· 

ROMA (Hl,2 m.) p0t""' 
19 konferans - 20.SO 

8 
bundan evvel bir marıandiz treni· 
nin yoldan çıktığı aynı yerde yol • Beynelmilel iş konferansı 

I plak. 11 

VARŞOVA (lUZ 111-) _ _.,-' 

dan çıkmıttır. 
Kazanın ıür'atten olduğu zanne 

diliyor. Filhakika makinist tamir 
edilmekte olan bu yolda ve yavaş· 

latması için bir çok itaretlerin mev 
cut olmasına rağmen aatte 90 kilo· 
metre bir sür'atle gidiyordu. Hal • 
buki makinst itaretleri görmediği· 

ni ve hareketten evvel yol emrini 
de okumadığını söylemiştir. Maki 
nist, poliıin nezareti altındadır. 

Nantes itfaiyesi ile timendifer 
memurları, enkaz aramakta devam 
ediyorlar. Şimdiye kadar bu enkaz 
dan 7 erkek ve 7 kadın cesedi çı· 
karılmıttır. 

ı 1 an 
Kadıköyünde Bahariyede Nis· 

biye ıokağında vaki dambig aile 
mutbağındaki efya ve mutbağa a

PARlS, 4 (A. A.) - Beynelmi· 
lel İ! konf eransma uzak devletle· 
rin iıtiraki bilhassa büyük bir ha· 
dise olacaktır. Bu meyanda Latin 

0 J(OllP'-
19 konferans - 19.2 

kon9er - 2StS cazbant ııı-> İ 
B V O A l' E Ş T E ( li~~ ııt ""' 

oııfer• 
1210 plak - 16.tO k 

musiki - 28 dans. 

Amerika devletlerinden beşi, hü • / 
kumet murahhaslarile beraber K1RALl1' EV cıP'~ 
patron ve itÇi murahhasları olmak Anka ra caddcııinde Ud tı9::;' ""~ 
prtile tam heyetler eöndermekte• ~fa. bir mutfak, bir bell ve ,.ıtte .J 
d' mUrekkep bir kat eh·erlttl et:.- ,- • lr, ~-TP 

~"'" Japonya, Çin, Hindistan, A • kiralıktır. Elektrik, •U· - 5i 
vusturalya ve cenubi Afrika itti · ~~ •• ~~.~~. ~!"'!"'t~k~,0J1gre "l 
hadı da tam heyeti murahhasalar zmır zıraa ı-ıs bil " 
göndereceklerdir. . ak 0 Jı1' 1~1ı' 

Fransız kadınlan 

AMlENS, 4 (A.A.) - Fransız 

kadınlar birliği milii kongresi a • 
çılmıştır. Ba~ta Paris, Bordeaux, 
Calais, Lille, Lyon ve Marseille JU 
beteri olduğu halde 45 fube kon -
greye iştirak etmiştir. 

lzmırde toplanac. Laı•' .. v· 
• Jfl JI d' deJ' (ı 

ziraat kongresi 1~ ŞiJll ı ıP''tl, 
devam edilmektedır· ıaıı•1 ıtı'' 

b•f ~ ' zari müzakerelere ııı•llt ,,ııt' 
Bu toplantılarda Ege \Jtı,ılsf' 
nın zirai tetkilatı 1'oıı 1'-" 
d ,,. ·ı· 
ır. ,rıff' ded' 

B .. k" halde El~.,, ,.df"''ıı ugun u .. .,ı.ı,. • !l 

1.. d f la bt1; ~I' ~" 

it takımlarımı tamamen Cemal ---- ---------
uzumun an a2! 9 de" , 

mektedir. Mıntak·~·yetl~' tP'":ıı 
mürekkeptir. Bu "

1 "1c• 1'1' it'· ~' 
olmazsa ikisinin ~~it e1"e(f ·~p 

Beye sattığım eibi mezkur ticaret· 
hanede hiç bir alaka ve ilitiğim 
kalmadığını ilin ederim. 

Kadıköy Bahariye Niıbiye so • 
kak (8) No. abık aabibi Tabir 

(4167) 

ZA Yl - Sultan Ahmet asker
lik tubesinden aldığım askerlik 
vesikamı kaybettim. Y eniaini ala· 
cağımdan hükmü yoktur. 

318 doğumlu Ali oğlu Ahmet 
(4166) 

~ .. "JlU 111 •e I 
kaya raptı duşu ·tif'• 1"' 
suretle mıntaka 1 ~· ,.de 
cek ve itler daha ıı'f 
tırılmıf olacaktır. 
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3 MAYIS GECESİ •• 
Di limi z 

82 inci llete 
A:\KARA 4 (A. A.) - T.O.T. Ce

miyetinden. 

ııtaabal C:.ebeaaeml 
I • 

TARİHTE BÜYÜK YANGINLAR 
8 - Çü~ü ona söyliyemiyorum .. 
.'niın bu aöylediklerimi, usuletle 

•ız ona .. l .. aoy eyınız. 

-4_ Müsaade ederseniz, sizin ta· 
r1.fın1zd h' b" .. ı· an ıç ır §ey aoy ıyemem. 
t -::_~eni dinleyin, ondan sonra is 
edıırın· 'b· h k d . . E 0 ız gı ı are et e ersınız ... 

r:;elki gece tiyatrodaydı Tiyat· 
an Canan Hanıma gideceğini '° 1 çı~ eyip çıktı. Ben de arkasından 

do"' 1111•• Hava güzeldi. Taksime 
d rru derledim. Cümhuriyet mey-

danını geçtjm. Yanımdan bir ka
rn ıe"'· 

llıd &ırtti. Neriman Hanımı ta· 
.. 1111• Şafmadrm dersem yalan 

löyle . 
ta rıın. Cenan Hanımm evi bu 
d ~fta değildir. Neriman Hanım 

6 elbia d w• • • • T 
Jı e egıftırmıştı... a ya • 
d llbdan geçti.. Garip bir hali var· 

ı. )( d B ll 0tar gibi yürüyor u. ir an 
Cit~ ~Pa.cağrmı ıatırdım. Bir az 
Sok e bir otomobil bekliyordu ... 
~ltt aklardan birinden bir erkek 
•·- r, otomobile bindi. Safa Beyi 
~•d11ıı. 

lk· . 
)el'\i ••ıne aYni zamanda ve aynı 

. e, aYrt ayrı tesadüf etmem a· 
~"'ıp bir tesadüftü ... Ertesi sabah, 
d'J ~te Kerime Hanımın katle-

1 diği . d . d w ·ı ..... , nı uydum ... Acayıp egı ..... . '• 

Bir ıeuizlik oldu. 

~; Filvaki acaip bir tesadüf. Fa· 
._. ile oluna olsun, onunla dost 
e -rk1.d l w • • T -..._ ~f o magı ıslıyorum. a· 

k '1lt edın ... Bana ömrüm olduk
.IQ Unutaınıyacağım bir iyilik yap
~!.~lacakaınız.. Kendisine çok 

kuı ~ hl'dımım dokunabilir. Müş 
ır -. ..... 

dını -•yete düterae ona yar· 
b'Und ed~riın.. lıte söyliyeceğim 
l'ıiı] an 1~et. Şimdi müsaade e., 

11.uSaiın Bey atına. bindi ve uzak-
~ı. 

~Üf' ttlc .. ıt Bey, yumruklarını sıka-
1011endi · •• • 

o d- Bu ne demek istiyor?. Eğer 
.,if· a ... Evet, o da biliyorsa ... He· 

1 teb rt' · da e ırım... Ama başkalarını 
tebert IA 1 k I . ınem azım ge ece ... ,, 
Çıni çekti: 

~~?2:.r~~e &üç bir it aldım ... 
hutun bütün çatallaşıyor ... 

- 14 -

Cemil Kazım 
lid:n\'\ıkat Cemil Kazım Bey, va· 
"-de e 'te ~ kardeşile küçük bir 

O oturuyordu. 
r 1.k .... _ d'' .. ı· al}1. l ~ ... eve uşunce ı ve su· 
~Ue Re di.. Kardetile annesi fark ... 

l'eıaıeıc 
....._ le nihayet konuştu: 

)ette)Z:.•e, Çt>k mütkül bir vazi· 

kız kardeı· R f' ··1d·· ....._ C ı e ıa gu u: 
-._.,, en._ harııık bir davan mı .. 

""" t. ~~d et. Gazetelerde okumu§ 
.ı \lr. "" • H . . "'e bir .ha ~erııne amm ısmın • 
liey nıını öldürdüler. Müfit 
L • lrıaz 
'Qır11 .~unen yakalanan genç 
~iid-r ltıudafaaaını deruhte etti. 
Ceh .. ,-..Yl 1 ben hazırlıyacağım ... 
k· -~ 1tı2 a 'd· 
ıılll.. Rı ıp ben görütece • 

.._"""f' 
ıı. ha1.._u ıt Bey, cinayet davaları· 

-ıtıazdı?. 
1 .._Ben· 
l)or 1 IJll de eanrm buna sıkı -
.t. İllti~· Cinayet iılerinde benim 

-•111ı ,_.___ . ....._ O ~ YOıuur .. 
lır hih.ı da nasıl müdafaa edi
'-~ e~.. .~zetelerin yazdığı· 

CUl1laij lneflıut halinde ya-

kalanmış. Kadını öldürdükten 
sonra kocasını öldürmek istemif .. 
Ne vahşi kız!. 

Karşılıkları aranacak uıpça ve farsça 
kelimelerin 82 numaralı listesi şudur: 

- 34 - Yazan: ftlyazl Ahmet 

- Refikacığım, kardeşim, me
seleyi iyice anlamadan gazete ha
vadisleri üzerine hüküm verme .... 

1 - Telkin 8 - Temsil 
2 - Telmih 9 - Tesadüf 
3 - Temaşa 10 - Tesahüp 

Yangın belası kolera belasını 
ortadan kaldırınca .. 

- Oğlum, eğer bu kız masum 
sa müdafaa et. Eğer değilse ka • 
rışmam .. 

Refika gene güldü: 

- Eğer avukatlar yalnız ma • 
sumları müdafaa etmeğe kalksa -
lar, aç kalırlar .. 

- Doğru anne. Amma avukat· 
lar, müdafaa ettiklerinin masum 
olduklarına kanidirler. 

- Ne yapayım, ben avukatların 
sahiden haklı tarafın müdafaası
nı yapmalarını isterim .. 

- Evet ama anne, avukatlar 
müekkillerini seçemezler. 

Bu münakaşa bir az daha de
vam etti. Yemekten sonra kahve
lerini içtiler. Cemil Kazım akşam 
gazetelerini aldı, Refika bir kitap 
okumağa başladı. Refika o sene 
tıbbiyeyi bitirecekti. imtihanlara 
hazırlanıyordu. Anneleri bir ce
ket örüyordu. 

Ertesi gün Cemil Kazım gaze
telere sarıldı. Tevkifhaneye git • 
meden evvel, meseleyi bir kere 
daha tetkik etmek istiyordu. Fa • 
kat gazetelerde fazla bir §eY yok
tu .. Muharrirler, genç kızdan nef· 
retle bahsediyorlardı. 

Cemil Kazım fapkaamı giydi, 
çantasını aldrf~tevkifhaneıtin yolu· 
hu tuttu. 

- Hele bir kere fU genç kızla 
konl!şayım .. 

Tevkifhaneye gitti. Maznunun 
odasına girdi, karşısında bir ço • 
cuk bıtldu.. Gazetelerin tarif et
tikleri hun har, vahti kızla bu ço

cuğun arasında hiç bir münasebet 
yoktu .. 

.Şnpkasını çıkardı ve nezaketle: 
- Nahide Hanımsınız değil mi? 

Dedi. 

- Evet efendim. 
Ses tatlıydı. Yalnız acıklı bir 

ahengi vardı. 

- Bendeniz avukat Cemil Ki.· 
zım. Avukat Müfit Beyin arkada
şıyım. Sizinle görüşmeğe geldim. 

Genç kız hazin hazin yüzüne 
baktı .. Bu hüzünlü bakıılara, Ce· 
mil Kazım dayanamadı, gözlerini 
önüne eğdi... 
Kısa bir sükUtten sonra avukat 

konuştu: 

- Buyursanız, otursanız ... 

Genç kız oturdu, avukat devam 
etti: 

- Sizi bu vaziyette tanıdığım 
için çok meyusum, gayret edelim 
de masumiyetinizi isbata çalıta • 
hm. 

Katille maznun olan ve cürmü 
meşhut halinde yakalanan birine 
bu yolda söz söylemek bir avukat 
için garipti ... Hatta abesti. Ne ka· 
dar çok kadm vardır ki melek gi· 

bi dururlar da, şeytandırlar. Bu 
kız da bir cehennem zebanisi ru· 
huna malik olabilirdi.. Fakat ne 
olursa olsun, Cemil Kazım bu 
genç kızın göründüğü gibi saf ve 
masum olduğuna kanidi. 

4 - Temayül l 1 - Teseyyüp 
5 - Temeddün 12 - Teslimiyet 
6 - Tcmeı!lül 13 - Tesviye 
7 - Temettü 14 - Töhmet 

Muhtelif mektep mual
limlerinin buldukları 

karşılıklar 
52 inci llete 

46 ıncı mektep : 
tat.lbdat: Dar >'ae&ma - bU.da: htek >'*'" 

zrıı - bttcU&I: Göeterid .eol.ml - htlfa • 
de: Kuaaı: - htua: 111ra1ııma - bWlalıa ı 
Delltlklik - latUıtaı: Alay MmeJı: - ı.u • 
rak: Maledlıunelı; _ ı,ta-ı: J(az'"mAk -

btlfna: Doyumlak pt1rme - ....,.....: ş.e. 

mak - hU~: ~ - ı.u..: llü· 
mede nayınlma - t~: llıulflll&k. 

48 inci mektep: 
btıbclat: T&a.'1!11Z 'ba7"1k - hUda: Dile • 

me, yalnrma - lıtlcllll: 8edt, aalay11 -
1.utade: Ku.aıuna - ı.m.ı (ıekllme ..... 
ğl - lttl.Ule: Ohımmcaduk. ıielillldlk -
İstihfaf: KüçWtnwı, etlenme - l.tlbMI: EJe 
gf'IÇlrme - l.Ufna: Jıl'ad._ına - f.tltnp : 
Şapna - btlskaı: ~ - hu.a: 
Ayırma - let.ıl&l'e: 8onqturma, faıutma • 

56 ın<:ı nıektep: 
bttfade: Ka....,~ - htlfa: ~k, 

aynlmak - ı.w...e: -..... - WWat -
Aıafı, feaa ile~ - .ı.utı.J: Çdlarmak
htfğna: Nazlanma - hu.na: AJl'llM'k 
Jstlpre: KoaUflllıak, ılı ...... 

