
HASAN O/ONYAll 
Tabii limon, portakal ve turunç çıçe.derinden mumhzer 90 derece bir M 

rik:ıı san'attır. lngilterenin Atkinsonu, Fransanın hakiki J:ın l\larina Farina'sı Al
aıanya'nın 4711 i ne ise Türkiyenin HASAN KOLANYASl da o dur. Hastalara 
bayat ve şifa verir. Sinir, nevrasteni, çarpıntı, heler,anı kalp, bayıtınlı < ve bütün 
a.lılmı a~abiye zamanlarında bir bayat arkadaşıdır .. Derecesi yükse< olması dola
yı sile masaj için yeganedir. Memleketimizin bütün kibar rical ve nisvanı, büyük 
hanım cfendıler HASAN T\OLONY ASl istimal ederler 

Glaeş iş 
Paranizı yüzde 20 varidatJa kapatır. 

Antika, mücevherat, her türlü bono 

EmlAk alım satımı 
Her iş ve düşünceniz için mutlaka 

Güneş iş'e Geliniz, 
Fabrika ve ticarethanelerin iş ve adreslerini bekleriz, 

12 Klnuno111nl 1913 

lstanbul lir aat Bankasından : 
Sıra 

No. 
92 
93 

94 

Senıti 

Üs1<üdar 
Üsküddr 

" 

" 

MahaHesi 

Selami 
Selman ağa 

Yeni ma
halle. 

" 

Sokak 

Si'ihtar bahçesi 
Atlama taşı 

Cınsi 

Hane 
Dükkan 

ve üstü hane 
Mango Hane 

Emlak 
No. 
38 
48 

59 

Hissesi 

Tamamı 

.. 

" 

Hisseye g~re 
muhammen kıy. 

800 T. L 
2500 

" 
900 

" 
500 " 95 

96 
':Jl 
98 
99 

Kadıköy Rasim paşa 
Yeni mahalle 

Uzun Hafız 
Yeni kuyu 

Dükkan 
Hane 
Hane 
Hane 
Hane 
Hane 

16 
196 

5 
4 

18 
33 

" hıOO 

~40 
375 
180 
205 

•• 
Kandılli Kandi.li 

" 
" " ıco " " 

" .. 
Mektep 

3/10 
113 

3/10 
3/ıO 

" ,, 
" 
" 

ihale bedeli ve pey akçesi nakten veya gayri mudadil bo"osile ödenmel< Uzere yukarda yazılı 
gayrı menkull3r açık arttırma ite sahlacakbr. ihale 12 - 1 · 933 Perşembe gi:oü saat o:ı beştedir. 
Şartname Bankamız l<apısana asılmıştır. ıstiyenlerin yüzde yedi buçuk pey akçelerıte müracaatları. 

<6747) 

I•--• Dr. lbsan Sami ---• 
öksürük şurubu 

Oksürük ve neles darlığı bo~maca 

ve kızamık öksürükleri için pek te 
sirli ilılçtır. 1 leı eczanede \ e t'Cza 

depolarında bulunur. -

UııkUdar İcra l\lemurluğundan: 

Tamamına. 5500 Ura kıymet takdlr edilen 

tstanbulda Has:ınpaşa Sckbnnba§ı Yakupağa 

mahallesinde Kalaycı sokağında atik 26 ccdlt 

26 - 28 numnralı mna bahçe ve mll§temi· 
ıa.tı bir bap hanenin altı hisse itibarile 3 

hissesi 2300 Ura mukabilinde birinci daire

cede ve 900 lira mukabilinde ikinci derecede 
ipotektir. Arttırma Üsküdar !cra memurlu· 

ğunda icra edilecektir. Birinci arttırmad!r. 

Satış peşindir. Vergi tanzifiye ve tenvirlye 

ve vakfiyeleri ve belediye rusumu borçları 
mUşteriye aittir. MUşterilerin yüzde yedi 

buçuk pey akçeleri vermeleri icap eder. Bl· 
rtnci arttırması 14 - 2 • 933 tarihine müsa

dif Salı günU saat 14 ten 16 ya kadar Üs· 

Mc M. V. Askeri Fabrikalar 
Umum müdürlüğünden: 

A'ınacak ma zemcnin c r.si 
Elektrik motörü ve teferruatı 
10 ton elektro:it tutya 
40 ,, adi tutya 
1 ,. fosforlu bakır 
1 ,, mağnezli bakır 

Krom, nikel, volfram, vanadyum, kobalt, 
mo' pten 
l, 5 ton nikel 
1 ,, alem nyom 
Demir saçlar 
3 ton bohça!ık saç 
10 ,, çelik levha 
96 kalem zımpara taşa 
Bilya ve bilyalı yataı.i1ar 

lha:c tarihi 
2.i. 1. 933 

" 
" 
" 
" 2S. 1 - 933 

" 
" l. 2. 933 

" 
" 8 2. 933 
n 

Saati 
13,5 

tt 

14 
.. 
" 13,5 

.. 
14 

" 
13,5 

.. 
14 

" 13,5 

" 
1 

kUclar icra dairesinde yapılacaktır. Satış 

D&I'tnamesl 21 - 1 • 933 tarihine mUsadlt 
istanbul, Bahkpazar Maksudiye Han No. 18 cum~rtest gUnu Dh'anhıın<'ya talile edile -

Pafta ve erkekler 
Freze ve testereler 
19 kalem makkap 
21 kalem tethio yağları 
Muhtelif eczayı kimyevıye 

" 
14 

11-1.- 933 13,5 ·-~ Tel. 20670 - Telgraf GÜNEŞıŞ ~--· celctir. lü:c1:ırı Tapu slcllllnde sabit ol -

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından : 
Menşe 

.. 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Yaprak 
Kırın ta 
Pul 

Kartal Kabakulak 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 

Atina Ba. B 

" 
" 
• 
" 
" 

Bafra Ba. B. 

Akhisar Kahp 
Gayri mamul 

• 
., 

lzmir 

" 
" Taşova 

Konya 

Muhtelif 

" 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 

1 
2 
3 

Pul 
Tonga 
Kmntı 
Pul 

" Kmoh 

Toz 

" 

Den!t 

313 
381 
462 
365 
469 
404 
449 

2 
3 

70 
7 

16 
29 
19 
22 
34 
11 
27 
48 

114 
84 
32 
36 

2 
1 

105 
218 
115 
28 
98 

190 
tı9 
163 

53 
540 
173 

Miktarı Y eki'ın 
Kilo r.. 
3527 .... co 
4533 
5487 
47.9 
32ô5 
5411 50 
6056 32949 

105 
106 

2956 
104 
263 
495 
321 
367 
541 
163 
441 
753 

11l6 
1343 

427 
635 
48 
l3 

5631 
11699 
6160 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

50 

50 
50 
50 

50 
50 

50 

50 
50 

::Sl67 50 

2255 50 

5426 50 

71 

23491 
1125 50 
4640 

10581 50 
6353 
6600 50 
2348 50 

28792 50 
8984 

Cem'an yekfrn 4986 136786 
Galata Maliye şubesine vergiden borçlu Bank Belj pur le· 

tranje Aksarayda sinekli bakkal Redif paşa konağında mabçuz 
menşe, mikdan, nev'i ba'aya yazı!ı 136786 kilo tütünü açık art
tırma suretile sahlacaktır. Satıı günü bu ayın on altıncı Pazarte
ıidir. Saat onda başlayacağından fazla malumat almak ve şerai
ti ıanlamak isteyenlerin satış gününden evvel Galata Maliye Şu
btsioe satıı. günü mezkW' konakta maliye memurioioe müraca-
atlara. ( 124 ) 

mıyan ipotekll alacaklılarla diğer altıkada· 

ranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak -

larmı ve hususile faiz masarife dahil olan 

iddlalarmı ua.n tarihinden itibaren 20 gUn 
zarfında ve evrakı mUsbltclerile birlikte 

blldirmeıerı; altsi takdirde Tapu siclllile sa· 
bit olmıyanlar satı§ bedelinin payl!l§mıısın

dan hariç kalrrlar altıkadaranm icra \'e it· 

la.s kanununun 119 uncu n>·vldesine göre 
tevfikl hareket etmeleri l~z.ındır. Daha faz

la malümat almak tstiyenlerin 932 • 690 nu

maralı dairedeki dosyasına müracaat etme

leri ua.n olunur. 

lııtnnbul DördüneU İcra. M<'morlutundruı: 

Tamamına beş yüz yirml iki lira kıymet 

takdJr edilen Tophanede Firuz ağa mahalle

llinln Hacı Kılınç çıkmazında atik 33 numa

ralı mukaddema hane elyevm elli iki metro 

ktı.sur santim mUrabbamda 25 ada ve 515 

çap numaralı bir kıt'a arsa açık artırmaya 

vazedil~ olup 14 - 1 - 933 tarihinde 

§8.rtnamesi divanhaneye talik edilerek 27-

2-933 tarihine müsadi! Pazartesi günü sa-

at 14 ten 16 ya kadar İstanbul dördUncU ic

ra dairesinde saWacaktır. !şbu gayri men

kul birinci artırmada takdiri kıymeti teca

vüz ederek altı yüz aıtmııı lira bedelle müş

terisi Teotan efendl üzerinde bırakılmış ise 
de müteaddit ihbara rağmen arttil'Illa be -

delini teslimi vezne etmediğinden tlstUnde 

bırakılma karan bozularak 929 tarlhll icra 

kanununun 124 Uncu maddesi mucibince tek· 
rar arttırmaya vazedilmiştir. Taliplerin yev· 

mi ve vakti mezkQrda !ııtanbul dördUncU 
icra dalreslnde hazır bulunmaları. Ve gene 

tamamına bin otuz lira kıymet takdir edi

len Tophanede tl.rtızağa mahallesinde ter • 

llkçi sokağında atik 25 numaralı mukadde

ma hane elyevm 21 ada 517 çap numaralı 

yüz üç metro ktlaur santim terbllnde arsa 

açık arttırmaya vazedilmiş olup H - 1- 933 
tarihinde §artnamesi dlvanhancye talik edl

lerek 27 - 2 - 1933 tarihine müsadit Pa
zartesi gUnü saat 14 ten 16 ya kadar açık 

arttırma suretile satılacaktır. Arttırmalara 

iştirak için yüzde ycdl teminat akçesi alı -
rur. MUterakim vergi vakıf lcareleri mll§te-

rtye aittir. Mezkur 929 tarihli lcra kanunu
nun 119 uncu maddesine tevfikan haklan 
tapu siclllerile sabit olmıyan ipotekli aıa -

caklılar ile dlğer alA.kadaranm ve irtifak 
hala sahiplerinin bu haklarını ve hususile 

faiz ve masarite dair olan iddJalarmı llAn 
tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı 

mUsbltelcrlle bildirmeleri ıa.zımd!r. Aksl hal· 
de hukları tapu slclllerlle sabit olmıyanlıır 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalrr· 
lar, al~kadarlnrm iııbu madde! kanuniye ah· 
kA.mına göre hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak lstlyenlerin 931 - 30 dos· 
ya numaraslle memurumuza mUracaauarı 

llA.ı:ı olunı.&r. ' 

" " 
" al atı " " 14 

EJ-eler ,, ,. 
Yu ;arda yazılı malzeme hizafannda muharrer gün ve saat• 

lerde pazarhkla ihaıelerl yapılacaktır. Taıipleria t•rln••' iti• 

her gün öğledtn sonra; pazarlığa girmek ıçin de gün ve ıaatin-
de teminat ile mürac~atları. ( 162 \ 

KARYOLAve%~;::s~şya 121/2liraya t~!;:1. 
Sirkeci Ebüssuut caddesı Tel. 22652 

Çocuk. Kesme, Kemerli, Amerikan sistemı çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelit renk 
terde karyolalar hastane ameliyat odalan malzemeleri ucuz fiatla satılır Her türlü 
ölçüye cöre sipariş dahi kabul edilir. Fabrıkad:ı ve Eminönü, Sellnlk Bon• 

' mer•esl ve Yerli Mallar Pa.z6r1nda da avnı fiatla satılır f 

lstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Osmaniye Telsiz istasyonu binasında pazarlıkla bazı tamirat 
ve tadilat yaptırılacaktır. iştirak etmek isteyenlerin teminat ak
çalarmı hamilen şehribalin 16 ıncı Pazartesı günü saat On dörtte 
Başmüdüriyette müteşekkil komisyona muraca&t eylemeleri. ( 1 ~5) 

fatih sulh birinci hukuk hUimliğin· 
den : Ismail Hakkı bey ile Cemal beyin 
şavıan mutasarrıt oldukları Fatihte Zey
rekte şah hoban mahallesinde eski 41 
yeni 71 - 69 ve 4. 2 No. k4gir ikiye 
münkasim biri S diğeri 4 oda)1 ve tah· 
tında bir dük~ Anı Terkos ve elektrik 
tertibatını havi 171 arşın bahçeyi müş
temil hane izalei ~uyu zımmında 14 şu· 
bat 933 Salt günü saat l 4 tc Fatih 1. 
H. IH.kimliğince tarafından satılacaktır. 

müseccel ve gayri müseccel hak sahip· 
terinin 20 gün zarfında vesikal:ırilc mü
racaat edip haklarını tesbit ettinnediklerl 

takdirde gayri müseccel hak sahipleri 
paylaşmadan hariç bırakılacaklardır; talip 
olanların kıymeti muhammineleri olan 
5800 liranın yüzde onu nishetinde pey 
akçalarını müstashi ben yevmü me zkurda 
hazır bulunmaları ve ihalei müteakip 
bedeli müza yedC temam en ve peşinen 
teslim edilmediği takdirde müzayede fe. 
sih edilece~i ve farkı fiat ile zarar ve 
ziyan bılahükürn müşteriden alınacaktır, 
Artırma bedeli muhammine J.;ıvmetİnin 
yüzde yetmiş beşini bulmak 14zımdır. 
Aksi takdirde en çok artırmanın taahhii-

dü baki kalma'< üzere gayri menkul on 
heş gün nihayetinde yani 5 maıt 933 
pazar günü saat 14 129 uncu maddedeki 
şeraite te\'3fuk ettiği takdirde en çok 
artırana ihale edilecektir. .Keyfiyet ilAn 
olunur. (6237) 

lstanhul ikinci Ticaret mahkemesin
den ; 1 Jarbiye mel. tehi müdüriyeti vekill 
Anıkat Süleyman Tevfik bey tarafından 
Sirkecide Küçü c lsmail paşa hanında 

12 • 13 N'o. d:ı mukim iken mezı,ör 
ticarethaneyi terk eden mütahlt Abdili· 
kadir beyin ikametgAhının mcçhuliyed 
usul en tevsik edildih ten sonra il Ah en va
ki tebligat üzerine gelmedi~inden gıya. 
hında icra edilen tahkikattan ve ibraz 
olunan evraktan bahsile ittihaz edilen 
muameleli gıyap karannda dahi keza i!A
nen tebliğ edilmesine rağmen gelmemiş 
\'e itiraz da etmemiş olduğundan hey eti 
müctemia' :ı te,·di 1.ılınmıştır, ;\]ah'.eme. 
nin muallak bulunduğu 13·3 9.'33 tarihi. 
ne müsadif pazartesi günü saat 14 te 
gene mahkemeye gelmez ve bir ,·ekil 
göndermek suretile kendisini temsil et
tirmezse mür>rez evrak mündert>catını 

ikrar \'e kahul etmiş addolunacağı ve 

muame14tı gıyabi) enin muteber sayılacağı 
tebliğ makamına kaim olmak iizere ilAn 
olunur. (fö!46ı 

Diş tabis:lerine 
Oiv:ınyolu Biç!,! Yurdu ittlsalindekl 

diş muayenehanesi devren sarılıktır. Oiş 
tatıihi :\lccit neye müracaat edi!mesi. <6113) 

SAHlEl: MP.:HME"l ASilıt 

Umum1 Neşrlynt MlldUrll: FlKRP:'T ADU. 

V .t.KIT JıSATBAASl - lSTANB\JL 



Gazi Hz. nin seyahll eri 
Reiaicllmhar Huret.eriDİD aeyabatlerine 

paıar gllnl baılayarak eYela Jlar•J• IODra 
Babkeair, KDtabya, ye Menine gitmeleri 
mabtemeldir. Refakatlarında llrbsat VelrlU de 
balanacalctır. 

itD&T ADUll9 

HA8TANS 

lNTlBALARI 

Yakındaı 

VAKIT'te 

16 ncı Yıl • Sayı: 5394 c u. A' ıs . Kinuauaaal (1 lDd ay) - 1933 idare Telefonu: tl.'f10 Sayıu 5 K.urq 

Meclis dahili istıkrazı kabul etti 
Memleketimiz phirl•I ara .... cla h!!~ .1ollyle aalrllyat 

•• ---·-· 111 

Sehrler için getiri' en tayVareler Y efilk&vde ha11rdır. 
Türkiye şehirleri arasında tayyare ile yolcu nakliyan . yapılm~ı için h~kılm.~t 

.. T · ki b il ·daresi namı alnnda şahsiyeti bükmıyeyi haiz bir teşkilat vu-
ur ye ava yo an ı " 

cu~c ~etirm~ğe k~1r h v~rn:~~~rAmerikadan getirilen tayyarelerin dün Yeşilköydc uçuş 
tecrü~c~:~ • ,.:p~J:nı~ vea muvaffakıyetle neticelenmiştİr. Tayyareler öJltimüzde~ Pazar-

• 1ı ki Y 'lkö d n sabah 7 S ta k~karak ıki saat 
tesi , eya Salıya seferlere baş yaca ar, eşı Y .e be 1 ·' fal dadı 
15 dakikada Ankarava varacaklardır. Bu husustaki ha r er ıç sayı anmız r. 

...................... ~ ................................................................. .. 

Bir tt:h ikeli oyun Moris Şövalye 
? talik davasmda 

mu oynanıyor Karı1ıua l1i muamele ettijlae 
Bir kaç hafta enel, Dalmaçya 1emla etme1e hasar 1 

aahillerinde Trau tefu'indeki Ve· 
nedik ulanlarmm bazı Yuıoslav • 
Yalılar tarafmdan tahribi ile çıkan 
hidiaedenberi ltalya ile Y uıoslav· 
1& ufuklannda bulut ekıik olmu • 
yor. V akta bef, on gün kadar bu • 
lutJar açılır ıibi oluyor, fakat bu 
hal çok devam etmiyor, tekrar ye
ni bir bidiae veya pyia ortalıiı 
llulandırıyor. 

M.14-.1- 1a;, Trau ~ 
üzerine y.......,...... .... ,.. ... 
lif etmitlerdi. ttal:vamn YupelaY
,_ hudutlarında asker topladıim-
dan korkmutlardı. Hatti bu endi· •orls" şa..ıye 
te Yuıoılavyanm müttefiklerine Holiwt, 1, ,A.A - Ywoı. 
bile sirayet etmi9ti. Küçük itilaf Valle, dOn Pa
zümreai yuiyeti tehlikeli bir te • r ı'te b o c a ı ı 
kilde ıördüiü için Belırat konfe • Ş6nlye aley• 
!'anamda üç memleket arasında bia~e bir bo-
d --L-~ tmek ıanm• da••• aiml teması m11111Uaza e 
ınabadile bir kitibi umumilik ih· •ş::~~. bu 
daama karar verilmifti. Bundan davaya baka• 
aonra Yuıoılavyada bidiae mü· mahkemede 
aebbiplerinin ortaya çıkarak ken • demiftlr ki : 
dileriai teslim etmeleri biraz va • ••Ywoaa'• k~ , 
zi,_ aükGn ıetirmi,U. fi ber vakit iJi Ba talaba başha 

Aradan çok saman seçmedi. muamelede ba tmil aldutu söylenen 

liimriik ittihadı yapdacaiı taJI&• bil• yemın edebilirim. ~ . k~~ar 

• 
lstıkraz 

12 Milyon liralık 
olacak ve 20 yılda 

ödenecek 

! Tahvlllerıa ıda• 10 yıl 
aoara Nf ayacak. ikramiye 
veltfa iti kur'a ite7apalaeak: 

ANKARA, 12 (A. A.) - Bü • 
7ük Millet Meclisi buıün Reiı 
Vekili Huan Beyin riyasetinde 
toplanmıfbr. Radyo kanun li · 
yihuının ıeri Yerilmesi hakkın· 
daki Bqvekilet tezkeresi okun • 
mut Te 1932 senesi müvazenei 
umumtyesine dahil bütçelerin 
muhtelif f aııl ve maddeleri ara • 
ıında 125 bin küsur liralık mü· 
nakale yapılmuına ait kanun ka· 
bul edilmiıtir. 

Hudut Te ıabiller ııhhat umum 
müdürlüiünün 1932 seaeti büt • 
çeıine 1000 liralık IDUJISUD tah • 
ıisat konulmuı ye tütiiD inhiıar 

400 Milyonluk 
Koca Çini EUn 

JAPON 
Ordusunun 
MIKTARI 

40,000 
ASKER 

idaresinin 1932 senesi Mitçesin • Uzak Şarktaki harp hem kanlı, mitti. Bu YeCİaeDİD Çinle Ja ... 
de 3S bin liralık münakale yapıl· hem acıklı bir tekil aldı. Japonlar, harbi tam yeridir. Ve~ g,. 
muı hakkındaki ananlar mü. Çinin kendi toprağı içinde ellerini l'etle ıiriilecek aafhaJar .......... 
zakere Te tasvip edilmiftir. aallıya sallıya yürüyorlar. Hattl 400 milyonluk &bl, ,,,..... .,.. dafe 

Seyriıefain idaresinin 1932 koca bir ıehri müdafauız tes • ml bir ihtilü halinde 1afl1all aiu
ıenesi zarfında yapacalr iıtik • lim alıyorlar. Japonyanm ~u yeni Jetin yanı ltqmcla uyanık, m.te.tl 
rua Maliye V.wlıtlace kefalet • tecavüze ~yırdıiı askerin miktan yete deT ,,dunlarile ;lril"" 
a. -.._.. 40}ia bDJt. Y..U f.Ka.U •ttifj .W. ~,"1400 
.... .. ~ ............ , ... topraldudalsl -- it~ Jiaii ......... ~ ..... 
W edilmit ft .._ JilitUld, lk • har~7W" ıalip p)iyor, bu si- mllletin tecaridne brp "8tila 
ramiyeli dahilt MtilErP .. ldmi • riilmüt " ititiblN teY delildir. dünya kollarmı bailayıp aeyin:I 
daki kanunun müzakeresine ıe • Merhum bir hakimimm .,Mulim kalmaktan batka bir feY yapama • 
çilmiftir. olmak zalim olmak demektir,, de- yor. 

Bu münsreMle IÖa alan Re • 
fik Şnket Btr (lmür) teklif e • 
dilen kanamıııa deTletin millete 
ye milletin cleTlete kartı zaten 
menut ol .. karfıWdı itimadmın 
teyidine yarı,acalı cihetle çok 
pyani dikkat olduiunu itaret e • 
derek demittir iri: 

''Daima milletin hayatına, te • 
rakkiıine teall4k eden en cezri 

(Ali taralı ıo 1111cu IOf/lf amutla) 

--K-ap·;;;n bi;ba;ka~.; = 

alacaklıları arasınd 

ltaiya ile Arnavutluk aram~ :::d:!z:.~:aZ Janet Makdonald 1 Yarınki sayımız 
Yatlak hük6metinin dahili aaJiti 0 mamUI yGaOnden ayrd- Al•caldll•r n••••• ı, 1ta11k•• ••••• Ala .... .._ 
aı Çlidı. Bundan sonra da Ama • yarkt bıı ba1larım111n bmbina• 1 6 
mulaafaza için 1921 tarihli muahe- :::;: kıqabkb karar ver.d~k. I All .. Ylcet a-. .. hmet Fethi Ber ll•h••t ...,,-:... .. 
d • . d ltal d ukerl Her ıeye ra;meo çok ıyı doıt l ( Y•aıaı le .. ,.-,., .... ~ 
ere iltina en ya an o'arak kalacajıı. Her ıeJ bız. ı !i ••• .. ••••••••••••••• ,. .... 

b 
!i • • ..................................... . 

- 4 cl =-•-d:Jr.• ltal da u k b - S f d Hat 1 ..... ..--------...... ,.... ... __ ..................... , .. ,.._ 
1 - ım - .. ., yanın t mımile memaan edece ır \ ayı a ır. 1ra ar Ye •esi· J 
~-. PPmak için Arnavutlui• .:rette bıllf'dil~c .. lctir.. 

1 
kalar illvemizde 

..._ __..._.li rivayeti ortaya Enwer we Cemal sa.ı,a .. r 
ataWı. Zahiren • Büyük ikramiyeler ., •• ,..... •lllh ç•kllm••• j 

....._ ba pyialarm Ui lruaada we lhtlllf 1 
• rinJetlerm dat.a ziyade Yapa- Ud ':':'~;:..,,.are piyaqo- ; meae'.eaini Cemal P•ıanın ha· j 
la.,a melaafiliaden çddıfı anla • 13 tiDCU k ·d-i dün bitiril • ! taralaraada okuyacalıaınıı. \ 
pi ıkt~dır. Bana lire bu pyiala· IUDUD 8 mc:ı efl - ( _. -tr ı' 
nn ."! nn~erin ••bat ye he • ·ıtir ,. 
defı ile YaaoelaY7aclaJD eon badi· mı Bu

0

ketideni~ ~büyük ikrami: Ermeni komite· İ 
Mlerin 1İ7Uldlrdıiı heyecan ye a· yeti olan 200 bın hra 69~ numara I J • • \ 
•biyet arumda bir münasebet ya çı:kmıtbr· Bu biletin bll' ~ıı erJDID esrarı f 
vardır. ıstanbul 2 inci mekt~p muallimle- ı 913 _.esinde Galatada Er· J 

Acaba Yusoala'f'JalıJar ba ıibi rindea Sait ve 57 incı melde~ ~~ meni 1Jilııe1ine bititik bir bi· 1 
ta;rialan ortaya atmakla ne de. aUimJerindea Kemal Beydedll'. aada toplanan gizli Ermeni J 
mek iati1orlar? Hatıra selen en muallim bileti ortaklaf& almıtfar • koareıinia earaNaı bir ilci 1 
yakm ihtimal tudur: Y111.ıa...,. • dır. 

1
,. .... kadar Detred~ceğiz. Bu / 

ııı.r ltalJUUll Ballranlann fima • 10.000 lira 231~ ·~ 1 
: ..-illi• ifpatı yapıcak zat ~ 

lincle el altmdan kendilerine brp Jete çılmuttır· 8a biletiD bir~ ba- kfDl'ede marabbaa aıfati- ( 
bir talam taamD hazırllldanncla 81 Şelareminiad• Kalas~. Je r bul1111111 Samuel Ta· J 
balaadatunu söylem~ ba aaretle 30 namarah nd• otaraD tuiEf macan efeodıdır. i 

Mehmet A.._ ribaı ............ CeTat 
l. Ali """'' J lnd ..,,.,alllUdadir) eledir. 

