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Istılah 
• • 

a.narşısı 

Güç ara hukuku - Beynelmilel hu-
1 Droit inter national. 
ftoyun eğdirme gücü - lmperium. 
Dıı topraklar Müstemlekeler, Co-
İe:ı, 
Bu satırJ41rı iiniversite devletler hu
i profeaörünün notlarından ahyo

~. Şüpheıiz bu notlar Alma.ny:dı 
'life.ör tarafından takrir ediliyor . 
ı yine ,üphftiz çok değerli bir doçent 
~ndan törkçeye çevriliyor. Dev· 
iter hukuki ordinaryüsü gibi büyük bir 
~retle iı birliği yapan genç Türk a-

de çok değerlidir. Bu değer üze· 
d.e hiç bir münakaşa kabul etmem. 

· yalnız bir noktaya, sadece utılahr 
rneıeleıine lemaa etmek istiyorum .. 
vzuum sadece bu sahada kalacak-

Sizde beynelmilel hukuk, devletleı· 
uı,u, devletler araıı hukuku diye 
-lan hukukun neden devlet veyahut 

'let diye adlanmadığmı ıormak • iı
em, çünkü olabilir ki Prait inler 
'onal de devlet ve yahut millet keli
i tamamen beynelmilel münasebetle

İfade edemez, diyen bir içtihatla 
•daııyoru;ı. 

Yahut gene denebilir ki devlet, dev
olmak itibariyle bir pui11ance ıahi
ir. Millet bir manaya göre bir ce
etin tukuki ıahıiyetini ifade etti 

ile göre gene bir pui11ance'nin ta 
· di&idir. Maamafih böyle kabul edil· 
bile bizim (Hukuku huıuaiyei düvel) 

)~ ıaydrğmuz mevzu ne deTlet, ne 
ınillet olmadığı halde bir puissancc 
ilk bu hukukun içinde nud yer afa .• 

'ı-? Diyecek zatlara da tesadüf ede
·~İ1:. Bunların münalu.tasını salihi
tar zatlara terkediyorum. 
\'ani millet veyahut deTlet yerine 
~ç) kelime.ainin 1'llllandıp, kullaml· 
~~cağını mevzu harici sayıyorum. 

• • • 
ı~er- hanıl kir ilimde ıablih, fertlerin 
'thiyctleri ile yüriiyen bir !e:r dai'l· 

Bir senede 
Kaç kilovat elektrik 

kullanıyoruz 
Belediyece hazırlanan yıU.kta 

çok şayanı dikkat malumat vardır. 
Bugün elektrik !İrketinin 931 se· 
nesindeki faaliyetini ıöateren 
konndan bazı maddeler alıyoruz: 

1931 ıeneainde fabrikalarda 
84703398 kilovat elektrik sarf ve 
iıti.hlik edilmiıtir. 

Tramvaylarda 10131825 kilo· 
va.t, hükumet tenvir atında 
1453362 kilovat, tatbikatı sınaiye 
(hükiimet) de 1144768 kilovat, 
belediye tenviratı iehir tenviratı 

umumiyesi dahil 3053447 kilovat, 
tatbikatı smaiye (belediye) de 
1977812 kilovat~evlerde yani hu· 
ausi tenviratta 16020202 kilovat 
elektrik istihlak edilmiıtir. Elek
trik İ•tihlik umumi yekfinu 
70730434 kilovattrr. 

931 deki hasılat yekanu 
4976720 liradır. Hasılatı gayri 
safiye fazlası ise 1997442 liradır. 

Telef on paraları için 
hazırlanan mektuplar 
Telefon tirketinee iadesi karar· 

l&f&J1 paraların belediyeye terki 
hakkında abonelerin mu·vafaka. -
tini almak üzere hazxrlanan mek• 
tuplar kaymakamlıklara ve nahiye 
müdürlüklerine dağdmaktadır. 

20 ye yakın belediye memuru 
mcaai saatinden sonra çalqa.rak 
telefon abonelerini kaymakamlık-
lara ıöre taınif dmektedirler. latdah bir ilmin anlatmasmı ko)ay-

'-an ve inaanları elraf mda topbyan Muvafakat mektupları her abo· 
~idır. Hatta ~ defa bu bailann nenin dairesine ve evine gönderi

tilı eri mefhum arla ııkı müııa.· lecek a.onra mektuplar tekrar top
l~ri de yoktur. Jliın adamJarı. aynı }anacaktır. 

~
~ hav1ı1ını ttneffüı eden acLualar R B 

muhteviyahnı tanırlar. Adeti ecep ey 
1 

bilir ki, ıstılahlar ilmin müıterek lnkıli.p enıtitüıünde den ver· 
~ibrini hatırlatan itınetlerdir. Bu nıek üzere ıehrimize ıelen Cüm
\~~tler bir cemiyetin, bir kütlenin, huriyet Halk F ıtkası Umumi Ki.· 
~ ılim kalabalıiının bbulü ile tahak- tibi Recep Bey Ankaraya avdetini 
\ ed~. Yani müıt~r~ken kabul ~· bayram sonuna bırakmıttır. 

t, mu,tereken terkeddu" • • 
?.:"ten ısblhların da rolü bundu Fran•a hUkUrnetınln hif8nı 

~~.:ıttir. P•r• gibi .• Para nuıl bir Oamanlı banka&ı Türkiye ıube· 
~i iktııadi anla!m•yı ifade eden ıi direktörü M. Reid'e Franla hü· 
~~!erek kıymetse. utdahJar da aynı kGmeti tarafından Legion d'hon· 
'l.lde bir ilirn kıymetidir. • Chevalı'e ru"'tbeıı· neur nııa.111nın r 
l::ınce anlqnıa vasıtaııdır. · · te-.cih edihni!tır. k •~trlahlar •fer her ilim a.d-.nmsn ar- Ü 

~'llrıa «öre bir ıekil alacak olur.sa C:ezaylrde t tlln gUmrUiU 
~lablıtr o .u.ınan bizleri hirbirimi. 934 ıeneıi~n itibaren Ceza
~ lattıran l>ir köprü olmaktan ~br ... yirde tütün gümrüğüne ki1o bqına 

Yangrn dunrı olur. Bu düıiiace ile ltir frank .zam Yapdmı!br. Bu zam, 
~b~°'uma &'iden "ırüç ara hulnıku,, eip.ra fiatlarmın yükselmesine 

1.ııcfen korkuyol"Utn. .e],ep olmuttll'r. 
a. !:jer Jau ısblih Yannlci .hWnak nh· • 
!il~ .,...ım11uaı1111111i11UOlllllllllllMlilulwılıı11~~1P11V"W''IW-
~ t-nnı• araaında Yer alacalua ne propaiaada 1oliyle im 'ı•hlbları ilkir 
~? Fakatı 1arrn bir ba!k•n ~ıbr, bir ve iliııt imnıeaine kabul eltinrıektir. 
ltıtlc, ııhW.. ko,..rıa, me1ela hu not· Ben değerli arbcla§WQl lnı i!i üni· 
~il ikinci i•'bında ııb)ahla.r deiiımiy..? verıitcye o'lrun ve kat .. §eklini aldıktan 
~lcum oluraa, İyi mi olur? aonr• ısalrmalarına taraftarım. 
~ıo·arl.,lmhuntı,, henüs !ahai mü- Çiinldı &Of ilim arbc1a1larınclan 
i;_ _ halinde h.ıılunan ıetdiııhlıtrı kabul lteklenen en kunetli iı ilim ye ıstılah a· 
·'.:"lbek j~iıı ~ar yol ünivenite tıtcfri· nartialni trökiinclen )'l)amktır. 
~iJldir. Ne.triYat •e b-.vetliee Sadri Etem 

Elçilerimiz 
arasında 

Muhtelit mübadele 
komisyonuna müra
caat müddeti bitti 

Muhtelit mübadele ikomi$yo· 
nunda Türk murahhas heyeti reisi 
Şevki Bey dün Ankaradan !ehri· 

mize gelmi,, öğleden sonra. lio· 
misyona gidere~ nıCJgul olmu§tur. 