Tatbikat tnektebi: 

1282 aenesi latanbul müthİ§ bir 
kolera ka11p kavuruyordu. Ham • 
mer tarihi bu kolera hakkında fU 

satırları yazıyor: 

"lıtanbul o tarihlerde kolera • 
ya maruz olarak yevmi vefiyat 
binleri &f mıf .,, 

itte bu anda çıkan Hocapaşa 
yangını her tarafı silip süpürü .. 
dü. Ve müthit kolera ortadan 
kalktı. Gene tarih bu noktaya şu 

satırlarla itaret ediyor: "Dimağ • 
ların sureti tef ek kürüne göre allah 

kullarına acıyarak ikinci bela üze 
rine birinciyi ref etmiıtir .,, 

ikinci yangın belasının, kole • 
ra beliamı ortadan kaldırması 
herkeıi memnun ediyordu. Ve ha· 
kikaten bu yangın allahın bir lut· 

fu telakki ediliyordu. Bunun iç.in 
gayet garip bir hikaye uydurul • 
muttur. Bjrçok tarihlerimizin de 
kaydettiği bu hikaye ıudur: Mec • 

zup bir adam koleranın hüküm 
ıürdüiü günlerde sokaklarda 
"Yıkma yak .. yıkma yak .. ,, ava• 

zeıite dolatımııf. Bu meczubu ta
nıyanlar .azlet-inden teıe'üİn ede • 

:bUda: Dil6IDe - WiiW: y ....... - .. • h b k 
tlfade: Kazanma - tetıta _ Aft•: ~. rek yakında koleradan da a üyü 
tstıbale: DeJleıne - latUafaf: ~ - bir felaket geleceğini ıöylerler • 
lıtJıa..ı: :ı:ı1e etmek - htllblı ~ • mif. Hocapaıa yangını bir çartam 
hık sa.termek - ....._: AJııma - ı.u • 
pre: Arattırma. ba recesi saat beıte başlıyarak 

33 üncü melctep: pe~mbe gecesine kadar devam 
1suc1a: teteı.k -· tauclW: tp acıait ..! etti. Sert 'bir gün aoğuıu rüzgarı ,, .... .,_.,.~ 

~-•'"---......_-- 1 ~ _ ,....: esiyordu. Atef bet on kola dağıla· 
far: Alay, 1*yatı lııaJm& - ı.tu...ı: Jade rak Cağaloğlunun üstünden geçe
etmek - ı.ııtna!._.~~.~~=er= rek Kadirga limanına Kumkapı 
lstltrar: ctulno - - .._: Knnr-
cuına: tıt1111a: A~ anı11na _ ı.ı,... Niıanca taraflarına kadar ilerle • 
re: Danıpnak, yol 90l'llllL di,. Divanyolundan Sultanabmet 

57 inci mektep: meydanına kadar olan bütün saha 
istibdat: DDftUtllll Yapllaa - htWa: Yal· ı h l t 

vararak t.tıeme - btaclllı: ._ _ ı.a. ma vo mut u. 
raıte: Kazanma, k&r etme - hına: llee • Çifteıaraylar, Sedefçiler tama-
dUlfhıden çekilme - htraaıe: Yapdmuı mile yanmıftı. Kumkapı ile Ni • 
g10 detllme - bt81fal: ııee- ....._.. d k' M h · h t l~k· Yararlık. ....... ..._ _ htaMaJ: tanca araıın a ı u sıne a un 
elde etın:, - tettpa: Ylls ~ - htıt- maballeıinde çok kıymetli bir tü • 
rap: ıaea kalma - l.UlkaJ: Befen:medltt- be de yanmııtı. 
nl duYQnmk - htlllla: A.1'1n9a, ~ .. • b'' 
rakma _ ı.tapre: &enkae. Fakat bu yangından aonra u-

36 ıncı mekteı>: yük kolera ortadan kalktı. 
An.: Sacun• ..,...._ - Alılt: Ant. itte o vakit sokakları dolafan 

söz verme - Akar: &"dlr - Akıl: Aala711- meczubun " Y ıkmıyak yıkını .. 
Akim: Yan kalan - Alika: bitik. "8ken-
A!AmM: b - AHU EkAlkllk - Asır: lOtee 

ne - Afk: Jç ~ - 4Yallll: KMA, bU· 
glalz - Ayıp: Leke - Ayaen: K.encllat. 

37 inci mektep: 
lııtlda: Yaa 118 idea. - ı..._.: An

layıı - İIUfade: YHMma, .... l'ellAl&lli
laUfa: tıten çeklblle - l•ıthaJe: Detttme -
lıtlbfaf: Bor (01'1119 - İlltllakak: ltlemıt P!'t" 
ra - İ.IUJJMI: .. ..,... - ı...,_: Yk 
çerinne - .......... : ....... - IAllıkaı: So
kak söz - letlena: Ayn kalma - l.Upn: 
Danqma. 

37 inci mektep: 
htlda: ...... - lıitl'-t: Ta....m an.. 

Dlf - İlllclW: ...... q anı.m. - t.ut .. 
de: .Kazanma - teUla: Klll'tınima - İltllla

yak,, sözünü §U aurttle tefsir 
ettiler. 

"Yarabbi kulların günahkar 
ye bittabi cezaya müstahaktır. Fa· 
kat vücudu insan binayı ilahidir. 
Bunları kolera ile yıkmaktan ise 
ibret alıp tövbe ve iatiğf ar etme -
leri için evlerini yak.,, 

lstanbulun yarısından fazlası 
yanmıf, en mühim ve tarihi bina • 

---"-nmmtıııımıımıııımııı 
tatt: Daaıtma. 

40 ıncı mektep: 
le: Del1fme - t.wrtaf: &içme ıGrme - hUWat: Ezlclllk - İltlda: Dilemek -tıı 
tetlbkak: Kuaıtç IEaridatt - ı....._.: Dde tldW: A~ )'arma - htlfade: l'arar
etme_ ı.ııp.: ı.ıememe - htlfnp: ...- Jstıra. anv: \'azgcrmC"k - tsUhılle: Dönme, 
ma - tıtıakal: teteksldlfl c6tt&eime - la- b191m dell1Unneı - istihfaf: Saymamak -
tlına: Ayırma - ııtlpre: Danıpna. l.Ultkak: Kazanmak - İst.lhlal: rıkarmak -

lıtıtııa: Nazlanma - İstlğrap: ~malc -
38 İnci mektep: lıtlalcaJ: Baya~lanıak - lstıına: .Ayırmak, 

letDclat: Dlleiltl cHıl y.,._ - lMhlıa: ~ - Jıtlpre: Södefmek. danr,mak -
Yalvararak dlleW - bllfaıie: k••IU"S, kar. 
etme,- btlfa: KeMlllfbaden. 9eldlme - ı.
tlhale: YapdmUt ~ - İlttlafaf: Depr 

vermemek - Jettllbk: Yararllk, kaaa•11 
- htllııaal: Bide etmek - ...,_: :!'Is cıe
vlrlp bakmama - lıtitrap: .... kalma -
lstılkal: veıeS\IDfldlllnl c1u111nnak - ı.u .. 
aa: A.)'ırmak ılılan ......._ - t.uo&re: 
Kenk&.. 

39 uncu mektep: 

41 inci mektep: 
lsUcla: Pullu klJrt - btidJM: ~ıkartma 

eeuae - !ttUade: Kazanç, öfrenme - Is· 
Ufa: btekle ~ııı, - htlhalc: Dctlşme -
lltlhfaf: Alay e:tme - İstihkak: Kazanç -
llUMal: El*- etme - btlfna: istemelnfl -
ı.upap: llfm& - lltiA"rap: f81Jm& - lstlı • 
kal: Sofnklok - bttma: Ayırt etme - ls
*'l-tt: Dıun"na. 

Bu söz iyi bir tesir yaptı. Kızın 
gözleri güldü. Yüzii aydınlandı .. 
Dedi 'ki: 

tetlbd&t: Zorluk - lıMda: YaJYanD&, • -
lek - l11Ufac1e: JJ;aranma - latlla: VUC'f!C• 

43 üncü mektep: 
İIUda: dilek Ufıdı - ltıtıdlll: Sezme, çı

lcaıma - istifade: Kazanmak, çı(knr -
İllllaaJe: Kıldı deflıtlnne - lııtilıfaf: Hor 
(Örme - btıhak: Kazanmak - tıtlhıaJ: 
çıkarma, elde etme - atlfrap: f&flf - lı · 
u.., ~ - ı.tapre, ........ 

- T eıekkür edeı·im beyefendi. 

(Devamı oar J. 

mek - btıbale: ~ ...... - ... 

&lhfaf: Bloe ~ - .... - 'ı1°ı'm": 
Alaoak - lıtlltlal: Bide ..... - ....... : 
Kanlkwmk, 1U hbMlr - t.tqnp: .... __ ....... , ......... ,.._ ... 

lar kül olmuftu. Binlerce insan aç 
ve çıplak aokaklarda kalmıflı. Fa
kat halk bayram yapıyordu. Çün• 
kü büyük ve müthit kolera orta .. 
dan kalkmıştı. 

Halkın "Sultan Abdülizizin 
himmetile kolera mündefi oldu,, 
diye tezahürat yapması. O dev .. 
rin haleti ruhiyesini göıteren çok 
mühim bir noktadır. 

Gerçi yangından soma vefiyat 
onda bir dereceaine dütmüt birkaç 
hafta sonra tek vefiyat görülme • 
mişti. Fakat her halde bu yanım 
da Abdülazizin himmetile olma• 
mrıtı. 1 

Bu büyük yangm ~eCliğimiz p 
bi bir çok semti kül yığını tialine 
getinniıti. 

Hocapaf3. en kibar ailelerin oı 
turdukları bir semtti. Mutena ko • 
naklar, müzeyyen tiirJ;der yardı. 
Y engından sonra bir Clalia bu aibi 
İn§aat yapılmadr. Buralar artılC 
muıevi ve runılara terkeCfilmifli. 
Ve hala musevi ve nmı ~tidir 
denebilir. 

Bu yangın h'akkımla o vaktin 
gazetesi olan Ruznamei Ceridei 

Havadis :o) 'gazetesi ıu ma16ma• 
tı veriyor: 

•... Halil efend\ namında bir 
adamın nıüstec:iren mukim olduiu 
haneıinden ateı zuhuru ve rüzıi· 
rm yardımı ile etrafa airayet ed~ 
rek adeta kığılcım ve tahta parça• 

larının ıerpintiainden zemin ve za 

man ateı içinde nümayan •e biça
re harikzedekin hayran ve airyan 
olduğu hald~ Cağaloilu ve Tavuk 

pazarı ve Çemberli tat ve Divan 
yolu ve Gedik paşa ve Kadırra 
ve Kumkapı semtlerine kadar M· 

larak Sultanahmet meidanmda 

kain kılınç hanede körlenİP. Y,irmi 
saat mümtet olarak ı:rleıi [IÜn 1&• 

at yarım kararlarmda ha:bn1Dllf• 
tır. 

1 

Aynı gazete b'u yangmCla ya • 
nan büyük konakları sayıyor. Bun 
Iar Yusuf Cemil ef en'Ciinin, zapti• 

ye istintak hatkitibi Bedri Beyin, 

Tahsin Bey zade lbrahim Beyin, 
Ziver Paşa ve Arif Papnm, lraa 
ıefiri mirza Hüseyin han hazret• 
)erinin, Süleyman P~anm, müder 

ris Sait Efendinin, bazinei hana 
muhasebecisi Ata Beyin, hulefa • 

dan Mustafa Necip efendinin, di· 
vanı muhasebattan Sami ve ,eh • 

bender Halil efendinin ve daha on 
bet kadar erkanın muazzam ko • 
nakları yanmıştır. 

Bu yangında Ceridei Havadia 
gazetesinde çalıtan mürettiplerin 
de hemen hepsinin evleri yandı • 
ğından gazete bir hafta çıkama • 
mıştı. 

Üç gün sonra Babıilide bir k0oo 
misyon letekkül ederek iane top
lamak için bir tetkilat hazırladı ..• 
ianeye ilk evvel sadrazam 80.000 
akçe, ikinci hariciye nazırı Ali Pa
ta 75.000 meclis reisi Ki.mil Pqa 
75.000 akçe verdiler. 

(Devamı var) 

[1] numara 236, Rebüillhir 17, leM 

ııs~ 
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Soviyet murahhası teklifimize muzaherette bulundu 
yeni sistem bir tayyare ve bir nutuk söyledi 
Halihtızırda mevcut tayyarele • 

rin ea büyilk kuıurlan init ve kal· 
kıtf.ı.ı için büyük meydanlara ih· 
tiyaç söıtermeleridir. Bilbaua bü 
yük tehirlerde bu meydanların e • 
peyoe uzakta olmaları yüzünden 
uçulacak mesafeye lüzum olan za· 
mandan fazla diğer ve1aiti nakli· 
-,e de vakit kaybetmek mecburi -
yeti olmasıdır. iki sene evvelisine 
kadar büyük ve kabiliyetli deniz 
ve kara ta1J&releri İDfa eden dok 
tor Rorbab, bir senedenberi yeni 
bir ta11are tipi için çabımaktadır. 

illa ta11arenin planlan ikmal e· 
dilmit ve modeli de infa edilerek 
berayı taaclik (Alman bava tecrü· 
be dairesine) teYdi edilerek kuıur 
au bulunmut ve infaata bile mü • 
aaade edilmittir. 

ileri harekete geçmektedir. 
Havacılık alemi bu :yeni bulu • 

tun kat'I neticelerine 1abınızbkla 
intizar e:ylemektedir. 

Kanatsız tayyareler 
Bundan birkaç sene evvel Jı • 

panyol mübendiılerinden Juan de 
la Cierva tarafmdan ihtira edilen 
ve ismine Otojir denilen döner ka· 
natb ta11are ilk defa uçtuiu va • 
kit sörenleri ha;yret içinde bırak • 
DUfb. Muhteri bu sefer ta11aresi
ni tadil ederek daha mükemmel 
bir tekle ifrai etmiıtir. Bu muad· 
del tipte kanat yoktur. Ufki dö • 
nen üstündeki kanatlarm me;yillet 
tirilmesi 1ayesinde tayyare 1aia, 
10la, yukarıya, atailJa doiru uçu-

rulur. Sürati saatte 160 kilometre
den fazladır. 

CENEVRE, 4 A. A.) - Ha•aa 
ajansı muhabirinden: 

Silahlan bırakma konferanam-
da Fransız bey.eti murahbaaaa:ı, 

milli müdafaa masraf komiı:yonu 
tarafmdan verilen re:ye iatinat e

derek, konferans, askeri masraf • 
lan toptan tahdit edilmesi için 
lqiliz projesinin tadil edilmesini 
iatiyen maddeler tevdi etmittit. 

Fransa pek yakında huauıl ıi • 
lib ve mühimmat imalibnm kal· 
dmlması ve beynelmilelleıtirilme
ıi için tadilat da istiyecektir. Bu 
huauata lspan:ya, Polonya, Dani· 
marka Türkiye ve Meksika da 
Fran1ayla qni .fikirdedirler. 

• • • 

nna hakikiyle hizmet etmesi la • 
:ıımdır. 

Bu ıerek umumi noktai nuar • 
dan ıerek bir çok devletler tara • 

fmdan hakkında husumet beslenen 
ve buıusl bir beynelmilel vaziyeti 
olan Sovyet Rus:yanm menafii nok 
tai nuarmdan zaruridir. 