- Bana bek kahveci ırı bir lr•hwe ,..., .... lçlade ...... 
erp• ol1tteaın. Anladın ,., ? 

- Anlacb• •fendlM. • ıatırora, ... -. 
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Bir tehlikeli oyun 
mu oynanıyor ? 

( Ba~-,.,kalemizden devam) 

ıulhün tehlikede bulunduğunu gös
termek .... 

Bizce mühim olan cihete gelin· 
ce, bu ortada tecavüzi bir harp ha· 
zırlığı bulunması değildir. Zira 

tehlikenin mevcudiyeti noktasın -
dan İtalyanların mutlaka bu tarz • 
da harp hazırlıklarına girmiş ol • 

mahuı lazım gelmez. Eğer haki -
katen Yugoslavyalılarm §Üphele -
ri kuvvetli bir kanaat halinde ise 

İtalyanlar tarafında hiç bir ciddi 
harp hazırlığı olmasa bile gene or· 

tada bir tehlike alameti var de -
mektir. Çünkü Jtalyanların bir ta-

arruz teşebbüsüne girişmeleri ih • 
timalinden ciddi bir endişeye dü-

§ecek olan Yugoslavyanın muka -
bil tedbir almak teşebbüsü bu de-

fa İtalyayı hakikaten harekete ge· 
tirebilir. Bu suretle müsbet ve 

ınenfi mahiyetteki kuvvetlerin bi

ribirlerine yakın noktalarda te • 
kiıüfü hiç beklenmiyen bir za • 
manda bir infilak vukua getirebi
lir. Binaenaleyh, ~vrupanın ve 
Balkanların sulhu ile alakadar o • 

)anlann bilhassa bu ciheti nazarı 

dikkate almaları lazım gelir. 

~ON HABERLER 
- =cıw::~ 

V A K 1 T' ın Hususi Telgrafları - -
Reisic··mbu Hazretleri 
Pazar günü seyahatlerine başlıyarak 
Borsaya gidecekler. Refakatlerinde 

iktısat vekili de bulunacak 

ANKARA, 12 (Hususi) -

keisicümhur Hz.nin, memleket da
hilinde yapacakları seyahate Pa · 
zar günü başlamaları ve o gün bu

radan hareket etmeleri çok kuv -

vetli bir ihtimal dahilindedir. 

Gazi Hz.ne bu seyahatlerinde 
!ktısat vekili Celal, Afyon meb'n
su Ali, Erzincan meb'usu Saffet 
Beyler de refakat edeceklerdiı-. 

Gazi reisimizin evvela Borsaya o
radan da Balıkesir, Kütahya ve 

1\:1.ersine S!itmef eri muhtemeldir. 

Türkiyede ha va seferleri 
Jçln Milli Müdafaa vekaletine bağlı 

getiriliyor bir idare vücude 
ANKARA, 12 (Hususi) -

Türkiye şehirleri arasında hava se· 
ferleri ihdası ve hava yolları üze • 
rinde nakliyat yapılması için "Tür
kiye hava yolları idaresi,, namile 
bir teşkilat vücuda getirilecektir. 
Bu idare şahsiyeti hükmiyeyi haiz 
olacak ve milli müdafaa vekaleti
ne bağlı bulunacaktır. idare gayri 
askeri olacak ve milli müdafaa ve-

cektir. Tesbit edilecek nakliyat 
tarifesi müdafaa vekaletinin tekli
f! ve vekiller heyetinin kararile o
lacak, seyrisefere ait inzibati ah -
kam bir nizamname ile tayin olu
nacaktır. Hava yolları idaresinin 
tayyarelerile her ne şekil ve su -
rette olursa olsun parasız seyahat 
edilemiyecektir. 

iz mir 
300 bin lira borç aldı 

J Z M J R, 12 (Hususi) -
İzmir için 300 bin liralık istıkraz 
akti mukavelesi bugün vali Kazım 
:?aşa ile Emlak Bankası umum mü
dürü Saffet Bey arasında ımza -
landı. Bu para ile Jzmirin mühim 
nafia işleri yapılacaktır. 

B;rinci umumi 
müfettişlik 

Dahiliye miısıeşarmın tayin 
edilec eğı söyleniyor 

ANKARA, 12 (Hususi) -
Jstanbul meb'usluğuna seçilen Jb· 
rahim Tali Beyin yerine birinci u
mumi müfettişliğe, dahiliye müı -
leşarı Hilmi Beyin, dahiliye müs· 
teşarhğına da birinci müfettişl1k 

başmü§aviri eski İstanbul vali mu • 
avini Fazlı Beyin tayin edilecek -
lerinden bahsolnnuvoı·. 

Mahye veka'eti 

Kapanan bir ban• 
kanın alacaklıları 

Türk 1 icaret ve Sanayi Ban• 
kası bir sene evvel çalışmaktan 
vaz geçmişti. 
. Bu karar Ozerine Bankanın 
alacakhlars toplanarak bir tas• 
fıye heyeti seçmişlerdi. Bu he· 
yet faaliyetini bitirmiş ve blitün 
alacaklılara faa liyet neticesi bak· 
kmda malumat vermek için bir 
dav«:t yapmıştır. 

Bunun üzerine dUn Ziraat 
Bankasının Karakay tubes ode 
300 den fazla alacaklı toplan
mıştır. 

Evvela okunan tasfiye heyeti• 
nin rapoı unda konkordato ya
pılması teklif ediJiyor ve Ban· 
l; aya ait em ikin alacaklılara 

verileceği bıldırilıyor, Cenevre 
l:ankasma olan bir milyon bor• 
cun Ödenmesi şekli hakkında 

malumat verıliyordu. 

.Ar..aba Yugoslavya hükumeti 
ıon zamanlarda bu memlekette 

çok ıiddetli bir şekil almış olan 
dahili ihtilafların mecrasını de • kalelinin teklifi üzerine tayin ve· 

Bu hususta hazirlanan layiha 
meclise verilmiştir. Layihanın mu· 
vakkat nıaddesile, 932 mali yılı 

içinde idarenin lüzum görülen teş
kilatını vücuda getirmek ve kad -

Muhtelif l:eleuıye lerin 1 oıç
larını ödemek için tah

sisat istiyor 

Söz alan Ali Ihsan paşa ala
caklılara terk · olunan emlakin 
temlik suretile verilmesini ı s e• 
m iştir. Ayni zamand-ı top ana• 
cak ilk paradan bin liraya kadar 
o lanlarm paralarınırı ö denmesini, 
Ziraat Bankası ile iş Bankasının 

en sonra <llacal, larını almasını 

teklif etmişt'r. 13azı hatiplerin 
söz erinden sonra Zı raat Bankası 

müdürü Ahsen Hey tasfiye he· 
yetinin faaliyetini izah etmiş ve , 
mevcut gayri menkul emlak be
de. ınin alaca 'dılara bilhassa Ce· 
nevre Bankasına o an mılyon luk 

borca ~ati geldiğini söy.emiştir • . 
Neticede tasfiye heyetinin kon• 
kordato te~hfı ufak tadı ltla 
kanul ed i lmişt i r 

ğiıtirmek ve efkarı umumiyeyi ya tepdil edilecek bir müdürün i .• 
daresi altında bulunacaktır. 

hariçte işgal edecek bir vesile bul· 

mak için mi J,talya istikametinde 
mübali.galı bir tehlike işareti gös· 
teriyor? 

Eğer hakikat böyle ise gene va

ziyet karşısında bütün bütün müs· 
terih durmak doğru değildir. Çün-
kü sadece oyuncak maksadile ele 

alman silahların bile hazan bir -
denbire ve hatta hiç istenilmiye • 

rek patladığı ve tehlikeli hadisele· 
re sebep olduğu görülmüş şeyler . 
dendir. 

Mehmet Asım 

iktısat konferansı 

iç'.n Ankarada haznlıklara 
başlanıldı ve dün bir 

toplantı yapıldı 

ANKARA, 12 (A.A.) - Dün -

ya iktısat konf eran~ için hazırlık

larda bulunmak üzere iktısat, zi • 

raat ve maliye vekaletlerinden iki-

9er mütehassısın i~tirakile teşek • 

kül eden komisyon bugün hariciye 

vekili Tevfik Rüştü Beyin riyase 

tinde hariciye vekaletinde içtima· 

la,."la ba~lamıştır. 

Muallimlerin zir-at 
bilgileri 

ANURA, 12 (Hususi) 

Kır§ehir meb'usu Serdar Ahmet 

Bey, kanuni bir teklif yaparak, ta

til zamanında ilkmektep mual • 

)imlerinin, açılacak ziraat kursla -

rmda ameli sahada zirai bilgileri -

nin yükseltilmesini ileri sürdü. 

idarenin merkezi Ankara ola • 
caktır. Milli müdafaa vekaletinin rolarının tanzimi hususunda ve -
yardımı ve işletme varidatı ile ve killer heyetine salahiyet verilmek· 
mülhak bir bütce ile idare edile tedir. 

Mektep kitap arı • • 
ıçın hası iması 

Maarif vekaletıne auo bın liralık hesap 
a~ılması hakkında bir layiha hezırlnndı 
ANKARA, 12 (Hususi) - karşılık olmak üzere mektep kitap-

933 - 934 senesi zarfında mektep ları mütedavil sermayesi nam ve 
kitapları için 350 bin liraya ihti - hesabına, Maliye vekaletinin ke -
yaç vardır. Eylula kadar mektep faletile, 300 bin lirayı aşmamak ü
kitaplaı·ının basılması icap etmek zere milli bankalarda cari hesap 
tedir. Halbuki kitaplar için eld:! açtırmak için Maliye vekaletine 
mevcut mütedavil sermaye otuz, mezuniyet verilmesi hakkında bir 
kırk bin lira kadardır. Bunun için kanun layihası hazırlanmış ve 
bastırılac k ıne en ita l~ ı-ma me lise veri tl'li~tir. 

A <a Gündüz Bey Kab elçiliği 

Ankara meh'usluğuna Memduh Şevket beyin 
oaoızct gösteriliyor tayini muhtemel 

ANKARA, 12 (Hususi) -

Geçenlerde vefat eden Ali Beyden 

inhilal eden Ar.kara meh'~sluğuııa 
C. H. Fırkasınca, Akagündiiz Be -
yin namzet gösteı·ilmesi mukarrer· 
dir. 

'"fuzlama ihracatına 
prim 

ANKARA, 12 (Hususi) -
Riyaseti cümhur umumi katipliği · 
ne tayin buyurulan Hi!~met Bey -
cen münhal kalan Kabil büyük el
çiliğine Elaziz meb'usu Memduh 
Şevket Beyin tayin edileceği söyl~
nıyor. 

Paramızın kıymetini 
koruma kanunu 

ANKARA, 12 (Hususi) ANKARA, 12 (Hususi) -

ANKARA, 12 (Huıust) -
Kayseri ve Samsun belediyelerile 
Samsun sahil demiryolları ve Sey
risefain idareleri ya~tıkları istik -
razlara ait takeıtlerı va tinde odi
yememışlerdir. Bu istikrazlara 
Maliye vekaleti kefil olduğu için 
bu paraların maliyece ödenmesi 
zaruri olduğundan Maliye veka -
leti bu iş için meclisten fevkalade 
tah5isat isteilliştir. Verilecek para 
906 ~~ı li·•!\r ••• , 

Yeni bir ilim mUes· 
sesP.si vücuda 

getirili yor 
ANKARA, 12 (A.A.) - Leip· 

Ue v le t L 8 n k 881 zig darülfünunu rektörlüğünde bu-

h 1 sse 1 eri için ıunmuş ve halen Leipzig darülfü • 
ANKARA 12 (Hususi) .1unu ~iraat iktısadiyatı enstitüsü 

Cümhuriyet Merkez Bankası hisse müdür ve profesörü Her Regierun· 

d. "b lı0dclı' 0 1 .. r k d" nsart Falke ziraat enstitülerindeki sene ı mu ayaa - : .... a u- -• 
yunu umumiye bütcesine t .500.000 i tetkikini bitirmiş, tabii ilim • 
liralık tahsisat konulması hakkın- ler fakültesi, ziraat fakültesi, bay• 
öaki layiha meclise verildi. tar fakültesi ve ziraat san'atleri fa-

ff it 1kev1 er l kültesinden teşekkül edecek olan 
bu ilim müesseselerinin rektör sı • 

mil r l' t lf ş il ğl fatile idaresini ziraat iktısadiyat 
ANKARA, 12 (Hususi) profesörlüğünü kabul etmiştir. 

Cümhuriyet Halk Fırkası Samsun Ziraat ve tabii ilimler fakülte. 
vilayeti idare heyeti reisi Şerafet - leri için Almanyadan iki profesör 
tin Beyin Hafüevleri müfettişliğine 

celbine şimdiden teşebbüs edilmi~
ye~·ine de Antalya meb'usu doktor 
Nazifi Şerif Beyin tayin edilecek
leri söyleniyor. 

Kl\zım paşa Hz. 
seyahate çıkıyor 

ANKARA, 12 (Hususi) -
B. M. M. reisi Kazım Paşa Hz. 
meclisin tatilinden sonra, hafta i · 
çerisinde istirahat etmek üzere 
Mersine giclecektir. 

Izmirde elektrik 

tir. 
Bunların Almanynda profesör 

unvanı kazanmış ihtisası ile tanın· 

mı§ profesörlerden olması esastır. 

Profesör F alke kontratını imza 
ettikten sonra ailesini almak üzere 

Almanyaya dönecek ve martta ite 
baslamııı olacaktır. 

Ziraat veka1eti 
Memleket dahilinde hazıdanarak Türk parasının kıymetini koruma, 
tuzlu ve salamura halin:le ihraç e· kanununun üç yıl daha temdidi 
dilen balık, zeytin ve peynir için hakkındaki layihayı iktısat encü • 
sarfedilen tuzun kilosu başına beş meni kabul etti. Layiha Cumartesi i'ialları Buğday umbarları 

uçacak hıı-u~ prim verilmesi hakkmdak; günü Mecliste müzahere edilecek· J Z M J R, 12 (Hususi) 
lciyihayı gümrük ve inhisarlar en • tir. İzmirde eleldrik fiatleri çok yük· 

H 
cümeni kabul etti. Bu layiha da (zmir Stına.ylcnerinio sektir. Vekaletin emri üzerine, ta-

arputta yangın Cumartesi günü mecliste müzake • : ife komisyonu hafta içinde top -
100 diikkin, 2 mesçit yandı ı·e edilecektir. dilekleri bnarak fiatleri tetkik edecektir. 

ANKARA, 12 (A.A.) - Ziraat 
vekaleti buğday silo ve ambarlar 
me:selesini ehemmiyetle ele almıt • 

tır. memleketin muhtelif yerlerin• 
de bu sene dört beş silo ve ambar ELAZIZ, 12 (Hususi) - Dün 

ıece yarısı Harput kasabası çarşı· 

11nda çıkan yangın neticesinde yfrz 

dükkan ve iki mescit yanmıştır. 

Mal zayiatı tesbit olunuyor. 
Hilmi 

Afyon mukavelesine 
iştirakimiz 

JZMJR, 12 (Hususi) 
Sanayiciler bugün Ticaret odasın· 

da toplanarak dileklerini tesbit et· 

ANKARA, 12 (Hususi) ~iler. İptidai maddelerin daha çok 
Beynelmilel afyon mukavelesine iş ithaline müsaade edilmesini, iki 
tirakimiz hakkındaki karar harici· 1 c!efa muamele vergisi almmaması-
ye encümeninde kabul edildi. nı istiyorlar. 

lzmir man faturacıları 
1ZM1 R, 12 {Hususi) -

Buradaki manifatura tüccarları 

kontenjan listesinde kendilerine az 
hisse bırakıldığından bahisle iktı
sat vekaletine telg.·afla şikayette 

bulundular. 

yapılması kararlaştırılmıştır. Bu 
meselenin tc;~kiki ve esaılarınm 

tesbiti için ziraat vekili Muhlis Be
yin reisliği altında bir komisyon 
teıekkül etmittir. 
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SOHBETLER 

içtimai mimarimiz 
de 

Bozuk 
Şehrin planı yok; binalar rasge -

l~, akla rıasıl eserse öyle yapılıyor; 
ıokakl ar keyfemayeşa açılıyor; cad-

dtler · · ınsıcanmz, yollar dar, geçit 

uerlerl fuzuli .•... Kocaman bir apar

tımanın yanında bir kulube, gotik bir 

evin Yamacında kilbik bir bina . .•• 

Velhasılı kelcim şelıir mimarimiz bo -
%Uk, 

Bunlar artık, iki kere iki dört C· 

der gibi malimı hakikatler oldu. Bun· 

lar.n doğruluğunu redde, inkcira, cer

he intkdn yoktur. 

'Yalnız bizim, sade şehir mimarimiz 
d~· ıl, içtimai mimarimiz de bozuk. 

A.ıırlardanberi deı:am etmiş ı:c halci 

devam etmekte olan bu bozukluğun 
d" Uzeltilmek sırası gelmiştir. 

Mesela bir zamanlar, inşaat Yedi

kuıe taraflarını ilıya etmiş. Lanya 

bostanları ciheti mamureye çevrilmi~. 
0nılann seviyesi yükseltilmiş. Ekıi
b' ır ,,_ z ·· l · h ""' amanın munevver erı ep o· 

l'alarda oturnıağa başlamışlar. 

Sonra, oraların modası geçmiş. 

Bir içtima 
Gayrimübadiller 
senelik faaliyeti 
tetkik ediyorlar 
Gayri mübadiJJer idare heyeti 

dün toplanarak cemiyete ait muh· 
telif itlerle meşgul olmuştur. Gay· 
ri mübadillerin senelik kongresi 
önümüzdeki pazar günü toplana -
cağı için kongrede idare heyeti na· 
mına bir senelik faaliyet hakkında 
okunacak rapor bir kere daha tet
kik edilmit ve kabul olunmuştur. 
Raporda bilhassa yeni bono tevzı· 
atı işine büyük bir ehemmiyet ve • 
rilmiştir. idare heyeti bu hususta 
kongrenin bir karar vermesını ıs • 
tiyeccktir. Gayri mübadiller ara -
sınd~ bir kısmı ikinci kmm bono 
tevziatmın derhal yapılması fik • 
rinde olduğu için kongrenın mu· 
nakaşalı olacağı tahmin ediliyor. 
Kongre Pazar günü saat 14 te Hal· 
kevinde toplanacaktır. 

Fatih, Şehzadebaşı.na akın edilmiş. Istanbulun mali 
'l'edlkuleye mukabil, Fatih parlamış.. işleri 
DkJahyolu güzergôhı, Üçler, Dizdari· 
lle, Sultanahmet sıralarını savdıktan Geçenlerde, lstanbulun mali teı· 
•onra, Şişli moda8ı alıp yürümüş. kilatında mürakabe cihetinden ba-

Şi§linin parlak devirlerini lıepimiz 
0
21 fgüçdlük1l~re brasgelind~~inı ve 

bili e ter ar ıgın u mevzu uzerinde 
rlz. Uzun bir saltanat süren Şişli, V k • l t ·· t tt' ~ · · •o . ~ . e a e e muracaa e ıgını yaz • 

11 senelerde Hckımoglıı Alı paşama· rrıştrk. Haber aldığımıza göre Def· 

lı_aılesi gibi bir fCY oldu .• '1ndası geç· tcrdar Mustafa Bey, geçenki An • 

tı._ Üt; dört sene, Ataçka parladr. \ kara seyahatinde bu mevzu üze -
Şintdi Taksimle Ayaspa5a revaçta. . . . inde vekaletle temas etmiş ve bir 

Bu içtimai mimari tar:ımızı dü • teşkilat projesi vermiştir. Te~kilat 
lt1f1n yı'Z ?le a b t · k f igleri 'bir hütçe meselesi olduğu i . 

• , u un ·on oru • 
/r-.A .. . . çın bu projenin bütçede imkan bu· 

un ugu tn ' ır e tat ı cın~ geçifo· 04vı, uorcbclcr gıbı yaşıyoru:. 1 d ~ ı d' d b J 

Bize yalnız şehir mimarisi planı 

de[.tl, içtimai mimarimizi ıslah edecek 

bir plan da ld:ım. 

Selami izzet 

Emektar bir 
gazeteciyi daha 

kaybettik 
Matbuat en e~ki azasından bi • 

tini daha kaybetti: Ekrem Reşat 
Dey de evvelki gece vefat etti. 

ceği tahmin edilmektedir. 
Deftcı-dar Mustafa Bey, aynı 

zamanda kazanç ~eı-gisi üzerinde 
noktai nazarını anlatmıştır. 

Blrliatilln ısrar edilen 
mahkt\mlyet kararı 
Çatak~ civarında bir köyde 

köylülerden Oamanı öldürmekten 
suçlu Hasan oğlu Mehmet, cinaye· 
ti kavga neticesinde tehevvürle İ§ • 
lediği noktasından, on be§ sene a· 
ğır hapse mahkum edilmişti. Tem· 
yiz, şekle ait bir cihetten kararı 
bozduğundan, dün muhakemenın 
bir ı;afhası tekrar edilerek, eski ka· 

Eltrem Retat Bey bugün çalı • 
§an gazetecilerin en ihtiynrı idi. 
F al:at daha bir iki sene evvele ka • 
dal' gazetecilikte çalıtıyordu. Eski 
l'ürkçe gazetelerin hemen hepsin • ı arda israr edilmi~tir. 
de hizmeti geçen Ekrem Bey, ge • 
Çen ıenedenberi bakkallar cemiye· 

Bar artistliği 
ti umumi katibi idi. Çok halim. se· Kücük san'ntler kanunu mucı -
\'İmli ve son derece vazifeşinas o· hince Türk tebeasına hasredilen iş· 
lan E~r~m Bey de bir çok arkada,- · lerde çalışan ve kanuni mühletten 
~~n .~ı~.• ka~ri ~ıymeti bilinmeden sonra artık çahşamıyacak olan ec· 
olmuıtur. Aılesıne sabırlar dile • nebilerin alakadar daireler tara • 
riz. t ta b 

1 
fından listeleri yapılmıştır. Bu kı· 

d 
§_ s n u matbuat cemiyetin - sim ecnebilerin sayısı üç bini mü· 

en. h b' k Cemiyetimiz d tectvizdir. Bunların mü im ır JS· 
azasın an ve mat- · · · l d 

buatmuzm emektar muharrirlerin- J mı m:mleketımı~e _cıva~ yeBr er en 
den Ekrem Reşat Be in . gelmış bulunan ışçılerdır. ar ar· 

'k' y evvelkı . ı·· · ·ı k 1 - d k n gece saat ı ı buçukta vefat t . v. ltst ıgı ı e şar ·ıcı ıgı a anunu 
ni kemali teessürle haber ald;k~ı~- ~ümulü dairesinde oldu~undan bu 
elim haber bütün matbuat ınünte~ hususta azami dikkat edılmekte ve 
siplerini derin bir teessüre di.işür _ memleketimiz~ grup halinde ve ti· 
müştür. :Merhumun cenazesi dün yatro san'atkarı olarak gelmeleri· 
öğleden sonra Göztepedeki hane _ ne müsaade edilenlerin barlarda 
sinden kaldırılarak makberi malı _ çalıfmalarına izin verilmemekte • 

susuna defnedilıniştir. Matbuatın dir. 

Donanma piyangosunun 1956 
senesine kadar muntazaman çe • 
kilmesine karar verilmi§tir. Buka· 
rar alakadarlara bildiri1mi§tir. 

en eski emeketrlaıından biri olan 
h k 

Donanma piyangosu 
Ekrem Reşat Bey m~.r .. umun ·c -
derdide ailesine ve butun matbuat 
?nüntesiplerine en kalbi \'C samim! 
tessttr ve taziyetlcrimizi beyan e • 
deriz.. . 

1 KAÇAK 1 iş kan~ııu 
Bir motör içinde 
bulunan esrar 

Savıfa 3 

Ankara • b.tanbul .................................... 

ava seferi 
ilkbahardan sonra cenup 

vilayetlerimize de ba~hyac 'f 

Ankara ile lstnnbul arasında 
hava seferleri yapmak üzere A· 

merikadan getirilen tayyarelerin 
kurulması ve diğer bütün hazırlık· 
ları ikmal edildiği için dün tecı· ;. 
be uçuşları yapılmıştır. Diin saat 750 liralık motörde 2000 

liralık mal olur mu ? 

lstanbuldan lskenderiyeye motö 
rile 500 kilo esrar kaçırmağa te • 
şebbüsten suçlu Rizeli Osman kap· 
tanın muhakemesine, dün öğleden 
sonra İstanbul ağırceza mahkeme· 

lktısat vekaleti, İstanbul Tica - 11 de Yeşilkö!. meydanında t2y· 
ret odasına altı ay evvel gönder - yarelerden .. hırı bazı davetlilcrm 
miş oldugwu bir tezk d . k ve seferlen ıdnre edecek §İrket r 

Layıha işçilerin 
hakkını teminden 
çok uzak mıdır ? 

ere e ıı anu· k~ .1 T'" 
nu layihası hakkında od f'kr" anı e urk ve Amerikan tayyarr· 

anın ı ı· ı .1 . . h . 
ni ıormuştu. c~ ermı~ u::urıle uçmuş, şehir i'ı 

sinde baılanmıştır. Ticaret odası bunun üzerine ça· 
Osman kaptanın motörü, Mi • ~~şmağa başlamıf ve altı aydanhe· 

d
·11· d ı ka_nun layihasını komisyonda ... 
ı ı a ası civarında bir yunan l ... .. k <omısyona, meclisten meclise ha • 

gumrü motörü tarafından çevril· v I d a e e erek tacirlerin menfaat'ıne 
miş, motörde esrar bulununca kap- u 

h k 
ygun bir şekilde hazırlatmı"tır. 

tan a kında takibat yapılmış, ne· T 

ticede kaptan buraya gönderilmış. ~u _layiha oda idare heyetinin 
Osman kaptan, dün mahkemede son ıçtımaında okunmuş ve derhal 

bu esrarı lstnnbuldan kaçırmadığı- kabul edilerek vekalete gönderil • 
nı, Midilli adasındaki Neritin bur· meğe karar verilmiştir. 
nundan motöre yükletildiğini id • Bu karar üzerine dün oda umu• 
dia etmiş ve yükletenin de Hamit mi katipliği tarafından layiha ik • 
Bey isminde bir tacir olduğunu ~~~t vekaletine gönderilmiştir. 
söylemİ§tİr. Halbuki mazbut ifa • un sanayi erbabından bazılarıle 
desinde, nakil için Galatada Ge • görü.şen bir . muharririmize başta 
yikli kahvede iki bin liraya pazar· fabrıka sahıpleri olduğu halde İf• 
hk yapıldığını, esrarı Marınarada çiler de ticaret odasının hazırla • 
Bozburun civarında motörüne ya· mış olduğu layihanın bir fantezi -
naıan bir motörden aldığını anla • den ibaret olduğunu söylemitler -

tıyordu. Mahkemede sorguya çeki· dir 
lirken, hu tenakuza İ§aret eden re· Bilhassa kendi imalathanesinde 
İs Nusret Bey sormu~tur: bir kaç itçi ile çalıtan bir zat ay· 

- Motörün değeri nedir? nen Ju sözleri söylemiştir: · 

- 750 lira . . . - Ticaret odası tarafından na· 
- Peki, 750 liralık motöre 2 

hin liralık nakil ücretile kıymetli 
e~ya konulur mu? 