Ayni zamanda Madrit elçiliği· 
ni de yapmakta olan Şevki Beyin 
Sofya elçiliğimize tayini ve Sofya 
elçisi Tevfik Kamil Beyin de Mad· 
ride elçi olacağı yolundaki haber· 
ler tahakkuk etmittir. Tevfik Ki· 
mil Bey birkaç güne kadar şehri

mize gelecek, bir ay a.onra da Şev
ki Bey Sofya elçiliğiyle birlikte 

komiıyoııdaki vazifeıiyle dem~§: 
gul olacaktır. 

Malum olduğu üzere muhtelit 
mübadele komiıyonu, önümüzdeki 
te,rinievelin on dokuzunda katı 

•urette tatil edilecektir Ali.kadar· 
lara komisyona müracaat için veri
len bir aylık son mühlet dün ak
pm nihayet bulmuıtur. Bundan 
sonra hiç .müracaat kabul edilmi· 
yecek, eldeki işlerin tufiyesiyle 
uğra.Jılacaktır. 

Şevki Bey Sofyaya gitmeden e· 
vel Türk ve Amerikan vatandaş· , 
larının umumi harp dola.yısiyle 
gördükleri zararlar her iki 
hükfımetten olan metalibatmı tes· 
bit makıadiyle teıkil edilmit olan 
komİ$yonun ikinci içtimaında 
Türkiye namına hazır bulunacak· 
tır. 

Tüccar tarafından satın 
alınan tütün 

Son haf tanın tütün piyasasına. 

göre; tücar tarafından bir hafta 
içinde zürradan satın alınan tü· 

tün miktarı şudur: Samı unda 32 
bin, Bafrada 25 bin, Çarş.3.Jll-

bada 27 bin, Aydında 58 b~ 
Ayvalıkta 150 bin, Trakyada 40 
bin, Buraada 70 bin kilo. 

Limandaki nakil şirket
lerinin tarif el eri 

Limandaki nakil ıirketleri ta· 
rifelerinin hükumet tarafından 

birle§tirileceği ve bu huauıta hü
kumetçe ticaret odasından bir pro
Je istendiği yazdmıttı. 

Projeyi yapmak üzere şirketle· 
ı-in ve ticaret odasının murahhas· 
larından mürekep bir komisyon 
teıkil edilmittir. Komisyon dün 
ilk toplanbsmx yapmı,tır. 

lbrahim Kemal Bey 
An karada yeni vazifesine 

başladı 

Devlet Demiryolları İşletme 
umum müdürlüğüne tayin edildi· 
ğini yazdığımız C. H. F. İstanbul 
idare heyeti azasından İbrahim 
Kemal Beyin tayini milli iradeye 
iktiran etmiştir. Mumaileyh 
Ankarada eski müdür Rifat Bey
den İ!leri devralarak yeni vazife
sine ba§lanmıştrr. 

lbraıhim Kemal Bey Ankarada 
vazife göreceği için fırkanın İs
tanbul vilayet idare heyeti azasın· 
dan ayırılmakta, yerine yedek a· 
zadan sırada bulunan Osmanlı 
bankası resmi işler müdürü Asını 
Bey fırka idare heyetine geçmek
tedir. 

lbrahim Kemal Bey ayni za • 
pıandaı idman cemiyteleri ittifakı 
lstanbul mmtakaaı reiıi idi. Ta• 
biatiyle bu vazifeden de ayrıl
maktadır. Mıntaka. reiıliği şimdi
lik ikind reis Fethi Tahsin Bey 
tarafından yapıalcaktır. 

lbrahinı Kemal Bey 1909 se· 
nesinde harbiye mektebinden çık· 
mıt, iki sene evvel de sıhhi sebep· 
!erden dolayı erkim harp kayma· 
kamlığından tekaüt edilmişti. 

Kanser mütehassısı 
Altı senedenberi Franıada kan

ser tedaviıi tahsil eden doktor Or· 
han Remzi Bey bir kaç güne ka
dar memleketimize dönecektir. 
Orhan Remzi Bey Cenahpaşa 
hastahaneıinde vazife almıJtır. 

Faizcinin ölümü 
F eriköyünde faizci Mentet Ka· 

tavi efendiyi bıçakla öldürmekten 
İıt3.nbul ağır ceza mahkemesine 
verilen Arnavut Zihni efendinin 
muhakemesine, dün devam o
lunmuttur. 

Davaya göre, bu vaka, kendi
sinden faizle para alan Zihni efen· 
dinin parayı tama.miyle ödeyeme· 
mesi üzerine, faizcinin, borçluya 
kefil olan bakkalın dükkanındaki 
mallara haciz koydurduğu sırada 
bir kavga ile batlaını§, Zihni e· 
fendi yahudiye bu İşten vazgeçme
si için yalvarmı§, "Borcumu ya
kında öderim,, demiş, Menteş e· 
fendi razı olmamış. Biraz sonra 
da arnavut, onu hiddete kapılar:lk 
bıçaklamı,. 

Dünkü muhakemede, iki şahit 
dinlenilmi,, on sene evel Arnavut· 
luktan buraya gelen ve daha nü
fus kütüğüne yazılmıyan Zihni e
fendinin yaıının tayiniyle kaydı 
yapılmasr, ge]miyen ıa}ıitlerin 

çağrrılması karariyle, muhakeme 
başka güne kalmııtır. 

. ôEHRt Efendi Nasıl QörCıyor? 

\ \ ! .1. 

Dehri Efenai, JU bizim dar• 

~U~rimiz İ!tİnM çok iÜzel 

... Mesela Allah bir kulunu se· ... Telefon ve·Tramvay Şirket- ... Şimdi ~unları geri verecekler. 

'V'at' ... 

vindireceği zaman İptida eteğini leri seneJerdenberi halktan fazla Onun için hepimiz seviniyoruz ..•. 
kaybettirir, soma n ~Idurur, de- para almışle:,r ••• 

_L.._. ., 
. lftıeın-.ı- :mı . • •• 

' -

SOHBETLER _ .. ....__ ... ___ .. _ 
Niçin cevap versin? 

içtimaiyat profesörü M. Keuber'in 
dersleri, gazete ıütunlarında '='yılan hi
kayesi,, olmıya ba,tadı. Filvaki, Innail 
Haldir Beyin hücumundan sonra, işe 

ben de karıştım. 
Kestber gibi, beynelmilel bir !öhre· 

tin cahil olabileceğine aklım yabnadt. 
Aynı gün "Son Posta,, refikimizdeki bir 
arkadaş da, profesörü teçhil etli. ffal. 
aızlık ettiğini anlamı~ olacak, ki pTofe
söre bir muharririni göndermiş ve nok· 
tai nazarını sormuş. Dünkü "Son Pos· 
ta,, da diyor ki: 

"Profesör Kessler muharririmizi ga
yet asabi bir tarzda kabul etti. Kendi· 
sine beyanatta bulunmaktan imtina e
derek: 

- Ben bir alimim. Istiyen istediği de~ 
dikoduyu yapabilir. Ben cevap vcrm!· 
ye bile lüzum görmem, demekle iktifa 
etti .. , 

Prof csörün bu makul cevabına gen.ıı 
haksız yere öfkelenen arkadaşnnız ilave 
ediyor: 

"Profesörün tenkitler karşısında ııl· 

sabileşmcsi ve hakkında yanlış zehap 
edinen efkarı umumiycyi tenvir etmek 
istememesi bizi mütehayyir ~tti. , , 

Profesör Keaslere hak vermemek 
bilmem kabil midir? 

ilmi bir mevzuu, gündelik havadis 
mahiyetine indirmek, dedikodu olmaH 
bile, dedikodumıu bir şey olmaz mı"! 
Filvaki biz, bir gazeteci ııfatiyle pro· 
fesörden cevap almak isteriz. Naııl, ki 
ben de ilk yazımda: "Hele profesör ce· 
vap versin,, demi!tİm. Fakat bir aliıni, 
her hangi bir hücuma cevap vermiye 
zorlamak hakkını haiz miyiz? ... 

Ptofesör cevap versin, cevap ver· 
melidir, diyoruz. Peki ama, neye \'e 
kime cevap verecek? ... 