M. Litvinof bu bapta lnıilizce 

Aeroplane mecmuumm bir maka 
lesini zikretmittir. Bu malralede 
Sovyet Rusya ile olan ihtiWı hal 
için lqiliz hükametine Cromtadt 
ve Lenincradı tahrip için Baltık de 
nizine ve Odesa ile Harkofu tahrip 
için de Karadenbe ta:nare ıemi • 
leri ıöndermesi tavsiye edilmekte
dir. Bu mretle hava ve topçu kav· 

MOSKOV A, 4 (A.A.) - Taa vetleri canb hedeflere kartı hare

"Ancak diier heyeti 

larm Sovyel he:yeti ID • ~ 
bu kadar ;teri takibedcelill9 ld -, 
delilim. Ben :1.amıediyoraJll ~ 

km ve uzak koliıfulanıuD ~ 
altında buluncluiu te)ikkitild Jlll 
lemiyen teli bir devlet yoktf#• 

konferanaıu bütün süÇ)ükleri 
telif devletlerhı biribiriııdell 
mumdan ileri ıetmekteelir• 
bütün devletler tehdit -'il• ~ 
kanaa~nde bulunduklan 

murahha1a11 bütün bu 1r1111_.. 
J& biç olmazsa kat'iJ1811 
caiz obmyan ahkimm 1rau ....... Yeni ta11are ( eaki vapurlarda 

oldala sibi) 1andan çarkı.dır. 
Çarkları döndüren taft çelikten ma 
mul olup aaj ve 10l çarklar müa • 
takilln hareket etmekte ve en mu 
kaYim · çelikten yapılmaktadır. 
Çarkları ayn ayn iki motör bare
lr..et ettirmekte ve motörler gövde 
içinde olduiu için vapurlarda ol • 
dqu ıibi makinistlerin daimi kon 

ajamı bildir;yor: 
Bu tayyare daracık bir yerden lnailiz projesinin kiraatinde M. ket edebileceklerdir. 

kalkabilir ve init için de me1da • LitYinof eöz alarak, Lozan muahe M. Litvinof IÖZÜne Cle'ftlllla de-

amda tiddetle israr eder. 

• • • 
na hacet yoktur. Tayyare bet met· desinin Boiazlara müteallik abki mııtir iri: "Bu makalenin sahibi PARJS, 4 (A. A.) _ fd 
re kadar rule yaptıktan aonra ha· mmm kaldmlmaaı baklanda Türk ile lqiliz hükOmeti araamda ne si · _.:_.la 

zeteıi Cenevre konferanaua-: 
valanır. lniıte de hemen rule :yap- heyeti murahbauamm .,apblı tek bi bir münaaebet olduğu belli de· cut faal vaziyet hakkında 
madan güzelce yere iner. Ameri • life müzaharet ettilini IÖJledikten j 0 ld" f '- .. L'~ 1 '-• d be ı ır, a"a' uuJ e Dlr a amm 1 deki hafta içinde Franaıs. 
kada pek çok rajbet bulan Oto • sonra, Sovyet heyeti murahhabaaı ım·ı ı ·· akabe k • ne ı e mur omıayonuna Ye Amerikan deYlet adldllll~ 

trolü albnda çabtmaktadır. 
jir ta11arelerinden bu defa lnail • nm mürabbenin katı lüzumunu ö d ·1 • •btima]• f 1 h 

h S ki lik s n erı meaa ı ı arzo unur • --ela Par=-•- _n_ı_ -'-
tere ava nezareti 4-

0

ti · lteden beri müdafaa eden enelki ·- .._ J_......-
Yeni icadm en mühim ciheti büyük bir ta11are sipariı etmiıtir. bejanabm habrlatmq ve demittir .. bu adamm Sov,et Rusya bak • malardan bahaeclen bat 

f&bll kalkıt ve initlerdir. Bunun Beynelmilel hava federasyonunun ki: kmdaki zıhni:yetinden ne derece bi bu aöriifmelerin eh.emı~""'~ 
İfİD lmk metrelik bir yer kafidir. 1932 seneıine mahsus büyük albn taraflık ve adalet beklenebil~ fayd··-· d!'-'--tt• __ .._ "Sovyet heyeti murahhaauı hat - .... ,,..._ 
Ta11are iatediii kadar takulen ha madalyuı bu ibtiramdan dolayı tezahür eder.,, 
vaya ;yükselmekte ve ondan 10nra lıpanyol mühendiıine verilmiıti. tlb.ki~aba ıenit bir mürakabe tat· M. Litvinof mGteakihen Sovyet Tan, bu yazıamd" diyar 
·-••••••••••••••••••••··~··•••••••••••••••••••R••••••••••••••••••••••p•••••••1.............. 

1 ne bile itiraz etmiyecektir. Sov Rusyanm bilbaua milletler cemi • "Ua\uml tanda d · Dörtler usya - o on ya yet m~~llDID iatedii~ ancak yetinin rola llakkmcla bir takım ta lur111 tetkillta raptedilecek 

da k ı ""•ur!lcabeQiıaWJ.p ~~ dil tekliflerinde buran~ '6r ~ jf~ ~dan .... ~ araSID mu ave e 11cbr. BuaaiGiadir ki, S~t.t il.. 1 dikt --•-- 1 · : ... :. d-'--u...- -m.ı.ır.: olan m 
Mi k h 1

. •• k e en 10nra m111W1ve ~nm ._ • .,,._,,.,.,..~u.Jl.&t 5 • 

sa araret ı muza ere- Molkova, 4 (A.A.) - Taa a· yeti mmalıhahau\~iml mürabbe nalan kıamwa ıeçerek Sovyet he- hiçbiri filen balledilmit 

lere mevzu teşkil ediyor jansı bildiriyor: komisyonunun~ tarama ha yeti murabhaaaaıım~m~ha~i-~~~~::::.'ellllli.,et ve ae 
PARlS, 4 (A.A.) ~Le Journal Lehistanm Moakova sefiri M. aail bir ehemmiy~ Yermekt~. linde hfte .na1f...,ır ımına ait bü· lllMUICla kat'l ıurette tesid. 

1*ı'for: Kres~mki ile M. Lukaaeviez, hu- Bu komi..,onun bır takım 11,.ait tün tedbirlerin tatbikine itiraz et• teminat önceden elde ec1· 
Dörtler misakı hararetli müza· dut ihtiliflarma ait yeni ıureti tes· tertiplere alet olmaman Ye .U&h miyeceiini bydetmit Ye deqaittir milletleri sililılarmdan 

vi:ye mukavelesini dün imzalamıt- bır-'---ı -e m~!.--ı-be malr1atla. ki·. ._,_.,_bul 
kerelere menu tetkil etmekte ber- !ardır. ILIWll " ur... --~ lllllUlll unaınaz.,, 

devamdır. Bütün m\ifkülit, Al • Bu yeni mukavele meri:yette bu
manlarm silahları bırakma ve hu· lunan 1925 mukavelesinin yerine 
kuk müaa•abna müteallik olan ü- kaiın olacaktır. 
çüncü maddenin Romada tanzim Auomption, 4 (A.A.) - Para
edilmit olduiu tekildeki metnin • guay tayyarelerinni Plata - Nol· 
dea pkarmak iddiaamda bulun • 'loa yolu üzerinde Bolivya bfilele-
daldan manadan ileri selmekte • rini bombardıman ettiii bildirili • 
dir. lqilizler, bütün buitleri hal· yor. Herrera mmtabamda kav· 
!etmek için bu maddenin ortadan vetlerimiz dütmenla çarpıflDlf Ye 
bldmlmaaım teklif etmitlerdi.. matlup ederek mühim mevzileri 
an._ bu h •t üzak• ı . igal, bir çok ta dütman esir et • -.uu usuaa aı m ere enn • tir 
ııMicelenmek üzereolduğu bu mi· mıt • 
.U. JUinki pazartesi ıünü 1ah Odesa radyosunun 
sekil ... i muhtemel bulunduiu n,.c..iyab 
temil edilmekte idi. -r ~ 

PARIS, 4 (A.A.) - Havaa a • 
iuaı bildiriyor: 

Matin pzetesi M. Daladier'nin 
d66 dlrtler misakı halrkmcla ye • 
aiden hiç kinue ile mülakatta bu· 
lnlma•'f olduğunu ve evvelki va· 
zi1etini tamamen muhafaza et • 
tnekte bulmıdutunu yazmaktadır. 
Bu sebeple mumaile.,h, üçüncü 
maddeyi Romada tanzim edilmit 
oldulu tekilde kabul etmekten im 
t; na edecektir. 

Bu maddenin yeni metni bu • 

MOSKOVA, 4 (A.A.) - Odesa 
rad:yoau S haziranda Mo.kova kon 
ıenatuvarmclan SoyYet -teklr
lannm tark muaikiai aahaamda vü 
cude ıetirmit olduktan eserlere 
tahsis edilmit olan komerini net· 
redecektir. 

Gllz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınlf Muteh-• 
Babıtli) Ankara caddal No. 60) 

lruk mlaaYatmı Almanyanm eski I 
milttefilderiae tepnil etmeli istih- Askeri Fabrlkal• llAnlan I 
dal eılemekte ve bu suretle Fran- Aakert Fabrikalar Umum Mü· 
aanm llehiatana ve küçük itillfa dürlüiünden: 
YWmit olchılu btitiin teminah tah- Kmk kalede istihdam edilmek 
rlp ·etmektedir. Jannolunduiuna ve 126 lira Gcret verilmek iinre 
alr'e lstlnc:tl madde Almanyuun bir ala mGtehauw tabibe ihtiyaç 
"t•Dd ••IDe Roma hGkGmeti ta· vardır. lati.,.mer Yeaikalarile bir
,.,.._ lıa rolda Ye Fr&n1a ta • likte Umum Müdiirliik Sıhhiye ..
~ lraW edllemi"91.k hir besine müracaatlan. 

4.mtl MM~ 

-Ucazlü .. Te .. zUll .. Slr'at 

VAKiT YURD 
KiTAP KISMI 

ÇALIŞMIYA BAŞLADI 

Basılacak Kitaplannızı •• 
Yapılacak Cetvel işlerinizi •• 
Makbuzlarınızı .• 
Defterlerinizi •• 
Baskıya Ait Her işinizi •• 

VAKiT YURDU 
Her Yerden Çok Ucuz Yapat 
istediQiniz yerden fiyat alabilirsini~ 

V akıt Y ordunun Fiyab Heryerden Ucuz 01•~ 



AHMET HA sayı ası 
;;;;---- -··------------------------------....... :::::::::'.:::=:==================::::;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;; 

Büyük ölünün ölmez yazıları 
BiR YAZ GECESi HATIRASI GAZ • 

1 
- "Bize göre,, isimli kitabından -

t Yeni harflere dair ilk defa fikir dan bir ziya dalgası halinde giren 

"F aust ,, un 
Mürekkep lekeleri - '' Piplc .. den -

eatisi · · h 
d ıçın Dolmabahçe sarayına mütekasif bir kuvvet ve ayat te· 

- " Frankfurt seyahat· 
namesinden -

İşveyle, fısıltıyla, gülüşle 
ayet ed"l l k rı 1 enler içinde Gaziyi re - ce;llisi ile birden göz erim amaf
u ayn .. 

d h gormeğ~ gidenlerden biri tı: Hadekaları en garip ve esraren 
e end· 

Frankfurt'a gelene herkesin ıor 
Olmuş şebi sevda gene bibap. 

Oklar gibi saplanmada kalbe 

Düştükçe semadan yere mehtap. ırn.. giz madenlerden masnu bir çift gö 

lieYecenırn. çoktu. 

duğu şunlardır: 

- Eski tehri gezdin mi? 
- Roçildin evine gittin mi? 

F'ot0 ... ir graf adesesine zerre kadar 1tnad 

zün, mavi, sarı, yetil ıfıklarla ay • 
dınlandığı asabi bir çehre ... Yüz • 
de, alında, ellerde bir 11hhat ve ha 

- "Goethe,,nin evini gezdin 
Buseyle kilitlenmiş ağızlar, 

Gözler neler eyler, neler işrap ; 
Uçmakta bu ateşli haTada 

Vuslet demi bir kuş gibi bitap 

'? 
mı .• foto '" ırn Yoktur. Binaenaleyh, 

te:af aletinin keşfile (portre) 
l'll1.ı rtlının vazifesine nihayet bul· 

ş naı ·1 tn k arı e bakanlara hak ver -

har rengi ... Muntazam taranmış, Frankfurt ıehri me§hur zengin 
noksansız, sarı, genç saçlar .. Bü -ı Roçildin, ve fair (Goethe)nin va· 
,. .. b ki · likt · tanı olmakla iftihar eder. Vardığı-u1ı. zen ere erı çe en, ınce, yu 

1 

.. .. . B AŞ 1 M ~ h~nce müşküldür, Şekil ve 
. . .. mm ilk gunu (Goethe) nin evıne 

mu§ak, toplu, gerılmı§, terutaze k R 1 h' k d 

dde, ziy . 'k- 1 .. 
i\tıh anın mı as arına gore 

oştum. omanya ı asta ar a a -
bir uzviyet. tımla beraber. 

Altı yüz senelik bir devri bir Gün pazardı. Eski bir İstanbul ~iç ~n tahavvül eder. Bu itibarla 
hi ır çehrenin, evsafı muayyen, 

l'tek kar tecellisi yoktur. Fırça sanat 
ı, ters· d .. . .. . 

ile ırn. e ecegı çehre uzerın · 

ande ihtiyarlatan adamın çehresi, sokağını andıran gürültüsüz, ten -
eski ilahlarınki gibi, iğrenç yatın ha, temiz, lot bir ıokakta eski bir 
hiç bir izini ta§ımıyor. Alevden COf İstanbul konağının tokmaklı kapı· 

. . . .. . sı önünde durduk. Ve bir elektrik 
' ll:zun "dd . 

llıedd· . rnu et hayatın cezır ve 
gun hır nehır halınde, kohne tan· .

1
. d .. v • d k d k (G 

zı m ugmesıne o un u • oet· 
hin bütün enkazını süpüren ve ye- he) ne kadar büyük bir tair olur· •nı tar .. k b. Sok assut etme v onu ır 

tah"v ··11 • d l k •tı1 . q vu erın e zaptey eme 
etıle nı"h h k'k" h'' . t' e:~li 1 ayet a ı ı uvıye ın 

hatlar .. .. ~e ını sezmege ve gorme • 

~;U\'affak olur. Fotoğraf, bu di
liı dı tahlil ve terl::ip kudretine ma 

ni bir alemin tekevvününe yol açan sa olsun, ölümünden yüz sene son· 
tikirler kaynağı haf, bir yanar dağ rıı, bütün duvarları, bahçeleri, mey 
zirvesi gibi, tatıdığı ate§e lakayt, danları taze sarı çiçeklerle doldu
mavi sema altında, samit ve müte· ran bu ne§eli ve güneşli sonbahar 

'it e '"· ı ' ::ı di o . . ' ~~e . r, nun ıçm, nassas cam 

"tıi~nde teressüm eden şekle bir 

he~sim duruyor!. ıabahtnda lo§ bir aokktaki lot e • 
vinde kendine ki.fi bir müşteri ka

Kendi yarattığı timıekli bulutlar labalığı bulabileceğini pek te um· 
dan, fırtınalardan ve etrafına dök muyordum. 

a kıymeti izafe edilemez. 
tüğü feyizli seylabelerden yegane Şahlanan maddiyetin ruhunu ifna 

ı ~rdü .. ·· 
0iraı . guın fotoğl'aflara nazaran 
~ !1!tna 
~tutu k n, biraz yorgun, biraz 

lıJ,!~ •alınlaşınıs bir vücutle kar· 
cağım ~ 

1 2:<'nnederken, kapı • 

müteessir olmıyan, meğer onun 

genç başı imi§! . . ' ., . 
O günün benim için en büyük ni 

meti, o efsanevi başı yakından 

görmem olmuştur. 