Buna kartı, Oaman kaptan ıus • 
makla iktifa etmif, aonra 13 çuval 
içindeJ<i malın esrar olduğunu ken· 
disinin bilmediğini, mal sahibi Ha· 
mit Beyin §İmdi nerede bulundu -
ğundan haberi olmadığını ilave et-

mi~tir. 

Muhakeme, suçlunun vekil tut· 
ması iç.in, on altı tuhat per§embe 
günü saat on üç buçuğa bırakıl • 

mıfhr. 

ipekli kumaş 
kaçırırlarken •• 

İngiliz bandıralı Helvan vapu • 
rundan ipekli kumaş, levanta, ço . 
rap ve saire kaçırmak isliyen, T e • 
mel, Şaban, Mustafa ve llyas is • 
minde dört l:~çakçı gümrük mu • 
hafaza memurları taraf ında.n ya • 
kal anmıştır. 

VAK 1 T 
Gündelik. Slyaııl Gnzete 

lstanbul Ankarıı Caddesi, VAI<11' yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı i§leri telefonu: 24379 

idare tel<'fonu : 24370 

Tclgrııf l\dresl. Jstanbul - \' AKlT 
rost:ı ı..-utusu No. «6 

Abone __bedeller~: 
Tllrklye J<;cnebl 

scnelllt J400 Kr. 2700 I\r. 

6 nylık 'i~ " 1450 .. 
3 nylılt 400 " 800 .. 
l nylıl< 

lvO .. 300 .. 

zırlanmış olan lfıyiha işçilerin hak-
kım temin etmekten çok uzaktır. 
Ben bunu bugünkü tasarruf dev • 
rinde odanın f antezik vaziyetine 
benzetiyorum. 

Bugünkii jş hayatında da liiyi
ha aynen bu tesiri yapmaktadır. 

Maaınafih Jfiyihanm Millet mec
lisinde tetkik edilirken san'atkar 
meb'uslarnnız tarafından işçilerin 
hukuku gözetilerek bir kanun ıa .. 
yihası yapılacağına eminiz. 

Adi iskan 
muameleleri 

Vekalet muhtelif vilayetlerde • 
ki a· d' k l is an muamelelerini tama -
mile bitirmiye karar vermiştir. Bu 
arada lstanbuldaki adi iskan dos
yaları, herhangi bir hakkın ziyaa 
uğramasına meydan vermemek 
noktasından, birer birer tetkik c • 
dilmeğe başlanmı§hr. Bu dosya • 
lar yüz elli kadnr tutmaktadır. 

- Cl'miyC'ii umumiıı< i f>el<'diııe diirı 

§clırcmirı; ı ekili Sezai /Jcyin ta/ılı 

riyasctind<• içtima <'dcr<·k şefkat 

sandığı ni:zamnauwsini rı tetkikine 

ba~ lamı tır. 

- ll11gü11 Ticaret meldcbi iilisinfrı 

olu: dördüncii scnci derriycsini tcs'i· 

den mektepte bir müsamerl' rıcrile

rcktir. 

- bfrmurini11 lcrfilıi lıali <•sba-
1 

P.e~l ııtınııırın bir ımtırı ıo Kı:nııJ lıını miiznkerc l!/mck ÜZ<'I"<' mul:telif 
Tlcıırl U~nıann bir satırı 12,ıs Kuru, 

ilin ücretlerJ : 

Ticari ııtmıarın bir santimi 25 l\unış dcvair müsteşarlnr111dan mürckl.'<•p 

olnrcrk Dalıiliyc nc•zarclinc!c biı- lw-
KUçUk UAnlar: -Dlr defast SO iki defası 50 Uç defası 1,5 

dört dcfuı 75 \'e on defası 100 kuruştur. 
üç aylık ııAn \•erenlerin bir defam mccca
ncndlr. Dllı1 153tırı geçen ilAnlıırm fnz1.ı 
sııtırlıın tıcş kunı:tnn hesap edilir 

misyon frşckkü/ c>tmi tir. 

- Hrıı•elki giiıı pek çok lıamsi Zil· 

lmr l'imiş ı•c Kavakta11 l'cniköye ka

dar biitiin salıil balıkla dolmuı:t ~ ur. 
1/att(ı dalgalar bu lınyuanları sahi-

le. taşlar iistiine atmı tır. 

rınde bır cevelan yapmıştn-. Bu 
çuştan sonra tayyarenin rnotÖ" 
ve diğer kısımları muayene edil 
mi§, bazı tecrübeler yapılmıt.lJ •• 
Uçu§ tecrübesi ve diğer mane~,. • 
lar tam bir muvaff akiyetle netic • 
lenmiıtir. Tecrübelere, havn hat
tını idareye memur Amerikalı mü· 
tehassıs M. Halı'in nezareti altın· 
da yapılmıştır. M. Hala tecrübe· 
lerden sonra diğer bir tayyare ile 
Ankaraya gitmi§tir. 

Tamamile uçu~a hazır bulunan 
tayyareler pazartesi veya ıah gü· 
nü Ankaraya gideceklerdir. O 
gün Ankarada, hükumet erkanı· 

nın ve alakadarların huzurile An· 
kara - İstanbul hava hattının kü• 
şat meraıimi yapılacak, bundan 
sonra seferler baılıyacaktır. O 

gün tayyareler Ankara üzerind~ 
de bir gösteri§ UÇUfU yapacaklar· 
dır. . 

Ankara ile lstanbul arasmd<ı 
her gün bir tayyare işliyccektir. 
Tayyare ıabahları saat 7,30 da y c· 
f ilköyden kalkacak, Eakişehire ug· 

rryarak poıta ve yolcu bıraktıktan 
sonra Ankaraya gidecektir. Öğle. 
den sonra da Ankaradan hit tay • 
yare kalkacak ve gene Eakişehi:e 
uğrıyarak İstanbula gelecektir. 
Tayyareler Ankara • İstanbul ye• 
lunu 2 saat 15 dakikada alacak .. 
lardır. Seferler ilkbahara kadar bu 
§ekilde devam edecektir. Ondan 
sonra hava hattı cenup vilayetleri
mize temdit edilecektir. Bu suret: 
lstanbul ve Ankara ile Suriye "L 

Irak arasında hava yolile muvasale 
temin edilecek, tayyareler Adan • 
ya ve diğer bazı Anadolu ,ehirle .. 
rine de uğrıyacaklardır. 

Tayyarelerin posta ve yolcu na~' 
liyatına ait tarif el eri henüz vekil~ 
ler heyetinden çıkmamıtşır. Maa. 
mafih alakadarların söyledikleri • 
ne göre Ankara ile Jstanbul ara • 
sında bir yolcudan 40 lira alacak• 
tır. 

Tayyareler için lüzumu olan hu• 
susi i~ce•benzin, vekiller heyetin· 
ce verılen müsaade üzerine kon 
tenjan ve takas harici olar:k R~ .. 
mnnyadnn getirilmiştir. 

_Tayyarelcı-i Amerikan pilotla .. 
ra ıdaı·e edeceklerdir. Maamafilı 
Türk pilotlarından da istifade edi· 
lecektir. 

Bir cürmümeşhut 
Ya2.1haneden tehrar parayı 

e~ırırken yakalondı 
Bu ayın dokuzunda elektrik 

;ıirketi evrak memuru Cemil Be • 
yin şirketteki yazıhanesinin kilidi 
anah~a.r uydurulm:ık surctile nçıl • 
mış, ıçındeki elli lirndan on altı li• 
:-ası çalınmış, birisinden şüphe e .. 
dilmiş ve parayı çalanı meydana 
çıkarmak için, tertibat alınmıstır. 

Dün, şirket müstnhdemleri~den 
Yusuf Kenan Efendi, çekmeceyi 
açarak geri knlnn parndnn on bir 
lira daha aşırırken görülmü§, cÜT· 
mü meşhut halinde yakalanmış ve 
polise teslim edilmiştir. 
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O.l'MAllLI DEVLm 
61.Ü~KEN ••• 

Mllharr:ri : CeW Nuri 
• ltüb&L nakli. tercüme buları mahfuzdur. 

Rüşvet darülfünunu 
Büyüklerden biriaiaden bahte- .ı: Hani Çömlekçilerde on parayş. 

derken Süleyman Nazif mu • yirmi paraya satılır toprak kum · 
bum: haralar olur. itte, bir efendi, mek· 

- Edip adam, ıair adam, ne- tebe kaydolunduğu gün babası o -
cip adam, kitip adam, mürtekip a· na öyle bir kumbara almalı. Mek
dam. muktedir adam, kamil adam tep dört sene sürüyor. Günde bir 
derdi. kurutun hesabını yapalım, baka -

Bu zatm kim olduiundan hah- lım. 1X360X 4 ne olur? 1440 ... 
ıedecek deiilim. lıtenenis hunu Yuf! olmadı. lkiıer kuruıtan 2880. 
bilmece addedin.iz. Bu zat ihti- O da olmadı. Ha ... dörderden. Pe
yardı. Bir makam aahibiydi. Sö - der efendi veya peder bey kumba
zü. aolıbeti Jerinde olan bu bü • ray3 ıünde dört kırklık atana 
yülc aduı tecriibetiz değildi. mektepten diploma alındığ• gün 
Görmüt, geçİnn.İf bir Tair. Bir memuriyet de emniyet altındadır. 
oroepu ıibi Jwıtudı. Mammn Mühürdar beye parayı verirsin. 
aöy lerdi. müthit bir iptiliu n.r • En i.la memuriyeti alırsın. 
eh ki o da irtikipbr. lrfatla mii - inan olsun, diplomalarını alan 
rekkep, bayağı mürtekip ... Bir tek JPnçler, yahut sene içinde alacak 
liranın kendi merinde büyük ca - olanlar hep bu elli liranın tedari
aibesi Yardı. Zencloetlar naul ha- kile uğratıyorlar ve yorul....yorlar · 
tun kitilen dayan•mazlana bu dı. Her efendi z .ıin değil. istik 
de., Jetli da. kabil deiil. bir mik • raz edenler de oluyor. Balıkpaza -
tar parama lnmınm.da. velev bir rmdaki sarraf, bir efendi de kabi -
kaç dakika için iffet ve nammunu ·et görürse parayı avans ediyor. 
muha.fua edemezdi. Hutabk l Ediyor ama ona yüz liralık senet 

Parama ela pyrİ mqru olma - imzalatıyor. O genç tafraya gide
sı mültaem. Batka türlü Yaridata cek. Memuriyetine batlıyacak. En 
zerrece ehemmiyet vermezdi. O birinci işi nedir? Haralamboı e · 
paranın iami mutlaka (rüıvet) o · fendinin pa§a hazretlerine verdi • 
la.:ak. Fuzulinin dediği gibi: ği parayı halkın 11rtmdan çıkar · 

''Selam verdim, ~vet değil malr. Hayat sa'faşı bu! Kolay de-
dir diye almadılar!,, ğil. Maatlar az. Hem de her ay 

Bu :Jii)aek yezir Rameli piyan- çıkmıyor. 100 albn borç da bir 
ıoeunun I00,000 francmı kazansa müptedi için bir meseledir. 
bile beUü memnun ohm1acak. U- Orospu suntlı Yezir de kendile 
kin irtikap neticni 60 lira.. Of! rine memuriyet te"iz ett • ği hu 
Onun tadmdan 7eamea. efendilerin tefekkürlerini kabul 

Bu zatın irili ufaklı Yasıtalan ederdi. OnJJrm yüzüne güler. 
mwcutbı. Bahkpazarmda nmı Kendilerine cin~lı naıihatlar ve
sarraf filin. Galatada Havyar ha- rirdi. Bu nasihatlardan çıkan u · 

VAKn 

Dünyanm 

en bfiyük 

filmi CENNET P E Ri • 
ı 

Beynelmilel ticaret 
odası 

Sinemanın .iki büyük ve kuvvetli artisti ,,J, 
JOA N CR A W FO RD ve CL ARK G ABJ, 

Dün akşam G L O R Y A sinemasında 

DANS CiNNETi 

Beynelmilel Ticaret odası ala -
kadar makamlara müracaat ede -
rek ticaret kanununda vadeler 
hakkında gösterilen maddelerin 
bildirilmesini rica etmiştir. 

Metro Goldwyn•ın Fl'8nsızca sözlU rnuhıe,ern flllll~ 
serlrcilerl gar,etmı,ıerdlr. FOX JURNAL ~ 

EVLENECEK KIZLAR 
Atinada bir takas 

şirketi 

Pazar aktamı M A J i K'te 
Mektepli kızları görenler 

Atinada beynelmilel klering a
nonim tirketi teıkil edilmiştir. 

Bu t irket bütün dünya ile bil · 
hassa memleketimizle takas esası 
dahilinde ticaret muamelesi yapa -
cağım bildirmektedir. 

Borsada bir karar 
latanbul ticaret ve zahire bor • 

sası azasından Avşar zade Hacı 
Mustafa Efendi borsaya dahil ol· 
mıyan ve borsadan ihraç edilen 
Yuan ağa vasıtasile buğday ve 
çavdar sattırdığı haber alındığm -
dan 35 inci madde mucibince 15 
gün müddetle borsaya sokulma -
sı menedilmiştir. Bu karar dün 
Borsada ilan edilmiıtir. 

1~Urk zeytinleri 

Spor, talebe 
Yiikaek mektepler 
araamda turnuva 

Darülfünun spor klübünden : 
1 - Klübümüz fakülteler ve ali 

mektepler arasmda bir futbol tur
nuvası tertip etmiıtir. Galip takı -
ma (Darülfünun kupaıı) verile • 
cektir. Tıp, Eczacı, Baytar, Mülki 
ye, Ali ticaret, Mühendis, Orman, 
Güzel san'atler, P.S.N., Kimya, 
Hukuk spor teıekküllerinin sala -
hiyetnameyi haiz birer murahha -
sının Fikstür tanzim etmek üzere 
14/ 1 J33 tarihinde Cumartesi gü -
nü saat tamam 14 te Halkevindeki 

Türk zeytinlerinin Avrupa pi - merk~zimize tqrifleri. 
yasasında sürümünü temin için ile- 2 - Atletizmi teıvik etmek Ü • 

tısat vekaletince faaliyete bat - zere ili mekteplerle liselerin itti • 
landığı haber almmıttır. rak edebileceği bir müsabaka ter· 
............................................... ·-·········· tip edilmiıtir. Darülfünun mey da • 

Vatanaaş 1 Şener bayramı f nından hareket ve Sultanahmetten 
çio alacağın her şey yerli J avdet edilecektir. 1, 2, 3 aelnlere 

mala o mah. 1 madalya verilecktir. Müsabaka 
Mılli ı khsat ve Taaanuf j 20/l/Ş33 Cu!IIA~µ ••bah saat 

Cemiyeti • 9,30 dadll'. Girceklel' iaimle•ini 17 
--------·-·--...... / 1/ 933 ak!amına kadar (Darülfü-

Vali bey rejinin bütün muhaf azn 
masrafını üzerine alıyor. Bir diye
c.eğ:niz kaldı mı? Vil~yette geçen 

nun klübü atletizm kaptanlığına) 
göndermelidir. 

Cama 
13 K. aani 

16 Ramazan 17 
Gün do~uşu 7,24 
Gün 1 atı~ 17,02 
Saliah namazı 6. o 
Oğle r.amaz.ı 1Y,'l2 
lldodı ııım.uı 14,4!1 
.Akş:ım oama:r.ı l7.02 
'\'a sı nama:r.ı 18.38 
imsak 5,.3! 
Yılın geçen gfinlerl 13 

talan 353 

HAVA - Ysşilköy asketl 
merkezinden \·erilen malOm:ıta göı! 
gün h:ı\•a IJuludu ve karayelden 
olacakar. Kar }ağnlası ihtimali ~ 
dır. Dün en fazla Stcııkhk 7, en 
derece, han taz}ikı 764 milimeeı' 

Radyoda : 

1 TA.~AUL - 18 <kn 19 • 
Kemal Niyazi Bey ve arkadaslan. .!.ı 
20 ve kadar orkestra, 20 den 'ZV-: 

kadir Belkas l lamm, 20,30 dan f 
kadar Hanıml:ır saz heyeti, 21.90 
22,30 a kadar Orkestra. Ajans ve 
habeıi, saat ayan, 22..10 dan 2MM> 1 

dar Daruttalım hc)cti. _./ 

lstaobul Beledtyf' . 
OarWbed•~I 'ehlr T,,..~ 

TemslHerf : 
SugDn rnatlrıe 
•••• ı5,ao d• ISTHIUI. 

nında ermeni cemaatinden filin- mumi mana: 
yan. Dairede kalemi mahR18 mü - Bildiğin 

dürü veyahut o vazif e1i tören fU Y a!nız f ilcancı 
gibi hareket et 
k l .. k··t ~ene 15 kaçakçı katlettirmif. Be-
atır annı ur u . . . 

50 1
. k'l 

3 - Kadın sporlan içiu hare • 
kete geçen klübümüz (ali mektep 
ve lise} kızlarının ittirak edecek -
leri bir turnuva tertip etmiıtir. Vo
libol müsabakalarına ittirak ede • 
cek mekteplerin birer murahhası -
nı 16/ 1/ 933 Pazartesi günü fikstür 
tanzim etmek üzere saat 15 te Hal· 

akea111 auvare JJUü ~ •••t 21,30 d• ,,lfH 

~anley~e~ 
~oereti ı "" 1 

Ye bu. 
Bunlu l>ir tebeke, bir ai let · 

kil ediyorlardı. Babkçılar için, 
lamusile amatör babkçdar için me.. 

tele ''Tutmak,., br, ;-oksa balıiı• 
deleri deiildir. Bunlar da arular, 
bulurlar, zayaJblan avlarlar, .,. • 
taY• para kazandırırlar, kendileri 
de ondalıklanaa kav11fUrlardı. 

Bu pap, aarip delil mi? Za -
ruret isinde öWi. Kihyalan oaa 
sadaka verdilew. Hala da zengiı: 

ve belki frank be.bile milyoner · 
dirler. 

Bea .... .., hulmk meldebi • 
ne ve hariciye nnarelİlle devam 
ediyOl'dum. 

Mektepten çıktıktan 10nra, ha· 
va iyi ise, so1Jak Sultanahmet 
bahçesine aider, orada laf atardık. 
Arkadatlarm bir takımı tana oy
aarludı. Ben, maatteeMiif tayla 
ve iskambil ve dama ve tatrancın 
cahiliyim. Bunlann mebnizmaıı • 
m bile bilmem. Btmdaa dolayıdır 
ki çok okur ve yorulurum. Fazla 
okumak bir cehli mürekkep tev • 
lit ediyor, ıö:ıü ve dimağı yoru
yor. Bahçeye bqlıa mekteplerin 
aleWeri de selinli. Bilha•!\ 
miilikeyiler ••• 

- Hasan! Elli lirayı kabil de· 
iil doldmamaclım. 45 teyim. 

M··--• ·· de~· H if bi - u"""DI 5 ..... er r 
.mim ekaik ptinen kabal et· 
mez; nobranca mratma çarpar. 

-Ahmet elliyi tedarik edebil· 
mit-

- Mmtafa ~ akılh .• O, üç 
.. edenheri elliyi tedarikle met • 
suL 

- Bana kabı• töJle 7apma -

ı erı ıçın 1 şer ıra ten ı ma.sra-

me._ Bir mühim iş çıkarsa sen~ .ı. ~~'an 2.250 altın! Pata ~u ha 
himaye eden bir zat olduğunu vatlısı duywx.a kıskanıyor, ımre· 
ur.\Jtma. 

- Alnnak olma. Esrar verme. 
Aza •anaat et. 

Rüşvetçi batılarda kapıda bek
lerlerdi. Uıaklar, odacılar bile bu· 
na alıtmıtlardı. 

- Beyefendi! Gideceğin yer
den ıunu ve ıunu bekleriz. 

Zavallı çocukta doğruluğa, na
mualuluğa biraz iıtidat varsa o da 
daha yumurtada iken cılk ve cıvık 
oluyordu. 

- Sen Sakıza tayin olundun 
Mutika, badem isteriz. 

- Sen Ayvalrğa gidiyorsun: her 
sene ıahun ve zeytin1aiımızı bek
leriz. 

- sen lzmire teşrif buyuracak-
mı: incir ve üzümleri unutma. 

- hpartaya ıidiliyor: Aman 
bir W halL 

O mühürdarlara, uıaklara, ka
pıcılara, perdecilere siparişleri 

mutlaka gönderilirdi. 
- Pata hazretleri ilimdir; cahil 

deiildir. Huuaile tarihle uğrq1r. 
Eski paditahların cariyelerinin i
simlerini bir bir bilir. Vakti.le eya
letler Pata Kapısında müzayede 
ile satılırmıf. Şimdi Asya ülkeleri · 
nin bazılarmda olduğu gibi. Paşa, 
o deni haıretle, iştiyakla (Nai
ma) tarihinde okuyor. Fitin yere 
vali olma~ vilayet merkezlerin· 
den mutasarrıflıkları satmak. On
rada da kaymakamlıkları sattır -
mak • 

Fitin vafi tütün rejisini haraca 
kesmiı. Mesele ne? kaçakçılık mı? 

nıyor.-

tHIHU Umuma Paşa hazretleri franıızca bil
mezler. Lakin (Panama) mesele
sini ihtiva eden gazete nüshaları· 
m tercüme ettirmişlerdir. 

Aln yaşından aşağı olan çoctı 
kevindeki merkezimizde, lcli.l ha- tivatroya ~ abul edilmezler. 
mma müracaatlan rica olunur. •-..;.;.,;..;.;~;..~ ... ~~~~ 

- Fransız vezirleri acemi! O 
memlekette para çok, lakin vezir
lerde kafa yok. Ben olsaydım hiç 

4 - Nisanın birinci haftasında B O R. S A 
Ankara Halkevinde yapılacak 12 Kanunuevvel J 933 
(bedeR terbiyeıi) koqresinde 

, .. nt.cut \Sahş) 
noktai nazarlarım müdafaa et • 1----- -------:: 

yakayı ele mi verirdim? MaaUees· mek istiyen müteha11nlarm 
süf Osmanlı diyarında öyle ya • raporlarını Martm son haftaıma 
man itler çıkmıyor. Evveli reji, a- kadar klübümüze röndermeleri ri· 
hırı reji. Maliye nazırı da olamı· ca olunur. 
yorum ki bir istikraz yapaJı mı. 5 - E.ki miibürümüziD hükmü 
Rusya Devleti şöyle istikrazlar ak· kalmamıştır. Keyfiyet Polise ve 
tedermi§. istikraz bedelinin üçte viliyete hildiritmiJtir. Yeni mühü-

20 ı. Fransı:r. 

t Sterlla 
1 Dolar 

20 Liret 
2'I L Belçika 
20 Drahmi 
20 ls~lçre 
!() f.c\'I 

l lorln 

ur •s 
lti'l,- ı ~lltn Av, 
115.- l Pcuta 

2 14,- t Mark 

218, - l Zol•ıtl 

ı Pcn~li 117.- 20 Ley 
22,50 !fı Utaar 

t20 - ı çem>ncç 
26 - 1 ı\ltıa 
8S.-

biri hazineye, üçte biri F ranıız ban rümiizün üıtünde T. C. ortasında ıa..::....:_..:..:........::...__:__..:,_ ____ -:-: 
gerlerine, üçte biri Rm memmlaa ay yıldız Yardır. 

1 t.t eeedlyr 
20 Kuron Çek 122.- ı Banknot 

. ı na! 

Pata. hazretlerinin ağzının s~ 
yu akıyordu. Maaf bol. Lakin pa· 
ş·, ın,, aşa asla itibar etmiyor. Ma
aş' Bu çirkin bir paradır, tatsız
dır, tuzsuzdur. Bir gece paf.ı bir
az içmiş idi. Yanında nedimlerin· 
den biri varmış. Biri bir beyit söy
liyor, öteki ona bir mazmunla ma
kabele ediyor. Paıa, hayli keyifli: 

- Maat gelmif. Müstekreh pa
ra. Hediye edilnıeğe bile ıelme2. 
Para dolamlıaçl-: yoldan aelmeli 
ki lezzetli olHn. Şu işü nut mecli-

sinde demirhindi ıerbeti içilir mi? 
Maaşımı sarf ettiğimde haremim.le 
zina eder gihi oJuyorum. Tam on 
yedi senedir, sana yemin ederim, 

helal para kursağımdan geçmedi.. 
Ben • 1 1U1D fe1lerdea baıle•-m. 

Celil Nuri 

, .............. ... 
Haydar Rlfat Beyin 

HUkOmdar 
8ot,evtkltk 
Yeni Rusya hakkında en 

met eserdir. 
iklimler 
llk•-" 
Durn-

Kuru.,a 
100 
200 

miııcem· 

150 
100 
75 

Senenin en. muvaff:ık olmu.' ro-
manlandır. 

Lenlnln haptı fOO 
Mis•• mea'elelerl 100 
Arltl l11tldar 200 

Kanunu medeninin şerhleıidir. 