Eğer profesör Keasler, miheke YU• 

rulma11 lazım gelen bir pro.feıör ohay· 
dı, herhalde üniversite ıslahatının baıın· 
da bulunanlar, kendiıini buraya getir
mezlerdi. Esasen, profesör cahll ol$ity· 
dı, yevmi matbuatla derhal münaka§aya 
giri,irdi. 

En ulahiyettar kimseler, M. Kessle
rin bütün dünyaca tanınmış bir ,ahıiyet 
olduğunu ıöylüyorJar. Almıın içtima· 
İyalrnın, Fransız içtimaiyatma taban 
tabana :zıt olduğu da, bir mesele ile 
bizler gibi uzaktan bile meşpl olanlar 
için, malumdur. M. Kessler niçin ce
vap versin, istiyoruz?. Eğer bize: Yahu, 
siz ne diyorsunuz, hen bu işi bizzat 
Dürkhayimle münaka,a ettinı! deıe, 
biz ne deriz? •• 

M. KcHlea·le, Fran5ız içtimaiyatçı· 
terinin münakaşa etmediği ne maIUın? 

Profeıörün tasnifleri, Fraaıuz eko
lünün tasniflerine uygun değil, diye, ee· 
vap istiyoruz. Niçin cevap versin? •••• 
Eseri var: "Yahu, benden cevap iıti .. 
yeceğinize, eıerinıi okuyun.uz!,, des~ 
biı: ne deriz? ... 

Hayır, bana kalırsa, "Son P01ta,, re
fikimizdeki arkada§ haksızdır, I~ai
yabn ~u veya bu tarzda okunulmau ef. 
kart umumiyeyi meşgul edecek bir me
sele değildir ve eser sahibi bir .ad.,., 
sütun polemiğine girmez. 

Sellmi izzet 

Lehlilerin bayramı 
Dün Lehistanm halaıkan ma· 

reşal Pilıudskinin isim günü idi. 
Bu mün'.lıebetle dün ıebrimizdeıki 
Leh kolonisi "Dom Polski,, Leli 
klübünde saat 19 ile 20,30 arum· 
da toplanarak bu bayramı teıit et· 
mişlerdir. 

-~=s 

Dehri Ef. - Bana kalıı·sa daha .., 
vinmck 2amanı gelmedi. Çünkü para
lar daha verilmedi. Diğer bir dartx mep 
sel imiz var ki, onu da unutmıJ'ahm: 

cıçayr görmeden paçaları sıvamam&.,, 
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i!.Gma anlaşma
la:rından sonra 
-- l'h:ı.§mak:ılcdcn devam) 

d:.. :r :;öz vermiıtir. Daha evvel ı .. 
taly;mm Arnavutlukla yaptığı itti
fak mukavelesile bu memleket ü
zerinde temin ettiği nüfuzu da bu-1 
rada unutmamak lazımdır. 

lıte bu yeni vaziyet İtalyanın 
Merkezi Avnıpada haiz olduğu 
mevki: bir kat daha takviye ede· 
cek mahiyettedir. Bu itibarla 
Fransız siyasetine merbut olan 
küçük itilafa liar§ı İtalyan siyase· 
tini takip edecek olan Avusturya· 
Mllcari•tan bloku beynelır.ilel si· 
yaset sahsaında yeni bir unsur 
meydana getirmiştir. 
, Ancak küçük itilaf blokunu 
teşkil eden Romanya, Ycgoslavya, 
Çekoslovakya arasında beynelmi· 

Polis haberleri 

ürken hayvanlar 
Küçükpazarda dört kişi 

yaralandı 
Dün Küçükpazarda bir vak'n 

olmuı dört kişi yaralanmıştır. İs
mailin arabaaı bir kö§ede durur• 
ken hayvanlar birden bire ürkmü§ 
ve ko~mıya baılamıştır. 

Hayvanlar yolda İsmail ve Ha· 
san oğlu Haydar Mehmet ve Ah· 
mede çarpmı§, bunlardan İr.maille 
Haydar ağır surette yaralanmıı

lardır. Ağır yaralılar Cerrahpaşa 

haıtahancs~ne kaldırılmışlardır • 

Ic1 siyaset noktai nazarmdanmev .. Bir lcelle yüzünden 
cut sıkı birlik Avusturya ·ıe Ma· 
caristan arasında yGktur. Zira Birkaç kışı bırbirlerini 
bugün~<Ü Avusturya hükfımeti mu· 
ahcdelerin tadili fikrine aleyhtar yaraladılar 
olduğu halde Macaristan bilakis Evvelki akşam Çarııkapıda bir 
en hararetli tadil taraftarıdır ve e- vak'a ol.mut, bir kaç kiti yaralan
sasen İatlya ile Macarist~n arasın- mıtlır: 
daki Hk rabıtalar hep mua'hedele- Sabıkalı kürt Nadirle arkadaıı 
rin tadili taraftarlığı yo]undan gel- Atef Mehmet, Alemdarda Meh· 
miştir. medin kahvesinde otururken bir 

B · · d. ki ı~-ı b hafta evvel bir kelle yüzünden kav unun ıçm ır wı yanın un- j . 
d M · t h d 1 ga ettıkleri kelleci Esatla yeniden an sonra acarıs anı mua e e e-
rin tndili meseleıinde ne dereceye 
kadnr teşvik edeceği merak edile· 

cek bir noktadır ve eier İtalya 
muahedelerin tadili hareketinde 
Mncar:stanın heyecanlarını tetkin 

edebilirse orta Avrupa iJlerinde 
F ra111a ile halya arasında timdi ye 
kadar mümkün olmıyan itilafın ar
tık tahakltu·k edebileceğini de aöy
Jiyen ler vardır. 

Dernek istiyoruz ki bugün orta 
Avrup~:lc. Fransa ve müttefikleri 
küçük itilaf devletleri ile İtalya ve 

müttefikleri Avusturya ve Maca • 
ristan biribirlerine rakıp olmakla 
beraber aralarında e&kiden olduğu 
ke.dar kuvvetli bir ihtilif vaziyeti 
yoktur. Bunun sebebi de Avus .. 

kavgaya lututmuşlardır. Ateş 
Mehmet, Eıadı bir demirle yü· 
zünien yaralamış, ortalık karışın· 
ca kavgacılar kaçmak iıtemişler, 

bu arada kürt Nadir Cihat Efeddi· 
nin ellerini ısırmııtır. Bu arada 
bir marangozda yaralanmıtlır. 

Kavgacılardan kürt Nadir ya .. 
kalanmıt ,Ateş Mehmet kaçmı§tır. 
Yaralı Esat ha.tahaneye kaldırıl· 
mıştır. 

PardesU ile seccade 
Elma daimdn oturan Mohmet 

Kamil Efendinin parc!esüsü ile 
seccade ve e~yalarmı çalan sütçü 
Emin yakalanmııtır. 

Uzerine birdenbire 
fenahk geldl 

Befiktaşta lhlamurda Çıngı· 
turynn·n Almanya tarafından ma-

ı. raklı Boatan sokağmdc:.n geçen 70 
ruz ı-:aJdığı nnşlos tehlikesidir. Bu 

yatında koltukçu Mehmet Ağaya 
tehl:l;c l•er iki tarafın aleyhin, ol- birdenbire f enahk gelmiı, yere 
dui•1 iJ;:r son zamanlarda Fransa düımüştür. Mehmet ağa otomobil .. 
ve ltıl~ük itilaf devletleri ile hal· le Beyoğlu hastahaneıine kaldı
ya ar:~mda biraz yakJaş.ma hasıl rılmıtlır. 
olmuştur. •••••••••••»••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nite1'im geçen gün bir Amerik.... Hatta doğrudan doğruya İtalya 
lı saezteci ÇE&oılovakya hariciye başvekili M. Musolininin direktifi· 
nazırı M. Bene• ile mülakat ettiği ni kabul edeceğiz. 

Adliye yangınında Tacirlerin muhakem~ 

Yanan adamın kemiklerine Köpek başı 
ve binadaki au~ -.yasına dair davası ! 