------·-------------------------~ E R K .EK 
~ .. _ "Ciurebahanei ISkllkan,, isimli kitabından-

!~ ttket ın h . . c B . k . . . 
".''"• eli u arrırı v ::ıı~r~ ~yın r ad~r çır~ın, diğeri o kadar gü-

'11: kkat buldugum ıkıncı su· zeldır. Hılkat, tavuktan bütün e-
' 1\ sirgediklerini horuza ibzal etmİ§-
~ll h adın nıı güzel, erkek mi? .. tir. Tavuk, bodur ıekli, şerefsiz 

ll'-ı "Yl4ude 1 d.. d·· h k 1 · ~ t b sua , unya unya çehresi, nizamsız are et erı ve 
"iti elki .. b' 

llıu Yuz ınlerce defa so • nahoş sesile korkaklık, oburluk ve 
\'~ . f "e o 1 d 

li~. ·. {ft ar defa da cevabı e · ıırnr .. 
t~ek leh:· Bednyyat, meseleyi 

lt'l lllU 'ne halletmiştir. T abia"e · fahed · l'ıl'vr esı de bediiyyata hak t . 
e kaerj h 

dar akıllılığın tam bir enmuzeci 
iken, horos, rengarenk §afak ma

denlerinden dökülmüş zannedilen 

zengin ve muhteşem tüyleri, iç içe 

girmi~ akik ve yakut halkaların • 

etmesi icap ediyorsa, artık harikü· 
la<le f~nni k'e~if1eri ıayılamıyacak 
bir hale gelen, semada koca (Z~p 
pelin)i uçurup kuşları eski bir ma 
kine gülünçlüğüne düıüren, atlan
tikte (Bremen) vapurunu ititilme 
miş bir hızla kaydıran, hava azo • 
tundan (sun'i gübre), odundan 
(teker), kömürden (benzin) çıka
ran §U altın gözlüklü, kenevir saç· 
lı, golf pantolonlu kimya ınuhare
besi hazırlayıcıları genç (Herr dok 
torlar) vatanında eski bir fairden 
baıka bir §ey olmıyan (Goethe)yi 
ölümünden yüz sene sonra ziyaret 
edecek iki kifi bile bulunaınaz di
ye dü§ünüyordum. Meğer aldan • 
mıtım. Bir mezara inecekınişim gi 

bi soğuk bir ürperme ile açılan ka· 
pıdan içeriye girince hayretten do 
nakaldım. Burada ruhun aydınlığı 

bir tafak ziyası gibi yüzüınüze vur 
du. Evin içi talebe yatında çocuk

1 ~ tıa:za · ay'Van cinslerinde erke-
1(1 ·'~n d' · 1ll bil ışı çirkindir. Bunu 

dan yapılmıt ateıin gözleri ve lardan, kızlardan, ıık kadın ve er-

~ti . llleı? 1( . 
el'ı "e · · eçı, cılız, sarkık 

mercandan masnu cengaverane i

biğiyle, feragati nefis, mertlik ve tıil\ ahmak h ·1 k v• '1' }'a,tıında .. .. çe resı e er egı • kahramanlığın mükemmel bir tim· 
,. .. ek~,, Ilı ~ulunç bir hayvandır. salidir. iplik boyunlu, kuru ka· 

~ litfidı.ı, da u ad~ep burnu, adali f a.lı alık kısrağın yanında, alnın· 
i ~'. Çıplak ~ belı ve gergin göğsü 
111•allı ayalar üzerinden üfka 'r ettiği .. 

•ri b· . :;aman, zannedilir ki 
~·· ır ı1~h . 

litenah• a I ntzamı alemin na• 
>1:1~ 1 hau 

· C·· arını gözden geçiri· 

da perçemleri, boynunda yeleleri 
ve kırları dolduran kiınemeleriyle 
gergin at ne tanlı bir mahluktur!. 

~111 .. 1.tıeJJi .. · 
~ "' ka-:1· gı anlamakta üstat ve dişisi arasında yapılacak mu· 
ltı•tai h' ıın 'l Unan Her "Teke den 

Tavus, ceylan, sülün, aslan ve 

hemen bütün hayvanların erkek 

ttd· ır ltı b ,, •r. a ut Viicude getirmiş-
Ş~1' 

kayese bizi aynı neticeye götürür. 

~i l e"i "e rn 
iı •rrıakı utaarrız (Pan), ke- sebep yoktur. Kadının süslenme· ., l' ı ayak) 
~it llıaı hu arı, kıllı baldırla· 

İnsan cinsinde de dişinin erkek· 
ten daha güzel olması için hiç bir 

l~ •J rnu b 1 '1 .. tın g" ' uynuz arı ve çe· 
~ki OzleriJe ''T k . ·ı· 

~t •• e iatih . e e,,nın ı a-
tıtt aleaıd'ır M' k' . k ~ı 'ıteli h .. · ıs ın ıne 

l"lta oga a \ l'eae raaında da aynı 
, .. ı-q,\l i Yapılabilir. Tavukla 
~d ' tıaan a . 

tttlıekt Ynı cınse mensup 
en h 

aya eder, biri o 

ğe muhtaç olması, saçlarını bir u· 

zatıp bir kısaltması, hayvan kürk· 
lerine sarılması, frtraten güzel ol

madığının ve bunu kendisi de bil
diğinin kafi bir delili değil midir? 
Erkek suni süs vasaitine tenezzül 

etmez, zira erkek güzelliği huna 
müftekir değildir. 

keklerden, yatlı efendilerden mü

teşekkil gayet temiz ve mütehey • 
yiç büyük bir kalabalıkla dolu idi. 
Bunların hepsi de Almandı, yani 

bizim gibi tecessüsün oraya çekti
ği seyyah ve yabancı nev'inden 
vahi ve lakayt bir gölge yığını de
ğil. 

(Frankfurt)un zengin iki üç aile 
sinden birine mensup olan ( Goet· 
he)nin konağı kuyulu idi. O zaman 
lar kuyusu olmak bir aile için mü
him bir imtiyazdı. Ancak Roçild· 
lerin, Goethe'lerin kuyusu vardı. 
Umum için sokakta çeşıneler akar 
dı. Mutfakta ( Goethe) ailesinin 
muhte§em kuyusuna hürınetle bak 
tık. Mutf akın duvarları üzerinde 
dizili duran elli altını§ tatlı ve pas 

ta kabı (Goethe) nin annesinin 
ne sıcak bir ev kadını olduğunu 
gösteriyordu. Ev, olduğu gibi mu· 
hafaza edilmişti. Bütün pencere -
ler eskisi gibi çiçekli ve tül perde
Iiydi. Şairin hatırası bu evin her ta 

- ' Piyale ,, den -

Bihaber gövdeme gelmiş konmuş 
Müteheyyiç, mütekallis bir baş. 

Ayırır sanki bu baştan etimi 

Ömrü ehrama muadil bir yaş! 

Or~erim kendi hayalitımdan 

Sanki kandır şakağımdan akı~·or. 

Bir kızıl çehrede ateş gözler 

Bana giiya ki içimden bakıyor J 

Bu cehennemde yetişmiş kafaya 

Kanlı bir lokmadır ancak mihanim. 
Ah yarabbi, nasıl birleşti 

Bu çetin başla bu suçsuz b~denim? 

Diıi, tırnaklan geçmiş etime 
Gövdem üstünde duran ifritin. 
Bir küçük lahzayı irima feda 

Bütün aliyifi namu sıytın ! 

O BELDE 
- ·'Göl saatleri , nden -

Denizlerden 
Esen bu ince bava saçlarınla eğlensin. 
Bilsen 
Melali hasretü gurbetle ufku şaına bakan 
Bu gözlerinle, bu hüzoünle sen ne dilbersin 1 
Ne sen, 
Ne ben, 
Ne de hüsnünde toplanan bu mesa, 
Ne de alamı fikre bir mersa 
Olan bu mavi deniz 
Melali anlamıyan nesle aşina değiliz. 
Sana yalnız bir ince taze kadın 
Bana yalnızca eski bir budala 
Diyen bugünkü beşer 
Bu sefil iştiba, bu kirli nazar 
Bulamaz sende bende bir mana, 
Ne bu akşamda bir gamı nermin, 
Ne de durgun denizde bir muğber 
Lerzei iıtitarü istiğna. 

Sen ve ben 
Ve deniz 
Ve bu akşam ki lerzesiz, sessiz 
Topluyor buyu ruhunu giiya, 
Uıak 
Ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak 
Bu nefyü hicre•müebbet bu yerde mahkü uı. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rafında nefes alıyordu. Yüz sene 1 Faust'u bu masa üzerinde yazdı. 
evvel içinde canverdiği oda, mem· Bu lekeler F aust'un lekeleridir!,, 
leketin her tarafından yeni gönde dediği zaman kalabalığın son had 
rilmiı çelenk yığmlarile dolu idi. de varan merakı ve heyecanı, ışık 
Sanki ıairin cese~i henüz kaldırıl· halinde gözlerden taştı. Herkes o 
mamışh ve havada esen §An ve şe- mukaddes gölgeleri yakından gör· 
refinin ıtrı o sabah açmış iri bir 
kırmızı gülün kokusu gibi taze ve 
kuvvetliydi. 

Nihayet şairin çalışma odasına 

vardık. Kafileye kılavuzluk eden 
memur, üstü baştanbaşa mürek • 
kep lekelerile kaplı eski bir yazı 
maıaıı önüne gelip te "Goethe 

mek için, medeni nezaketi unuta • 

rak masaya yaklaşmak üzere ke.'1· 
dine bir yol açmağa çalışıyordu. 

Bu hayran rs\i:derde lekebr, mü· 
rekkep lekeleri değil, fakat bir e· 

bedi lacivert sem:ı.da, namütenahi 
yıldız serpintileri idi. 
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1499 Numaralı Gümrük Tarife 1 Haziran 1929 -
Kanununu Değiştiren Kanun 

- ilk kısmı dünkü sayımızda

ta. 338 
A- Yaldızlı, kabartmalı, yün toı;u \'e saire 

d >. lun1ı \ ' e ~rl taklitleri 

ta. 341 
C -
D -

ta. 342 
B • 

ta. 345 
B -

ta. 346 

7,50 
450 

14,00 

60,00 

Son ona (masura D fıkrasıdna ;'.l"azılıdır) 
kaydı \'e bu nuın:ırna~· O fıkra" lllh ·e l'dllmı,. 
tir. 

D- l\la ura ve iplik \ '<'ya menımcat te:r.gfth 
larına mahııus 1;:ılr IC\'Dnm. 10,00. 

E J{a!lnrıız, boyıiaız basma halinde olmıyan 
ham mcnaucattan metre murabbaının sıkleti 
70 (dahildir) gramdan 100 grama kııdar olan 
vo bir ıınntımetre murabbamda ÇÖZ&:'Ü ve atkı 
olarak : 

1- Sadeleri 2ı:s,oo. 

2- ;\levaddı saire ile mü1.eyyen veya mu 

rcttep olanlar 66.:>,00. 

ta. 400 
A- 180,00: B- sıs.oo. 

ta. 401 
1- 40 ipliğe kadar olanlar 80,50; 2- 41 deıı 

55 ııe kadar olanlar 87,00; 8- 56 dan 7ı'S !JC 

kadar olanlar 97,50; 4- 75 den yukarı olan -
Pamuktan ku,ak (Şal taklidi olanlar da 

lar 112,00. 
ı.~ _ Ktuarsız, boyaaız, baama lııılindc ol- dahUdlr) Bohça, omuz \'e bat, masa ve yatak 

mıyım ham mensucattan metre murabbaı sık 
IPtl 70 gramdan aaııtı olan ve bir sııntimetrı• 
murobbaında çö:ı.gtt ve atkı olarak: 

1- 50 ipliğe kadar olanlar 9S,:l0; 2- ısı den 
G5 ~ kadar olanlıır 101,00; S- 66 dan 80 ne kn 
dar olıııılıır 109,00: t- 80 den 3~karı olan • 
ıar 12.>,oo. 

JHTAR 1 - İpliklerin sayısını te5bltte bü-
1..illll lpllklerl ml'ydana geUren tellerin adl'dl 
ıuwuı dikkate alınmaz. 

2 - Kumaı boyunca devam etmlycn, fa -

l:irtUJcrl, perdeler, çocuk kundağı, ba~ rak ve 

ems:ıll hazır §Cyler, lpl'k \ 'C !!alre ile ı,ıemell 

veya sıılr maddelerle mUrctU>p olsun olın:ı • 

ıın 180,00. 

iHTAR - Bu nevi eı,y&;'.l'll mahsus top hıt· 
linde kumaşlar dahildir. 

ta. 402 
tHTAit - Bunlan d?Muran m:ıdd,.lerln re!! 

mi fıu.ıa lsc eşyadan o ıeslm alınır. 

ta. 349 kat nesçc dahil olan iplikler iplik adedini sa-
ta. 405 

ta. 4o2 
A-
B-

ta. 483 
.1\ • 
B . 

ta 484 

ta . 487 
A-
B-
C -

ta 488 
t\ -
l3 -

ta. 490 

2 CO 
5,rn 

9 50 
7,50 

12,UO 

15 Oll 
22 ;;u 
30.0 

50 00 
2000 

tllTAn - Bez.den meklt'p kitapları da da- yıırken hesaba d:ıhll edilir. 
blJdlr. 8 - Kuniaşın gerek &ık gerek seyrek, do -

llavlu, pamuk menoıur.attiln hauınm tal.ımı 
Tartrenlıı bn,ka mııhtt .. rtndr PU.rcdllmeyen 

her 11ekllde, yilz hnvlu!tn V<!I eabıınluk \'e !lılir tlnldcn "' 11or.sr>Jcııu 1ı ,. ır .rummlı\t {ııalr 

ta. 359 kunmuş yerlerlndl'kl ipliklerin \ıısatlsl nazarı 
itibara alınır. 

A -
c 

ta .~66 

A . 
B -
(' . 

ta. 367 
A -
B -

34 00 
20,00 

28 75 
41 00 
47 50 

fı- Kumaşların elkletl bonlara llA~·e edUen 
\'c çozgU ve atkı ipliklerinden mada ipliklerle 
yopılan benek ve em.wlrrlnln lUl.vcslle ha d 
ol:sn miktara güre tayin edilir. 

ta. 378 
Dcyazlatılmı, (k:ısarlı): madde 377 nln fık 

ralarına madde 877 ntn fıkralanndakJ muka
blllerlne )'Uzde 86 zammolunur. 

ta. 379 
Boyah: 

hnır eşyalar ve pe;ıh•ıruıl {top lıallnd~ ;el<'n maddelerle mlin•ttcp olsun olmasın) lH,00. 

terde dahildir.) 