Ternmu~ 1914 150 
Büyük milverrih Emil Ludvig0in 

Tarih feraefesl 125 
Gösu.v Löbon'm 

T allviller, ll11Pena.r 25 
Ş.rbll borclar kanmuı tOO 

Şafak ldtapha ... .mde 

Çek tialları (kap. ıa. 
Parls 1206 Praf ı 
1 oodra 713- Vh·aoa 
Nc\·York 0.4:"05 Madriı 
l\Ill!ııo o.r~as RerHu 
Brulı:sel 3.40- V arşon 
Ati na 8822- l'e~u 
~ne"o"re ~.4450 Eiitre~ 
Salya 6443- Relgur 
Asterdam 

rş Ranhtı 

Anadolu 
Reji 

Şir. Hayriye 
rramYaV 

u Sljıorıa 
Pomontl 

l.1725 

8, 10 

Mı skcnoı 

Çtmeato ı'lf 
( nyoa Dey 

15, ~ark ney 

4.!10 ı ftafyıı 
!4,- Sarlr ın. en• 
23.65 T elefon 

istikrazlar 

lsr. dahnr 

~art f".)-ollm 
D.Mııva•htde 
Gümrükler 
Saydl mahl . ...., 
T askeriye 

o ı, - ı F.lektrlk 
!1,70 TramTıy 

6UO Tliılet 

sss Rılıtım 
4, IS AoıdoJa 1 

"'S> Au4M il 
A. Mümesstl 

VA -..... 

1 

j 
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13 Klnana•ni 1933 

VAKJT'ın edebi tehlka•ı 
...,, ---- ,____.ı=:ws~~ 

CANIM AY E 
==============~=Selimi izzet 

_ Acaba derdi mi var? Onun 

ne derdi olabilir? 

VAKiT 

Bir karar 
Gemi kurtarma 
şirketinin yeni 

bir vaziyeti 

Savıaf S • 

Mektep kitaplarının fiab 
·························-·······-····················· .. ···-.............. .. 

Bir kitapçı "yüzde kırk 
indirmiye talibim,, diyor 

Gösterilen hesapların tamamile yanhı olduğunu, şirketin 
Senih buna kail değildi, her· 

h&nai bir kadımn kendisini ıeve-
~1 , . 

eceğine, itık olabileceğine ına· 
_Bilmem. Her halde besledi· 

ii bir ümit var. Bu ümi~i kırıldı. 
Şimdi teaelliye muhtaç bır halde. 
Kendini teıelli edecek bir atkı zan 
netmem ki, reddettin. Benim af • 

Şimdiye kadar limited §irket menfaati için tertip edildiiini iddia ediyorlar 

Baın11orc1u. 
ka,ıdan ıeri döndü. 
A111anm 6nüne ıeldi. 
kendini, tepeden tll'll&ia ıüz • 

•. Eneli cepheden, sonra pro • 
filden baktı. 

Şitınandı, ıiımandı amma pek 
>İçİlntiz delildi. Tombalacık bir 

~ 
YtiziinU beiendi. Saf, maaum 

~ ~k çehreeinde, iki ıaffaf 
da pınldıyordu. 

Teni pembe beyasdı. Açtk 
lruınral ıaçlan vardı. 

içini çekti: 
- Kemal gibi olıaydım ! 

Anneıi ıordu: 
- Neden? 
- Çok &içimli de ondan .. Çul 

IİJıe yakıııyor ... 
- Mübalaga ediyonun. .. 
- Hayır, hakikab ıöylüyorum. 

Bu miieahakada nakavt olaca· 
inn. 

Annesi anlamadn 
- Nak. ••• Ne? 
- Nakavt ... yani mailup ola· 

C&imı. Beni iıtemiyecek. 
Anneei iti o zaman ıezdi 1 

-Kim? .. 
Senih yere, anneainin dizlerının 

dibine oturdu. itiraf etti: 
- Bu gece her !eyi gözüme al· 

dnn anne ... Bu gece artık aşkımı 
İtiraf edeceiim. Ayteye, kenditini 
aevdiiimi söyliyeceiim .• 
Anneıini ani bir dütünce aldı. 

D: • .lçu "'._...... .. c:n:ınedl. 

Senih 10rdu: 
- Ne dütündün anne? 

-Hiç. d" .. d"' 
- Hayır, bir teY utun u~-
Aaneıi, biraz daha tereddut • 

ten M>nra dedi ki: 

k m onun can kurtaranı olacaktır· 
1 

' 1 d' Anneıi fena halde hiddet en ı. 
oilunun bu .c;zleri onu iıyan et· 

tirdi: . 
_ Sen ıenç ve güzelıın. Zen -

linıin asilıin. Böyle bir rolü oyna· 
' d' ? maia nuıl tenezzül e ıyoraun ... 

Şajrlacak 9ey •.• Hayre~!. . . 
Senih, batını anneıının dızlerı· 

ne koydu: 
- Ne yapayım anne? On~ çok 
. m Taıavvur edemıyece· 

ıevıyoru ... 
ğin kadar seviyorum. 

Birden duralardı, doğruldu: 
.. _ Amma alçalacağımı, seviye· 
me yakıtmıyacak bir rol oynıyaca· 
ğımı zannetme... Bir k~re. evle~e· 
yim, ondan ıonra kendımı ı~vdı~· 
mesini bilirim. Maziden hıç hır 
hatırası kalmaz ... 

iç çekme ımısı annesine gel· 

mitti: 
_ lntallah böyle olur! Hem sen 

bir kere aklına bir~ey koydun mu 
muhakkak yaparım. 

_ Dua et de muvaffak olayım 

anne. 
Ana oğul öpüttüler. Senih çık~ 

halinde idare edilmekte olan Türk 
gemi kurtarma tirketinin anonim 
tirket haline getirilmesine hükU · 
metçe karar verilmittir. 

Bu takdirde hükUmetin tirket -
teki hiaaeıi yüzde 70 ıe çıkarıla • 

cak, Seyriıef ain idaresine ve hu -
suıi vapur kumpanyalarına ait bu· 
lunan tahlisiye vuıtaları da ,irke· 

te devredilecektir. 

Şirketin elinde timdi La Nina, 
La Valet, Lezar ve Kleopatra tah • 
lisiye gemileri vardır. Bunlara Sey· 

risef ainden alınacak Alemdar ve 
Kalkavan zadelerden denedilecek 
Adalet vapurları da ilave edile -

cektir. 
Hususi kumpanyalardan alına· 

rak yeni tirkete devredilecek va • 
purlara kıymet takdir edilecek, 

bunlar vapurlarının bedeli niıbe " 
tinde hiaaeye ıahip olacaklardır. 

Türk gemi kurtarma ıirketi 
müdürü ve latanbul meb'uıu Ham~ 
di Bey bu huıuıta fU izahatı ver • 
mittir: 

- Türk gemi kurtarma şirke .. 
tinin anonim bir sirket haline geti-

tı. .. 
Tatlı, çok yıldızh bir mart ge· rilınesi muamelesi heniız tekem • 

cesiydi. mül etmemiştir. Şirket haricinde 
lstanbulun karanlık sokaklar· bulunan tahlisiyecilerin yeni ano -

nndan geçerek, Beyoğlunun ay· ninı şirkete ait esas nizamnameyi 
dınlriın• • bu .. vrn on ~disine Igıdar hazırla· 

Otomobil, Şefik Nuri beyin ko- ""Y-· -1-

nafmm anünde durdu. malda mükellef bulunuyorlardı. 
Kemalin, dayuma, o müh~m Bu nizamname hazırlanmıştır. Ve

mektubu yu:~ıfı sünün ıeceaıy· kalet bu projeyi tetkik edecek ve 
di. formalitelerin ikmalinden sonra 

Bu gece de, Senih, istikbalini yeni şirket teşekkül ederek faalr:. 

Mektep kitaplarının fiatı pı:ı • ı mak ve ayrıca bayilere de icap e
halıdır, bunu bir çok delillerle is· den tenzilatı yapmak auretile bü· 
pata çalıttık. Maarif Vekaleti tün mektep kitaplarınm temıil ve 
neıriyatımıza ehemmiyet ver • netrine amade olduğumu kemali 
di. Tahkikat yaptırdı ve bir ko • tazimatla arzeylerim Efendim. 
miıyon fiatları teıbit ile metgul· Sühulet kütıiphaneıi ıalıibit 
dür. Semih Lfitfü 

Bu komisyonda müeaair olmak 
için lıtanbul kitapçıları namına 
Halit Bey Ankaraya gitmit. Ha • 
kikat halde Halit Bey dört kitap
çının ıirketine dahildir ve diğer 
kitapçılarla alikuı yoktur. Bun· 
dan dolayı lıtanbulun dijer ki • 
tapçdan Maarif Vekili Beye tel • 
grafla müracaat ettiler. Bu tel -
graflar aruında Sühulet kitapha· 
neai buıünkü fiatlann yüzde kırk 
tenzili ile tabına talip olduğunu 
da söylüyor ki 9üphe yok Maarif 
vekilimiz böyle bir tekife mey • 
dan veren imkanları da kale ala • 
caktır. 

Türkiye Cümlıuriyeti 

/Jlaaril l' elı:ili 
Muhterem 

Ankara 

Kitap fiatlan hakkında fikir • 
lerini bildirmek üzere huzurunu -
za gelen Halit Bey, bütün latan· 
bul kitapçılarını temıil salihiyc • 
tini ha~z değildir. Menfaattar bir 
kaç kişmin fikirlerine tercüman· 
dır. Kendi hesabıma esaılı bir 
noktaya yükıek dikkatinizi celp 
ederim: Şayet mektep kitapları 
Vekaleti celileleri taraf.ııı.cWı ta • 
bedilmiyerek sene tabiler mari -
fetile hurrlanac•kta buıünkü 
haremden % 40 tenzilile fiat kon· 

ki tapçdann mUıterek telpafı 

lıtanbul kitapçdan namına 

huzurunuza ıeldiğini ıazeteler • 
den öğrendiğimiz ıabık muallim • 
lerdea Ahmet Halit Bey biç bir 
temıil ıalihiyetini haiz delildir. 
Kitapçılık Limitet Şirketi men • 
faatları namına hareket etmekte
dir. Biz qairda imzalan bulunan 
lıtanbul kitapçılan ve tabileri &l"9 

za müıaraat ederi• iri mektep ki
taplarının pahalılıiı hem bayile _. 
rin, hem kitapçılann, hem de ço
cuk -.elilerinin aleyhinedir. Vaki· 
leti celilenize gösterilen heeaplar. 
tamamile yanlrttır Ye ancak Şiıw 
ketin menfaatini temin ve ıirket 
haricindeki bütün tabı ve tabi d• 
hazlannı felce utratmak içindir. 
Bütün bu cihetleri müdellel ola· 
rak arza amadeyiz. Bu acı hahran 
ve ihtiyaç ıünlerinde memleket 
irfanı ve ikt11adiyatı naına ıerek 
çocuk velilerinin gerekte bayi ve 
kitapçılann haklarının zerrece 
kaybolm~ıına meydan vermiy~ 
ğinizden emin bulunduiumuu 
tazimatımızla birlikte ar~deriz 
efendim. 

Cihan, Halk, MUlet, Neıriflal 
yurdu, Maarif, Cemal Azmi. 

SIJhulet 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vapurda kamarotu denize atan .. ........................................................................................... --····--
- istenen bırak, ben babası 

ile afirü,eyim. 
- Neden? 

rizecekti. . . vete başlıyacaktır. 
Her ikiıi de, iıtikballerının te· --------------1 Evveli idama, sonra 24 

seneye makôm oldu 1 _Bence daha muvafık olur. 
_ Hayır anne.. Etaıe?. ben .~e 

açık açık konutacak dej~lım: Şoy• 
le biraz açılacafnn. Vazıyetı yok· 

lıyacaimı. 
- Bırak bunu ben yapayım. • 

• - Sen araya ıirereen it reımı· 
7ete dökülür. Reddedilmeni iate-

mem. 
Anneei güldü: 
- Reddedilmek te ne demek? 

Sen deli miıin? 
- Bilakie, akıllıyım. 
_ Hayır, Ane seni reddetmez. 

Seni 1evdifine eminim· 
- Amma, ben çok ıifmanım. 
- Sıhhatli bir erkekıin. 

miniyle me11uldüler. 
• • • 

Senih, Aytenin deiiıtiğini iyi 
f arketınifti. Gençliiin yeiıini doğ· 

ö .. tü 
ru 1 rmut • nl d bütün ·· • Ayıe, .,.. sama ar a . u 
midini kaybetmiıti. Kenıa.lın ~o· 
ğuk ve likayit hali, Ay,e~ı yeı•.e 

d .. "rmüttü. Artık kendin• ıevd1· 
UfU • • • 
remiyecejine kanaat ıetırmıttı· 

Uzun zaman, Kemalin soğuk 
ve likayit durmaama rağmen, Ay· 

dan biraz olıun ıefkat ve te on , 
babbet ıöreceiini aanmıttı. 

mu lb" . Ne zaman yeni bir e 11e, y~nt 
bir fApka ıiyae, ıapkacı ve terzı o· 

dikkatle bakarlar: 
na_ .Aınan ne güzelsiniz ! derler • 

di. ( Oe1J0111ı rJar) Senih ıenit bir ıöfiia geçirdi: 
- Ketki batta olaydım. Ben 

~·· tıhhati ittemi1orum- l~~=~~~~.~~b~l::n~e::: 
-Şitman olman, Ane tarafm· Bir gazete 8 ey 

dan MYilmeıae mini deiildir. şiddetti bir lth.am 
- Sen annemein. Sana ıüzel ve p . t rrkan Le Populaıre ıa • · ı· kad arıı e s- mal d MYım ı ıörünürüm. Buıüne ar . Cenevrede çıkan Jou e 

ona imalarda bulunmadım zannet· ~:::~e gazeteaini Schneider du 
ille. O, her seferinde, iıitmemez· . • inde mühimmatı har • 
likten, anlamamazlıktan ıeldi. Bu Creuaot ııım "him bir 
lece, biraz daha ileri ıitmel• ka· biye f~brika~:m l~n ;;ir ıirket • 
rar verelim. Her halde, etref eaa· hiNeııne mı~--'·~a ~tham etmitti· 
tbn ld 

-----..ııi ten para a nuuu • .... 
ıe i :uma- JOl'UID· Cem. ti Akvam muhitinin natırı 

Annesinin de içine timdi tflphe efki~:Jarak tanmmıt olan b~ ıa· 
CliifmGttü. Anenin• otlunu i8te- :sete h•kkmda vaki olan b~ ıı~t 
•-..inden korka,orclu. cı·L-- -·tbuatmda büyük bır ak11 

En..1: .. - ile eordu: 11a11 - G ı u-r • uyandırmıttı• Journal de enııı::ve· 
- Epef _.tinin ıelditinı ....,. ın· mecliıi idareti gu:etenin son 

:.ı_ L:ıa-a.7 . b 
.._ ..... ,-- k nu.halarmm birinde bu Mf"Ya. 

- Birkaç •m••dır Ayp ço eunti lrat'iJyecle tebiP ecla bar 
~ Diitiiaceli, meyus duna- bqamlalDe nepetmittir• 
r-.. 

İ·-·-g·p···o· .. ·R·······ı 
ı..... .. -··-·-····················-.. i 

Bugünkü maçlar 

Dereceleri daha çok 
aydınlatacak 

Resmi ıaaıpiyona maçlarına 
bugün iki sahada da devam edi· 
Jecektir. Taksimde lıtanbulspor
la Beykoz, Kadıköyünde de Be· 
ıiktaıla Vefa kattılaıacaklardır. 
Beykozun lıtanbulıporu kazan· 
ması, ancak fevkalide bir maç 
yapaıalarana bağlıd1r. Bu itibarla 
bu maç1n lstanbu'ıpor lehine 
neticeleneceiini tahmin ediyoruz. 

Denizcilik faaliyeti 

Bugün atletizm hocası Abra· 
bıun Efendile deniıcilik hocası 
Tugethof Efendinin nezaretinde, 
sa sporlar1nın yaz faaliyetine ha· 
zarhk o!aıak Ozere on kilometre· 
lik bir yOril1Dı yapdacaktır. Sa· 
at on birde Şişlide son trıamvay 
iıtasyonunda toplanılarak yDrfi· 
yOıe baılanacakhr. Bu yOrDyOıe 
bDtün atletler ve denizciler itli
rak edebileceklerdir. 

Gflreı ve boka 

Bu,On Beyotlunda mıntakanıo 
boka talonunda tescil edilmiş 
bokt6rler mra11nda mubtehf teı· 
yik 1DDtabakalan da yapılacak· 
tır. Tarh muamelesi on ikiden 
OD Dçe kadar aiUecektir. 

Vapurun hesaplan bu cinayete sebep 
olmuş ve adamcağız boğulmuş •• 

11Domlup1nar,, vapurunun Ka
radenız seferlerinden birisinde 
kamarot Feyzi efendiyi denize 
atmaktan suçlu komanyacı Sü· 
leyman ve bu cinayete dair bil
diklerini aaklamaktan ıuçlu Oa • 
man Nuri ve Ziya kaptanlarla 
güverte loshoması Murat, ahçı 
Emin ve meto StUeyman aleyh· 
)erindeki davanm kararı, latan· 
bul ağır ceıa mahkemesince don 
sabah bildirilmittir. 

Bu davada, müddeiumumi Ki· 
tif Hey, koınanyacı Silleymanm 
kamarot F eyıi efendiyi taammüt 
suretile öldürdOğllnü sabit gör
mUf, milnaferet tes'rile bu gen· 
ci denize athğını ileri sürerek, 
idamını islemitti. Kişıf Bey, 

diğer auçlularan da beraetler: lazım 
geldiği mOtalcasında bulun· 
mutlu. 

Suçln vekilleri ortad3 biç bir 
delil bu uomadıiı kaydıle, mti· 
ekkillerinin beraeti lüzumunda 
ısrar etmiılerdi. Mahkeme, mlld· 
deiumumihğın cezalandırma isle· 
ğinde iıtinat ettigı eeası doğru 
bulmuş ıuçlu vekillerinin mllda· 
faalaunı reddederek, komaoya
cı Süleymam idama mabküm 
etmitlir. Ancık, ölen gençle 
aralannda vapurun hesaplarına 
ait bir ihtilaf mevcut olduğu, 
beupta fark meselesinden kama
rotla komaayacama araları apl-

1 

dıj'I llokta11ndan, bunu cezaya 
bafifJetecek takdiri aebep olarak 
k•bul etmit ve idam cezuana 
bedel, Süleymanm )İrmi d&t 
sene aau hapse konulma11na ... 
rar vermiıtir. Koman yacı SOleJID•• 
Din, maktOliln annesine bin lira 
tazminat vermeıi karar albaa 
ahnmııtır. Verilen bu karar, ek
seri) etledir. Diier muaUDlar 
beraet etmişlerdir. 

Fıkracılık mesleji 
Sefaletin doğurduiu bin bil! 

meslek arasında bugün, Avrupa • 
da, bilha11a orta Anupada ve Ber
linde bir fıkracılık meıleii tGre • 
mittir. 

Bu meal ek ıudur: Büyük kali • 
velerde ve hatti aokaldarcla, iJi 
giyinmit, üıtü batı temiz kimteler 
küçük bir ücret mukabilinde, iati
yen kimselere fıkralar anlatmak • 
tadırlar. Bu fıkralann mua1)'81t 
bir ücret tarifeleri vardır. Pek ta • 
bii en pahalı olanlan hafif fıkra• 
lardır. 

Mütteriler her sınıf halk ........,. 
dan bulunmkatadır. Fakat en ço • 
ğu, bu f ıkr-!ann mq,terileri, _,. 
yar aatıcılardır. Onlar da bualan 
kendi miifterilerine aö:rlemtkte
dirler. 
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~~~-ı Zekit, fitre Yeni Filimler 
Havada uçan şu gemiye 

bakınız : Do X 
Borcumuzu 

tayyare cemiyetine 
ödemeliyiz! 

Elhamra Sinemasında: ................................................................ 
90 

Dudaklardan gönüle 

içinde 160 kişi var ve saatte 250 
kilometre bir sür'atle uçabiJiyor 

Do X havi gemisinin maktın ve yukarıdan bir g8rUno,u 

Bügünkü medeniyetin hava -
cılrkta ne kadar ileri gittiğini an· 
lamak için ince riyazi meseleleri 
görmeğe lüzum yok baınuzı ha • 
vaya kaldırınız. işte Do. X., ha -
vada uçan muazzam bir gemi. Beş 
sene evvel Do. X. i rüyanızda gör· 
müş olsaydınız, havada uçan bir 
beygir görmüş gibi tuhaf bir haleti 
ruhiye tesiri altında kalacaktınız . 
Fakat bugün bu bir hakikattrr. 
Do. X., 160 insan ile saatte 250 
kilometre sür'at yaparak 4000 
kilometreyi katediyor. 

1Do. '){..hakkında malumat ve
rirken bu i1aretin ifade ettiği ma
nayı da söyliyelim: 

Do. X. i yapan meşhur tayya
re mühendisi Claude Dornier'dir. 
14/ 5/ 1884 tarihinde doğmuş o -
lan M. Dornier 1910 senesinden 
itibaren meşhur balon mühendisi 
Graf Zeppelin ile çalıştı. 1922 se
nesinde ilk defa olmak üzere ken
di namına iz af eten Dornier - Wal 
sistemi tayyare yaptı. 1929 • 1930 
senelerinde Dornier X sisteminde 
bir tayyare imal etti. En asri va· 
sıtalardan istifade ettiği bu tay -
yareye kısaca şu ismi verdi: 

Do. X. 
Bu tayyare, model, plan, uçuı 

kabiliyeti, yük taşımak kudreti 
ve sür'ati itibarile 20 inci asır tek
niğinden istifade etmiş bir şaheser 
dir. 

Bugünkü vaziyette kara ve de
niz tayyareleri içinde ondan daha 
büyüğü henüz yapılamadı. Tam 
bir nakliye tayyaresi olarak ya • 
pıldığını her parçası derhal is • 
pat eder. Oturacak" kamaraların -
dan itibaren, yolcuların eşyaları -
na mahsus yerlere kadar tered -
dütstiz olarak girebileceğiniz bu 
tayyarede uzun bir tecrübe mah -
sulü göze çarpar. 
Esasen yukarıda da söylediğimiz 

gibi tayyarenin mühendis M. Dor
nier ilk tayyareyi "diebelle,, ti -
pinde yapmıştı. Fakat bunu be -
ğenmedi. Eksikleri görünce Dor -
nier Wal tibini yaptı. Bunu da az 
buldu Super Wal · tipini yaptı. 
Bundaki eksikleri de görerek ni • 
hayet Do. X. i tamamladı. 

Hakikaten iktısadi vaziyette 
hazırlanmış olan tayyare, aeyrü -
seferde yük, ve yolcu itibarile di
ğer tayyarelere de faik oldu. 
Ve birdenbire şöhreti bütün dün
yaya yayıldı. Bilhassa yolcuların 
efyalarını da beraber alabilmesi, 
taYY,are içinde saatlerce kalmağa 

mecbur olan yolcuların istedikle
ri gibi rahat rahat dolatabilme • 
leri, konuşabilmel•i, okuya • 
bilmeleri gibi mühim esasların 

temini Do. X. in kıymetini ilk se
ferde herkese tasdik ettirdi. 

100 yolcu 50 de tayyare tayfa
sı en az 150 kişiyi rahatça taşı • 
yan bu tayyarede 6000 beygir kuv· 
vetinde 12 motör vardır. Tayya • 
renin umumi şekli ufacık tekilde 
bir haça benzer. 

İnşasında kullanılan maden -
ler diğer tayyarelerde, fakat asri 
tayyarelerde kullanılan sert alü • 
minyümdür. 

Tayyare gövdesinin iki tara -
fında, tayyarenin suya düştüğü 

ve yahut sudan çrkmak istediği 

zaman müvazenesini temin vazi • 
fesini gören iki kayık vardır. Bun
dan maada gene gövdenin iki ta
rafında büyük kanatlar uçuşta, 

kavislerde, velhasıl uçuşun muh -
telif vaziyetlerinde tayyarenin 
müvazenesine yardım eder. Ka -
natların üstünde de 6 çift motör 
vardır. Bu motörler de yardımcı 

kanatlara bağlıdır. Bu suretle, ka
natlar, yan kayıklar ve motörler 
gövdenin en esaslı uzuvları ola -
rak biribirini tamamlar ve göv
deyi harekete getirir. 

Alt kısma gelince, burada da 
benzin depoları, yolcuların eşya • 
larına mahsus kısımlar vardır. ü
çüncü kısım ise doğrudan doğru· 
ya yolcuların arzularına terke -
dilmiştir. 

Apteshane, sigara salonu, ye
mek salonu, yatak ka.maraları, ve 
mutfak tamamen bu kısımdadır. 

Bir de en üst kat vardır. Bura· 
aı tayyarenin hayat damarıdır. 

Daha doğrusu kalbi ve beynidir. 
Tayyare kaptanı burada oturur. 
Tayyarenin bütün hareket düğ -
meleri buradadır. Buradan veri -
lecek bir tek yanlış emir muaz • 
zam hava gemisini bir saniye i • 
çinde 160 insan ve milyonca lira
lık servetle birlikte mahvetmeğe 
kafidir. 

Bunun için kaptan katına çık
mak imkansızdır. Maamafih ar -
ka taraftaki makine dairesini is -
tediğinizi gibi gezebilirsiniz. 

Burada muazzam gürültü çı • 
karan makineler, onların yanın • 
da yardımcı ve yedek makineler, 
telsiz makineleri, itfaiye motör -
leri ve gemının herhangi bir 
kazaya uğradığı zaman yetittiri • 
lecek imdat makineleri vardır. 

Zekat ve fitrenin ne suretle top
lanacağı hakkında görüşülmek Ü -
iere Tayyare Cemiyeti İstanbul vi
layet şubesinde müdür Hasan F eh
mi Beyin reisliği altında kaza ve 
nahiye şubeleri reislerinin iştiraki • 
le umumi bir içtima aktedilmiştir. 
ittihaz edilen mukarrerata göre, 
Tayyare Cemiyeti tarafından bas -
tırılmış olan zekat ve fitre zarfla
rı, Tayyare Cemiyeti teşkilatı va -
sıtasile şimdiden evlere dağıtıla • 
cak ve Ramazanın son günlerine 
doğru tekrar toplanacaktır. Bu 
zarflara evlerde zekat ve fitre ko -

l\larta Egert, Güstav Frölih. Grctl Tcimcr 

nacak ve Üzerlerine miktarı yazı- , 
lıp imzalanacak ve zarf kapana - Dudaklardan Gönülc filminden bir sahne 

caktır. Gramofon plakları çıkaran cağı rövüyü hatırlar. Gider, mü· 
Bu zarflar kapalı olarak evler- Lyrafon ve Suprafon müessesele- dür derhal kendisine rol verir. 

den toplanacak ve mahalle teşki- ri biribirine rekabet etmektedir. Prova günü gelir. Orkestra 
!atında açılmıyarak nahiye ve ka - Lyrafonun sahibi Peter Erankenin bulunamaz.. Prova gramofonla 
za şubeleri merkezlerinde idare ortağı güzel Asta Valden evlen - la yapılacak. Beceriksiz bir ope • 
heyetleri müvacehesinde açılacak mek arzusunu besliyor. Franke • ratör Vallynin numarasına refa • 
ve hususi matbu cetvellere miktarı nin vekili, Aslayı efendisile ev - kat edecek plakları kırar. O za • 
yazılarak hesap cetvellerile ve za- lendirmek istiyor, ve bir dağ ote- man genç kız orkestra yerine far• 
bıt varakalarile birlikte hasılati linde buluşacaklardır. Asta bura· kı ikame eylemeyi düşünür. Se • 
vilayet şubesine teslim edilecek - da Suprafonun sahibi Fritz Stur· sile kendi kendisine refakat ede· 
tir. ma tesadüf eder. Asta Fritze a - rek dansını yapar. Vallynin pü • 

Bilahare umum hasılat Ankara- şık olur ve onunla evlenmek ister. rüzsüz ve latif sesine hayran olan 
da Tayyare, Hilaliahmer ve Hima· Fakat Frankenin vekili Aslayı müdür, ona bir yıldız rolü tevdi 
yeietfal cemiyetlerinin umum! işlerinin menfaati namına Fran • eder. Fakat Peter Franke sevgili
merkezleri arasında taksim oluna- ke ile evlenmiye ikna eder. sinin izini bulmuştur. Valliyi gör• 
caktır. Asta, Strum ile rabıtayı keser mek ister. 