Adliye ıaı·ayı enkazı araaındak:i 

arattırmada, her gün sabahtan ak
fnma kadar devam ecliyor. 

Dün bir ga'Zete, yandıiı mevzuu 
bnhsolan odacı Mehmet Efendi -

nin cesedinin tamamen y•ndıiı 
ve kül olduğu tahakkuk ettilini 

yazıyordu. Halbuki, ortada henüz 
tahakkuk etmiı bir vaziyet yok· 
tur. Kemiklerin buluna,bileceği 
tahmin ediliyor, hunların ~yda· 

dnna çıkarılmasına çalıtılıyor. 
Yanan binadaki emanet dai• 

resinde mahfuı olup ta yanan bazı 
eşya sahiplerinin mallarmı yahut 
teı bedellerini istedikleri, bu ıuret

Je ortaya hukuki bir mesele çı1dtlı 
yolunila kaydedilen ha.herde, 'ha
kiki vaziyete uymamaktadır. Şim· 
diye kadar böyle bir müracaat va· 
ki olmamıttır. 

Eaasen yanan dairedeki emanet 
kısmında bulunan ~ya, tabanca, 

bıçak v. ı. ıibi suç et yasından, 
öldüren Te öldürülenlere ait kanlı 

gömlek ve ceket gibi auç delille· 
rinden ibaretti. Bunlar da muha

keme kararlariyJe müıadere edil· 
mişti. Bu kabil etyamn, hiç bir ıu• 

retle geriye verilmesi mevauu 
bahsolamazdı. K11men yanma
mıt olsalardı bile!. 

Bunlar harkindeki emanet et" 
yatına gelince ,onlar da zaten ya· -nan bina dııarnmdaki binada 
saklanıyordu. Bir de Emniyet mü· 
dürlüğünün emanet dairesinde 
böyle bazı eıya vardır. Bunlar da 
yanmış değildir. 

~---------------, Perşembe günü m~tinelerdtn itibaren 
iPEK 'e El,,! 1 t\MRı\ Sinemal:ırında 

--· SİHlM~~.AAl"OA 

Allmatl farika itinde ehli 
vukuf toptan 4ieklldi 

Bir ınüdet evel tücardan Taran· 
to efendi tarafından yirmi beş ta
cir aleyhine ali.meli farika taklit 
etmek ve üzerinde taklit :ılamcti 
farika bulunan malı salmak iddia· 
lariyle dava açılmıf, muhakeme· 
ye lıt:mbul ikinci ceza mahkeme· 
sinde batlanmıttI· 

Taranto efendi, burada satmak 
hakkı kendisine ait olan ve kaput 
bezi denilen bezler Üzerinde kö
pek batının tsklit eclildiğini, pi· 
yasaya sürülen batka ba:ıı kaput 
bezleri üzerinde de ali.meli farika 
olarak köpek batı bulunduğunu, 
köpek baılarınm biri birine f evka· 
iade benzediğini, satın alanların, 
bilha .... münevver olmıyan kimse· 
lerin ayrıca yazıları gözden ıeçir
miyerek köpek batına bakmakla 
iktifa ettikl.rini. buıa... iki malı 
biribirinden ayrrt edemf!!cli1derini, 
davaıtnt. eua olarak ortaya koy
mu9tur. Bu yüadeıt zarar TC ziya. 
na uitadığmdan bahsediyor. 

Son aafhada, mahkeme, iti il~ 
kitilik bir ehli wkuf heyetine ha· 
vale etmiıti. Dün, bu heyetin ver· 
diği rapor okunuaktı. Celse açıl· 
dı, reiı Haydar Naki Be7, ehli 
vukuftan bir tezkere ıeldiiini bil· 
dirdl ve bu tezkereyi okudu. Ehli 
vukuf seçllen üç kiti, ıoruhn ci
hetler hakkında mütalea beyanına 
kendilerini ıalahiyetli ıörmedikle· 
rini kaydederek, bu İ!ten af etlil· 
melerini rica ediyorlardı. 

Bunun üaerlne iki taraf avukat· 
ları araımda bir münakatadır 
koptu. Daya edilenlerin avukatla
rı, !ÖJle diyorlardı: 

- Ticaret odaıından istenilen 
ve gönderilen liıtede iıimleri yazı· 
lı olan bu üç zatın, iıtif a etmeleri
ni teeaaürle karııb.rız. Fakat, or· 
tada ıüçlük yoktur. Liste, yirmi 
dokuz kiıiliktir. Bunlardan on 
kitinin ehli vukuf olmasına itiraz 
edilmitti. Bunlardan baıka kim· 
ler blıyoru, onlar arasından üç 
kiti1i mahkeme ehli vukuf seçer 
\re it biter ! 

Fakat, buna davacı avukatları 
tidedtl. itiraz ettiler: 

Günün 
---~ --
Orta Avrupanı 
mukadderatı 

Orta Avrupanın mukadderatını m• 
2uu b:ıhccdcn Roına mülaketından t 

velki gün de bahsetmiştik. Vaziyeti 1 
raz dah.ı aydınlatmak için bur;ün de 
nı mevzua dönüyoruz. 

ltalya, gerek Avusturya, gc:-ek 
cariıtanın istiklaliyle alakadarlılt g .. 
tennektcdir. Kara hududu boyunca 
ciz hUkumetler vücuda getirerek 
dudunu aıdmaz bir hale getirmekte 
Müstakil bir hviçrcnin yanında müs 
kil bir A\•uaturya da olduğu takdird 
talyanın bütün ltarn müdafaası ~imal 
biline doğru çevrilebilir. 

O halde ltal,ranm, Avusturya is 
laliyle alakadar olmazının nsl:cri cep 
ıi kolayca anla§ılabiliyor. Fakat si 
cephesi bu derece baait değildir. 

ltalya, büyük devletler i~inde, N 
Almanyaya en çok dost olan devlet 
Fakat Her Hitlerin yirmi btş madd 
proiramtnın en mühim noktaların 
biri de Avuaturyanın Almıınyayn il 
kıdır. Halbuki ltalya, Almanya ile h 
hudut olmaktan hotlanmıyor ve b 
istemiyor. 

Avusluryamn iatfülali, ltalyanın 
dafonsına yardım ..ıtliği halde Macn 
tanın istiklali onu o Clerece alakadar 
miyor. Fakat lta\yan sİyaaeli Ma~ 
tanm istiklaline de hemen hemen a 
derecede ehemmiyet veriyor ve s 
muahedesinin Macaristan lehinde ta 
ne taraftar oluyor. 

Sulh muahedesine kar§ı Macari 
hın vaziyetini alan ciiğ~r bir mcmle 
tc Bulııarillandır. Sulh muahedeleri 
tadilimlen Macaristan bir çok şey 
%anabileceği \ıaldc Avusturyanın 
ıey kazanmasına ihtimal yoktur. 
cariabinı kazand:rııcak bir tadil, Bal 
stotukoıu üzerinde de mühim tesirler 
pacaklır. Ônun için hem Avustu 
hem Macaristanr, aynı derecede h 
nut edecek bir siyaseti hulntak çok 
bir ittir. 

Fakat bu meselelerle alakadar ol 
lar yalnız bunlar değildir. Orta 
rupanın Belçikası saydan Çekoıılovıı 
eli. var. Bu devlet._R.ama....mülakatı 

,Habsburg hanedanını tahta çevi 
sinden son derece endİ§C etmekt 

B~r taraftan bu endişe onu gözl 
dört açmıya sevkederken, Nazilerin 
vuıturya istiklalini yıkmaları ihti 
de ltalyanın kucağımı ahlmıya sürü 
yor. 

Vaziyet bütün bu atnillcrin i~ti 
etmesi, A vrupanın için İçin ne ka 
kan§ık "c müıevviş bir halde olduğ 
g«Sıtermeğe kifayet eder. 