A- St0,00; B- 130.00. 

ta. 409 
Fasıl baııı: (Keten, kendir, manllR l•enclirl, 

JUt \ 'e .alr iplik lmallna wya dokuma.ya elve
rl~U nf'batl maddelrr) ııuretlndr tlldll ve 4C>p 
nuru.ıraya (C) tıknısı llAve edUını,ur. 

tJ- Koko .. ıyafı \'eya ipliği 2,00. 

ta. 412 
A- l :- JUtten ve manlla kendlrlnden U,20 

ta. 494 
A
,\ -

ta. 495 

ta. 496 

ta. 497 

l.-
2.-

650 
12 0 1 

6,00 

5,UO 

e . 

35,0U 
47,03 
54 00 l- Aynı m<'ıısucatm top halinde boyahlan 2=- Slreden 26,00. Pencere camlan 

ta. 368 na madd Si'J nln fıkralanndakl mukabilleri· B- 1 :- ,JUtten \'e mnnlla l•eııdlrluden 20,00 A-1- 0,0017 ln('tre kalınlıtına kadayo.0011 
dahil). 4,00. 

1 - l\:ısnılı : Tek telli 
A-

ne yüzde 40 mmmolunur. t:- Salrcden 87,00. 

41,00 
53 00 
60 00 

2- Aynı men ucotın JptlJi boyalı, yollu ve ta. 413 2- 0,0018 den 0,002:1 kadar 
hlJ) G,00 S- 7,00. 

(0,0025 da-

B -
(' . 

S- K:ı arlı : blil<lllmü, (iki \ 't'Ya daha :ı.1-
yare telli ) 

A- 14 lnglll:r. numarasına kadar (14 nu
mara dahildir.) 47,00 

knrelllerlne madde 377 nln fıkralarmdakl mu 
kablllcrlne )'ilzde 50 zammolunur. 

S-- Her ne,,·ı boya u,, baıının haline getiril· 
mlıı; bir \'eyn mntcaddlt renkli olanlarla ıner-
1erlrn cdUml' olanlar (lpllfl merscri:r.e halin· 
de olanlar buraya dahildir.) Madde 8ii nln fık 
ralanndakl mukablllE-rlne yUzde 60 zammolıı· 
nur. B- On dörtten J,ıknrı 2.J lnglll:r. nlllllAra.. .. ı

rıa ~nı!ar (21 nunura dahildir) 69,00. lllTAU 1- Fasone, ı-,ıemell ve jakarb, da· 
~ :u İııgUl:ı. nuınarasındnn ),ıkon 66,00 maskotu, veya nakıslı veya madeni tellcr \le 

her nevi pullar ve ulre Ue mahlOt \'e mürct 
ta. 369 tep olan mcnmcat rllsumu asllyelrrlnln ytlı:do 
ı- Boyıılı, lı;tomııalı tek telli 25 fozlnsınn tabidir. 

A- 58,00; n- 70,00; C- 77,00. 2 - Kuma larm top başlarında ve kenarla-
J - Boyalı, lııtampalı: bllkülınüş (iki \ 'C rındakl ttnkll çb:gUere yukandakl 2 ve S nu-

daafı dynde telli) aınnılı fıkrnlar hükmün Un ıümulU yoktur . 

A- l4 lnglJl:r. nuınara8ına kadar (U nu
ı111ara d:ıhlldlr). 61,00. 

B- ı.I numaradan yukan U lnglllz numa 
rasın:ı kııdar ( 2-1 numara dahildir) iG,00. 

C- %t tnglllı. numarasından yukarı 88,00. 

ta. 370 
Glı\se \ 'CJ1l merıserh:e: 

ta. 380 
Tllller 'e muslinler. 

A- DUz tuı ve muslin, benekli ve madeni 
tl'llcr ile mnhlöt wya mürettep olanlıır da da
hildir. 

1- Kaaarsız 210,00; 2- Kaaarlı, boyalı Vfl 

rıı ı~tamııah S00,00 • 

JllTAR - MamuJAtma buııu!li bir m:ını.ara 
vermek için bir veya dalla :ı.lyacleel aynca 
bllkme, kıvırma rtbl ameli.relerle alelldelerln 

elen farklı bir fjekll lll3h<rus almıı:ı olan ( frlre) 
ipliklerin rUsumu rt'sml a.lının yUzde 10 faz
l:ulle istifa olunur. 

ta. 414 
A- 47 ,00; B- 31,00. 

B- 12,00. 

ta, 498 
Bu num:ırııya (glas) tablrlndc>n "IOnrn (oto

mobil ve salreye mahsus emnlyt.t camları, iki 
n~ya daha :ı:lyadc tabakadan mürl'kkep) ka
yıtlan llAve edllml,tlr. 

A- ı. ı- 1:s,oo; ı- 20,00; B- 1- 2ı,oo, 
2. 25,00. 

ta. 417 İHTAR - 492, 498, t9t, 495, 496, 497 ve 

Bu numaradan (keten) kellme!ll tıkanlmı,. 498 numaralarda l'll7.ılı e,yada.n yerli fabrlka-
tır. tar teessUs edip faall)·ete ba,ıayıncaya kadn~ 

ta. 417 
A- 12,00; B- 18,00. 

C- Sair mt'nsucat (lprkten gayri lifi me-
\'8t Ue mahlut olsun olmıısın) 18,00. 

ta. 418 
A- 50,00; B- 70,00. 

ta. 424 

bu realınlerln ürte lkl!I alınır. 

ta. 499 
A- 40,00; B- ~o.oo. 

ta. 500 
A- 60,00;. 

B- Çerçlveal afaçtan, alçıdan muka\'vadaıı 
ve diğer mevaddan 60,00 

ta. 502 

ta. s"o ı.ı;,r ..... ııt ' 
Uer nc\·I dtnılr \'{') n Çl'lll< (dört ııatıtıdlr· 

delikli ve ıuıtar boyntr nlan•:ı r cfıı 

ta. 523 r,... ııJ 
.ıı&J.l 

A- 1- Demir \ eyn çelik '13~' le' 

\e,>a ııerıt . 

ta. 524 ~· 
ı•n ıı:ı;ıl 

Demir \C'~a çelik telı muaYJ 
lorda keııilmlıı olanlar da d:ıhlldlr. ı-ıslıııııı: 

(Eıı ince ııol•ta .. ındaıı (geııı,ıık. ~ 
\cya kutur) illc;;llsü altı mııımetrt'' 1 ı;I ,ıı<'1 
tiııslne ı:;örr 5 19 , ·rva ~ZO nuın:ırııcı:ı, 

• 't'lıır • • 
lak veya profilli çııbul.l:ırdıın sJI. 

ta. 525 
A -
B. 

ta . 5 ~8 
A -
B-

ta 529 

5 
s 

" ı-uo"• ,~ 
F ontdan, demir Vf'yıı ('f'liktl'n ' ~ 

her nC'\1 raptiwlni nı bunl31·uı kllJJS ~ 
• tı-crll 

lı vcva katranlı bez ,.I! saire ile -•~tır· 
• ,dil""' 

olanlar da dahildir) kııydı llA\'e t: 

ta. 530 .pi 
(lıl'd; 

\'1'.s:ıltl nııldlyr tln~llttr. ) 11} ııırı ~ .,ır 
tckerlckkr \'e tcl•l'rlek çembf'rlerl ~ 
ı;nnıı (aııtıır bovalı olıoıın olm:ı!iln ). 

• •1,uıtt A- DirB<'kli dlnglllc•r ve her 5t 
lıır 8,00. 

il- Diğerleri 7 ,00. 

ta. 531 
A- Fonttıın, demlrdl'ıı knb3 nı» 

ııtı 10,00 

ta. 53'l 
O- J2,00. 

ta. 533 
Somun pulları ( roııdf l:ı 1 

tir. 

,,..,rJV 

ta. 535 °" .. ıo . 
A- 16,00: B- 1- 8,00; 8- ,,. 

11'" 
111" llcmlr mobllyR , .,. bıınhrın ak"ıı tlt• 

111111~ 

ta. 537 

rııya (al.snıııı ) kellme!I 11.h e ed 

A- l · S0,00. 

ta. 538 ıı"' 
-ttiııt 

F fıkraı;;ında (pipo açım ılll'tlrr) ~ 
ntaıı Aletler) konulmıı~tur • 

ta. 54 J 
(Annhtar) 

ı- l\ıı!iarsız: bllkUlmli' (iki \ 'eyn daha zl
yadP telli) 

B- Tül - boblno (perdelik tlll \ 'e aalr ııu
retle fasono tüller). 

Bu numaradan (kard ,·e) kelimeleri kaldı
rılmı,tır. (Kard) makine aksamının numa • 
raıımdndır. 9,00 tarları G97 nıınıııradndır) 

A- 5f;.OO; n- 70,00; C- 77,00. 
ı- Kaımrlı : blikUJmu, (iki \eyll daha zl 

)ade telli). 

A- H lnglll:r. ııumllr&ınn kadar (24 nunı:ı
ra dııhlldlr) . 81,00 

C- 24 lnglllz nunınnı.sından yukarı 88,0o 
S- Boyalı: bUklilmliş (ikl \'Cyn daha %1yade 
telli). 

A- 1\4 !nglllz nunuınısına kndar (on dört 
numara dahildir.) 87,00. 

B- l4 ten yukarı 2-1 tngUlz nuın:ınuıııııı l<a 

dar (21 numara dahildir.) 99,00. 
O- 24 lnglll:r. numarasından yulmrı 106,00. 

ta. 374 
10,00 

... 377 
Bam ( l\asnr sız ) 

A - Kasnrsıı., boyasız, ba ma h:ıllnde olmı · 
yan ham mensucattan metro mıırııbb:ıı sık

let~ 30 gram \'c ondan )~!tarı \ 'C bir nntl -
m~~ murabb:ııııda çU:r.gU ve utkı olarak: 

l· 16 ipliğe kadar olanlar 49,50; 2- 16 daıı 
SO a kadar olanlar 53,50: 8- 80 dan )ııkıı
rı 67,50. 

B- liasarııız, boya ız, basına halinde olmı
\'an ham m nsuc::ıttan metre murnbbaıııııı sık 
idi 200 (dahil) gramdan SOO gnmın ltadar 
olnn \ ' e. bir a:ı.ntlın tre mumbbaında çözgU n• 
atkı olaral<: 

l · 30 lpllğo kadıır olaıılnr M,50, 2 - 81 deıı 42 
ye kadar olaıılıır 67,50: S- 43 d<.'n M P. kadar 
olanlnr 61,00: 4· lll'l den Jul•arı olanlar G9,00. 
C~ Knsarsı:r., boya ız, b:ı!!ma halinde ol • 

ını)·an haın mcnsucııttan metre marııbb:ıının 

siklet! 160 (dahil) grnnıdan (200) grama lın 
dar olan •e bir :ımntlmetre murabbaında tür.· 
g-U \ 'O atkı olarak: 

1- ss ipliğe kadar olanlar 61,00; 2- s.ı den 
M Y\' kadar olanlar 67,00; 3- ın den 60 ya 
kadar olanlar 7%,60; 4· 66 dan yukan olıın • 
lar 8%,50. 

- Kasanız, boyasız ba."1Ja bııllndc olmı -
ynıı hıuu menııoeattan metre murabbaınm alk 
lıııtı 100 (dahli) sramdaa yüuru ırama ka· 
4lar olan Ye .,, Mnttmetre murııbb:ımda rllr.gU 
•• ıttla olarak: 

1- at lpHfe kadar olanlar 69,l!O; 2- ST den 
50 ye kadar olanlar 75,00; 8- lll den 70 ee kıı 
clar olNLIM 8',00 &- 70 cltoJ"UU.rı o~ 96.00 

ı- Kasarıız :316,00; 2 - Kasarlı veya bo
,·alı 8t:s,oo. 

ta. 381 
Bu numaradaki bütün eeya tarifenin dlfer 

maddelerine nakledlldlğinden madde boştur. 

ta. 387 
Sonunda bulunan parantez içindeki izahat: 

(lpcl< ve yUndeıı &'8.rrl lifi mevot ile ın:ıh· 
lflt \'e lr me\·at ile mürettep olanlar da da
hildir.) 190,00. 

ta. 388 
Bıı mnddc,ye ( knba tüylü ve tUyııUz örtU

lcr) 1bıı.re ı llA\·e edllml,tır. 100,00. 

ta. 389 
Bu nuın:ıradnn (kard) kellmt''I çıkarılmı, -

tır. Makine &k!lllmı nıımarııııına konmu5tur. 
(Safi \'eyn muhlfıt k~e)llhe edllmiı;tır.100,00 

ta. 393 
A
B-

ta. 394 
ı\ -
B-

ta. 395 
Pıınııılttnıı mamul örme C!JY•· 

33000 
480,00 

470 00 
32500 

A- 'lop bııllnde olanlardan k:ı arııı:ı~. kasar
lı, boyalı, fn!lonc, ıstanpalı, l~eınell, nakııtlı 

(madeni tellerle mahlfıt veya mürettep olsun 
olmruıın.J 

ı- Metre murahbaının slkJetl 50 '1'1l01dan 
olanlar (60 ı:-nım dahildir). 225,00. 

2- Metre ınurabbarnm alkletl 50 rramdan 
100 grnffi!l kadar olanlar (100 gram dahli· 
dlr.) 178,00. 

S - Metre mumbbıunm ıikletl 100 gram
dan 150 grama kadar olanlar (150 gram da· 
blldlr.) 100,00. 

4- Metre munıbb:lmm sıkleti 150 gram • 
dıın )Ukan olanlar 78,00. 
B- ParÇa hııllnde örme ~rapçı e&yaııı, ez 

cllmJe: Elbl!IC, fanll!, don, gömlek, kaşk ore:ı, 
omııı: ve boyun atkıııı, bat örtWerl, takkeler, 
corap, tozluk, elcJh·en, boyun bafı, eaç ağı , .e 
1alr bu gibi örmeler ve bunlann nl<!l&lllJ (kıs• 
men dlkDmlı:ı olanlar da dalilldlr). 

(!UC\'tıcldı ıınlre ile mllrcttep \'C gayri nıli-
retteo • · 

ta. 435 İHTAR - Veril fabrikalar tttssllıı edip fıı- tir. 