0

Redde uğrar. llk oyun 
Bu üç hayır cemiyetinin çok ha· ve Peterle nişanlanır, ıehre avdet günü gelir. Vally sahneye çıka -

yırlı işlerine ve hava müdafaasına edilince Peter nişanlısının fahri • caktır fakat perde kalkınca ıalo
aarfedilecek olan zekat ve fitreyi kasında güzel bir satıcı kıza nun tamamen boş olduğunu gö • 
herkesin Tayyare cemiyetine ver· (Vally) ye tutulur. Vally de Pe· rür. Bayılır. Kendisine geldiği va• 
mek suretile ayni zamanda mühim terden hoslanıvor_. ve onuny;arun - kit Peterin kolları arasında bulu• 

"~ ~ '1 · r :~ ~"""'l •ii " '-l 1 • bir vatan borcunu ifa etmiş olaca• da ko.lmo.k i~in bir rovüdo l'ol a.l- nuvor. Spv~liainin tivatrocla ca • 
ğma şüphe yokttır. • • ması içın yapılantetclili r~d'de~:' lışmasını istemiyen Peter ilk o • 

TaiYarenin kanatları 48 metre • 
dir. Vücudün uzunluğu 40,05 
metredir Tayyarenin yüksekliği 
ise 11 metredir. En büyük sür' ati 
tam gazla gidildiği zaman saatte 
240 kilometreyi geçmez. 

Tayyaredeki yolcu ve tayfa 
150 insan için şahıs başına 100 
kilo yük hesap edilmiştir. 

Herhangi bir kaza karşısında 
100 yolcusu 6-8 saat tayyarede 
kalabilir. 

Tayyare parçalandığı takdir -
de kanatlar; üzerindeki motörler 
sayesinde 60 kişiyi bir saatte 190 
kilometre mesafeye kadar nakle • 
debilir. Tayyarenin bu vaziyetle
rini gördükten sonra insan kendi 
kendine soruyor: 

- Bu kadar teminat ile seya
hat etmek otomobilde veya va -
purda var mıdır? 

Bu suale yalnız M. Dornier 
cevap veriyor: 

- Hayır, eğer hayatınızdan 
emin olarak gideceğiniz yere va· 
sıl olmak istiyorsanız tayyareyi 
tercih ediniz. 

Nitekim resimde de Do. X. in 
vaziyeti çok iyi görülüyor. Üç kat 
üzerine yapılmış olan tayyarede 
insan karadan farksız olarak se -
yahat eder. Denizde olduğu gibi 
sallanmak, fazla fırtınaya tutul • 
mak tehikesi pek azdır. Bilhassa 
saatlerce devam eden Bahri Mu
hit üstünde biraz eğlence, biraz 
yemek, biraz uykudan sonra gö -
zünüzü açtığınız zaman kendini· 
zi 16 saat içinde Amerika sahil -
lerinde bulursunuz. Hayret et • 
meğe lüzum yok. Zira 30 sene ev· 
vel 30 saniye havada duramıyan 
ilk tayyarenin torunu bugün 15 
günlük vapur yolunu 15 saatte 

rahatça katediyor. 
Zeki Cemal 

diyor. Bu flört, vekilin planını al yun akşamının bütün biletlerini 
tüst etmektedir. Bunun ıçın o satın almıştı. 
Vally'ye Peterin Asta ile nişanlı Vallynin bu kadar az süren ti· 
olduğunu haber verir. yatro hayatı Pelerin kollarında 

Vally kendisinin sevdiği adam nihayet bulur. 
:ı(. :,. 1(. 

nazarında gelip geçici bir mace • 
radan başka bir şey olmadığını 

görerek pek meyus olur ve orta
dan kavbo]ur. l~siz kalrr, rol ala· 

Bu filmin serlevhasmdan bat• 
ka hepsi güzeldir. lki gündür El• 
hamrada gösterilmektedir. 

i .......................... :s~·~;·~·t····~·~·~·ı·;;·d;;······ .................... , 
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Münir Nurertin 
Kıymetli san'atkir Münir Nu

rettin, bu seneki birinci konse

rini evvelki akşam "G!orya,, 

saioounda verdi. Yerler bir iki 

gün evvelinde tutulduğu için 

bilet almadan gelenler istedik
leri gıbi yer bulmakta hayli 

müşkilat, çekiyorlardı. Koca sa

lon, saat dokuz buçukta ıgne 

ahlsa yere düşmiyecekbir bale 
gelmişti. Şehrin tanınmış sima· 

larına her sırada sık sık rast 
geliniyordu. Konser saat onda 

başladı ve sevimli san'atkar, ar· 

kadaşları Mes'ut Cemil ve Ru
şen Ferit' in refakatile tağanniye 
başladı. 

ilk şarkı Faik bey merhumun 

"çok sevdim seni,, şarkısıydı. 

Koca salon adeta nefes alma
dan dinliyor gibiydi. Bunu Ha-

şım beyin "kaçma mecburundao,, 
parçası takip etti. Faka ge
cenin ilk büyük muvaffakıyetioi 
Udi Cemil bey merhumun 
"ne küsdün,, şarkısı kazandı. 

Sürekli alkışlarla tekrar ettiri· 
len bu parçada san'atkir sesi· 
nin bütün hususiyetlerini göste· 
riyordu. ikinci kısımda san'at
kira, Mes'ut Cemille Ruşen 

Beyin konseri 
Ferit' den başka Udi Cevdet 
beyde refakata başladı. 

Ve bu kısımın ilk şark111 
ikinci büyük muvaffakıyeti ka
zandı. Bu şarkı Salabeddin beyin 
"nereden sevdim o zalim kadını •• ,, 

parçasıydı. Besteye güftenin 
hususiyeti de inzimam ediyor ve 
şarkının ikinci mısraını teşkil eden 
" bana zebretti bayatın tadını,, 
sözlerinin bilhassa erkeklerden 
mühim bir kısmını cuşturduğu 

görülüyordu! Yesari Asım Beyin 
"gene kalhim taşar ağlar bu ge-
ce,, diye başlayan şarkısı da ge• 
cenin çok alkışlanan parçaların· 

dan biri oldu. Fakat saoatklr, 
ses değiştırmekteki yüksek ma-

haretini, Mes'ut Cemilin taksimi• 

ne refakat ederken g~sterdi. 
Ha midin: 
";\1a temse eğer anlaşılan rengi siy ehten 
Kabrim de benim olmalıdır senki s.iychten 
Şems olmasa ~üllcrin aç:ı.r hurda siyehrenk 
Feryat bu gülşcndeki ahengi siyehten,. 

Kıtasını okurken sesi en sami-. 
mi bir feryat gibi yükselip alça• 

lıyor, coşuyor, siliniyordu. 

Programın üçüncü kısmın halk 
şarluları teşkil ediyordu, Nefi• 
konserin bu son kısmı da muvaf
fakıyet ve alkıı topladı. 
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Florinah ~~.!..~~.!!~ ... !.: Sıhhatımız 
şii;·---k~aJltğın~an 

11 
Vereme karşı 

avukatlar krallıgına • . • şiddetli bir müca
dele açılacak 

• • b b • Verilen malumata göre, hükU -
F k b t ht değiştırmenın se e 1 

metçe sıhhi mücadele itlerinin da· 
a at u a bulunmaması imiş ha esaslı bir tekilde takibi takar • 

hazinesinde mangır rür etmittir. 
be • Evet ihtimali var.. Bir itiyadın Bilhasan verem hastalığına kar-

Şiir kralı Florinah Nazan · in şevkile .. Hah hah hah .. Evet efen· tı çok §iddetli bir mücadeleye gi • 
· vuk t oJnıak ıç b' ·· I k. Yın, geçenlerde a .~ caat ettiği elim .. Fakat bu ır ıur1 ob·mı· azB ı.. riıilecektir. Mücadelede, fennin en 

reami makamlara ıııura . ka _ Olsa olsa manzume o a ı ır. u • son keıiflerinden istifade oluna -
kuvvetı b .• b. h J · •· 11 Ya.zılmıfb. Uhaınının f 0• nunla beraber ta ıı ır ay ı guç· cak, bu sahada rAlıtan teşekkü er 

·ı de maru b b . :r-dv, dilinin kuvvetı ;
0 

danasının lükleri de olab.ilir. Maa U:~ .~nur~ birleştirilecek, mücadele kuvveti 
lan üstadın mekte~t ça"VUkat ol- feyyaz kudretım bu muşkuJlerı teksif edilecektir. 
Yİnni betinci ıeneıı~d: de hemen 

1 

yenmiye yeter de artar bile... Bu arada veremle mücadele ce· 
ınıya, avukat olnı~k ~~ aldırmıya - Avukatlığmız dolayısıle ya• miyeti faaliyetinin memleketin heı· 
iki ıenelik bir ıtaJı. goze kla karşı· zılan şeyleri okudunuz mu? tarafına te§mili, bunun temini için 
karar venneıi h~ylı ıııd.erşa .. r kralı • _ Zevk ve alakayla .. Efendim de Hilaliahmer cemiyetinin müza· 
ı ak b. hadıseY 1• 

11 ı h · 'f d anac ır • ll kl iktifa et· ben aleyhimde bile olsa güze ya· aret ve teıkilatından ıstı a e e • 
d bır kra 1 a K- · h ld' E nm, ıa ece I k I olmıya d:ı zılardan haz duyarım. aınatm dilmesi kuvvetle mu teme ır. -

. k ukat ar ra ı . . b. ~''-'!.- k H 1 1 h b . etin nuyere a~ . "k d' . d n duy • bütün velvelesı bıle ır SUKwı a· sasen, i a ia mer, u cemıy 
• tt .. 'ını en ısın e --d· S b l k d. d nıyet e ıg . d burada dar benim için tabıı ır. ~u o~ u faydalı faaliyetini şim ı e yar -

d dıye şura a . . 1 k d. uk canıın .. ,, ık liniyor _ kubbesi, latif akıslerın a ay ve a- dımile takviye etme te ır. 
.. ı· Jere ıık ı rasge b'l' K-. b ( . M 1 k . h f d Hlia aoy ıyen layişiyle avutula ı ır. ama zı· em e etın er tara m a • 

du. .. }da rasge • rüzeber) edecek bir sarsardan bile liahmer müzaharet ve teşkilatın -
Naznn beye dun yo . .. · tı· d · t'f d t'I em dispan· ' . d' ş·· kralı muhteıem bır ııırın azame ı a • an ıa ı a e sure ı e ver 

1. ·dden sevın ım. ıır k 1 b' l . 1 b'l k b hastalıgva ınce cı baıladı: hengini duyar gibi bir zev a a ı· ser erı açı a ı ece , u 
gülümsiyerek anlatmıya · . . uğrıyanlar, hastalık ilerlemeden 

- Avukat ohnıya karar verı • hrım. . v. • • • ki 
. . b' zlıktır. Amma Ben ~ır §ey degilım. Benı sızler dispanserlerde tedavi edilece er· 

!ımın ıebe ı parası k · · B d dir. 
1 

v d ğil Memle ete teheyyüce getırıyorsunuz. en e 
arlık parasız ıgı e . · l 1. . d ·· · ··k k b'ır latanbulda timdiki halde dört 

:ır • A olacak eayimin eserını e: aciz ben ığım e şıırın yu se yadıgar k . B yolu. memleketı· vergi olduğuna inanıyorum. Sırf sanatoriyom vardır. Bunlardan iki-
de etme tır. u ' k ı 0 kkı b" "kl .. v" ·· t kdı·s 1·ç·ın si husuıidir. Büyükada ve Burgaz· .. t) verece o a ha n uyu ugunu a , 
mize (hayatu neca . v 1 l l' 1 daki sanatoriyomlar.... Diğer i · 

.. d. d ) ·lfzam suretile mag· benliğimde, ve ve e ı, gururu, şe· d' . 
(adlu a ı 1 1 .. d ı b" ··k kı'sı'nden bı'rı' Heybelide, ığerı 

k tarmak, insanı şe • hametli hitap e a arı ve uyu 
dur hakları ur . d' k. . · · k b' E e k.. ·· d d. • dolayısıle ır ı bir harbın zaferını azanmı§ ıT r n oyun e ır. 
ı-eflerı kazanma . d . · f t _ Memlekette vereın tahribatının 

dd
• k ancın çok fevkm e ma- serdarın nıhayetsız za er ve şe a ff 

ma ı az • k . k d ük ltil bile· tahdidi için eskidenberi muva a • 
nevi ve çok terefli ~ırl azanç. ve ret a~azı:~ı a .. a~ y set e kieytle çalışan Heybelideki sana • 
Yaıayıt yolu olarak u uyo~~ cek bır ret goruyorum. toriyomun genişletihnesi faaliyeti 

Şiir kralının anlattığına go.re, hah . d son safhasındadır. Buraya altmış 
ı 'f tmeıme Nazım Bey avukatlık sın en 

hu kadar hararet e tavsı e b ti .. ve edep yataklık bir paviyon ilave edilmiş· 
ıık 1 tutma sonra bir münase e e §Ur ı-ağmen, avukat yo unu . • . tir. Yakında açılacaktır. 

ıı bir tesadüf iti olmuştur. ~ıkret ınevı:uuna girdi. Anlatbğma ~~r~ Erenköyündeki sanatoriyoma 

h 
ı • . yapılan 80n ihtıfalde geçenlerde bir kaç genç kendısını gelince, veremle mücadele cemi -

ıner um ıçın b edebı" bir imtihana tabi tutmutlar h . ti .., b • kadatile kartıla§Dllf ve u yetinin tesisi için e emmıye e ug • 
ır ar d' • vukatlık yap • ve Nazım Hikmet gibi yazıp yaza· ra"tıgvı bu sanatoriyom da, daha 

arkadaşken ısıne a mıyacag"'mı soı-ml!tlar. Üstat.der. :ı k f d l . 
t
eklif etmittir. Üstat evv~ , t yeni açıldığı halde ço ay a ı ıt -

maımı ı·kk' etınıc.- h l kendilerine ıerbest veznın a· 1 1 . rip te a ı 'S' a .k ler görmüc., faz a parası o mıyan 
li bunu bıraz ga k ın1 r·ıhçesinden bahsederek miı. ~~ - :ı 

k 
.. sonra arar K d hastalar burada tedavi imkanı bul-

ıe de bir aç gun l 1"' t vermiş. en ısınm me ma uma .. muılardır. 
vermiıtir. . d de icabında bu vezinle muke~me· -----------

r- ArlJ.~ dkütm~larç~~ke~ len yazabileceğini fakat ~azım M. Troçkinİn kız 
büıbütüır KOr aca .. Bey gibi yazmasına lüzum gorme-
dilerini derhal.··· .. ı · kardeşi öldü 1 digvini ıöy emış: 

Üstat .o"zu"mü keserek ve gu e • B b" f . d _Buna ne lüzum var. e~ ır Jsviçre telgra ajansının ver i · 
rek: d d' kimseye k.. tı garabetim. Nazım Hıkm.et ği bir habere göre, sabik Sovye1 

_Yok canım, e 1
' h' Baın~ bu kô.inatm bir kö~esidır, harbiye komiseri M. Troçkinin 

.. d v·ı·m Hayatımda ıç ey ıse duıman egı 1 • • • orum Berlinde bir ıanatoryomda tedavi 
.. t dd' olduğumu bılmıY · demiş. mu ea 1 h k ız sal • Bununla beraber bu vezinle yaza· edilmekle olan kız kardeşi gayet 

Benıl•gvı'me haklı veya a s b' b. · l rınek f · b. ek.ide 0··1mu·· .. tu··r Aynı· h 
1 ~sa ı • bı'lece!?ine dair ır mı~a ve ecı ır § ı :ı- • a· 

d ı da bulunanlar 0 mu'S' · - 1 d h tal k - · 1 ırıf ar dar mütessır . • kendilerine sormu~: bere göre ö üm e as ı amı ol-
le bunlardan zerre ka .. ıçın t 

l d B'ılakis zevkaldım. Çun· _Nazımın han~i ~iirini beğe· mamı~ ır. 
oma ım. ltm 
kü hayatın melal kabusları a nirsiniz? BUyilk seferler 

. l k b e buzu • 1 da inliyen her var 1 ene Okumuş ar: JSTRES, 12 (A.A.) -Hava mu··-
. · h muhtaçtır· •·ııJU ··k- a ve ın"ıra a "Se,·erlm .. kd' d ra, su un 'S' h atın 1 1 ld ,&.. ·~ait oldugwu ta ır e lüvvareci Boı· 
h 

b ay ,\nnmm ralım nı e o ı l'i~ ., J J 

Bense kendi esa ıma, k. •utrot ile Rossi bu ııabah saat 6 da ' Ik }arın zev ı· Giyotin rpeUne dolduğu " 
melalini alaylı ça anıt l tçın.... hattı müstakim iıtikametinde ci • 
le atıatabı.lecegw ine kani olan arın k han rekorunu kırma üzere, cenu· 
en batında bulunabilirim. Şiir kralı: · bi Amerikaya hareket edecekler • 

- Hangi kısım davalarla o:ıe~· - Bu mu demif. Bakın ıs~ers;~ 
gul olacakşmız? ~d benim feyyaz ~dre.~im . eni~; dir. 

- Ayırmıyacağım.... Mag ur ni sayıklarken bıle gobs.ter~~· V! 
hakları ili edebilecek bir kısım.. derhal size bu vezinle ır şıır. • e 

Tayyare kazası 

itte bu en büyük zevkim olac~· 
- Avukatlıkta, ilham ve şnr 

de ııize yardım edeceği iç~n de~ -
hal ınuvaffak olacağınız şupbesız· 

dir. k ak b·ı Ş. iri §uura arı, tırs ı · 
-

1 
.
1 

( dlü bak) güftesine bir 
mem u, a . . ? C .b ı· . ,. e edebilir mıyız. azı e ı 
tely ılavf dalı bir tesir bırakabi . 
o ıa da aY 
lir mi? d b' k 

. M'. dafaalarınız an ı~ ı~-
- u acağmızı ıddıa 

nıını manzuın yap 

~denler var? . t eccüh bu· 
- Aman efendım, ev 

Juruyoraunuz? • bile bir 
- Fakat iıtemesenız 

itiyadın sevkile?.. • · 
- Evet evet anlıJoruID azızını. 

okuqıuf: 
Olik 

Kumnı göf u glhl 

Sihlrll pıınıtıJrub, 
G<lz. ııJıcı bir t:ıbıık. 

Sen de bıık: 

nu ı:ok gtnı,. çolc derin 
AY 

·elkenll ve nur daJı;alı 
Tu.rtınç ) 

tahftktn: 

blr por· 
tnknl! 

Gibi gllnlillı-re neşesini, ~vWnJ 
Tatlı, ıuııı:lı f'(llılarla rplyor 

\'e ,unuııcr m totup ~erlere suillyor! 

Okuduktan ıonra tekrar sor 

mu~: 

- Nasıl? 
Gençler büyük bir hayranlıkla: 
- Bunda daha çok tiir var de· 

PARJS, 12 (A.A.) - Bizertte 
bir deniz tayrnresinin kazaya uğ • 
ramasr neticesinde ikisi zabit ol -
mak üzere dört kitinin öldüğü, bir 
ki§inin ağır ve iki kişinin de hafif 
~urette yarnlnndılclnrı resmi suret . 
le biJ .. firiJJ!li~tir. 

Avukatlık için atnj müddetini 
fahri olarak yapmıya karar verdi· 
ğini ıöyliyen üstat, kendisindeu 
8yrılırken bütün (safahatı haya -
tını) gösterecek iki üç yüz sayıfa· 
Irk yeni bir kitap neşretmek üzer<" 
bulundu~unu da tcp;ir ediyordu. 

• • 

Hindistan nasıl zalimane 
bir idare altındadır! 

Bir İngiliz polisinin 8 lira aylığı var, 
istediğini yapar, iftira eder, döver, 

söver ve hesabını doğrultur ! .. 
lngillercnin amele fırkası Hin

distanda tetkikat yapmak için bir 
heyet seçmiş, bu heyet sabık ka • 
dm meb'us :Mis Ellen 'Vilkinen -
in ıiyaseti altında seyahat ederek 
tetkiklerinin neticelerini yazmağa 
başlamıştır. 

Hindistamn lngiliz idaresinde 
nasıl yaşadığım gösteren bu ya • 
zmm en çok dikkate değer yerle
rini naklc:diyomz: 

Hindistan istisnai kanunlarla 
idare olunmaktadır. Bu kanunla· 
rın bu yıl batından itibaren kaldi· 
rılacağı Hindistan nazırı tarafın· 
dan Avam kamarauna söylenmi1· 
se de, bu istisnai kanunların bat· 
lıca noktaları diğer kanunlara 
geç..~iş bulunuyor. 

Hindistanın istisnai kanunlar• 
la idare olunmasının manası şu • 
dur: 

Şayet zabıta memurlarından 

birisi herhangi bir Hintlinin za -
bıtaca hot görülemiyecek bir fey 
yapmayı dütündüğüne zahip o -
lursa, onu derhal tevkif etmek sa
lahiyetini haizdir. Onu tevkifha· 
neye götürürken dövebilir ve bu
na lüzum gördüğünü söylemekle 
yakasını her mes'uliyetten sıyıra· 

bilir. 
Bu yüzden halk f iki yet etmit 

durmug, fakat şikayetlerin din • 
lenmediğini görerek şikayetten 
de :vaz~eçmiştir. Çünkü şikayet • 
leri bertaraf etmek için zabıta 
memurunun kanaat hasıl ettiğini 
söylemesi kafidir. Hiç bir kimse 
ona bir ıey ıormaz. 

Hindistanda bir polisin aylığı 
16 rupye yani bir lngiliz lirası ile 
dört ilindir. (Bizim paramızla 

ayda sekiz yüz kuruıtur .. ) Fakat 
bu polisler memnundurlar. Çün • 
kü bunlar bir köyün en zengin a• 
damlarından birine giderek onun 

zararlı bir it yapmayı dü,ündüğü• 
ne dair kanaat getirdiklerini aöy· 
leyince hesabı düzeltirler. Bunla
rın böyle bir ıey yapmamaları 

için bahşişler, hediyeler yağıyor. 
istisnai kanunlar Hindistandtı 

yeni çef it cürümler vücuda getir• 
di. Şayet tevkif olunan bir ada • 
mın aleyhinde herhangi bir suç 

Sabık lnglllz kadın meb'u•u 
Hlntlllerle bfr arada 

sabit olmazsa, zabıta memuru o

nun filan sahada ikamet etmeme· 
si ve o sahaya girmemesi için bir 
tezkere keıiyor. Şayet bu adam o• 
raya girecek olursa onun bu ha• 
reketi cürüm sayılıyor ve hapse a· 
tılıyor. 

Gandinin müridelerinden ami· 
ral Slade'ın kızı Mis Madlen bi • 
zimle görü~mek için Bombaya 
gelmek istemi§tİ. Meğer kendisi • 
nin Allahabattan çıkması mem • 
nu imiş. Bunun üzerine Mis Mad· 
len altı ay hapse mahkUm oldu. 

--------~------------........ -----------------------------
Bir amele sandığının 

11500 lirası ortada yok 
Şark demiryolları taavün san • 

dığındnki 11500 lira amele tasar • 
rufunun kamilen kaybolduğu iddi· 
a edilmektedir. Meselenin iç yüzü 
~udur: 

Şark demiryollarında çalışmak· 
ta olan ameleler yevmiyelerinden 
yüzde dördünü taavün sandığına 
vermektedirler. Şirket te bu ıan • 
dı{!a bir buçuk misli ile yardım et
mektedir. 

Sandığın nizamnamesine göre 
sandık heyeti umumiye kararilc 
lağvedilcbilmcktedir. 

Son znmanlarda İf az o!ducu 
için bütün amele umumi kongre • 
de taavün Gandığının lağvına ka -
rnr vcrmi7 ve l:asada mevcut pa -
rayı araltırında taksim etmek fakat 
~irket tarafından yardım edilmek
te olan bir buçuk misil meblağ ile 
~andığın b:.ı paraları muhtelif ban· 
kalnrdn olduğundan umurni kon • 
grcdc bu po.ranın alınması için a

vukat Nuri Beyin riyasetinde üç 
kişilik bir heyet seçilmi~tir. 

Bu heyet tasfiye işlerile uzun 
zamandnnberi ma~gul olmu~ veni· 
hayet 5000 lira ta.afiye heyeti iic • 
reti, (2500) lira muhtelif masraf -

lar olduğunu ıöyliyerek para al • 
mıtlardır. Fakat üst tarafta kalan 
ll,500 lira kadar paranm hesabı 
anla§ılamamııtır. 

Bu vaziyet karıısmda amele 
müddeiumumilice müracaat için 
hP.zırlanmaktadır. 

Dün ameleden Fehmi Efendi 
bu mesele hakkında diyordu ki: 

"- Geçim darlığı içinde oldu • 
!1' ımuz için parayı taksim etmek 
isterlik. Fakat o da böyle karıştk 
çıUı. Mahkemeye müracaat ede -
ccğiz.,, 

iki tramvay arasında 
ezilen vatman 

Dün naat on beş buçukta Betik· 
tat tramvayı durak yerinde bir ka
za olmu~lur. 

Tramvay manevrası esnasında, 
manevrayı idare eden 1837 numa· 
rnlı vatman Ali Efendi, iki tram • 
vay arabatn arasında knlmıı, vü • 
cudünün bazı kısımlan ezilmiı • 
tir. 