ö. R 
ltrball'"'lillÜlllllflttlllnıtllldhU'"ttll ttlıüfl.Jli •ılrl&UO dUllU.Ul1Jitii1111U1:tt~ıı 

nıüstehassıs kimseleri 8eçerse, s 
lam bir neticeye varılır. Yo 
listedeki diier zatlar da, sali 
yelli olmadıklıtıtu söyliyerek i 
fa edenler glbi tacir, fabtikat 
c:lürler! 

sırada şayet bir gün Avusturya Orta Avrupada. Fransız siyaseti .. 
Hitler Almanyaımm eline geçerse 1 nin kuvvetli bir mürevvici ve ayni 
ne yapacaklarını ao~u!tu. Bu ı zamanda küçük itilaf blokunun en 
suale Çekoslovakya lbarıcıye na· mühim bir mümessil olan M. Be
zırı cevap vererek !Öyle demiştir: nesin bu sözü orta Avrupa vaziye
"Biz bu takdirde Fransa ile İtalya tinde husule gelen değişikliğin bir 
n.e yapar&a: onu yapacağız. Büyük delili olarak telakki olunabilir. '-------• 14706 -~ 

- Bu, tam:uniyle ilmi, akade
mik bir meseledir. Alameti fari· 
kalar araıındalci farkı tayinde, 
yalnız ticaret erbahının hakem ol· 
nı111 kifi deiildir. 8u, daha ziya· 
de bir resim, bir çizei, hulasa şü
mullü bir ihtiıas itidir. Mahkeme, 

iki taraf arasıda hararetli 
nakat•··· mahkeme heyeti, iki 
rafı da dinledikten sonra, tica 
odasından, göndetilen liıte h 
cinde bu işte ehli vukuf iıfoti 
sH:z s~yliyebllecek kimseler b 
nup bulunmadığının sorulma 
kararbştırdı, muhakemeyi bir 
ıan sabahı saat ona bıraktı. devletlerin arkasından gideceğiz . Mehmet ASIM 

:ı... .·: 
M. Ç. 

VAKIT'ın Edebi Tefrıkası : 9 

- 2ir kız ıkardef i bir kendi. Ba!ka 
kimseleri yok. Kız kardeıi de beni ta
nır, eğer iatese onların yanında ben de o· 
lurum. 

- E, güzel ya git söyle seni yanma 
alsın. 

- Nikah etmezse ben gitmem. O da 
nikah etmiyor "Ben kız alacağım,, diyor. 

- ~eni sevmiyor .mu? 

- Adam sen de! Öyleı:nin sevmesin· 
den ne olac:ı°&(. Daha ço:uk deıen çocuk! 
Sizd'\n daha genç. Genç. adamın sevgi· 
&ine inan olur mu? 

- Ya, demek gençlerin sevgisine ina· 
nılmaz ha? 

- Olmaz ya. Hem bu öyle adam de· 
ğil c:rnım, mektep çocuğunun biri. 

- Sen de turnayı gözünden vurmuş· 

aun ! ... 
- Ne yapayım, bana çok iyiliği var· 

dır. Benim yüzüm tutmaz. 

- Kız alacağım demesi kötü! 
- Amrın.alsm. Kimi isterse alsın, be· 

ni bu piçten kurtanıın d:ı .... 
Halidenin gözdesi olan bu çocuk bir· 

kaç z ün için lzmire gitmi§. Gelince Ha· 

tide ona anlatacak: deyec.ek lci: "Ya do· 
ğuncıya kadar b:ına bakanın, sonra 
da çocuiu alır, ne yap:ırsan yaparaın, ya
hut otuz beş lirayı verir çocuğu aldırır· 
sın. Olmazn müdüre kadar, büyükleri 
kim vana, çıkıp söylerim.,, dairesine 
gidip onu rezil edecek. Son söz bu! 

vı 

Halide bizim Fahrinin verdiği ilaçla· 
rı alınca biraz düzelir, canlanır gibi ol· 
du amm:ı bu canlanııı Hatan Beyin biti· 
!iğindeki odada oturan eski konsoloslar· 
dan Şefik Beye yaramadı; aralarında 

bir kavg~ oldu, Halide Şefik Beyi d&f· 
meie kalktı. 

Şefik Bey Halideye çamaıır yıkatmış, 
parasını vermemiı. "iki gömleğim para· 

· landı, bir çorabım kayboldu.,, diyormuf. 
İ! yalnız lfununh kalsa Halide ald1tmıya· 
cakmı,, nasıl ki bir aydır hiç bir teY 
söylememiş. Ortada böyle bir anla,ma· 

mazlrk varken bir de bir akşam Ş 
Beye iki genç çocuk misafir gelmh 
Bir masa Örtüsü istemiş. Halide, üst 
la oturan yahudi mı:o.damın hizmetci 
den iireti bir örtü almıf. O gece bu 1 
örtüyü hem yakmışlar, hem şarap 
küp lekelemişler. Halide Şefik Beye 
örtüyü ödemesini söylemi!. Şefik Be)' 

dırma.mıı. Aradan biraz geçince yah 
nıadanı Brtü yüzünden hizmetçiıine 
verecek olmuf. Halide bunu duyun~ 
m,en Şefik Beye ko~muş. Şefik Bef 
Halideyi odaıından kovmuş. ı, 1J1ıt 

gelince Halide deli gibi olur, ne yap 
iını bilmez. Şefik Beyin yüıilne •t 
tırmalar, boğazım sıktır, aynalı d 
hın kapağın1 bir tei<me atar, ayııaY' 
rar, kapak pZlrçalanır, Şefik Beyiıt 
pardUsi\ıUnü eline geçirir yakasını c 
rini yırtar! Şefik Bey yaşlı adıım, k 
bafırtnağa başlnr, Faika, kaynana5 
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Seyrek rast ~elinen bir daı•a 

Köpek 
dava 

ısırmış, 

açılmış! 
~mEmŞK,itATJ HiKHSUSA' 
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VAKIT'ın Yeni Tefrikası : 135 Yazan : A. MiL 

'M:afo:-:n Pros-odan davacı olan gen~, sokak ortasında ba· 
cagını •!1•ran köpe§ln Madama alt oldu§unu isbat edecek Kantarci1Jef, Halil Ef.1Ji saklı1Jor 

1\12.t!r;ıım Froıo, Beyoğlunda Be- tor Min~ı Efendi tedavi etti. Fakat Bu eınada b::.cağı büsbü- ki Türklere atfederk ithamd:m ı mai Bala tarikiyle Sofyaya gitmek 
kar so!tağında oturuyor. Andon rapor vermedi. Bundan başka bir tün kırılarak ıürüklenmeğe • kurtulmağa çalışmak istiyecekler- üzere atma binip yola çıkmıştı. 
Efendinin karııı ... Davacııı fahri- söyliyeceğim daha var. Ben, tahki- bqlamış. Fakat ( Sandans· di. Böyle olduğu takdirde en ya· 1 Halil Efendi Cumaib:ılaya yak· 
ka idare eden bir genç, Agop E- ı kat yaptım. Beni ısrran köpeğin ki) itid:ı.lini muhafaza ederek ıü· kında bulunan Halil Efendiyle çe- j laştığı zaman (Sandonski) taraf· 
fendi ... A!:OP efendinin davasına . madama ait olduğuna dair veaika rüne ıürüne bir me:ıe ağacının ar- tesi yak:ıyı Bulgarların elinden tarlarından ve Makedony:ının Bul· 
sP.b~p, rnadr:.mm koyu gri renkte 1 eld~ ettim. İfte, belediy~ daireıin- kaıma gizlenmiş. Ve oradan re· pek zor kurtarabileceklerdi. Halil garistana ilhakını değil, muhtari-
tiiylü köpeğinin pantalon paçasını den aldığım fU numara ile köpe- volverile dütmanlarına karşı ateş yetini istiyenlerden komiteci (Kan 
yırtması, bacağını ısırması .. Üste- ğin kime ait olduğu meydana çıkar etmİf. tarciyef) e tesadüf etmiıti. (K:ın -
lih, köpek ı~hib:nin yakı!ık almı-