İHTAR - Bunları dolduran mevaddın res
mi fa:rla lııe eşya o resme tabidir. 

ta. 437 
Keten, rami ve mllmaııWerl ıın nebatı nıad 

delerden her nevl "apka \'O başlıklar "" IIA. 

ta. 440 
Ham nya temlzlenmlı:ı- (her §<'kilde) \'e 

kırpıntılar ve kllhnt. mamulAt hurdaları. Ba· 

aUyetc başlayıncaya kadar 50ı nuroaradukl 
resmin üçte Ikıl alınır. 

ta. 503 
A- 2.'>,00: B- •o,oo. 

ta. 505 
100,00 

ta. 510 
ta. 444 Camdan \ 'C mineden ve caml:ııştmlmı.,, por 

p (VWkanlze kauçul•tıuı) kaydı konulmUJ· R-leııden clUfmc, boncuk, gerdanlık, bllez.lk .... 
tur. 114. 

ta. 447 
i\.- 100,00 B- 280,00. 

ta. 458 
Alçı, ~mento ve kireç taı:ıJarı. 

ta. 465 
l\lanyıızJtler: 

A- ı.uıctaıtı, l- Hnm 75,00, 2- MnmulAtı 

nJC\'addı 6alre ile mUrettetep -.·eya ı;ııyri mü
rettep) 2.'500,00. 

B- Tabii karboni~·ctı rn:.ığlll'ZJom (Clyo -
berttt). ı - Ham cevher ~o.oo. 2- Teklls r.dll· 
m1, (gayri saf kalıılne) 6,00, S· MamulA • 
tı 450,00. 

ta. 466 

ta. 469 
A- Portlant tipinde çlmeltolar 0,60 B

Süperal111&n \'tı mnğnez~·omlu ı;lmentolar. 0,60 

ta. 471 

A- Çıplak wya l.dl maden veya nıaddeler
le mUretwp 100,00. 

ta. 510 
İhtarına (A fıkrasındaki ~~'&dıın adi ma · 

adin vr.ya bunların yaldızlarının miktarı cam 

lnrın nı!lfını tl'cavtU ederse bu nıaddelcrdrn 

mamul4ta mahsua rüsuma tAbldlr) kaydlh• 
ikinci bir fıkra llAH• edllml, Ur. 

ta. 511 
B- OUmUt ile mürettep veyahut altın veya 

gilmii5 ynldızlı veya kaplamalı maadlnl alre 
ile mUrctt.-p. 

C- FıkraıındakJ (adi) kellme81 kaldırılm13 
tır. 2:S,OO. 

D - Mevaddı "Bire ile fayrl mür .. tu·p 16,00 

ta. 512 
D- l\fc\.·addı ııalre ile ı;-a;nl mürettep .ao,oo. 

ta. 515 

Poçolnna, tebeıılr, kaolen, ııantorln, ıpat \'t.· O - ı~ıkrasındakl (adi) kelimeııl kaldırıl· 
ya tarifede gayri mezkQr enir taşlar , .e top- mıııtır. 
raldnr ve bunla.nn mUkellC'!leri. D- 10,0f. 

ta. 473 ta. 517 
Her nevt demir (font, df'mlr, ~ilk) kUlı;c 

veya kUtuk \ 'e hususi fonUar (ffrro fo fat, 

ferro nuığnezyom ,.e emsali gibi ferro alyııj
C- ı·ıkrasınm aonuna:- (Herhangi bir mu- ıar). 

A-10,00. 

ta. 477 

lıa!Ulln lı;lnde eritilmiş olanları vernlktlr.) 
Kaydl UAve olonmu~tur. ta. 519 

ta. 481 
A- 1.80, B- t,llO. 

Hallıı çelik ve hususi çelikler: 
A- Külçe, klitUk, çubuk( her profilde) 
B- Levha, 111ç, çenberllk veya ııerıt. 

ta. 542 

ta. 544 
İhtarı kaldınlını tır. 

ta. 546 ,ııııı 
ur.ti 

A- Altın \ 'C g\imli.; yoldı:ılı , 

ya t1t1.lr nadl~ madenli. 

ta. 548 
\ -

13 -

ta. 550 
A • 2 • 

ta. ~51 

A-

soO 
10~ 

I 

B - ,,i' 
rl-1..ıır. .,ıı 

C- Fıkra ı llll.\'e ed "' • ,eıır 
,a,ı.1:ı 

C- tJ.ıcrlerlnde bir \ c.)1l 

bu yn1.1 nlnnlıır 15.00. 

ta. 553 tır· 
Olıdlil• (lu~limesl) ı.:ııJdırıt"ıtŞ 

ta. 553 
B- 50,00. ~' 
ta. 555 ııtt 

..,ıct•• . 
natnr lı\nı (', çubuk (rll tfl .pJ'> 

tnhtn \'('\ n vaprıı.k hıtllııdt'• ,,.~IJll 
. • jl)tll) ,. 

8 - Frsrasındakl (l'<'rd 

rılmııtır. 

;J 
ta. 558 " ,,,,.,. 

. 1ı1ıı.r• • 
A- Adiler( ,·eya bO)ll ur· 

ıJJlllf 
(boyalı) kelimesi kaldır 

ta. 559 
,/ 

l~IJI! 
,e ,_ ı 

A- 2· Nikel, pirinç ,ıtl " 

ta. ~63 (bıııa' ""'°" 
Bu numarıınuı başınıa 

biri konulmustur. 100,o. r•" ) 
( Devarru y• 
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wpv.ınq vuvq 'urepvw ""Z!u!..<aw\•n[~l sapu 3( 

·!J·VN .. .11..<wq W!Z!Z• .ıı-'•H - :XVN3813LSV:X 
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asılarak) Alber .. Bırakınız beni ... Yalnızız ... Bun-

dan istifadeye kaıkıımayınız ... (Gözlerini kapar 
ve mihaniki bir hareketle açmıya çalışır.) 

TOP AZ - Matmazel.. Boıuna rol yapmaym~ 
aptal değilim.. Rica ederim düzeltiniz elib.eleri• 

lllZt ••• 

(Bu sözler üzerine kapı vurulur ve Ernes• 
tin ~iddetle kalkar.) 

TOP AZ - Giriniz .• (Daktilo girer. Topaza bir 
kartvizit uzatır) Pek ala .. Bi .. az durunuz .. Burada: 

bekleyiniz matmazel.. Matmazel Müt ! Şimdi itle• 

rim oçk ... Bu mevzu üzerinde konuımamız imkan .. 

aız .. lnıallah bir batka gün. 
ERNESTlN - Yarın olsun .. Nerede?. 

TOP AZ - Fakat ben yarın da buradayım •.• 

ERNESTIN - Buraya gelirim. İsterseniz bana: 

ımahtarmızı verirsiniz de gider evinizde beklerim. 

TOPAZ (Daktiloya) - Matmazele yol göıteri• 
nız .. 

ERNESTIN - Kovuyor muıuunz beni? •• U • 

t&nmaz adam .•• . (Bir tokat vurur) 

"'.nf'Fl.1tr NJpaurp."5' ap .TZ!JS -.ru.yQ Lru.1',p upunfO"f unu 
-Of!l·YP.G) ···f.upl'f/A.SJ u;;,g ··'Vl!.IWIPSJ 'ff::1fN ... W!P""Ja 

~nun•.ıo.tC!P <1N ··;, rauvdrııC !W 4<11 -'!B - Sl70J 
"'i, %1UHIUI .nıdv.t Aai "!q vuna ···!puaı 

-a '!lod - (.ı!uarsas Jt!l>fa'.J rumua_w) ZVdOL 
( ·.nnıuq t?.ı\oın~ep )f&m.mq 

>(IA'ıfj) ···wvpvw a..<!unuwawıv•w - SllOd 

;_znunsnm J!1.ınJg.8 npV1f 3U!J;)A U3Jl1J,- JZQS 

··wpapa .ınl(>t"*ial 1105 - ZV dO.L 

·mıııtı5 UW>fnA u!5! >pw.ıaA .ıaqwq az!S ... wıpvıu• mı 
.n,npıo ioq.ıvs ·np.ıo..<!5! uvpww.ınp 'iıwıv -"!i ap, 

.ı!q aun3 ·wnp.ıg.8 auaB q•qu ng '!pap ".ııpw!p(aı 

.l!q mnın Ulrl{!Jawy Pfl;>q ınaunp apa.ıa:>uad aı 
-..<gq uıznıng 'J!P!tıaıpıp uız•doı •!pu~nw ua.ıaA 
ıuı.ıvı•qv.ıv JVJ!ZU'81 a.<a.C!paıaq ıt1uo ···aısv.<ıw 

-ıo iımuvpıy ···w!"a .ıodv.ı aJO>t!WO}( ···aap.ıapıaıt 

.ıa aıaH ·npıo aı!q aıu•.<ııinnv "'l!q•ı ıpuvıdoı sa11 

.aaH ·ııtıuıS. ap nuns'~~ ·· .ıaıu!qaJJV aıvpvw ·wnı 

..nıo i!aıaı.<gc uwıv.< uı~t.ıap np.10-'!.aaııgl nunu.<oq 
zıuı• A. ·mnp.ıg.8 wp•Jf .ı!q ua.ıa19g.8 nuntıAoq aP. 
.;ua:>uad ··mı1tıwıp5 a..<a..<!uaa "'!i! nq .ıo.<ıdw..< !.I 
-aquv1qvq .. una ·np.ıo..<!pa JOl.lft! uapa.ı~:>uad ~ua5 
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Sahne VI 

MUHTEREM IHT1Y AR - TOP AZ 

(lçeriyc muhterem bir ihtiyar girer. Beyaz 
favorili, asil tavırlı biridir. Ciddi ve düşünceli 

' ilerler. Topazı resm1 bir tarzda selamlar.) 
MUHTEREM IHTIY AR - Mösyö Topazla mı 

müterref oluyorum? .. 
ı MUHTEREM IHTIY AR - Hayır efendim, hu· 
raya gelişim yardım istemek için değil, bilakis yar• 

ıt_ı k .. 
uım etme · ıçın ... 

TOPAZ-Evet, efendim ... Bir emriniz mi var?, 

(Yazıhanenin yanına oturur.) 
TOPAZ-Te,ekkür ederim, efendim ... Evveli. ,.-

müşerref olmak isterdim ... 

1 • M. IHTIY AR - Müterref olmak mı? .. Herkes• 
~e alakadar olmak zaafını gösteren ihtiyar bir fi
.lozof ••• ismim .• Oirenip de ne yapacaksınız .. Size 

,, ___ _,, 
~ "9"'" na .1•d•A' ,,<n .1!8 .. !ua "!1Ula1 !"!I 

_.,:J:l;{!wıaJI uapu!•!pua'( "!lil'f'faı -'!q !llu•q.ıaq 'fa;, 
- "f !qaıaB •zıwıfv8 ·np.1n11. uıap uvpuı.nı.ıvz uıueıu 
• UVlfn'f !Wa:nr .t!q ap.taff! 'f!ZllU afA~8- JZQS 

· i. !Pap "*N - )f VN38 'J3LSV)f 
-a:rıqvs ng - JZOS 

i. u~p.ıgB !m !u!•!pua:x - :XVN3H ,3LSY)f 
···afoH 

Jf!'!~)f ""ıf!lap nq Ua.ımauninp (ll'V !U~ "WR.IOAIUft 

!U!Ş3:>~3(!A! ap ap!Bl!n ··ıı..<vff ".11..<eff - JZOS 
"'Ull 

·•mıp5 nı!o uvd-5 nuoS - }(VN3B,3LSY)I 
.. !l~ ıa11a.ıvq !A! >(OO uvpmn!np, 

•Wn apa:>!J~ l11lp.:f .. O iım'VIUV Uvt>(Oj - JZOS 
··a•A.- }(VN3H ,3LSV:X · 

•...ap.(O Ua(a.8 '1f,Z1Wl(>f'V (aAAa zy ".uiııy - JZOS 
"ıp 

-•uıvıp.nq ıuı!111v1dv !l!H - }(YN38 13.LSV)( 

ızos - )IVN38 13ıSV)( 

111 au40~ 
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marladık azizim ... Görütelim ... (Muhterem ihtiya
ra) Heaabı gördük .. 

M. IHTlY AR - Hem mükemmel bir hetap ~ 
fendim ..• Tebrik ederim. Müsaadenizle gitmekten 
b&fka bir itim kalmadı .. 

KASTELBENAK - Tabii değil mi ya? .. 
M. IHTlY AR - Yalnız .. Sizden bir ricada bu .. 

lunab'ilir m;yim? .. 
KASTELBENAK - Nedir o?. 
M. IHTIY AR - (Vemikel) e ait malumatın 

alt tarafını kopya edebilir miyim? .• 
KASTELBENAK - Muhterem ihtiyar. Sizi 

çok açık göz görüyorum .. 
M. IHTlYAR - Bu bahsi kapıyahm o halde ... 

Müsaadenizle efendiler .. 
KASTELBENAK - Size bir fey söyliyeceğim, 

'durunuz! ( l\1 uhterem ihtiyar bir kenara çekerek 
yavaşça) Kapıdan geri geri çıksanız çok iyi olur. 

M. IHTIY AR - Niçin? .. 
KASTELBENAK - Korkarım tahammül ede

mem, tekmelemiye mecbur ·kalırım ..• 

M. IHTIY AR - Hay hay efendim .. Hay hay .. 
.(Geri geri gider. Kapıya yaklaşınca kaçar.)' 

---·~·,, 
-.to'( !W u;xı uwpwn.ınwaw ·;. nw .ıoıC!J!I! z.ıurf•f'Uf 

lUllJfd uvpzıuızŞ• 'WP!:J - XVN3fl7~ısvx 

··; znanuo.Cmpolf uvpuo 

apprq o - (.>ft:.ıt?>ft?q aunz!}A Jf~P Jf!G) JZOS' 
'"PIPH - :XVN3813LSV}( 

···az!ua•aı..<~ ızıuı!ıpı:>y - (!zq<llSUW) JZOS 
·zvwıo 

11.1.ı-'vq U!5! !'!PUa>( ng ·.ıapa dv:>! wı!ı(>puqv ı.ıvi 
-ıp ıdV>( ~.l!\a>tm ıwı.ıqvs !Jl(ag ·wpmq~A!(U!P V:>ZIS 

-vAıad mn.ıninuo>( zıupı A. ·ıpvıhq a.<!wıaA •n• •ı 

-apv au!pua:x ·npn.<nq nu.ınq. •ıvıo npıo J(VJJ•Anm 
ap.ı~i! ızwq zvdo ı '"1!1118 - :XVN3B,3.LSV)( 

• ;, Z!U!S!W .ıaı..<~ !Z!U!!!pawa\1! ıunıw 
-unınq a..<au ua1pn.ı~8 dvtaq apreq o - ızos 

· .l1t>fll ıunre:> >f05 uıuftu! l(am 
•JaA n~q nq U!5! aıasam .I!<{ W!'!~WH<{ !U!JU'( 
'P.L ··mıaw::> - (anaPP!H) )IYN38,3.LSV}( 

a .<at zaaq!pa ınwarvq 
- v1 au 'ffll!'!lzn.C !>t! n~ ... JO - (!qwy) 1ZOS 

"W!PI!' 
-ap a(!q vpU•Jt.1• .:1 ... ;, ıw vı!.ı•q ng - ( ıınıcq arıaı 
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~A~';ELBENAK - TOP AZ 

KASTELBENAK - İtte bu kadar!. 
TOP AZ - lıte bu kadar!.. 
KASTELBENAK - Bir daha böyle bir serse

ri gelirse ben varken gelmesini söyleyiniz.. Az 
sonra görütürüz... ( Süzinin dairesine giden kapı -
dan çıkar. 11oımz yalnız kalır.) 