Bnygın bir halde yere düten Ali 
Efendi, Beyoğlu erkek hastahane• 
ıine kaldırılmııtır~ 
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kl•e•r-o,,) 

Harbi umumide meşhur Alman tayyareclsl 
Hlhtboleo'ln Hatıraları 

N•kleden ı ta. 
Gene zabitan gazinosunda top• 

lanmııtık. Pek tabii, mükaleme. 
lnailizlerin ıelip gelmiyecekleri 
il&erinde dol&flYordu. Birdenbir~ 
içeriye birili ıirdi ve: 

- Geliyorlar! 
Diye batırdı. Hemen mevzileri· 

mise ıiderek mitralyözlerin batı · 
- seçtik Te bekledik. Bir gün ev· 
•elkİ sı"bi, daha doiruau bir gece 
enelki ıibi, ilk dilfman tayyare • 
ciai yüksekten uçarak geliyordu. 
Soma, tıpkı öteki arkadaıı gibi 
alcaldı ve elli metreye kadar indi· 
Zabitan ıazin0111Du nitan aldıiı · 
Dl ,ardük. Projekt&r kendİlini ay· 
dmlebJ"orclu. Baluadutumaz yer· 
den Uç yüz metre mesafedeydi ki, 
arbclqlardan biriıi atq etti ve 
hep birden atefe bqladık. 

laıiliz, motarünfin aüriiltillü i· 
le aiWı ... ıerini duyamazdı ama, 
aece, mitral,azlerin aktlerini 
her balde tarü1ordu. Bununla be· 
raher alclırq etmedi, ye bu terai~ 
altında, TUif•ini yapan tayyare • 
cifi içimden takdir etmekten ken -
dimi alamadım. 

Şimdi, lqiliz tam üzerimize 
selmifti. Mnsilerimizde yere yat· 
tik, &tefi keatik, kazara gelecek 
hir llomha ile ölmeyi, bir tayyare
ci iPa terefli bir llüm telikki et • 
miyorduk. Fakat üstümüzden ıe • 
çs seçma derhal mitralyözleri • 
mizin batma geçerek ateş etmiye 
dnam ettik. Arkadatlardan biriıi 

-Vurdum! 
Diye haykırdı. Fakat U,.nma • 

el~. H~.t, J>elki de vurmuf olabi • 
lirdi ya ... 

lqi)izler bu tiddetli mukave 
metin kar,ıımda bombalarmı ace· 
le ile atmala mecbur olmuılardı. 
Bu da bir netice değil mi idi? Va· 
Jua, bombalardan biriıi Kızıl tay
yaremin yanında patladı amma, 
bir zararı dokunmadı. 

O ıece, lngilizler bir kaç defa 
daha ıeldiler. Fakat ben yııtmıt· 
bm. O gece, onlann bombalan· 
nm aeılerini rüyamda duyuyor, u· 
yanmca bmıim hakikat oldutunu 
anlıyordum. Hele bir defaımda, 
motlriin sesini o kadar y.ıundan 
d~ ki- Pencerenin kenarında 
bulunan yataktan ba!llDI uzattım. 
Baktım, tayyare, tam üzerimde idi. 
pJri ihtiyari olarak, yorıam ka· 
fama çektim ve tam bu esnada 
müthit bir bomba sesi duyuldu, . ' penceremın cam.an ıangır ıangır 
lmildı • Gecelik elbisemle yatak· 
tan fırlayıp, mitrayözün bqına 

seçtim, bir kaç ateı ettim. öteki 
arbdatlar, benim gibi uyuma
mıtlardı, ate! ediyorlardı. 

Ertesi ıabah, dü§man t:ıyyare 
lerin:len üçün:n -::-:-c ~nmc~e mec· 
bm kalmıJ ol::lc'r!~rım öğrenin:~ 
aevinc1ik. Tayy'1l"ccil~:-i de e&iı· et 
miıtik. Bu netice bizi mı:?mnun 
etti • Likin lngilizlerin hoşuna 

ıitmemit olacak ki, artık "ece zi 
yaretlerinln arkaıını kestiler . 

Bir arkad11şin başına 
gelenler 

Bir alqam üzeri; filotilam ile 
&'Yel tlÇUfU yapmıtbk. Kararı& • 
ha ıeç •akit döndük • Arkadaı • 
larclan Şafer yolunu kaybetmif • 
ti. 

- Nere4e iıe gelir! 
Diye dütllnüyorduk. Fakat va • 

Wt ~JOI', hlr türlü Şafer sa • 
dlmaiiJ.ordu • Saat 10 olmuttu. 

Tefrika N11maresı : 1t 

Şimdi, füphesiz benzini bitmif, ' 
yere inmek mecburiyetinde kal • 
mıştı • Hiç birimiz, kendisinin 
dütman tarafından dü,ürülmüt 
olmak ihtimalini aklımıza ıe • 
tirmiyorduk. Bununla beraber, 
hepimiz ayni endite ile muztarip 
oluyorduk • Hemen makine ha • 
tına geçerek, bütün cepheye tele -
fonla, bir tayy:uecinin yere inip 
inmediiini ıorduk • Kimseden 
müspet bir cevap ala.mayınca en -
diıelerimiz büsbütün arttı . Vakit 
pek geç olduğu için, yatmağa ka -
rar verdik ve yattık . Sabaha 
kartı, ıaat ikide, birdenbire tele • 
fonun çıngırağı ile uyandnn. Şa • 
fer bir köyde imi!, gelip kendisi • 
ni almamızı istiyormut • 

Erteıi ıabah, kapı açıldı, ve 
Şafer içeri girdi . Üstü batı, ça • 
mur i~inde idi • Sanki on bet gün 
bataklık içeninde kalmıt bir pi • 
yade neferi idi • Hemen ıard • 
dık • Ve Şa.f er, evvelemirde kar • 
mm doyurduktan sonra batına 

ıelenleri !ÖYiece anlattı: 
- Karargaha dönerken, bizim 

cepheye doğru bir düıman tayya • 
resinin uçtuğunu gördüm. Hemen 
hücmna geçerek dütürdüm ve 
yoluma devam ettim • Fakat bu 
aralık, cephenin öte tarafından, 

yani dütman cephesinden, lngi • 
lizler beni mülhit bir alete tuttu • 
lar. Durmadan atef ettiler. Ye • 
ıbe çare, kaçmaktı • Makinemin 
aür'atine ıiiTenebilirdim amma 
-.cak iki ya abetre T*kttkliktp 
uçuyordum • Şunu da itiraf ede • 
yim ki; hepiniz de anlıyacağımz 
aebeplerden dolayı, vücudümün 
muhtelif yerleri asabiyetle sıkıtı • 
yordu • Birdenbire bir aarımb 
duydum " Motör Jurdu • Anla • 
tddı • Yere inmek mecburiyetin\ 
deyim • Fakat acaba dütman 
hatlarını geçebilecek miyim? Bü • 
tün meıele burada. lngilizler, 
her halde tereddiwdümün farkına 
vanmı olK•lır1-r ki, mütemadi • 
yen atet ediyorlar. Her ıilih 

patl&Jqmı du19yorum. Zira mo • 
tör artık durdu, pervane dön • 
müyor • V aaiyet kötü.. F alrat 
ne çare, yere iniyonnn. Daha 
makine durmadan, Arru civarın· 
da olan Morti köyünde gizli bir 
yerde duran bir dütman mitral • 
yözü deh,etli bir ateıe baıbyor. 
KU11unlar yağmur gibi yalıyor. 
Fakat ber~ket venin dü~man ıi • 
perlerini a~mı~r.n, a~mi~ım am • 
ma, daha pek yakinim. L~ kin 
hava karan.hk, kurtulmak ihti • 
malim pek çok . 

Lakin hu fngilhleriq pek fena 
tabiati var • Gazlı bombalarım 
bana t•v ih etmc'<t~ 1Jecikmivor · 
1o.r. YU:r.i'~c'c mas'•e vc!t. Gö?. • 
lc:-in nal"'n··=:- ..-c • asbr ak-..... :\ 
l:a~Ir~·or. I"- 1 "l J:: ··n~ bir ~:ı • 
kura atryonrn. fn,.,.iJi-ler, bu-u 
c~:\ ,.,ör'"yo+·r. E'r r·,.~~!~·ü~ de 

u :ın ı 'ium rı 1 ra a' eşe ba" lı · 
yer. Pek s"n" iyim. B"r aıgara 

•nkıp c1 "~ '\ni'.,cn"t".-n. Tavyare~i 

ceJı::,.tirni c'" crJ..ar.,yoru171 ki, ilk 
fırsn"h buh: m u~um çulqırdan 
fırlayıp. bir ba .. !· ..... ırıa ge'"e,.·m. 

• .ııı ·et, hire'"' ~ J .. ~ ~,,,,,.,ra f r • 
hv'l?"um, l-"r t1•r,.a,_.,,.h 1-"'l~ka bir 
cn'm,.a ,,.:;-h,.cn,.,,,. A:r•·'(' ttrna • 
men gece oluyor. Et~af?:m·1 a 
b;:- ıürü kp1·1=1t vrır. Avcılık y~., • 
tı~rm fr:n, k .. f,.UJ:ferin m•v~udi • 
vethıılen ı .. ı.,:1 .. ~n;n "ı,.,,~n;\ her· 
taraf edildiiini anlıyorum, ve 

irısanlan kurtar
mak için denizde 
müthiş mücade 
Bundan evvelki sayılarımızda 

nuıl yandığım tafıilitile haber 
verdiğimiz büyük Framız Tapu· 
ru (Atlantik) romorkörler tara • 
fmdan çekilerek Havr limanına 
ıetirilmiıtir. Fakat, koakocaman 
vapuru, romorkörlere baibyarak 
çekmek hiçte kolay olmanufbr. 
Zira, hem vapurun yanmuı, hem 
de denizin çok dalıah olmuı, 

manenalan ıüçleştirmiıtir. Hat -
ti, bu manevralar eınumda mü -
lizim Even isminde bir bahriy.e 
zabitinin ayağı romorkörle Atlan· 
tik arasında kalarak ezilmiı ve 
kopmuıtur. 

F ırtma yüzünden, gemiyi 
kurtarmıya gitmiı olan dört ro -
mor kör, -az kalım bordaıma çar • 
parak parçalanacaklardı. Atlan · 
tik'te bulunup bir Hollanda ıemi
ıi tarafından kurtanlmıt olan 
ıenç zabitlerden birisi demitti: 
ki: 

- Gece yansı yatağımdan sıç
rıyarak uyandığım zaman yangın 
hemen her tarafı sarmıştı. Maa ~ 
mafih, söndürüleceğini tahmin e
diyor, ve yeni girdiğim bu güzel 
geminin mahvolacağını hiç zan . 
netmiyordum. Şunu da söyliyeyim 
ki, hepimiz, bütün tayfa, son rad
deye kadar yangınla dövüştük ve 
ancak naçar vaziyette kalınca ge
miyi terkettik. 

F ort Cartle İlimli lagiliz ıemili 
İle, son dakikada yanan ıemideT] 
alt.t.Jliti ~ Ba ...... 
kaplam hidiıeyi §Öyle anlabyor! 
· - Mümkün olduğu kadar At -
lantike sokulmuştuk. güvertede 
dört kişinin bize işaret ettikltır:ni 
gördük. Verdiğimiz işaret!erlr. 
kendilerine, denize atlamal<.ırmı 
s5y1edik. Once tereddüt ettiler ~· 
ma, arkadan gelen alevler bu te
t·ed dütlerini çabuk kırdı ve deı'iZt; 
at~adılar. tkinci katta bir lor:.boz• 
da iki baş daha gördük. Her hal
dt~, içinde bulunduktan kamarn -
dan çtkamryorlardı ki orada idiler 
Onlara da denize atlamalarmı işa~ 
. et ettik. Havanın fırtınalı olma . 
s•na rağmen denizle bir hayli mü
cadele ederek bize yakla.,tılar. 
Yukan çddıklan zaman pek yor -
gun idiler. 
Taymiı gazetesi, bu feci yangın 

m 'inaıebetile yazdığı maknle:le, 
bir çok milletlere mensup ıemile-
in batan vapura yardıma koıma 
lannı takdirle zikretmekte ve de 
n"zciler araımdaki tesanüdün bir 
defa daha sabit olduiunu kayd~t
mektedir. 

- 13 - Yazanı Matma-&el Kler klavaat 

Adamcağız kendini ayağında san 
çizmelerile tiyatroda sanıyor 

- Efendim, tiyatroda artık 1 beyaz Lqorndur. Bakmız ı~• aa• 
ekmek kalmadı. Bir taraftan ıi • 1 lıyacalmız gibi bir heaap ,apa • 
nema tiyatroculuja mülhit bir yun. Siz de hayret ecl~inis. 
darbe indirdi, diier cihetten bub· Cinı yumurtlayJCJ oı- be,u ı .. 
ran var ... Bu buhranda aktörlükle ıomlar senede on iki düzüne f'I• 
para kazanmak akla bile ıetiril • murta yumurtlarlar. Bunlar .ua· 
memeli. HükUmet tiyatrolara tür ti bir hesapla diiztineti altmq 
lü vergiler yükletti! Bu verıileri fraqa aabbr. Demek ki aened8 
vermek için lazım ıelen para bile her ta~tan en &falı (120.) 
toplanamıyi>r. Belediyelerde ti· frank almacak demektir. (500.) 
yatro heyetlerine olmaz zahmet • tawjum olduğuna göre beheri ~ 
ler çıkardılar. P · -takım riiaum a • yirmi franktan bet yüz arp ,.
byorlar. Vilayetlerde turne yapa• yirmi, altını§ bin frank eder. Bu 
rak para kazanmak ümidi de fi' • da ayrıca bir cep harçbp. Maa • 
tık kalmamıttır. insan yeni bir mafih ıize ka:unacajmus eti de 
piyes ıahneye koymak istes.e rai· hesap etmedim. Malim ya, ldimea· 
bet eden bulunmuyor. Şimdi ti· te yalnız piliç yetifmez ya! Yeti· 
yatroculuk kumarbazlıktan be· ten tavuklC\rdan da mevaiNcl~ üç 
ter. Parayı ha tiyatro tamimine yüz tane saw.k artık ne kazana• 
vel'ı!llitsiniz ha batakhaneye •• Bir cağımızı anla~. Ta~ ve ha:r· 
feY kaz~ak imki.nı ula kal • van besiciıinin -heyecanı IOD de "' 
madı. recoyi bulm~ O anlatbjmı a • 

B · ·b· t" • _a.!_ .. , deta yqıyordu. ka•nç, kazanç!. 
enım gı ı ye ıtmıt aruH1• . 

bile bir lokma ekmek parumı zor Her tarafta kaaanç ı&riayor& 
çıkarıyor. Binaepaleyh tiyatrocu• - Bu kadar kazandıktan IOD • 
luktan vazgeçtim. Köy hayab, ra ~alan • Y•pacaim? Jir oto-
h b 1 ek • t b"t" mobil alırız. Malilrlnecle dolat • ayvan eı em ıf e u un ıer· ak . . b. be • • • ol Be 

t d d 
m ıçın ır ypn1111.a ar. y· 

ve ve saa et ora a... • b" . · d ır.:.ı ·7 O ı-.ı •• 
ııre merıınız e15u mı ~· 

- Çok ıüzel, fakat bu meeele- il l"d" ki· 
• tkik . • ·1 Pek e ence ı ır • 

yı uzunca te ettmız mı • AdamAim timclidea ._.inl 
mahlmabm yoka da haJY&D beai· .x.-~ !--'- -•=-de • b" a.-1-- • • a.-L-1- ay-.111U& l&ft Ç~ ..... 
11 aynca ır U1&1111 teraıtin wnaa- bir Jmbaç, tiyatroda laelld de OJ • 

kuku ile mümkün olacak bir f81 .. n8m'f oldalu malikiae MhiW ro-
- Hiç tetkikat yapmaz mı • lüncle ıörilyordu. ZaYalh malik• • · 

ynn? Ne kadar ziraate müteallik De tabibi !h Almecak sübnleria 
mecmua varaa hepaine aboneyim. bedelini vwaileri, içt\mal •ilr:tl 
Hı,ıini 'tlllk lrelimui• kadaı ~ni: iaeldq aiı1Jab114öek \ 
nnn. Framanm ortamcla .,.W, lerHrilmmayı balmıfn, l&alWh~ 
ıarp tarafında bir takım arazi vanmı mahya ıÖ\ürecek ha.atalık • , 
var .. Bunlar besiye pyet müeait • lan bile aklına ıetirmi~ Ya 
tir. Müaait bir araziden Jirml yir· taTGldarm Jiyeceti ,_ bedeli? 
mi bet hektar aatm alsak k&ff. Bu Bu,ünkii süad• FraDMda tolnı • 
na yüz bin frank veriris. Ben ah- mua 7ÜS ldloau yüz franaaclır. Bu 
nan arazide zer'iyat yapllmuma 1ebepten herkes evinde tawk be.
kat'iyy~ muarmm. BOttbl ~ )emekten İle piyuaclan ~ 
Ç&Jll' bal~de ~1 •• me~- almayı tercih ediyor. O, elde mn
~ ..ı~~meh. ~ektar batma hır cut bazı broıürlere inanarak bif 
mek kifı. lneklerım febelenir, da- teıornunu aenede yirmi dibüne Y" 
nalar doiunır. Danalarım büyür. murta yetiıtirdiiini iddia ediyoa· • 
Boğa olur. Öküz olur. Senede bet du. Eier bu itle alakadar olan• 
çift ö~z yelittiraem beb• çifti l•.ra aormuı olaaydı, belki kendi • 
bet bın franktan yalnız bundan sini tenvir ederlerdi •• O kadar ıu• 
yirmi. bet bin franıı cebe atarım. dan hesap yapıyordu ki, onun fena 
Hot, ıt yalnız bunµnla da kalmaz kafaımca insanm bir bahçeıi oldu 
ya! Bu yirmi bet bia frank töyle mu lihanur p1r&1&1•· fUulye i.-
b. h ı ~ı ' E · · ' ' ., ' ır cep arç ılı .. -7. e Ja. Tunu panatı, ha,,ucu, palatelİ kendin· 
var, nğaçlanmız var. Aiaçlan ya· den yetiıiverir ve: "Gel beni topla 
karak kışm ıımırız. Sonra yeme • dermit ıibi mahaullerini toprak 
ği düşünmiye de hacet yok! inek· nhibiae uzatır: Bırak oDu, bari 
terimizin ıütünü iç~riz, bahçe · Hbzelere mu5&llat olan brbllan 
mizde yetiıen ıebzeleri yeriz. ·· ük' lül' • d---L c1u.a,;., ıum en, IUllWurDUDU ..,- • 

- Ayni zamanda tavuklarımı · se ••• Fakat ondan da bahİI yok •• 
zm taze yumurtalarını da aabah · ( DBfXllrU .., ) 
ları içeriz değil mi? 

===-=========== mnfi!l tavı:kçuluk dediniz mime · Er •ı • h• t• 
gh~len:fieim yeri bırakmıyorum. aele dc~işti. Ben tavukçuluiu sof· meni erlD 1ere 1 
M!\kut!mı, tamamen gecenir.. ol • ramda araııra piliç yiyebilmek ATINA, 12 (Huaual) - Bir • 
ır~!I'lI beklemekfr . Bu esnada için yapmam. kaç ıiin evvel burad- J\iS 
kekl;J+~r uçu~mağa ba."lryorlar. Biz fazlaıile tavuk yetiıtirecetiz. Ermeni Helene Embrip Ya• 

D:::-l:ld:: bir tdı1;1<e yakla,ıyor. Malum ya ıun'I kuluçka makineıı puru ile Batuma sitmiftir. Ora .. 
Sakın bunlar lnııilizler olmaıın? var. On bir tane aldmız mı yüzler· dan Sovyet Ermeniıtan~a tide• 
l len1en :sürüne sürüne ilerlemeğe ce hatta binlerce piliç ye~ittirmek tek ıurati kat'iyyede yerleıip kala
b:\!!lryorur.ı ye tıpkı ben"m ıibi i§ten bile delil •• Size bir hesabinı caklardır. Ayni vapur Seliıüie de 
,:: üne ıüri.!ne ·1 l"yen bir müf. yapayım da kanaat getiriniz. Gar uğrıyacak, oradan da b~ ~ ~ 
reze n~ l:e.rrr'21"ıvorum. Acal:a sonl bir kiiıt getir •• Hokka kalem meni binecektir. 
kim bunlar? B .. klİyorum. llcr. de .. Ah tavukçuluk ne kirh ittir VAKiT- Ywıanistandaki Er~ 
liyorlar • Ger.e b"k'iyorum. Bir bilseniz. insanın kesesine altın ya~ menilerin burada oturamıyacald...
de br':,vonmı ki, biz=mkiler. He - dırır altın.. rını ve bunıatdan Yunanlılannhiç 
men boyıt"l~rt,.. .. l'arılı"orum. Aa· Garsonun getirdiii damıalt memnun bulunmadıklarını.en:91• 
kerlerden birisi beni alıp yüzba • kd.ğıdm üzerinde rakamlar diz • cc bir münasebetle y~.G6J 
frsrna götürüyor, Orac'an öğren- m:ye baılaclı. Hem yazıyor hem de riilüyor ki iştihbaratılınızm dol• 
d"i!i~e nazaran, ıleri h~tlarınn· ballandıra ballandıra anlatıyor • ruluğu filiyat ile sabit ()luyor ~ 
zın e'1i metre J~adar ilerisin~e ye- du: nak ~omitetrinia.bütün SQl'etleri • 
re inm:şim. R0 -·D!kiler, mahvol• - Ben beı )'ÜZ tavukla iktifa ne ra.,,ömen ha.içteki.EnQ.e~ 
dujuma hükmetmi1'1ıar. ederim. Fazluı ebiii lbma de· vq ~Jlvaş Ermenistana gitmtle 

(Devamı var J • iiJ... Beace uıl yetiftirilecek cinı mecbur ka1J1-oı·. 
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Düt\kü keşidede kaz nan 
Beyazıtta Okçular başında ~e Ge.dikpaşad~ !eni ikba\ giş.e\eri \istemizdek\ 

numaralarm ıkramıye ve mukatatlarmı verırler 
Wumara Ura 

İll 101 

- 100 111 lOOo .. ,._ 
iM ıoo 
MI lot 
191 100 

- 1000 
uı 200 
8'8 100 

- 200 l~ 210 
ıaa ıoeo 
214 100 
aaş 200 
uı loo 
'f:!.> 200 
Na 100 

3G 1000 
n1 loo 
~l 100 
60Z ıoo 

eı.! 1000 
'179 

4009 

91 
%7:; 

·~7 
73:: 

19~ 

il~ 

:IG 
180 

%U 

100 

100 
100 
lOO 
103 
JOO 

200 
200 

100 
100 

100 
sso 1000 
M:! 100 

843 100 
787 %:>8 
Dl 100 

]8'J 200 
ıs:: 100 
677 100 
69; 100 
7!!) 1000 

8'14 100 
170 %00 
~) 100 
1 ı:> ıoe 

2Ul %00 
:ıs~ 100 

•:: 1000 

641 '°° 
772 100 

830 100 
11000 ıco 

181 1000 
237 100 

~'1 100 

&2G 100 

138 !M 
1'79 100 

9"1'7 100 
ısı :00 
H!» 100 
tU ~ 
ns 100 
7ZS 100 
7N 100 

Numara Lira 

81 100 
SS8 %00 
6'9 %00 
'10I 100 
917 1000 

1101 HO 
lN 100 
3H 100 
ss8 ıoo 
682 100 

%010 JOO 
ııo ıoo 
174 100 
%97 100 

146 ıoo 
650 ıoo 

88, ıoo 

- %00 
Jt8 100 
%%! 200 
40':' 100 
609 100 
633 100 
OOS JOO 

MI 200 
%40 100 
321 l GO 
5 '1!) 1000 
759 100 

93? 200 
9,')6 100 

88 100 
190 100 
!?6l 1000 
44!) 200 
553 100 

673 10{) 
986 100 
ıs.; )~ 

310 JOO 
489 JOO 
803 %00 
110 ıco 

178 100 

11% 100 
w ıoo 

7046 1co 
IS:! 5000 
218 1000 
30& 100 

561 100 
6.'S? 100 

8ll 100 

907 1000 
19 JOOO 

280 ,.. 