1 
Çünkü, belediye, ıurma hadise- Bu müsademe yarım s:ıat kadar tarciyef) Halil Efendiyi gördüğü 

yacz.k sözlerıyle lnrşılaşması .. ld- sinden dolayı usulen köpeği ma· aürmü9. Pusuyu tertip eden altı ki- zaman kendisine: 
dia:m1a göre, böyle can sıkıcı fey· .damın evinden almış, müşahede al- ti de mütemadiyen (Sandanski) - "Halil Efendi, Cumaibali 
le!· oJmuf. Davacı, hem ceza, hem tında bulundur.muştur. Köpeğin yi tüfek aleti altında bulunduru· §ehrine girme. Çünkü seni arıyor~ 
zara ve ziyan istiyor. 1 haıta olmadığı anlaşılınca tekrar yorlarmıf. Bir aralık kurıun:ardan lar. Görülürsen yak:ılanırsın!, di-
. ht~r.bul ikinci ceza mahkeme- ı mad~mın evine gö~dermiştir.. biriıi (Sandanski) nin revolverini yerek onu ikaz etmişti. Halil Efen· 
aınde muhakeme başlıyor. Madam Reıs Haydar Nakı Bey, fahıtleri tuttuğu sağ elinin parmakhrına di bir an evvel Sofyada Ibrahim 
Froco şöyle diyor: j çağırdı. Agop Efendin.in bacağım, isabet etmiş ve parmaklarını ko· Beye iltihak etmek istediğinden 

- Onun üzerine hücum eden j köpek ıaırdıktan sonra göı·üp gör- parmıf, revolver yere düşmüş, fa· Makedonyalının bu ihtarı k:ırşısın-
köpel~, ben'.m köpeğim değildir. medikleı·ini sordu. Üç şahitten ik:.. kat (Sandanaki) silahını sol eliyle da gene ne yapacağını ıaşırmıflr. 
B~ :şten ben mes'ul sayılamam.. si "biz gördük .. Köpek ditlerinin yerden kaldır:ırak bu sefer sol eliy Bütün yollar kendisine kapalı 
Ona kartı yakıtrk almıyacak söz izleri vardı.,, dediler. le kendisini müdafaaye devam et.. mı kahcaktı?. Haksız yere niha· 
de söylemit deiilim. Kabul et· Mahkeme heyeti, belediye da- mit. Dütmanları onu kolay kolay yet Bulgarların eline mi düıecek· 
me::n !.. ~resinden müşahede hususunun IO· öldüremiyeceklerini anlayınc:ı bu ti? 

Şahitler dinleniyor. Eınlak del- rulmall için muhakemeyi bqka sefer ikiye ayrılmışlar. lçlerinden Onun için bir kere (Kantarci • 
lalı Artin Efendi, köpeğin mada- 1 güne bıraktı. üç tanesi yerlerini değiştirip bir nı- ~rtadaki Kantarciyef'tir yef) in fikrini almak istemit ve o· 
mrn evir.den çıkarak yoldan geçen l sıf daire çizerek (Sandanski) nin .na sormuştu: 
gcncb bacağına saldrrclıiınr, gen- Mücip Beyin muhakemesi arkasına gelen bir noktaya birleş - .Efendi için çeteaile beraber Bulga· - "Cumaibalaya gidersem ya· 
cin madama "gel kaTakola !,, de- Kumkapı merkezinde komiaer· mitler ve or.:ıdan ateş etmeğe baş· riıtanda dolaşmak ve önüne çrka - kahnacağmu söylüyorsun. O hal· 
diğini, madamın da "sen poliuin? 1 lik ettiği sırada bir gece :ıttıkları lanııtlar. Bu suretle iki ateş arasın- cak ilk Bulgn müfrezesile ya mü· de bana bir akıl öğret ki ona göre 
Nn'n.?. Beni ksrakola götüremez- kurşunla şoför Nuri efendinin ölü- da kalan (Sandaruıki) nin bir ba- sademeye tutupnak veyaJıut ona hareket edeyim de bir an evvel 
sir; ! ,, clediiini anlattı. müne sebep olmaktan ıuçlu Mücip caiı kırıldıktan, bir eli p:ırçalan· teslim olmaktan başka bir çare kal Sof yaya vasıl olayım.,, 

Bir müesaeıede katip Herant Beyle mahalle bekçiıi Adil efendi· drktan ve muhtelif yerlerinden kur mamıfb. - "Biz Makedony:ıblar, Bul• 
E~ndi, köpeğin arkadatınm baca· nin muhakemelerine dün lıtanbul şun yedikten aonra öldürülmesine H:ılil Efendi "bir taraftan bunla· gar hükumetine benzemeyiz, Ma • 
ğrm ısırdığını rcnra madamın evi- ağır ceza mahkemesinde devam e· muvaffakıyet ha,sıl olmuıtur.,, rı dütünürken diğer taraftan teşki· kedonyadaki Türkleri de Make• 
ne gird:ğin' söyledi. dilmittir. · - Peki ama, ben hala bu hadi- latı mahsuaanm Makedonya ve donya milletinden sayarız. Onun 

Davacının fabrikasın.da işçi Dünkü muh:ıkemede, vaka ye· senin Tütk çetelerile olan alakası- Trakya Türk çeteleri müfettişi u - için sana her z:unan yardım etme-
:lttn>zcl E~· ı·y:ı.lt:<,.:e madamın rinde yapılan ke§fin rai>oru okun- nı anlıyamadım. (Sandauski) yi mumisi olan lbrahim Beyle muha· ğe hazırım. Sen şimdi burada bek• 
nc'!itine "'·ö='ek benimdir. Kız- mut, muhakeme, bazı ıabitlerin öldüren altı kişinin Türk olduğunu here ederek v::ıziyeti ona anlatmak lersin. Ben Cumaibaliya dönerim. 

~!m, o gence fona sözler aöyle· çağırılması İçin sekiz nisan saat on nereden anlamıtlar?,, için bir çare arıyordu. O esnada Oradan sana birisin igönderirim.O 
di:~· ,, rlc:li[!i:ı:!en bahsetti. üç buçuğa kalmıttır. - "Henüz anladıkları bir şey İbrahim Beyin nerede olduğunu gelir seni buradan alır. Gizlice Cu· 

f'i!aclam Froso it:raz etti: Yunanlstanla Kan•da •ra• yoktur. Mesele bir zan ve şüphe- bilmiyordu.Çünkü Valandova mü- maibalaya götürür ve oradan Sof· 
-- H:tyır, ktbul etmem .. Dava• sında yeni bir Ticaret den ibarettir. Çünkü katil mah:ıl· sa.demesinden sonra Halil Efendi y:ıya gidersin.,, 

cıyı t-:=myorlar da ondan tarafa mukaveleal tinde Türk tüfeklerine mahsus o- Ustru.mcadan ayrılmış ve doğru Halil Efendi (Kantarciyef) in 
çıkıyorlnr. Ne köpek benimdir, ne Yunanistanla Kanada hükUıne· lan mermilerin fiteklerinden hu- Nevrekopa gelmişti. İbrahim Be- bu yardımına teşekkür elmİ!tİ. 
de ben kötü lakırdı ettim. Evimin ti arasında yeni bir ticari mukave- lunmuıtu. Onun için (Sandanski) yin Bulgar, Sırp hududuna gitmek- Filhakika Makedonya, muhtariye• 
kapr;-ı açıktı. Anlatalan yabs.ncı le akte::Jilmi,tir. Bu mukaveleye nin Türkler tarafından öldürülmüş ten menedildiğinden ve onun için tinin hararetli taraftarı olan ve Seı. 
b·r kö;::;ck içeriye gir,miş, dışanya göre Yun~.nistan Kanadaya iki olmaıına ihtimal veriliyor.muş.,, muvakkaten Sofyada beklemekte rez mıntakası ihtilal koınitesinin 
_çıkmıf. Ora!aı·da dolaşmış ve milyon dolarlık tütün verecek ve Bu muh:ıvereden sonra Halil olduğundan haberi yoktu. sabık azasından bulunan Bulgar 
efen:i'n'n pantalon paçasını yırt· mukabilinde hububat alacaktır. Efendi (S.) Çavuşun yanından H:llil Efendi bir çok vasıtalara komitecisi Halil Efendiden ayni. 
mış !.. TUrkiyeden Kıbrlsa aynldığı zaman gayet müşkül bir müracaat ettikten ve Nevrekop dıktan bir müddet ıonra ortalık ka 