MÜŞ - TOPAZ 
(Mösyil Müş görünür.) 

MÜŞ - · Bonjur azizim. Sizi gördüğüme bilse
niz ne kacla1 memnunum. Pek çok sevindim. 

TOP AZ - Bonjur müdür efendi .. 
MÜŞ - Birçok defa ziyaret tetebbüsünde bu

lundum ... Fakat her defasında bulmak kabil olma
dı ... Hakkınız da \'ar ... Şimdi iş içinde yuvarlanı
yc.rsunuz ... Hem ne işler .. 

TOP AZ -- Evet ... Hem ne işler... Haberiniz 
var demek? .. 

MÜŞ - Tabii ... Her sabah sekize doğru tatlı 
bir heyecan hissediyorum ... Üç tanzifat arabasının 
geçtiğini daire.min penceresinden seyrederim. Bun
lar üç muvazi yol takip ederler .. Ayni süratle iler
lerler, asla biribirlerini geçmezler .. Üç fırça tatlı 

Ferma-U 
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SOZI - Reji ... Bir defa daha tecrübe etmeıine 
müaaade et ••• 

KASTELBENAK - Şekerim .. Tehlikeli bir iı .• 
SOZI - Bunu ben iltiyorum .. 
KASTELBENAK - Öyle olıun ... Cesaretinizi 

azıcık daha arttırmak için nipnınızı da takınız .. 
SOZI - Veriniz (Madalyayı alır ve Topazın 

göğsüne takar.) 
KASTELBENAK - Saat aekizde neticeyi te

lefon ediniz bana .. Makıimdeyim .. Geliniz canım .• 
SOZI - Sahi .. Müddeiumumi bekliyordu. 
TOPAZ (Korkarak) - Müddeiumumi mi? 

Niçin?. 
KASTELBENAK - Niçin olacak .. Yemeie da· 

•etliyiz ! .. (Çıkarlar) 
TOPAZ (Yalnız kalınca biraz düşünür. Sonra 

mahfazayı tekrar açarak içinden bir kağıt çıkarır. 
Açıp okur.) - "Maarif nazırı •• Mühendis Mö.
. JÖ Topaza hiclemeıtı feykaladesine binaen itbu 
maclalyaJI takdim ecler. (Başını sallar sonra k arar 
'Vermiş .bir tavırla daktiloya dönerek) Möıyö Re

f Jabo\ey\ l:lar&ya set\rm\'&. (Dakt\\o çıkar. 'ropaz 
.~, 

~ ~ "f~ be'k\eY.) 

~-- \wılııi) 

• l Kntı!!•un~p al!uqa.ı.<as 
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-wı 'w!puap !!cı•J. - (s15l,1!Aas) HY AlıHı ·w 

··an ' . 
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... , Z!U!Ja.udw.< ftWIZ!( 11•1111ıdw.< aN 
""!PA•H ··ıa.<!unu•nq 11•3ızy - HY AlıHı ·w 

···ıaı 
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··ı.!w lfOJ3aA!W(!P 

• a.ıbu ızv.< 'wvuvde.< nunq .ıa,3 - zy dOL 
... z!u~pa 'm!puap 

'z!u!pa ıa.1vıa3 - ( nı!ssaqomw) HVAILHI ·w 
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sozı (Okur) - Topaz! Yerin kulajı Yar; 
poliıin aözü ... KoyuYer ilikli kemiji; Jolua bo1 .. 
lanm deliği,, imza "bir dost,, Şakadan batka bir 
teY deiil bu ... lmzauz •• Böyle saçma teJlerle beni 
korkutmıya mana Yar mı?. 

TOPAZ - Ya bu! ... Bu sabahki Vicdanı umu• 
mi ıazeteıindeki f U ıatırlar: 

BELEDiYE DAiRESiNDE BiR 
REZALET 

"Gazetemiz istihbar heyeti mühim bir irtişa 
meaP.lceginin izini buldu. Biribirini teyit eden ig. 
tihLaratımıza göre belediye azasından biri adi 
hizmetlerde kullanılan arabaların alınması için 
lazım olan parayı meclise kabul ettirdikten sonra 
bu arabaları yüksek fiyatla belediyeye bizzat ken• 
disi ~tmıştır. Bu iş yapdmak için ortaya ismi ko
nulan adam, ahlaksızlığından dolayı işten çıkan• 
lan sefil bir muittir. Yakında rakamlarla isimlerini 
neşrederek bu mücrimleri hesap vermiye davet 
edeceğiz .. 

SOZl - Rejiye söylediniz mi bunu?. 
'iQ'P .. "l.-\\&'fU ... Bata ae\en çekilir •• Ben'-· 

.... ~ WWj.._ W. .... M)rm ... ,~ 

"'J.nq ıpaıap aN- nflra&1:US~ 
·.ıoı!P! !mam.1npm !W!pua11 apanug u~u!!z 

~ ···i!mua.ıf~ ızımuw.ısa 'm•p• "8 - zy dOı 
.. i. .ıwA aN - )IYN38,3LSY')( 

ZVdOı- HVAl.LHI ."W-)IVN381:USY}I 

HA au4es 

( ".n?){Rq ~do.ı, aua.CJ aA aKgKSQw 
.11?A!ltfl 'tm?do.t ·ıaı!.5 µa5! ){~uaq131su}I) 

"l1t>f11J "'Wl>(IA!( 11A11Za;> J!q 'ıaA3 ... WIUOA!pa 
.ıw.ı11ı ... wn.10.A!pa ll!Plll.L .. w!paıt! •ı•q .ı!q W!'f!!W 
•·1aA3 ··wn.ıo.<ıwuft !U!la3aJaA J•Uai az!• uı,ıııı 
·U•>f'lnlot nq 'w!P03J3 - (ana.11aN) ZVdOı 

""!q!I i!m.ıa111a3apa 11KpJ '111.ıvpvdw.( aı 
-.<~ 11.<9n .. .ıap!i!Jta:S u1t3 11Jf11f1RW ··a.Aa•m!)I ··;. u!• 
-.1mqa1a1u!p z~ awpı ı•ıp .:1 ... v.ıuos u11ı11np10 11a3 
-apa l•J(VJ•Anaı vpunuoı !q!I ıa11.ıaH ! ID!.ıaı.<~ı nu 
.. nt daq a.ıa(!q!I U!Z!S ·· .ıvA aınznı au a.<!wip(a5 un 

'•!puap wıu•:l - < t?:>µr.;)l?qt?fl) llY Al.LHI ·w 
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itte .. (Pencerey~ gider; yavaşça perdeyi aralıklar). 
bakınız, madam.. Gene nöbet beldemiye batlamıf .• 

SOZI - Kim bu kuzum? 
TOP AZ - Şu kollan ııYalı adam.. MaYİ ön -

lüklü .. 
sozı - o, kötedeki bakkal, ayol! .. 
TOPAZ - Hayır madam, hayır! ... Gerçi köte· 

deki bakkala çok benziyor .•. Fakat o olmadıiı mu· 
hakkak ... O deiil .. 

SOZI - Kim öyleyıe?. 
TOP AZ - Poliı !. .. 
SOZI - Sizi mi ıözetliyor? .• 
TOP AZ - Anlıyamadığım da bu ya madam ..• 

Pencereye hiç de bakmıyor; hiçbir Yakit .. Bir de 
sahte tenuiye ~mirciıi var .• Sokaktan tarkı söyli· 
yerek bet altı kiti geçiyor günde... it meydanda 
madam, meydanda •. Hem ıizin bir ıeyden haberi· 
niz yok .. Y aklatan felaketin emarelerini ıizden bu 
güne kadar ıakladım . 

SOZI - Böyle bir ıey varsa eier nifin sakla· 
dınız? .. 

TOP AZ - Sizinle Kastelbenaka haber vermi • 
ye ba\dqw o\...Aıimı aamyo~dum •• Bakıma m&• 

..._, ~ .. ,, • wka ..... '-1'8. a\a-. 

~ 

., s!u!~ıam.ıaııeB ••nt(amm .1!& ·- zy dO.L 

.. uapu!q(•l( '.1.1-'•H - SOW 

· ı. !W uaptf!.ıapa'!::> - zy d0ı 
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·;. •JtO-' ıaı •ı••q tnw ıazww111w - zy dOL 
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Dördüncü perde 

Sahne 1 

sozı - KASTELBENAK 

(Süzi ve Kastelbenak koltuklara otunmış

lardır. Somurtkan bir haldedirler. t ki:>i de ci
gara içer. Kastclbenak birdenbire kalkar, sa
atini çıkarır.) 

KASTELBENAK - Ama utanmaz adam ha!.. 
Saat dört buçuk oldu.. Halbuki ikide ıelecejimi 
söy\emqtim. 

SOZl - Be\k\ biT yeTde iti çıkmıttu. FU&t-. 
\el -.S-'-!.•~ .s~ . i ' ·! .• ~ oa-.vnU.a\.. . . . 

r 



Güzellik Kraliçesi 
Ya:r:.an 

Mediha 
MUnir 

- . . ~ . ·"::ı' • ~-" .... 
~na bir şey söyliyeyim mi, ben 1 barıyordu. Bir kadından güzel di· 

t 
lama.mile muhalifim egv er ye bahsedildiğini duyarlarsa gay--- , ~ un birinde bir kızımız olsa ve ri ihtiyari biribirlerine bakıyorlar. 

~ k.12111112 güzellik müsabakası - Sanki: 
trmek istese mani olurum.. - Bizim kızımızı görmemi~ 

~k anki kızları olmuş ta müsa· ki .. demek ister gibi bir hal alı -
od aya girecekmiş gibi sinirlendi. yorlardı. 

ada b' v b" k .. ır aşagı, ır yu arı gıttı. 

~~Bu sözüme dikkat et, ne o
•· ne olmaz eğer ben ölmüş ol • 
""Ilı b 'l 'ak 1 e, sen onu müsabakaya 
it ~atnalısın. Eğer bunu yapmı.z 
,~ 0calık hakkımı sana hela l 

<!'rn. 