%98 JOO 
4%5 100 
818 100 
7~ 100 
8 9 i 100 

rm:; , 100 
%Z7 100 

4M 100 
60.i 100 
8'7'1 100 
73:> 100 

87-3 %00 

NIJDMU'll Lira Naınara Lira 

117 
488 
689 
78'7 
H8 
ıeo 

100 911 100 

%00 '" 1000 
100 :ıt0 JOO 

JIOO 496 ıoo 
100 510 :oo 
100 658 ıoo -m 
100 969 100 

JOO J61 100 

8%-l 
808 

ıoo s-ı:ı :ıoo 
100 899 100 

"' 118 

100 967 100 
100 139 100 

26ı ,.9 1000 187 100 
100 281 1000 

397 
M4 
900 

ıoo • 72 1000 
200 862 100 
ıoo 13088 ıou 

8011 !00 
109 1000 
2B 100 
4 w 1ço 
610 100 
760 100 
919 100 

S8 100 
23'! 100 
411 1000 
'i':O 100 
":9G 100 

939 100 
5018 100 

17 1 1000 
2S9 100 
S14 100 
478 100 
640 100 

'ifil 1000 
G017 100 
15' JOO 
~:ı 100 
567 1000 
6S8 200 
72l 100 
7&1 100 

85S 100 
1133 100 
ıı 1000 

:o.; '!oo 
274 200 
357 100 

(jj,i 100 

612 100 

813 100 
116 200 
5!: 100 

180 100 
H~ llOO 
482 .-o 
632 100 
nı 100 

DiS 100 

l:S l Oô 
su 1000 

4:>7 100 

788 
875 

20:) 1 
103 

1000 

100 1 

209 ıoo 

299 100 
460 100 
r.: s 100 
G30 100 
!.12 l 100 
10!) sooo 
!Ol 100 
33:; 200 

t2S 100 
588 100 
G98 100 
!)19 100 

1G 100 
211 100 
437 100 
~D 100 
tın 100 

SG'! 100 
D31 100 
93:; 200 

75 100 
90 100 

167 100 
868 100 
437 1000 

55S 100 
64'7 %0G 
7.5'7 100 
839 ıoo 

H 100 

290 200 
816 1000 

41~ 100 
510 100 

52.~ 100 
18064 100 

217 100 
SM 100 
H5 100? 
8ıS 100 
918 100 
135 100 
%05 100 

427 100 

.ıu ıoo 

630 200 
782 
900 

92 
ı10 

100 
100 
100 
101) 

Namara Lira Numara Lira Numara Llı-a 

10Zl5 100 %2S 100 300 1000 

2s5 ıoo w 200 SM 100 

330 100 889 100 S9l 100 

~02 JOO ~l'>S 100 540 100 
693 100 • 640 100 598 ıoo 

8SS 100 
11000 100 

%'2 100 
573 100 
938 100 

120SS 100 
156 100 
2'!9 100 
301 1uoo 
41S 1000 
893 lGO 
101 100 

:?87 100 
358 10:> 
416 200 
5G2 100 
693 200 

ı ur.~o ıoo 

125 100 
%86 1000 
316 100 

4%.> 1000 
6~0 %00 
7l8 100 
95.'S 100 
6:; 100 

236 200 
417 100 

:i'il JOO 

750 :?00 

870 100 
9S8 %00 

16088 100 
88 100 

116 100 
188 ıoo 

389 100 
51Mt 100 

Ml 100 
7,')0 %00 

812 1000 
988 100 
M- 100 

so.; ıoo 

356 IOJ 
47 ~ 100 

.5::0 

:m 
89 

,AA~ 
ne .. ,. 
750 
81'7 
988 
158 
%18 
423 
ol71 
Rl3 
W9 
038 
16.; 
%3-& 

100 

200 
100 
100 
100 
100 
100 
!00 
%00 
100 
100 
100 

100 
100 

100 

100 
Jt){) 

100 

94! 1000 
ısı 1000 
2M 100 
821 100 
9;;5 

36 

179 
260 
sso 
697 

100 

!.110 200 
127 200 

:?88 100 
us 100 
508 100 
58G 100 
886 100 

6:; 100 
146 100 
soo 100 
407 100 

.&!!l lOO 
660 100 
90i 100 

789 100 

21027 100 
%9!: 100 
4!)7 sooo 

200 

100 
100 
100 
200 

817 100 
5-12 100 

68S 1000 

1173 100 
900 100 

81 JOO 

216 100 
.09 lO,ı 

jJ'? 100 

533 lOU 
G8l 200 

801 100 
917 200 

11 100 

15005 100 168 100 
;s 200 

82() 100 
50.i 1000 

2.)0 100 
.&08 200 
653 200 

697 100 671 1000 

778 1500 819 200 

909 JOO 9!1 100 
9.">9 l 00 52 200 
.n 200 282 1000 

89 100 893 10() 
1S8 100 9l9 1000 
2t0 100 26017 1000 
408 %00 
IU9 1000 

&e9 200 
778 1600 
881 200 

4'2 100 
690 100 
799 200 

%':'038 100 
17& 100 

1100'J 100 2':'0 20l) 
1%8 100 

8!8 100 
3;9 200 

505 100 

3!2 .200 
MiO 100 
101 100 

.ıu 100 
841 %00 
en 1000 
'73'7 JOO 
8Zl 100 

19015 100 
%01 100 
%71 200 
4%9 100 
512 100 
7%7 100 
802 100 

20078 100 
169 100 
275 100 

za 

411 100 

508 1000 

555 ıoo 

698 100 

883 200 
28020 100 

80 100 
186 1000 
4llO 1000 
788 100 
810 100 

937 100 
%9070 100 

91 200 
447 1000 

56S 200 
7iS 100 
9S6 1000 

69 1000 
161 100 
250 100 

Numara Ura 

sıo 100 
36'! 100 

458 100 

r.tı 100 

666 3006 
uıs ıoo 

71 %00 
296 10.')() 

503 1006 
sıı ıo:ı 

':'?2 100 
833 100 

5:.1 100 
2 a ıoo 

r.30 lOOO 
1).)1 100 

838 100 

8jj 1000 

9U 200 
120 JOO 
410 100 
.t52 100 

518 100 
53!) 100 
686 100 

u;o 200 
98) 100 
6l 100 

IH 1500 
s1 ı 100 
487 200 
601 100 
748 100 

81;; JOO 
D88 100 
;ı 100 

29;; 100 

898 100 
798 200 
;?jj 100 

li28 100 
701 100 
1115 1000 

81 200 
213 JOO 
274 200 
43.'S 200 
GIO 100 

538 1000 
7!)6 100 
962 JOO 

42 200 
10.) JOO 
... ıto 

.. , ıoo 

'14S 100 
881 100 

9" 1000 
85 100 

%M JOOO 
51% ıoo 

67'1 JOO 

'78S '°° 
9'7.I 100 

80 200 
184 100 
%80 100 

Numara Ura :!liuın:ua Lira 

sz; 100 

S69 100 
509 200 

5H 100 
683 200 
968 100 

91 100 
381 1000 
506 100 
597 100 

739 100 
876 1000 
239 100 
277 1()0 

536 100 

sı8 lOo 
881 100 
471 100 
62S 100 

H6'i 100 
9~7 100 
110 100 
~o locı 

412 200 
608 100 

6:>8 100 

IHO 1500 

GH 100 
2:; ı 100 

3JG 1000 
li52 ı 00 [..45 100 

866 1000 817 100 

866 100 9~5 100 
23072 200 3301H 200 

1s2 lOOoo 8ı:ı 200 
42-& 1000 Sil 100 
456 %00 -l-17 100 

;)26 1000 
6SG 200 
790 JOO 

89.) 100 

2400:! 100 
71t 100 

221 100 
S8S 100 
5U 1000 
6,8 200 
799 100 

8j5 100 

250%2 1000 
9& ıoo 

S18 100 

.&;S 100 
200 

Mil 100 
581 100 
683 100 

758 200 
81081 100 

231 100 

480 100 
460 100 
693 1000 
89'? 100 
160 100 
%IS 100 

820 100 
:SO'J 100 
60! 200 

661 1000 
jSl 

957 
238 
688 
732 

100 38031 

100 
100 
200 JOO 

200 

9%0 1000 

ıse 100 

!6S 100 
408 100 
sos 100 

liS6 1500 

610 100 
881 100 

998 1000 
ö2 100 

1:10 100 
429 180 
819 .. 
756 100 
899 1000 

971 100 
88 100 

332 200 
560 1000 

70.5 3000 
9%5 100 

SOOH 100 

88 200 

218 100 
261 100 

83 

:?Ol 
802 
.t9! 
MO 

721 
oo.ı 

37023 
12.& 
199 
235 

100 
100 
100 
100 

100 
100 
JOO 
l ()() 

100 

100 

313 JOO 
528 100 
920 200 

S80l9 1000 
n1 ıoe 

su 1000 
88Z JOO 
803 %00 

3900.5 %00 

1%7 100 
250 100 
379 200 
572 %00 

8'76 100 
91 100 

469 1000 

~umanı l.ırıı 

822 1000 
l\9 100 

609 200 
753 100 

903 100 
8105-l 100 

201 100 
:169 1000 
431 )00 

613 100 

71 l 200 

9::>5 1000 

1 ... ... 
267 
lOl 

M8 

887 
082 
ı 10 

823 
Sil':! 

475 

1;02 
679 

811 

128 
26-l 

445 

499 

200 
1000 

JOO 
100 

200 
JOO 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 

100 
200 
•ıoo 

100 
200 

728 100 
92S 100 
170 1000 
2:;o 100 

S3l 100 
661 100 
613 JOO 

07;) 1000 

8%2 100 
43 100 
89 200 

251 100 
382 100 
MS 100 
614 200 

766 100 
919 100 
30 100 

J5:i JOO 

228 100 
2;0 100 

.us 100 

G69 100 
93'.) 1000 

ısı ıoo 

Hl 180 

801 JOO 
1SS 100 
910 ıoo 

%9 100 

IS6 100 
366 200 
4,17 100 
637 100 

9-18 1000 
162 100 
488 1000 

Numara Lira 

838 200 
lfij 100 

GB ıco 

782 1000 

927 1000 1 
93 200 

227 100 

890 100 
145 100 
622 100 
798 100 

32035 100 

:!09 100 

:ıı s ıoo 1 
ıss ıoo 

59j 100 

9 39 100 

978 200 
2Ul 200 
S:?l 100 
388 100 
495 200 
G76 100 
681 100 
7S6 100 

988 100 
188 200 
szs 200 

45:1 100 
G78 200 
83-1 100 

35121 100 
218 200 
28'7 100 

4SO 100 
58li 100 
648 100 

~00 200 
888 100 
68 100 

195 100 

2.55 1500 
488 100 
528 100 
651 200 

712 100 
957 100 

G7 100 
191 1000 
23,& 200 

:mı 1000 

428 100 
806 1000 
999 100 
161 100 
... 100 

670 100 
790 1000 
917 100 

00 100 

2U 100 
361) 200 
465 200 
87S SOOO 

40032 1000 
261 100 
528 100 

.:-.i Ulll llfl\ ] ,I rll 

:;.as 100 
8l!l 200 
9?6 %00 
9U:i 100 
151 100 
soo ı oo 

471 100 
IH O 100 
0!>3 100 
7!)0 100 

uıo 200 
98:> 2 00 

3!.I 100 
200 100 
211 100 
(;79 100 
'i 18 100 

!H 1 1000 
J7S 1000 
:rn1 ıoo 

880 100 
1118 100 
708 200 
89() 100 

100 100 
18S 100 
19S 100 
2 90 200 
502 100 
lilil 100 
(!9,j 1000 
883 100 
929 100 
218 1000 
895 JOO 
581 100 
620 100 
788 100 
U98 JOOO 
128 100 
S29 100 
881 JOO 
489 1000 

l19% 100 

7.U 1000 
775 20:> 
987 100 
102 100 
218 sooo 
:IGI 100 
or.ı 3000 

688 200 
721 200 

805 JM 

1412 100 
885 100 

%06 1000 
ı.ıs 100 
461 100 
3%9 100 

6.\8 100 
701 200 

972 1600 

161 100 
277 100 
477 JOO 

M8 JOO 
711 100 
935 100. 

22?2!2 

~um: ru Lira 

ı;;9 100 
857 100 

415 200 
4 1080 1000 

202 100 
8.» 100 
481 200 
56.! 1000 
G38 100 
soo ıcoo 

lllS JOO 
tı!ll 200 

77 200 
22 1 100 
2 97 200 
G4G ıoo 

787 JOO 
1132 100 
202 1000 
821 200 
487 100 
658 100 
711 100 

4-1010 100 
108 200 
us 100 
l8S 1000 
su 100 
507 sooo 
632 200 
761 100 
882 200 

4514 l 100 

293 1000 
460 100 
682 100 
637 100 
822 100 

46069 200 
218 100 
sss 100 
411 100 
497 100 
69& 100 

771 100 
876 100 

47078 100 
108 100 
258 200 
S77 190 

57S 200 

707 100 
1-10 ıoo 

SS8 100 
8RO 100 
968 100 

218 100 
Jl7' %00 
616 100 
373 200 

66.> 100 
8%1 1000 

46 100 

%16 100 
8-ll\ 200 
500 200 

60.) 100 
80:> 100 

Numara Ura 

786 1000 

860 -
D90 1n 
lOB lOJ 
291 lllU 

S98 1 o 
5<» 1c 
541 J u 
718 2fl0 
8%0 101) 
978 ıooa 

ı:?Os:; ıoo 

138 100 
2Z9 1000 
875 1000 
G8G 1000 
8ıs 200 

43058 200 
253 100 
840 100 
li2:> 100 
68-& 100 
732 100 

88 100 
110 100 
nı 1000 
212 200 
'Ml 1000 
616 100 
67% 1000 
811 JOO 
887 190 
l9S 100 
8'71 %00 
ôSS 100 
614. 100 
680 100 
871 100 

86 JOO 
298 100 
S'7S 100 

4U !00 
5-&6 100 
'1%'1 100 

772 100 
885 1000 

96 :zoo 
149 !? o 
300 'JOO 
4.&I 101() 
6'7,& JOO 

709 JOOO 
77l 100 
881 200 
ss1 ıou 

480%0 100 

!!% 1000 

'" 200 GIS 100 
6.51 100 

68'7 100 
Dlo 100 
116 100 

261 100 
358 100 
liH 200 

606 100 
005 100 

:su 
' Y::z::::z_ - -

Çtn - Japon muharebesi ................................................................ 

Çin basvekili ortadan 

Lider ağladı mı? 
Hitlerin bir istifa yüzünden 
ağlayıp ağlamadığı meaeleai 

Dünya iktısadiyatı 

kayboldu, gitti ! 
Vakıa İngiltere Çin haberlerile 

. k' nıeşgul anıma faydası yo ••• 

k~~RUN, 12 (A.A) - Cin b ... s- [ Ietler cemiyetinin mefgul olması 
Ye ılı Ô - . ld v " t l uang-Tchin·Üu"i bHtac lazım gelmekte o ugu mu a eası 
zamanda b . .., , • - . kt d' n erı TubL'gende bir sa- serded1lme e 1r. 
natol'l'/omd b • dalı b" a ulunmakta idi ve Çin müracaat etmemıı 

a ır kac 1 kt . F-•- .- ay ta.laca ı. PARIS 12 (A.A.) - Çın sefa-
0«at bırd b' . . · ı , . l>er , .. en ıre maıyetı ı e t. Chan Hai Kuan hi.disesinın 

a.a ... r haı·ek t • • re ı, M h 1 . e etmıştır. halli makıadile ve Çinin teklifi Ü· 
ha 1~ u bır ıemte müteveccihen . .. akeratn giritilmiş oldu-

reııı:ııııt et . . U Ş k ' zerıne muz 
7

e . ,. meıının zak arkta l .., eneral Ho Chu Kou'nun 
111 vakayi ile 1 Ak d ld .., guna ve c 

e61leıı- kt d" a a a ar o ugu bu müzakeratta maretal Tchanıı 
aue e ır. v • d . 

Çala h be l · Hsul Liang'ı temsil edeceg1ne alr 
lON~R~ ~~ ~: ~n~ilizler. olan haberlerin asıl ve eaası olma-

"-be .. ı~ J '·1· ha. f .. 
1
. :-- _Çı~ dığını bildirmektedir. 

de ..... , ng1 ız ma ı ını gıtg1- • • u 
daha fazla meıgul etmektedir. Çinliler ınat edıyorm 1 

--~ lbahafil Chan Hai Kuan hidi CHANGHAI, 12 (A.A.) - Ce· 
Te ::ı: arkası ge}miyeceğİnİ ümit nevredekİ Çin mümessilleri C_han 
Jıetİ!l. lt Japonyanın yeni bir hare· Hai Kuanın Japonlardan .~erı a : 
hiıı• ."' l,ijtün Yehol eyaletinin fet- lmmaıı için oraya aıker ıonder 
•ek::~daf etmesinden endite et· meıini istemek üzere Çin hükume· 
kd~ler. Maamafih bütün bu tine müracatta bulunmu9lard~r. . 
•eTred 11 Klnunu sanide Ce • Çin mümeııilleri gönderdiklerl 
CleJıa ~~a baheedilecefin • telgrafta hükUmetin derhal hare • 

ela Jeni hadiselerle mll· kete seçmesini iıtemiıler ye bu 

Adolf Hitler ıağ kolu gibi te
lakki ettiği fırka katibi umumisi 
Gregor Strauer'in kendisini ve fır
kayı terkettiğini, mecliste aza 0 • 

lan nazi meb'uılarına bildirdiği 
zaman ağlamıt mı? Y okıa, bu Al • 

man Kromvell'i, bir Kromvell'e ya 
kıfacak bir metanet mi göstermiş? 

On iki milyon Hitlerciyi alaka
dar eden bu meseleye verilecek 
cevap, fırka azall tarafından bü . 

yük bir ehemmiyetle ~eklenmekte· 
dir, ve bu cevabı Berlın mahkeme

lerinden birisi yakında bildirecek
tir. Zira, fırkanın umumi katiple -
"nden ve Hitlerin bir ikinci sağ 
~olu olan doktor Frik liderin ağ • 

lamadığını söylüyor. ~albuki, Gre· 
or Strasıe'in karde!ı Otto Stras • 

g "S' h h ser haftalık lya cep e,, gezele· 
. de Hitlerin ağladığını söyl;-: 

ıın , . 
ınittir. Bunun üzerıne doktor Frik, 
gazete aleyhine dava açmıtbr. 

mqnaıebetle demitlerdir ki: 
"Çin kendi menfaatlerini koru

mak kuvvetine malik o_1duğunu iı
pat ettikten sonradır k1 dost dev -

}etlerden yardım ıöı·ınek ümidini 

beşliye bilir.,, 

Konferans .hakkında Almanlar ne 
dtlştlntlyor? 

BERLIN, 12 (A.A.) -Yarı res
mi membalar dünya iktııat konfe· 
ransına ait hazırlıklarla mef gul o
lan ve Cenevrede toplanan komis
yonun meıaiıine müteallik Alman 
noktai nazarı hakkında fU mütale· 
aları yürütmektedir: 

1 - Kısa vadeli Alman borçla
rının uzun vadeli borçlara tahvili, 
lüzumlu bir tedbirdir. Bütün dün
yanın iktııadi kalkınması için kat'i 
bir ehemmiyeti haiz olan bazı §ey· 
lerin ihracı hususundaki memnu • 
iyet veya tahditlerin kaldırılmas. 
bu tedbire bağlı bulunmaktadır. 

2 - Umumi harpte müttefik 
bulunan memleketlerin biribirine 
olan borclarınm tesviyesi meselesi 
Almanyayı doğrudan doğruya ala
kadar etmediğinden ikhıat konfe
ransının meıai:sini geri bırakma -
mak icap eder. 

3 - Fiatlarm umumi seviyesi . 
nin yükıeltilmeıi hakkındaki ln -
giliz teklifi konferans müzakere • 
lerinin en ehemmiyetli noktasını 
teıkil edecektir. 

4 - Uzun vadeli borçlar Bal • 
kan memleketlerinden pek çok 

alacağı olan Franıa için fevka • 
iade ehemmiyeti haiz umumi bir 
meıele mahiyetindedir. 

S - Bir çok memleketler için 
bir altın mikyası meıeleıi olan 
kambiyo meselesi Almanya içio 
mevcut değildir. 

6 - Deniz aşırı memleketlerde 
fazla istihsalat devam ettiği müd· 
detçe ziraat ıahaıı müıtesna ol • 
mak üzere ticarete engel olan mi· 
nilerin ortadan kaldırılmaıı husu • 
sunda Almanya diğer hükumetler
le mutabık bulunmaktadır. 

1 t:ınhul \ lı) c uçuııcu hukuk ın:ıh
kcm inden· lJJ:! • 1064 Bc\ oğlunda A'· 
ıı :ılı çcvrnecle ı :min c:ımii okağtnd:ı 50 
No.lu hanede ın:ı d:ım Tcodor:ı bintİ ' a· 
ninın ınczhlır 50 :\!o. lu h:ınedc mukım 
Nıkoln :ılC'\ hi ne ıl,nrnc C) kdiği terk sc· 
behılc bo,:ınma d:ı , a11nııı icra kılın:ın 

tııh k ı k:ıt ' c mııhnkcme i netice iudc mah· 
kem eden :ıdır ol:ın ' c t:ır:ıfo\ nin ho.,an· 
m:ıl:ırın:ı ınuted:ı ir hulun:ın 1 ~ - 12 - <.l32 
t:ırih lı cc 11 27 ~o. lu ılimın m.1maılcr· 

hin ı l, umc tgtlhı meı:Iıul lıulunm:ısıo:ı hl· 
n:ıen ilanen teblıği ıen ip edilmiş oldu· 
ğund:ın tebli~ mak:ımına kaim olmak 
iızcrc ilAm suretinin m:ıhkcmı• dhanh:ı

ncsınc ıslık edıldiAi :\likola d .. ndı)O 
ildncn tebliğ olunur. 



Sayıfa 10 

lstıkraz 12 milyon Jiralık oJacak 
ve 20 yı:da ödenecek 

Tahvillerin itfası 10 yıl sonra başlıyacak 
ikramiye ve itfa işi kur'a ile yapılacaktı; 

<Baş tarafı 1 inci sayıfamızda) 

•e en makul ve en ilmi tedbirle -
rini tatbik eden devlet, hem si -
yasetinin ana hatlarından birisi 
olmak itibarile geniş Türkiye -
mizin garbını şarka, şimalini ce -
:Duba raptetqıek hususunda f e -
dakarlığıru her zaman göstermiş, 
ve bunun için icap eden tahsisatı 
vermekten geri kalmamı§tır • 

hte ayni siyasete ve maksadın 
mutat yoJJar haricinde kanunla -
nn ihbar ve izam eden ahkamı -
na değil, milletin doğrudan 

doğruya devlet hakkındaki iti -
mat ve emniyetine müracaat su -
retile yapılan bu kanun çok ye -
rinde ve çok zamanında vaki ol -
muştur.,, 

Refik ŞeTket Bey, milletin 
böyle bir istikraz ile devlet işle -
rine rizasiyle iştirakini temin e -
den :ba kanunla millet iktisat ve 
tasarruf fikirlerinin mühim ha -
cette bu gibi itler için müracaata 
esas olabilecek kadar kuvvetleı -
miş olduğunu memnuniyetle gör • 
düğünü ve bu davetin iyi bir au -
rette karşılanacağım kaydetmiş 

ve hükumetin milli şimendifer 

siyasetine temas eyliyerek uzun 
aylara mütevakkıf yolların mu -
vasalaaını temin etmek için aar -
fettiği mesai ile beraber bilhas • 
aa millete karşı borçlandığı pa -
rayı ödemek hususunda tuttuğu 
siyasetin, hatta kendis!nin borç -
lanmadığı zamana ait olan bor -
cunu dahi Termek suretile viki 
olan tecelliyatının duygulu bir 
vicdanda kendisine kartı sarsıl -
maz bir itimat husule getirmi' ol • 
duğunu söylemiştir • 

Refik Şevket Bey, kanunun 
baştan nihayete kadar vatanda 
fa emniyet veren hük~!eri ihti -
va ettiği ve gerek tarihi ve gerek 
iktisadi n.oktai nazardan temin 
edeceği faydalan söyliyerek bü • 
kumet, şimendifer siya~:!tini be -
hemehal kuvveden fiile çıkar • 
mak azminden dolayı teşekkür 
etmiştir. 

Sırn Bey (Kocaeli) kanunu 
müdafaa etmiş ve onu müteakip 
söz alan Emin Bey (Eskişehir) 

kanunla talep edilen salahiyetin 
umumi harpte aktedilen iıtıkra-

zı dahili ile bir münasebeti olma • 
dığını ve hükumetçe yapılan teı • 
vik ile millet tarafından banka • 
lara yatırılan tasarruf mevduatı • 
mn genit bir iş sahnasına in -
tikalini temin ettiğini işaret et • 
miş ve bu taaarrufat arttığı müd -
detçe iş sahalarını genişletmek, 
çoğaltmak imkanı olacağım söy • 
!emiştir. 

Emin Bey bu istikraza ittira • 
kin sadece bir his meselesi ol -
mayıp, ayni zamanda bir de 
menfaat meselesi olduğunu kay -

dederek sözlerini bitirmittir. 
Söz alan diğer hatipler kanu -

nu müdafaa ederek bu hareke • 
tinden dolayı hükUmete teşekkür 
etmiılerdir • . 

Ahmet lhıan Bey (Ordu) tah • 
villerin düşmemesi için Maliye 
Vekaletince tedbir alınmasını 

iatemittir . Çorum mebusu Is -
met Bey, tahviller teminat olarak 
verildiği z8.man çıkacak ikrami -
yelerin ve faizinin teminat ola • 
rak almıf olan müeaaeıeye ait 
olmaeını teklif etmif, bu teklif 
kabul edilmittir • 

Müteakiben kanun müstace -
liyet kararile reye konularak al -
kışlarla kabul edilmiştir . 

Kanunun esasları 
Kanun şudur: 
Madde 1 - Senelik faiz ve 

ikramiye yel..-Unu yüzde yedi ol -
mak ve itibari kıymeti 12,000,000 
lirayı geçmemek ve yirmi senede 
itfa edilmek şartile azami üç ter -
tipte hamiline muharrer tahvil 
ihracı suretile dahili istikraz ak • 
dine Maliye Vekili mezundur. 

Madde 2 - Bu istikraz tah -
villerinin itibari kıymetlerile ih • 
raç fiyatları arasındaki fark ve 
ihraç muamelesi için yı:.pılacak 
her türlü masraflar yekunu is -
tıkrazın itibari miktarı baliğinin 

yüzde sekizini geçemez . 
Madde 3 -..- Bu istıkrazın ih -

raç tartları, tediye servisleri, ik -
ramiye ve itfa planları Maliye 
Vekaleti ve Türkiye Cü.."llhuriyeti 
Merkez Bankası arasında akto -
lunacak bir mukavele iie tayin ve 
tesbit olunur . 

Madde 4 - itfa planı muci -
hince bu iabkraz tahvilleri kur'a 
ile baıabaş itfa Te ikramiyeleri 
de kur'a ile tayin ve tevzi edilir. 
Kur'a neticeleri Maliye Vekaleti 
ve Türkiye Cümhuriyeti Merkez 
Bankası tarafından ilan olunur. 

Madde 5 - Bu kanuna müs -
teniden çıkarılacak tahviller ih -
Taç tarihinden itibaren ancak 10 
sene sor..ra itibari kıymetleri ba • 
ıab&§ tediye edilmek suretile te • 
davülden kaldırılabilir. 

Madde 6 - Bu istıkrazın ilı -
racma müteallik her nevi ilanlar, 
muvakkat ve kat'i tahviller ve 
bunların kuı>:>nları ile tediyele -
rine müteallik evrak ve senetler, 
faiz ve ikramiyeler ve diğer mu -
ameleler tahvillerin itfasına ka -
dar her türlü verei ve resi.mdcn 
muaftır. 

MM:lde 7 - Bu istikraz tahvil -
leri umumi ve mülhak Öfkelerle 
ıidare clunan daire ve mü~sese -
lerce, vilayet hususi idareleri ve 
belediyelerce, yapılacak müza -
yede, münaka:;a ve mukaveleler -
de teminat olarak itibari kıymet -
leri üzerinden başabaş kabul edi • 
lir. 

T eminabn irat kaydına karar 
verildiği takdirde karar tarihin • 
den evvel hu tahvillere isabet e -
den ikramiyeler ve vadesi hulul 
eden faiz kupon bedelleri tahvil 
ıahiplerine ve ancak ilcramiye 
meyanında tahvilin imha bedeli 
var.sa yalnız o mıktar tahvili el -
de tutan daire ve müesseselere 
aittir. 

Bu tahviller hazinece satılmıs 
ve satılacak olan milli emlak be: 
dellerinin tediyesinde dahi başa • 
bat kabul olunur . 

Madde 8 - Bu istikrazın &e : 
nelik faiz, ikramiye ve itfa ak • 
çesi kar§ılıkları her sene Düyunu 
Umumiye bütçesinde acılacak bir 
faslı mahsusa tahsisat ;ıarak ko -
nur. 