f•'.:ı.tlam Froao, mahkemeye ver- gidecek kereste mevkide bulunuyordu. (Sandans müftüsü Ali Efendiyi araya koy rardığı zaman Cumaibalih Hüıe. 
d;ji bir müdafaanamede de, da- Memleketimizden Kıbnsa ri· ki) nin Türkler tarafından öldü- duktan sonra nihayet lbrahim Be· yin Efendi namında bir zatın ken• 
vacınm sıhhati bozulmadığını, decek ve orada telefon itinde kul· rülmediğine hiç fÜphesi yoktu. Fa- yin Sofya:la olduğunu h~ber ala- disine doğru aeldP'ini görmüttü. 
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ciamen eza duymadıiını ortada ' ~ k1t Bulgarların, (Aleksandrof) ve ı m ştı. unun üzerıne er al ona Bu zat H:ılil Efendiyi yanına al• 
h yından itibaren aümrük resmın (P f) b k ·ı · b' k k · · b'I a::;ta yattığına dair rapor bulun- • • rotogero gi i omitecı erın ır me tup yazara vazıyetı t • ı mı§ ve gizli yollardan götürerek o• 
nıadığını ileri ıürereki bu işin ceza d~n istisna edilmittir. bu gibi suikastları yaptıktan sowa dirmi§ ve kendisinden talimat iste· nu Cumaibaladaki evine almıt ve 
kanunundaki 459 uncu maddeye Halkevinde onları başkalaırın.a atefederek İfin mi,ti.' .. . ı hayvanını da h:mlardan birine bal 
uyııun düşmediiini kayediyordu . Halkevi idare heyeti dün ak- içinden sıyrılmak hususund1 pek Bu~ kaç gun sonra lbnhım Bey- lamıştr.Ondan sonra gene gece ya· 

Reis Haydar Naki Bey, bunun şarn toplanmış, 31 martta yapıla... mahir olduklarını biliyordu. Onla· den gelen cevapta derhal Sofyaya rııına doğru tedarik edilen bir ara• 
üzerine ds.ıvacıdan bazı cEhet!er cak Mimar Sinan ihtifalinin prog• rın Makedonyada ıenelerden beri gelmesi emrolunmu~tu. Halil Efen b:ı Halil Efendiyi alarak Cumai• 
haf.kında izahat iatedi. AaıoP E- ra.mını hazırlamıtlır. Bundan baş• yaptıklan ıuikastlar hep ayni t::.rz- di bu emri alır almaz, çetesini baladan (Dubniça) ya ıötürmüt-
fendi, !U cevapları verdi: . J ka 5 nisanda verilecek balo ·hazır- ı da cereyan etmifti. Bu defa da (Fistan'.\) da bırakmıt ve kendisi· tü. 

-- Raporv.m yoktu. Benı, dok.. lıkları etrafındada görütülmüttür. (Sandanaki)nin öldürülmesini bel 1 ni gene tebdili kıyafet ederek Cu· (Devamı var) 

yaşlının oilu yetiıir Şefik Beyi Halidenin 
elim:len :ıhrlar. 

Bu ıkavga öğle üstü olmuı. Ben aktam 
eve geldiğim zaman daha Halide ağlıyor, 
öfl:-tclni yenemiyordu. Şefik Bey Ayaş· 
lrnın o::laımda oturuyor, eli ay:ığı titri· 
yor, kendi kendine homurdanıyordu. 
Ay~:mm ne kadar tütünü varsa içmiş 
ben gidince benim pakete sarıldı. 

- O kar.ı bu evde varken ben bu evde 
durm~m. Beni öldürür. Ben polise h'l· 
ber vereceğim, diyor. 

~yaglı da pişkin Pitkin, onun suratına 

bakıyor, 
__ Canım şu örtünün paraaını olsun 

ve~en, diyor. 
- Verm~ "!1, neye vereyim? Örtü ya-

nrm. 
- O da kimıeıiz yd:ıulun biri. 
- Yokı'11 ama beni öl 'ürecekti. 
- Yok camm n:ı1Jl öldürür. Bir sı-

knnhk canı var. Sen dağ gibi adamsın! 
- Hm, yakalaam ıeni, boğazından 

da bak! 

Halide de F aikanın odasında bir köıe
ye büzülmüt ağlıyor. lıin kötüıü yukarı 
katın hizmetçisini kovacaklar. Bir çare 
bulalım diye düşünütken Haaan Bey rel
di. işi dinledikten sonra: 

- Parayı biz verelim, yazık o zavallı 
da işinden olmasın. Nedir at deve değil 
ya, dedi. 

Parayr ben verdim, Ayatlı da yukan 
çıktı, yahudi madamdan rica etti ki hiz
metçiyi koğmasınlar. it basıldı. Bunlar 
Ayath'nm odaıında, ŞeHk Beyin gözü 
önünde oldu. O ıomurtmuf oturdu, hiç 
sesini çıkarmadı, ıanki ititmedi. Sonn 
Ayaşlı ile Hasan Bey mezelerini hazırla· 
yıp çilingir aofralarmr kurduklan z~man 
o da ıokuldu, içmefe 'bqladılar. · 

Faika'nrn ~<aynanumm sözüne bakı· 

lırıa, Şefik Bey her akşam üstü uğrayıp 
Ayaşlı ile Haaan Beyin ~ktam yemeğine 
hazırlıkları var mı diye bakıyor, varsa 
kalıyor, yoksa çıkıp gidiyormuı. Ayaşlı 

ile Hasan Bey onun huyunu biliyorlar. 
Hasan Bey biraz kızıyor. Ay:ışlı aldır

maz görünüyor. Ay atlı oda kirasını da 
doğru dürüst alamıyormuf. Ben sofra ör
tüsü p:ırasını verirken bana dedi ki: 

- Halide aynayı kırdı bana ziyan ol
du! 

- Niçin? dedim. 
- E naaıl olıa Şefik Bey kirayı ver-

miyecek e§Yaıı ban:ı kalacaktı! 
Şefik Bey orta boylu, eskiden şişman· 

ca iken ,imdi biraz bozulmut yanakları 
sarkmıt, ucu kırmızı ufak burunlu, göz 
k'.lpaklarrnın altı, sanki su dolu imi§ gibi 
,i~kin, tepesi ıaçıız, yandan ıaçlarını u· 
zatmı,, kaf aıının dazlak yerini bu saç· 
hrla kapamak istemit, bu yaib ıaçlar 

tepesinde çile çile toplanıyor, kafanm 
yağlı parl ık derisini ıanki örtüyor. Sal 
elinin iki parmaiı cııaradan, tenUirdi
yota batırmıt gibi koyu tarçın rengi al• 
mıf. Üstü ba~ı eski değil yalnız lekeli, 
en yeni giydiğinin de yakaaı yaib. 

Şefik Bey Arnavut bir b:lba ile Lüb • 
nanlı Arap Hiristiyan bir anadan latan• 
bul' da doğmuş, bab-..ıımn ıağlıiında lı· 
tanbulda, babaıı öldükten sonra Beyrut' 

t:ı Frenk papaelarının yanlarında okumuı, 
20 ya~larında iken, o zaman büyük bir biz. 
met sahibi olan Lübnan'h bir tanıdığın 
yardımı ile Hariciye Nezaretine alınmıt· 

tır. O Z"ınandan bu güne kadar kaç ıene 
geçti? Bu hesap biraz karıfrk ! Bir la• 

man onu tekaüde çıkarmıtlardı, geldi 
çalıştı, çab-.Jadı, eh eski arkada.tlann ne 
kadar olsa aralarında bir arkad~,ıık 
g:ıyreti olur! 