1(. • 1(. 

~~~ni evliydiler. Evleneli henüz 
tc ları olacak kadar zaman 
Çtneın· · 'İn' l ıştı. Genç erkeği bu kadar 
ır endı' hA d' l . b' tiııd ren a ıse gazete erm ı 

~ e oku.duğu güzellik müsaba • 
~ ına ait yazıydı. Açık fikirli ol -
ııaıs~na rağmen bir türlü bu işe ya 
ıılln arnıyordu. Nedense bir kabahat 

saadeti için yaşıyorlardı. 

t~~Yada her fey yavaş yavaş 
lla, 1 ıl~l' .. Yalnız zaman müstes -

0 k ... Bırçok hadiseler arasından 
end' )İt . ıne yol bulmuf, bir hamlede 
lrıı •en eyi birden af mıştı. 

)U:.~ arada bir kızları olmuş, bü· 
a Uf, on sekiz yaşına girmişti. 
~:ha anne çocuklarına çok düş -

lldiite Ad . ·ı· v. llıtn r., eta onun ıyı ıgı, o -
ladeti için yaşıyorlardı. 

s·. 
tU 1rıcik kızları çok, ama çok 

~eldi. 

~ .. 1~an~.' değil şurada, burada 
h dunyada ondan daha güzel 
. t ~ enr k b 1 ... .. h l' ı i 3' ız u unacagı şup e ı 

Bir adet hükmüne girmiş olan 
güzellik müsabakaları gene yapı - · 
lıyordu. Gazete sütunlarında mü -

sabakaya girenlerin resimleri çı -
kıyordu. İçlerinde güzelleri çok -
tu, falcat hiçbiri onun kadar, kız -

ları kadar güzel değildi. Annenin 
kalbinde bir arzu canlanıyordu. 
Kızını müsabakaya koymak. Fa -

kat ilk evlenclikleri zaman koca -
sının söylediklerini hatırlıyor ar -
zusunu açıkça anlatmaktan çeki -
niyordu. Bu çekingenlik bir müd· 
det devam etti. En sonra karar 
verdi. Kocasına söyliyccekti. 

"' "' "' 
- Bunlar da ne çirkin şeyler .. 
- Öyle hakkın var! .. 
- Kızım bunlarla kıyas kabul 

etmez .. 
-Evet. Fakat bilmem cesaret 

edemiyorum; kızımız müsabaka -
ya gırse .. 

- Evet girse, hem neye gir • 
mesin, niye herkes onun güzelliği· 
ni görüp takdir etmesin.. . 

Baba adeta bir çocuk gibi se -
viniyordu. Kızının, kendi güzel 
kızının da herkes tarafından be -
ğenilmesini istiyordu .. 

Kız müsabakaya girdi .. 
Kazanamadı .. Nere 

lursa f e aitlerse gitsin, nerede o· Baba müteessirdi. Kafasını yo-
lcı:.\ 0 •Un bütün gözler muhale • luyordu: 
Le Ollun Üzerine çevrilirdi. Hatta - Tevekkeli dememişler, kuz· 
q r gij 
llıı kı ıelde bir kusur arıyan, bu· guna yavrusu anka görünür diye .. 
•uru skanç kadınlar bile onun ku Elaleme eğlence olduk! .. diyordu. 
~el ~u bulamıyorlar, çaresiz gü - Bunu duyan bir arkada~ı: 
fa~ Usursuz güzel demekte itti- - Eseflenme, dedi, iyi ki kaza-

B~d~:orlardı. namadı. Şimdilik elaleme eğlen -
i'u tun bunlar, babayla annenin ce oldunuz, halbuki kız kazansa 
~ıl~ı:.unu okşuyor. Kızlarına ba - idi, bütün aleme eğlence olacaktı. 
hi ıgını, kızlarının beğenildiğini Zararın neresinden dönülürse 
sıettik l . d ' ':::--___ erı zaman koltukları ka· kar ır .. 

~vlet Demiryolları ililnl~ 
Haydarpaşa Liman Arazısı dahilinde ve Uman Rıhtım binası 

;i~~~ndaki eski ahşap büfe yıktırılarak yerine 4000 lira bedel ke
ı · lı kargir bir büfe yaptırılacak ve 7 sene müddetle kiraya ta

\~· olanların istifadesine verilecektir. Böyle bir büfeyi işletmeğe 
t~~p olanların şeraiti müzayedeyi anlamak ve bu bopta tanzim 

B •len müzayede şartnamesini görmek Ü7.ere Haydarpaşada Yol 

.~' MUfettişliğioe müracaatları ve 300 lira teminat parasını ha· 
"'111 ol k "' ara müzayede günü olan 15/6/933 pazar günü saat 15 de 

•Ctı:ne Müfettişliği dairesinde hazır bulunmaları. (2504) 

tirh.800 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası, 21 Ha
~ıa cıı~ 1933 Çarşamba günü saat 15,30 da idare binasında yapı
teca .tır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde be-

t lıraya c:atılan şartnamelerde yazılıdır. (2480} 

•a'd ı,.JOOO ton kömürün münakasası 24·6-933 tarihinde Anka
}'a ~ Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğü binasında 
'i/1 :tcaktır. Fazla malumat Haydarpaşa ve Ankara'da idare 

tneler' d b d ın e eşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazı:ı-
ır. 

(2)09) 

llakı· 1 1 ~000 ton kömürün havıai fahmiyeden muhtelif limanlara 
" 

11
1 nıuoakasası 24·6-933 tarihinde Ankara'da Devlet Demir

,,o arı · ı 
llıalu ış elmc Umum Müdürlüğü binasında yapılacaktır. F atla 

nıat Haydarpaşa ve Ankara'da idare veznelerinde beşer li
'•Ya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. \2508) 

~ın. ~;kara - Kayseri battı üzerinde kılıçlar istasyonu civarında 
t,ı3 b ,000 de vakı taşocağından çıkanlıp teslim edilecek 8000 
15 d alastın l<apalı zarfla münakasası 25·6·93:5 pazar günü saat 
~tı e .Ankara'da idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara 

ncıınde beşer iitaya satılan şartnamelerde yazıhdır. (2510) 

Is. 2 inci iflas Memurluğundan: 

Kurtuluşta Reha apart. otur -
makta ve Sultanhamamında kun· 

duracılıkla meşgul bulunmakta o

lan A. Paragamyan Ef. iflası 

29 - 5 - 933 tarihinde açılıp 
tasfiyenin adi şekilde yapılması
na karar verilmiş olduğundan: 

1- Müflisten alacağı olanların ve 

istihkak iddiasında bulunanların 
alacaklarını ve istihkaklarını ilan· 
dan bir ay içinde 2 inci iflas dai
resine gelerek kaydetirmeleri ve 

delillerini (senet ve defter hula -

saları ve saire) asıl veya musad

dak suretlerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafina hareket cezai mes

uliyeti müstelzim olmak üzere müf 

lisin borçlularının aynı müddet i

çinde kendilerini ve borçlarını bil· 

dirmeleri. 3 - Müflisin malları· 

nı her ne sıfatla olursa olsun el· 
lerinde bulunduranların o mallar 
üzerindeki hakları · mahfuz kal -
mak şartile bunları aynı müddet 
içinde daire emrine tevdi etmele
ri ve etmezlerse makbul mazeret
leri bulunmadıkça cezai mesuliye- , 
te uğrıyacakları ve ruçhan hakla" 
rından mahrum kalacakları. 4 -
11 / 6 / 933 tarihine müsadif 

pazar günü saa 14 te alacaklıların 
ilk içtimaa gelmeleri ve müflis ile 
müşterek borçlu olanlar ve kefil

lerinin ve borcunu tekeffül eden 

sair kimselerin toplanmada bulun· 
mağa hakları olduğu ilan olunur. 

(4188) 

11 - ~AKIT 5 Haziran 1933 _"'!!!!!!!!!l" 

T~QKiYE 

llRAAT 
BA KASI 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RAl-lAT-bOi;Q 

Nafıa Vekiletinden : 
Malatya, E taziz ve Erzincan vilayetlerinde f ırat nehri üze· 

rinde yapılac?k muhtelif açıklıklarda betonarme ŞIRZI, SUL
TANMEUK, ILIÇ ve KABEN MADEMı köprülerinin inıaııtı ka· 
pah zarf usulile münakasaya konulmuştur. Köprülerin keıif be• 
delleri mecmuu "160659,, lira "95,, kuruştur. Münakasa 2 Tem• 
muz 1933 pazar günü saat 15 te Nafıa Veka'etinde yapılacakbr. 

Münakasaya yalnız, bir gözü en az 40 metre açıklığında 
betonarme veya kargir bir köprü ioşasmı teahbüt ve iyi bir su· 

rette ikmal eylemiş olduğunu ispat edenlerle bu derece fenni 
ehemmiyeti haiz olan ve asgari ''200,000., liralak bir intaah bir 

defada muvaffakiyetle yapmış olan ve aynı zamanda yukarda 
yazıla şekilde bir köprü inşaatmı bilfiil ve müstakilen idare et· 
miş ve betonarme inşaatında tecrübe sahibi bir mühendis istib· 
dam etmeyi kabul eden talipler kabul o'.unur. 

Münakasaya gireceklerin yaptıkları işlere ait vesikaları mil· 
nakasadan iki gün evvel Yollar Umum Müdlirlüğüne göstererek 

bir ehliyet vesikası almaları ve tek lif mektuplarını münakasa gü
nü saat 15 e kadar Nafıa Vekaleti Müşteşarhğına vermeleri il· 
zımdır. 

Istiyenler Münakau kağıtlarını görmek üzere Nafıa Vekl· 
leti Yollar Umum Müdürliiğüne, lslanbul ve lımir Nafıa Baımü• 
hendisliklerine müracaat edebilirler. 

Münakasa ~ağıtları 10 lira mukabilinde 
vazım Müdürlüğünden satın alınabilir. 

Nafıa vekileti Le
(2518) 

Büyük TAYYARE Piyangosu 
Yeni Tertibin 1 inci keşidesi 

11 Hazirandadır. 

Bu keşidede Büyük ikramiye 35.000 Liradır. 
Mükafat 50. 000 Liradır 
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M. M. yE. SA. AL. KOM. dan: 
--rli f rikalar mamulatından 

5$.u · - ( boz renkten elbise -
• • l • 

lik kum •alı zarfla münaka-
seya koıın ~ . ihalesi 5 tem -
muz 933 ç mba günü saat 15 
tedir: lsteklikrin §artnaıne ve nü
munesini görmek üzere her gün 
ve. münakasaya girmek için o gün 
ve vaktinden evvel teklif ve temi
nat mektuplarile Ankarada M. M. 
V. SA. AL. komisyonuna müraca-

f atları. · (3079) (2555) 

M. M. VE. SA. ~L. KOM. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatından 

330.000 metre çamaşırlık bez ka
paulı zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 1 temmuz 933 cumar
tesi günü saat 15 tedir. İsteklile

rin nümune ve §artnamesini gör -
ti mel< üzere her gün ve münakasa
/'" Y~ girmek için o gün ve vaktin -
& den evvel Ankarada M. M. V. SA. 

AL. komiysonuna müracaatları. 

Ucuzluk böyle olur 

Lira an 
itibaren 

(3081) (2557) 
.y. .y. .y. 

M. M. VE. SA. AL. KOM. dan: 
Yerli fabrikalar mamulatından 

310.000 metre çamaşırlık bez ka
palı zarfla münakasaya konmuş -
tur. lhalesi S temmuz 933 cumar· 
tesi günü saat 15 tedir. lsteklile 
rin nümune ve §artnamesini gör . 
mek üzere her gün ve münakasa· 
ya girmek için o gün ve vaktinden· 
evvel teklif ve teminat mektupları 
ile Ankarada M. M. V. SA. AL. ko 

Ismarlama kostüm 
Hereke ve Fesane kumaşlarından 

En iyi malzeme kullanmak ve iki prova yapmak 
şartile meşhur bir makastar tarafından dikilecektir 
~ ............................. . 

misyonuna müracatları. 
(3080) (2556) 1 

~ ~ "' 1 
r M. M. VE. SA. AL. KOM. dan: 

Yerli fabrikalar mamulatından 
65.000 metre kaputluk kuma! ka
palı zarfla münakasaya konmu, -
fur. lhalesi 3 temmuz 933 pazar· 

Yerli Mallar Pazarı 
lstanbul : Bahçekapı 

(415'7) 

tea i gün Ü saat 15 ted i r. 1 s teklil e- lll•---::E:üiillill-----• ı .i///////ll""m"ırıruınınııınıımmıııııııııııımınn1ıınıımıııııııınıııııııtııııııınnnııuııınıı·ıınıııınıııııııınıııııııııııııııııınıı1ıınmıın ıı 1111ıımıtflllllhııınınıtınııııııııııı11111111tıııınıt1111111ıımıııwımıılllll111ıııtıuıııııııınıımıııııımıııuınıtlllllıt-r.::: "~ 1111ıuııııııı11ıııııımıı111nuıııuı ıııuıııınıı uııuııııııuıuııuiltlllllıı ıııııa.,nı ıııııuınııınuı~ıııııınnıııtııurııııı ı1111ıııaıııuıııııııu11nıııııu11ııwıııUJııı11uııııııı1uııi1uııııııiillüiııııuıııı ıııııuuıınııııuııı11mıııiııııııq1111Jlllruııııuıııuuuı 

~~kn~:~:~;;g~:~:a::::~a~:~~ SEYRiSEF AiN ,, Gümrük ta.rif esini deg-iştir en kanttı1 
girmek için o gün ve vaktinden l\leıkczl idaresi Galata köprüı aşı n 2623 fg) 
evvel Ankarada M. M. V. SA. SahcA,sırt,cıMilhilrdarzadeHnn 22640 

1
1 KANAAT KüfüphaneSİ 

AL. komisyonuna müracaatları. lzmir • Pire • lskenderiye 1a 
(3082) c2558) Postası I tarafından neşredilmiştir. Fiyah 50 kuruştur. 

~ Jt. ~ • \ 1 Haziran i929 tarihli gümrük kanun ve tarifesile beraber 75 kuruştur· 

1 Z M I• R ı Ankara'da Akba kitap evleri ve lzmir'de yeni kütüphanede bulunur. M. M. VE. SA. AL. KOM. dan: 
K 1 fi 1 1111tııııı11ıımıııımııınmıını11mıııınnııımımıımın111nnııınnıı111ıınnıımıınıırmıımııı11mıımıımuıınıııırııııııın111ınııPaı11ın1ıııımııııuııııuıımıııııuıııııııııınıı1nıııırıaııın11uuııınıııınnııııımııulın"'ııımıımnııııııı 4 1 8 6 apa ı zar a yeri fabrikaları 6 HAZiRAN SAL( 1 l DE 1111ıııuıııııııııımıııııı11111ııııınııuıı111ııııııuııııuuıınıuı11nuıııııııı ıı11nu1ııııııııun111ııuııuıııınıııııuııııuuıııuııuıııı11uııııııııu1ııııııııı uııııııırıınıı ııu11uııııı ııı11111ıııı uıııUJlllııu ıııı11unı ıııııuııdJlllııınıu 

mamulatından 50.000 metre boz•-------------• 
renkte kaputluk kumaş alınacak _ Trabzon Postası 
tır. İhalesi 18 haziran 933 pazar 
günü saat 15 tedir. İsteklilerin şart 

Karadeniz 
lstanbul ikinci İcra Memurlu • 

ğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer kunduracılığa müteallik 

name ve nümunesini görmek üzere 7 Haziran Çarşamba 18 de 
her gün ve münakasaya girmek i- Galata rıhtımından kalkarlar. çivi, yumak ve aairenin 11 - 6 
çin o a-ün ve vaktinden evvel le - Dönüşte Tirebo'u'ya da uğ· - 933 pazar günü saat 9 ila 10 
minat ve teklif mektup)arile An _ ranılır. (2536) da lstanbulda Marpuççularda A-

karada M. M. V. SA. AL. KOM. ••------------ but efendi ham önünde açık art-
nuna gelmeleri. (3070) (2395) Or. IHSA~ SAMI - .. tırma ıuretile satılacağından talip 

• • • Tifo ve Paratifo Aşısı olanların mezkur gün ve saatte 
M. M. V. SA. AL. KOM. dan: Tıfo ve Paraıifo h3stalıklarına tutul- mahallinde hazır bulunacak me • 
Yerli fabrikaları mamulatından mamak için tesiri çok k3t'i mu3fiyeti 

535.000 metre yazlık elbiselik bez pek t!min bir aşıdır. Ecza dt!polarında 
bulunur. (40001 

muruna müracaatları ilan olunur. 
(4164) 

ka1talı zarfla münakasaya kon - illı•-------lllliı•ı-ml' 

;a:§~:~si ~:~~s~,aa~61~~:~:~ i:~ r'lllllll~lll~~lllllll!lll"~~llllllll~I~ 111 ~~I ımmııınııııım~ı~ıı~~l~mnıı~ı~ııııı~111 
t~~lileri~. §artname .;e nüm~nesini ~-: Selinik Bankası • 
gonnek uzere h.er gun ve munaka- .~·:__. L 
saya girecekle~in o gün ve saatin- f::_.~ Tesis tarihi : 1888 t 

den evvel teklıf ve teminat mek - ~~=: S • • 30 000 000 f k ~ 
tuplannın makbuz mukabilinde :::~ ermayesı . • • ran il 
An1tarada M. M. V. SA. AL KOM- - idare merkezi : IS1 AN BUL ~ 
nuna vermeleri. • ~ 

Türkiyedekl Şubeleri: B . (3076) (2461) 
* • • 

M. M. V. SA. AL .KOM. dan: 
Y eıııli fabrikalar mamulatından ~2 

320.000 metre ç.ama§ırlık bez ka- ~~ · 
pah zarfla münakasaya konmu§ - ~~-,~ 
tur. ihalesi 19 haziran 933 pa • -:. '="" 

lstanbul (Galata ve lstanbul ) lzmlr İ 
Samsun • Mersin • Adana E§ 

Vunanistandakl Şubeleri : I! 
SelAnlk. Kavıtla. Atloa. Pire E==i 

~art~i g~~ saat 15 tedir. Jst~k: :~ Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap-
lılerın numune ve §artnamesını -= lan küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 1 
==~ç~:r :~::::::~~:~ tilr~ııı~ıııı ıııı~ıı~~ooııı~ıı~~mnınııı~~~ıııı~ııııııııoo~ıı~ı~ııı~~ı!~l~lllll~ll~~ıı~ııımmıııın~ıı~ı~~ııııı~~~ı~ııı~ıı 

F-

... ene1 Ankarada M. M. V. SA. 
AL KOM. nuna müracaatları. 

(690f:) 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehaaaısı 

Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi: Mehmet Asım 

Ne§riyat mür:lürü: Refik Ahmet 
V AKIT Matbaası - İstanbul 

TALEBErtirt VE HALKlrt BÜT<lrt 

iHTiYAÇLARlrtl GÖRECEK 

YENi ÇIKAN 
En doğru ve zengin 

TALEBE CEP LÜGATLERi 
Fransızcadan Türkçeye 

Ragıp Rıfk• 50 kuruş 
Türkçeden Fransızcaya 

75 kuruş Ragıp Rıfkı 
Almancadan Türkçeye • 

50 kuruş Mehmet Alı 
Türkçeden Almancaya AJi 

75 kuruş Mehmet 

Sabş yeri: 
d• ikbal kütüphanesi ve Ankara 55 

d
. 39 

AKBA kitap evi ır ~ 

Nafıa Vekiletinde11.,:,. 
. . d" . He bıl •·•' Dizel motorlu 10 adet on iki tonluk yol sılıo ırı .. t•" 

rıe ~.. r· 
ait yedek alat ve edevat mubayaası kapalı zarf usu 1 

119;; ç•d, 
kaydile münakasaya konmuştur. Münakasa 2/Agustos ak•lll~ 1' 
ıamba günü saat 15 de Nafıa VekAleti Müsteşarlık ııı d• J.

0 
1 

1 T 1. 1 • 1 . 1 k .. Aokar• ı·M" yapı acaktır. a ıp erıo şartname erı a ma uıere bePdi• ·~ 
lar Umum Müdürlüğüne, lstanbul'da Nafıa Başoıll (24~) 
müracaatları ilin olunur. 