Madde 9 - Bu istikraz hasılı 
varidat bütçesinde açılacak bir 
faslı mahsusa irat kaydolunur. 
Bu istıkrazın senelik irat miktarı 
ve geçmiş sene bakiyeleri Nafia 
Vekaleti bütçesinde açılacak bir 
faslı mahı;usa tahsisat kaydolu -
nur . Ve münhasıran Fevzi Pa -
şa - Diyarıbekir demir yolunun 
Şefkatli istasyonundan sonra o -
lan kısmının inşasına tahsis olu -
nur. 

Ancak bu istikraz dolayısile 
yapılacak masraflar karşılığı 

istikraz hasılından tevkii 
ve mukabili Düyunu Umumiye 
hütçeıinde - ikramiyeli btikraz 

VAKiT 

Yunanistanda 

Askeri isyan 
Vaziyette tehlike 

baş gösterdi 

Tokatta 
Kalp yil·mi beşlik 

yapanlar yakalandı 
Tokatta kalp (25) lik imal e • 

den bir kalpazan yakalanmıştır. 

Niksarm Hüsam mahallesinden 
Celep oğullarından çilingir Şevke· 
tin bu paraları Kamil isminde biri· 
ıi marifetile tedavüle çıkardığı tes· 
bit edilmiştir. . 

15 tane 25 lik ve kalıp elde e-
dilmif, kalpazanla şeriki adliyeye 
verilmişlerdir. 

Izmirde denizin 
suyu çekiliyor 

lzmirde bir haftadanberi de • 
nizde büyük bir cezir hüküm sür 

mektedir. Her tarafta sular bir 
metre kadar çekilmiştir. Körfez 

vapurları müşterileri; iskelelerde 
vapurlardan hayli müşkülatla çık· 

Harbiye nazın Kondllia maktadır. iskelelerde ve sahillerde 

ATJNA, 12 (Hususi) _Harbi- külliyetli miktarda midye meyda · 

ye nazırı ceneral Kondilisle bahri- na çıkmıştır. Güneş ziyasından 
ye nazırı amiral Hacı Kiryakosun midyeler fena halde kokmuştur. 

Bir çocuk yandı taraftarı olan bir kısım zabitlerin, 
memlekette .diktatör! ·ik kurmak i
çin faaliyete geçtiği ve bu mak • Torbalı kazasına bağlı Helvacı 
satla bir kaç güne kadar askeri bir köyünde Dolmacı oğlu Halil Ağa· 
isyan çıkacağı şayi olmuftur. Ma - mn evinde bir yangın çıkmıf, Ha· 
a~a~ih bu şayialar teeyyüt etme · ı m ağanın 13 yaşındaki kızı kurta· 
mıştır. rılamıyarak yanmıştır. Müddei u -

Memleketin siyasi vaziyeti ye- mumilik tahkikata devam etmek • 
niden karı~maktadır. Bu kargaşa. tedir. 
lığı şiddetlendiren şey, hükume -
tin zabitler arasında nakil ve heca
yi~lere devam etmesi ve bazı aske· 
ri kit'aların lağvına teşebbüs et • 
mesidir. 

Başvekil M. Çaldaris, medi.;i 
melı'uı;anın dün akfamki celsesin
de, hükumetin ilrtidar mevkiine 
geçtiği gündenberi yaptığı icraat
tan uzun uzadıya hahseylen1iştir. 

Celsenin tatilinden sonra muha
lefet fırkaları rüesası sureti husu· 
siyede toplanarak diktatörlük tesi'l 
etmek istedikleri $Öylenen harbiye 
ve bahriye nazırlarının vaziyetini 
müzakere etmişler, neticde harbi -
ye ve b&ıhriye nazırlarının değitti
rilmcsini ve harbiye nezaretine 

C'cneral Manetasm, bahriyeye de 
kaptan Luisin tayinini başvekilden 
istemeğe karar vermi~lerdir. Eğer 

hükumet bu talebi kabul etmezee 
muhalifler kabinenin aleyhine rey 

verecekler ve devirmeğe çalışa -
caklardır. Bazı siya&i mahafil, ka· 
binenin ıukutunu şimdiden mu • 
hakl;:ak nddcdivoı lar. 

masrafı - ıı.amı dtında açılacak 
faala tahsisat olarak ltonur. 

lstikrazm ilk masrafl~rının te -
mini için Maliye Vekaleti bila -
hare bundan evvelki fikrnda 
mezhur tahsisattan mahsubu icra 
edilmek üzere, 20,000 liraya ka -
dar muvakkat sarfiyat icrasma 
mezundur • 

Madde 10 - Faiz kupon be -
delleri ve ikramiyeler tediyesi 
iktiza eden tarihten itibaren be~ 
senelik ve tahvil bedelleri tedi -
yesi lazım olan tarihten itibaren 
on senelik müddet geçtikten ıon • 
ra hazine lehine müruru zamana 
uğrar. 

Onuncu ve on birinci madde -
ler kanunun neşri tarihinden mu -
teber olduğuna ve hükümlerini 
İcraya Maliye Vekilinin memur 
bulunduğuna dairdir . 

Meclis, Cumartesi günü top • 
lanacaktır. 

Izmir Amerikan 
mektebi meselesinde 

tahkikat 
Geçenlerde lzmirde Göztepede 

ki Amerikan kollejinde bir vak'a 
olmuştu. Vatanperver Namık Ke · 
malin doğum yılını tes'it eden ta -
}ebelerin bayraklarımızla ıüsledik· 

leri sınıfa giren bir Amerikalı mu· 
allim, bayrağımızı tahkir edecek 

~özler söylemi~, ve talebeden beşi 
hakkında da mektep talim heye • 

tince tart kararı vermek teşebbü • 
•ünde bulunmuştu. 

lzmirdeki maarif umum müfel -
ti,liğine akseden bu mesele üzeri -

ne müfettişlikçe mektepte tahkikat 
yapılmış, talebe ve muallimlerin 

nyrı ayrı malUmatlarınn müracaat 
t:dilmi~tir. Buna ait rapor Maarif 

Vekaletine gönderilmittir. Bu ra · 

porda hadise anlatılmış ve tayin e
dilecek ceza Vekalete bırakılmış • 
tır. 

Mektep idaresi de tef tİf vaziye
ti kar~ısında talebeyi tart me&elesi 

üzerindeki hareketinden vazgeç -
miştir. 

Selçukta e!ektrlk 
Selçuk kasabasında Kemaled • 

din un fabrikası, vücuda getirdiği 
muntazam ve mükemmel t~sisatt 

ısayesinde kasabı::.yı elektrikle ten • 
vire başlamıştrr. 

Adanadan 6087 balya 
pamuk çıkarıldı 

Adanadan geçen Kanunu evvel 
ayı içinde harice 1254 balya pa • 
muk çıkarılmı~tır. 

Mevsim başlangıcı olan Ağus -
tos 932 tarihinden 31 Kanunu ev -
vel 932 tarihine kadar çıkarılan 
pamukların yekfuıu 6087 balyadır. 
931 &enesinin ayni ayları içind~ 
çıkarılan pamukların yekônu iıe 
43,124 balya idi. 

1 Ağustos 932 tarihinden 31 
Ki.nunu evvel 932 tarihine kadar 

Et fiatı 
Ereğlide 15, yanı 
baş1!1da 50 kuruş! 

Zonguldak busust nnılı:ıbtrlmhdcn: 

Zonguldakta memleketimilİ 
hiçbir tarafile kıyas kabul etıııi 
yecek surette müthiş hayat pabl 
lılığınm öteden beri devam ettii 1 

ni fırsat düştükçe yazıp çiziyorıJ'l 
Bu işle uğraşacak, bu müzllJ 

derde deva bulacak en başta~ 
lediye, sonra ticaret odasıdır. ~ 
miyorum ki, bunlar meşgul ol 
mazsa daha kim meşgul olacak' 
Civar kazalarımızda pek ucu 
ve bol olan et ve sebze bur•~ 
gelince, yabancı bir hududa git 
miş gibi birdenbire kıymetini dr 
ğiştirerek akıllara durgunluk ~ 
recek kadar yükseliyor. Bu yii1' 
selmelerin sebeplerini bir tiit 
anlıyamıyonız. Bartın, Divrik < 
Ereğlide 15 - 20 kuruşa satll 
mak için müşteri bulamıyan ko 
yun eti burada birkaç misli f,f 
lasile 50 kuruşa dama dedi kalO 

Şehrimize dört saatlik metf 
fede bulunan kaza merkezinde• 
et 20 kuruştan elli kuruıa kolaf 
ca fırlıyor da, hiçbir kimse b&IP 
alakadar olmuyor. 

Bu kadar büyük fark 01' 
mu? Beş on kuru~ fark olsa fsJ 
görülmez, VAKiT gazetesinde ~ 
kuduk, gelenlerden anladık ki J. 
tanbul civarında koyun eti 35 ~ 
ru~a satılıyormuş. Burada ekse 

riyr •i teşkil eden çalı§abilen hJ 
günde ancak 70 - 80 kurus ki 
zanabiliyor, bunlar da vasati oV
rak 4 nüfuslu ailelere aa:Mplirl 
Bununla hangi ihtiyacı~:ilrl'l 
yabilsin?. 

Pahalılık devam ettikçe bllr' 
d'": yüz liradan a.f&iı para kaı• 
nan her ailenin zaruret ve sef• 
let içinde kalacağı muhakkaktı! 
Artık diğerlerini buna göre duf 
nebilirsiniz. 

.ı:r 
Gene V AK!T'ta okuduk, EP•, 

nede 15 kura~a olan sinema me~ 
le:-i, sesli film getirilince 35 kurı'~ 
çıkmış, Edirneliler şikayet edİ' 
yorlarmış. Burada sessiz film gor 
terildiği h<;.lde mevkiler 40 }<\J' 

ruştur. 

Sinema sahibi rağbetaizliktel' 
§İkayet ediyor. Fiatlar bu haıdt 
devam ettikce elbette kimse siııe'. 
maya gitme~. Edirnede olduğu 11 

bi burada da sinema fiatlarıııı 1~ 
20 kuruşa indirmek lazımdır· . 

Hulasa burada her şeydeW 
pahalılıeı gidermek, hiç olııı~ 
hafifletmek için belediyenin fs 
aliyete geçmesi lazım! 

llyas Reırt• _________________ /_ 

-"'"''' şehrimizde mevcut bütün çın 

fabrikalarında işlenen paın~l~" 
rın yekunu 3,933,469 kilo oluP 1, 
hPtaha göre ancak yirmi bin b' 
yayı tutmaktadır. ti 
Milli istihsal cemıse 

·.J'İ' 
Konyada zirai san'~tlerirı 1 rt 

§&fını temin için çalışmak ii':.Si 
milli istihsal cemiyeti ismile 1 
bir cemiyet t~kil edilmittir. 

Adanada bir hayır 
müessesesi ; 

Adanada "Y okeulları kOrı;' ti' 
yurdu,, adile bir hayır müesse'1.f" 
sisine tetebbüs edilmiıtir. ceııı~ 
te ilk olarak Adana f abrikaCll bet' 
dan Nuh Naci Bey 500 lir• te 
rü etmiftir. 
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Çocuklara mahsus 

İ-IAYAT KiTABI 
Hav at ,.. Kumbarası 

1 bul Dördüncü icra i\Jemurluğıın· 
stan · h m 'f ..... 9559 lira klymcu mu a • dan· aınauu · 

. ' He beliadada eski manastır yenı 
mıneli Y . d 59 Ko Ju kayden 
Jsmet pa~a caddesın e. evi haYi kAr
kArgir hane halen vası bahç · 
gir hanenin tamamı açık arttırmaya ko~
muş olup ~arı namesinin l 4-1-933 tarı· 
hinden itibaren dairemizde herkes tara
fından görülebileceği gibi 15-Şuh:ıt-933 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 
den ı 7 ve kadar dairemiz?e açık art: 
brma ile. satılacaktır. Armrma bedelı 

• · ·· de )·ecmi' be muhammen kıymetının yuz ' 
şini bulmadığı takdirde en son arttır:ı· 

k ·· o mıırt· nın taahhüdü baki kalm:ı · uzere -· .. . 
933 tarihine müşadif Çar~amha gunu 

d · · de Yine saat ı 4 den 27 ye kadar :nreınız 
e kul yapılacak olan arttırmasında gayrım n. 

en çok arturana ihale edileceğinden talıp: 
. · .·· d vedi lenn muhammen kıymetin ) uz e . 

k · · veya 
buçuf;u nisbetinde pey a çesını · 
nıilll bir Bankanın teminat mektubunu 

"ı·· rakim hamil bulunmalan l!ıımdır. H ute 
vergiler ile vakıf icaresi ve belediy~~·c 
•it terwirat ve tanzifat rüsumları ":1uş-

t • ve ıfl4~ tcriye aittir 2004- numar:ı ı ıcr:ı .. .. c 

kanununun (126) ncı maddesinin dordun· 
cü fıkrasına te\•fikan bu gaynme~kul 
üzerinde ipotekli alacaklılar ile ~ğe~r 
alAkadaranın ve irtifak hakkı sahiblen~! 
b h ·ı r . . ma~arıf~ u ;ıkJaıını ve hususı e aız 'e : . . l 
dair olan iddialarını ilAn t:ırihinden ıtıb!·, 
ren (20) yirmi gün 'içinde evrakı müsbi
telerile bildirmeleri, aksi halde hakim 
tapu sicillerile sabit olmadıkca satış be· 
delinin payTı.smasından hariç kalacaH.rı 
cihetle altkadaranın i~bu maddenin mez· • 
kor fıkrasına ı;öre hareket etmeleri ve .. 
daha 1azJa malOmat almakisteyenlerin 932 I 
1411 do.sya num!rasilc muracaatlan ilAn 
olunur. 

Istanbul Be~inci icra Memurluğundan; 
Mahcuz ve furuhtu mukarrer mütead

dit Gramofon alat ,·e edevatı lle yazıha· 
ne eşyası ve demir Çubuk çekmeğe mah

t:uz makine 22-I-933 tarihine müs:ıdif 
Pazar günü saat 1 O dan itibaren Galata· 

da Yült-sek !ıaldınmda (665) Xo. lu dük
ktn derununda bilmüza;ede satılacağın
dan talip olan tarın mahallinde hazır bu-
l unınaiaıı. iltn olunur. (6265> 

Çok Neşeli Bir Gece 
Kimsesiz çocuklara yardım 

Himayei Etfal Cemiyetinin 
Kostümlü ba'osuna hazırlanınız 
Vali ve fieledi\'e reisi ~tuhittin Beyefendinin 

himayeleri alhnda 

23 Şubat Perşembe ~kşamı 
Tokatlıyan salonlar nda \'erılecekt·r 

S ltanahmet ikinci sulh hukuk hakim
liğl:den; Necmettin ,.c Veliddin beyl~nn 

Uhdei tasarruflarında bulunup ıza-
.;a\1an h k ' / u :ıımmında furu tu mu arrer 
)eı ŞU~'ll • • 

ulu köy namı dığer boyacı J,o-
m~şdaın emirrrAn caddesinde 78 numaralı 
yun e r- d k'r 

h"Jh:ıne arsa.;ı ye yine ulu koy e ı ı-
s:ı 1 

d'tcr tebdil eskici sokağında 
se namı alıo bı'r bap köck birinci kaun-
4-6 numar ı ' . 

ört büyOk ve nir küçük ~da ı.~e 
?~ tela ve ikinci J;auııda keza dort bu
ı~~k d \'C iki J,üçük odalarla iki he~a 
yu o a :ıra~ında <lort büyLi oda ve oır 
·e t:ıvan • • 

,\ .. . d ım kan kargir ve iki oda 
yuk 'edho 1 rık ve kömtiı lük \'e mutbak 
~iler o un u ı. 

b ıt edeki iki adet sarnıç ,·e bir "'u
\"C atıç k ·m SU\'U , e bir ahır üstünde 
·ır YC ta :.1 J • od 

) . h~""am dairesinde hır a 
l' oaa \e uu• 
ı . • tbıık , e kömürlük ye ka.rgır 
'c bır ~u b-Lçe içinde bir ufak di\ar 
k ·ıne· \e a.ıı 
' u .. ::ı .. .. bir ufak arsa 'e metıuk 
ile bolunmubs ıı-çe derununda müteaddit 
h . z ve 35 
a\ u . eftali ,.e erik ,·e saire agaçlnrı 

çam \ e. ~ . ye dı~ı ,·aglı oo,·alı 'e ta· 
muhte\1 ı~ı 1 ~ ilk müzııvldc ki\ me
mirdcn arı d1!ah1n omz gün müddetle 
tini bulma ıb.n J'lmı'11 \C 14· ~u-

u · de,·e vazeı ı , . 
ikinci m za) 1 .~ il caat on beşte ihale~ı 
b:ıt-933 snlı1 gunu- ~ldum•ndan mezkur 

k r bu unın ~ bw 1 'k' mu arre . muh:ımmine~i o an ı ı 
kı\·mctı 

arsanın ; 'k' ı· , e köşkün kı\ -. ·k' rız otuz ı ı ıra . . . 
hın ı ı ) 1 • • olan ı)n bir bın lırıı-. hammıneq 
metı mu • . ·ben'ndc pev akçesini 

·· de onu nı::ı • 
nın yuz r nbul 'ultan:ıhmet ikinci 

t hseberı ta " mus a . mtir:ıc:ıat et· 
.:.ulh hukuk mahkemesınc 
meleri ilAn olunur. 

rntih sulh l 11 hakimliğinden: Zehra 
hanım tarafından l lasan efendi \'e l\le
lek hanım aleyhlerine ikame olunan iza
lci şuyü dausının cari muhakemec:inde 
müddea nleyhlerden Melek hanımın lkn· 
metgföı meçhul bulunmasına binaen 
maht,emece gıyap kararının ildnen tebli
ğine karar \'erilmiş olup Fatih Karagüm· 
rükte Ali paşada caddMc 48 arsanın bu 
Jierre indelkeşif l 188 lırşın mur:ıhb:ıınd:ı 
olup beher ıırŞunu bir liradan J I 88 Ji ra 
kı) met taktir edilmi~ i,bu bedelle talip 
olup olmadığınız ve tnrihi tebliğden itı· 

baren fJe.ş gun zarfında itiraz eıınediği
niz \'e\3 mahkeme günil olan 18 2-933 
S l O d·a gelmediğiniz \ e t:ırafınızdan bir 
, ekil göndermediğiniz takdirde gıyaben 
hükiım verileceği ildnen tebliğ olunur. 

(6268 

lstaııbul Asliye Mahl<cmeci Birinci 
Ticaret Dairesinden: lstanhulda ('içek 
pazarında Fınıklı)an lı:ını alunda 1 Nu
m:ır:ılı mağıııad:ı Kırtasiye ticarctile milş-
teğil ;\Iehmct Kehnemoi efendi icra da
ircsınden alacaklıları ne kongordato ) np
mış ve buna ait kumser tarafından yazı
Jan muc:ılaanııme \C bütün e~rak tetkik 
edılmel, üzere m:ıhkememiıe \ erilm ştir. 
Bu j~e bir karar 'eritmek için 21 1\. s:ı
ni ı g33 tarihine dü, en cıımarte i gtinu 
sa:ıt 1 ~.so da bir ccl<e ) :ıpılacak 'c itirazı 
olanlnr haklarını mtidafaa için hu ce!
~ede hJzır bulunnhileceklerdır. l\e) fij et 
icra , e ifl:ls kanununun 296 cı mndde i 
muciOincc ilan olunur. (6259) 
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Istanlıul 4 cü il:ra memurluğundan: 

Tamamına 3200 lira kıymet takdir edi· 
len Kadrköyünde atik Osman :ığa cedit 
Hasim paşa mahnlleslnin azizJ} e sokağın· 
da eski ve yeni 3 numlralı ahşap gayri 
menkulün tamamı fı altı hisse itıbariyle 
beş hissesi açık artırmaya 'nzedilmi~ 
olup 19 k:lnunusani 933 tarihinde şart· 
namesi dıranhane} e talik edilerek 16 
şubat 933 larihlne müsldif perşcnbe 
günü saat I 6 ya kadar lstanbul 4 cii icra 
dairesinde açık arttırma sureti) le ~atıla
caktır arttırmaya iştirak için ) üzde ) edi 
buçuk tcmıııat akçası alınır. muterakirn 
\'ergi bel Ji~c \ılkıf 1caıe ı rnu,t ri)c 
:ıi•tir. 9.!!) ı:ıt hli icr k:mununun I 19 
uncu m:ıdde:ıine tc\ fiknn lıa~lan t:ıpu 

sicilleriyle :ıbit olmayan ipotekli alacnk
lılnr ile dığer alıtkııdaranın \'e irtifak h:ıkkı 
s:ıhiplerinin 'e hususi} le faiz 'e mıısari· 
fc daiı olan iddiıılıınnı ilıln tarihinden 
itıb:ıren 20 gün içinde e\•ı akı musbitcle
ıi) le bildirmelerı ldzımdır ıık i halde 
h:ıklan tııpu sicillı.:ri} le sabit olma) ıınl.:ır 
satış bedelinin p:ı) J:ı~mıısından hariç ka
lırlar. al:'ıkad:ırlaıın i~bu maddcl kanuni)e 
ahkamına göre hareket cuııelcri 'e daha 
fazla m:ılum:ıt :ılnııılı. i te) eni rin 32-335 
doc:) :ı numaracı ile memtıri) ctımize rnu-
rac:ıat etmeleri ihln olunur. (6260) 

htanOul üçuncil icra memurluğundan 
Temamınıı 800 Jir:ı kıymet takd r olu
nan Lnngııd:ı l\ıltlp l\ıı ım mahallesinde 
l\Juc:alla caddec:inde cc:\i l ırı )eni 121 
No : lu dukk:lnın dörtte uçu his esi : I . 
tanhul uçüncü icra memurluğunca açık 

nruırmıı ~ a 'nz olunmuştur. 
25 l\. Sani 1933 tnrlhinde ş:ııtnamc i 

dh'anhane,·c tııallik edılerek 15 Şubnt J C)J3 
tarihine mücadıf çarşamba güniı cn:ıt on 
dortten on altı) a kadıır lstıınbııl uçuncu 
icra memurlıığundıın b'rinci :ıçık • mırm:ı 
su.reti) le c:atıl:ıcakur. Arttırma\ :ı i tirak 
içın ) uzde Yedı buçuk teminat akçe i 
nlınır. l\lutcrnkim \ergi \C beledı\c ru-
umu \e \nkıf ıcııre i muşteriıc :ııttir. 
llııklan tapu Jcill ı İ) le abıt olm un 
ipotekli :ıl:ıc:ı lıl:ır ile dığer alıtkııdarlarm 
'e iı tifak hakkı sahiplerinin bu h:ı~I rını 
'e husu:ıİ) le faiz \ e mıı rafa dair iddia 
J:ınnı il:ln ınrihindcn itıbarrn .O gun 
zarfında c\Takı mu bet Jcri le lııldiımc
leri lazımdır. Aksi h:ılde hakları t:ıpu 

lstanbul 4 üncü icra memurluğund:ın: 
Temamı 2200 lira kıymeti muhammencli 
Zindan kapuda knyden b:ıbı caf eridcn 
ahi çelebi mnhııllesinde Zindan kapu 
Soğ:ıncı sokağında ecki 6 yeni ı O nu· 
maralarla mur:ıkl.ıım knyden bilı\ ha\a 
soğancı gediğinden munkalip halen ha. 
'asız dükkilnın temamının 5760 hisse iti· 
barile 4600 hissesi 'e ) ine ayni yerde 
mezkı'lr lıa\'a~ız dükk4n ittisalinde \ 'C 

tcmamı 3800 lira kıymeti muhammeneli 
eski 4 yeni 6 - 8 numaralarla murııkkam 
kııyden yumurtacı gediğinden munkalip 
halen bir kıt'a duklıftnın temnmının 120 
Jıls e itibarile 60 hisse~ı olan işbu g:ıyrl 

rnenJ,uller a rı :ıı 11 ş:ırtnnmclerle ııçık 
arttırm:ıy:ı vazedilmiş olup şartnameleri· 
nin 25-1-933 tarihinden itibaren daire
mizde herkes tarafından gfüilleblleceği • 
'c 23 • Şubat • 933 t nrlhine müsadif 
perşembe günu s:ı:ıt J 4 den J 7 ) e kadar 
dairemizde açık :ırttınna ile saulııcaklan. 
Arturmal:ıra i, tırak edeceklerin sııtılan 
hisselere muslp muhammen kı\'metlcrin 
) üzdc ) edi buçuğu nlsbetinde pey akçe· 
i \ cya milli bir bankanın teminat mek· 

tubunu hıımıl bulunmaları 147.ımdır. l\1ıi· 
terakim \er.gilcr Jle lıeledi)e}c ait ıemi
r:ıt 'e tanzıfnt re imleri 'e ukıf ıc re
lcıi müşterisine aittir. l 42.J. numaralı icrn 
\'e ifla kanununun l l 9 uncu maddr ınc 
te\ fıknn hıkl:ın tapu aicillerile sabit ol· 
mn} :ı:ı ipotekli alııcııklıfar ile dığer a!A
k:ıdaranın \e irtifak hakkı ~ahiplcrinin 
bu haL.lannı 'e hu u-lle faiz \ c mıısarHe 
dair olan iddialarını ilıın tarihinden ıtıba· 
r n 20 gun içinde C\ r:ıkı mii betelenle 
bıldırmcleri 1A ımdır. Ak i halde hakbrı 
ınp~ .sicıllerile sabit olmayanlar s.tnş be· 
delının p:ı) l.ışma ıncl.ın hariç lrnlırl:ır. 

~];\l,ad:ırbrın işbu mnddcı kanuni} o 
hiıkmünc gorc hare et etmeleri 'e d:ıh:ı 
f.ızl:ı m !um ı . lmak ı tn cnlcr'n 93- ı O~tJ 
do Hl num ıl mcm~rİ\ erimi e mu· 
rac .. atl:ııı H:ln olunur . 

icilleri) le ııbit olmınanl:ır satış bedeli
nin p:ı) in m:mnd~n hariç k:ılırlar. Alftkn
dıırl rı ı ı .4 No : lu ıcın 'e ıfl4 bı· 
ııununun l rn 1 ncu m:ıd<lc i ahkimınn 

tc\ fı harck<' etmeleri Juzumu 'e daha 
f .1.J:ı maltlm:ıt im k J l}enl rin 31 • 17 

> • ıle ıncmuıi) tı m:c mur:ıca:ıtl:ın ilı1n 
olunur. (6264) 