(Devamı ftıl') 

l 
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lktı adi Harp 
lBlıt..,.,. 1 t.el •Jdada> 

..Jc tacirleri Irak atraf mdan 
irlf.r alınmadıjı takdirde İran 

ret ve münakalitnun elden ıi· 
ini .öylemelrtedirler. Bun· 
ileri sürdükleri ilk tedbir, 

hükiimetinin, Baidat - Hay· 
hattım uzatmağa te,eb'büı et· 
i ve bu iti hemen bqannaıı· 

380 mil uzunlujunda olacajnu ve 
onu inp etmenin (3.500.00) iter· 

Büyük Millet Meclisinde kazanç 
kanunu etrafında müzakereler •• 

Irak deıniryohrı umum müdü· 
1niralay Ramıay Yaimh çölü 

ek olan demiryolu hathnın 

Bulgaristan ve 
komşuları 

r Bulgar ceneralının 
rEın seyahati neticeleri 

Sofya, (H111uıi ) - Umumi 
te Bulıar ordusu bafkunu.n

bulunmut olan jeneral Je· 
ahiren Berline bir seyahat 
q ve avdetinde seyahat in· 

larlnı "Utro,, aaaeteaiae be
tta bulanmuttur· 
er:ıl Jekor, Berlincle Alman· 

reiıicümhuru Maretal •on Hin
urı ve batnkil M. Hitler ta· 
dan bbul edilmittir. M. Hit· 

c:enerale, kral Boriain komıu· 
e auflll&k huauaundaki dü· 

erini çok 11111Yafak 11alduiu· 
\"e JlulıariMaala YaaoelaYJ& 
anda bir anlapn• huaulinü ~ 

line mal ola.caiını söylemittir. _.,.,tarafı l llacö uyıfada) 

Bajdat ile Hayfa biri birine baj· · Sadettin Rıza Bey (İıtanbul) 
landıiı takdirde Irak, malarını Mevzuu ıenitletmif, kolektif ıir· 
ıarba ıiden ve or:ıdan Süveyt ka· ketlerde herkes hi11eıi niıbetinde 
nalını ıeçerek Akdenize ıiden ti· Yerıiye tabi oluraa yükaelif kunn· 
caretini daha fazla ıüratle nakle· ların ds o niıbette verai vermeleri 
debilecektir. lizım ıeldiiini ve bu ıeklin en 

Bağdadın birçok ticaret mslla· 
rını Filiıtinde de tervice imkan 
hasıl olacaktır. 

l Doktorlar telişta 
.... <Bat larah 1 lacıl •)'ltamWla) 

doktor senevi iç yüz lira kazanç verıi 
si verecektir. Bu sara mua1eaehaneai 
olan bütün doktorlan teliıa dütünnüt-
tiir. 

EtiWta muha.lenet cemi1eti mlan 
düa saat on dörtte etiW. odumcllt bir 
toplantı yapmqlar, ~eni kazanç liyiha-
11 etrafmda söriitmitlerdir. 

Toplanb iki aut kadar sürmü~. hay. 
li mii•kaplar olmuıtur. Bir çok dok· 
torlar yeni kazanç vergisi tatbilri ha· 
linde muayenehanelerini kapamak mce· 
buriyetinde kalacaklar1nı aöylemitler· 
dir. 

Neticede Ankaraya alileaw -.'9-. 
lara ınüstacelea ariiwt ..... si ve 
.. ki be,.-•__. u......_ ipllauna ka
rar ftrilmelWa ricuı kararlaf11Ufbr. 
Bu•· lıl9tb Wtün meclis azalanna 
da IMıw llrofür Ajıblma11, icabında 

Ankar•Y• bir heyet ıönderilmeıi de lı:a
ı..ı ectilmİftİr. 

iyi olduiunu aöylemiıtir. 
Bundan ıonra dördüncü mad· 

dede bir kelirnanin taıhihhi yapıl· 
mıttır. 

Müeaıeaeler, ticari ve ıanayi 
tetebbüı erbabı hakkındaki ye• 
dinci m:ıddenin müzakeresinde 
Hüsnü Bey (lzmir) diier toptan· 
cıların da eczacılar miıüllü defter 
tutmaia tabi tutulmuını iatemit 
Ye fıkradaki mübaya:ıcılar ve ıim· 
aarlar tabirinin tadilini talep et· 
mİftir. Bu talep kabul edilmittir. 

Refik Şevket Bey toptançı diye 
bir huıuıi sınıf telakki edilmediii 
ni ve eaaıen bunun tarifine imkan 
olmadıimı Ye fakat kurulan eaaı· 
larda iki bin liradan fazla kazancı 
olanlar beyanname vereceklerine 
ıöre, idari mahzurlara binaen, 
t.itıçe encümeninin koyduiu top· 
tancı tabirinin kaldırılmuı muva· 
fık ıörüldüiünü aöylemittir. 

itiai .aJ1emittir. M. Hitler, Donanma piyanıo-
an.tanm böyle tecerrüt ha- d k 

Sekizinci maddenin müza.kere
ıinde, doğrudan doğruya taah· 
hütlere ıiren ecnebiler h~kkındaki 
fıkraya dair aöz alan Hüanü Bey 
(1 zmir) ecnebi tabirinin kaldırıl· 
maıını iıtemi9 ve Refik Şevket B. 
bu fıkra ile birçok ıui istimallerin 
ye devletten para kaçırılmuınm 

önüne ıeçileceji dütünüldüğünü 

alyliyerek bu taariha lüzum gö
rüldüjünü beyan etmittir. 

kalalftlJ&e&ian ilaYe elmİf• un a azanan 

ransada 
bir fırbna ve 
zararlar 

'°"de~us, 19 (A.A) - Frama· 
cenubi ıarl>iaillde ltilhuea 

\ıacda fırtına hülriim IÜl'•ekte-

lt..tcıetli bir eainak Joas &e'de 
~ok amele barakalarını Ylknut 
'!irpte tMiyük zararlar vennit-

p - Bereten' da kötlder yı· 
lf Ye 'bir balıkçı ıemiıi kara· 

ckipaiillÜI'. 
Yuıoslivyada tedhiı 

. reti gene baıladı 
le..-, (Huaual) - Hınat 
• Jellıe"erlerinclen olup ecne· 
w1lllı•elerine kaçmıt olan ve '°"' ltalyada birletmiı bulu
kİIDHlerin tedhit faaliyeti 

laqlamqbr. 
... ,...be ıünü alqamı Zaırep 

Jonuncla yolcu etJalarınm 
,...tirilmeaine mala.• olan ,ar· 

tiddetli bir infilik wka· 
9'1111rudur. lnfilikm, etyalar ara· 

yerleftirilmit olan bir dina
patlamuından ileri •eldiii 
-.W-. 1nfil&k ninılNldu-

tallllıD ........ iç timendi
llieBIUl'U bulunuyordusa da 

dan biç biri yaralanmamıt· 
lfuarat yalnız maddidir. 
lf ükamet tiddetli bir tahlikat 

ye 1DütecuirleTin ele aeçi
ini emretaaiftir · 
Çekoslovakyada 
~ 19 (A.A) - Bronda 22 
~~111· 1931 de bir fa9iat hü· 

darbeli yapmak tetebbü· 
Wunduldarıaclan devlet 

........ ni0ın 48 kitiye alb ay· 
eeaeJe tehalüf eden ce

... kim etmeli üzerine 
ı t.mJİz etmit-

nu•arala.-
ti Mart t34 tarilainde Donanma C. 

ınİJeti tahYil&tnun icra edilen 54 üncü 
.......... illniiiiJ• .. lliiairtl ..... 
... talaYillt t.tip ... ll1'a ........ 

ıalannı • .._... cet.eldir: 
Tavilit T..tip Nwnaralan 

2111,.., l&la, 7749, 7070, 1111, 
3118, 9.117, 33'4, tı•, 41aG,79IO. 

ikramiye iaat.et etlen ..........ıar 
ikramiye T . L. T.ıip No: Sıra No: 

1200 41IO 45 

300 ı• 64 
100 3111 62 

10 ıı• 30 
10 7070 19 
lft 33&4 19 
10 1188 81 
10 3314 91 
5 3314 32 
5 2815 31 
5 4120 59 
5 3364 12 
5 7749 37 
5 9317 70 
5 8405 14 
5 3118 M 
5 3314 21 
5 1111 10 
BaliMki lertip&.ia hiaalM'uada söa· 

..nlea sa-an~ ....-ıö aynı 
W'liPlerin diier ura ........-. kimilen 
..-ti isabet ebnİflİr· lknmi,.. •• 
amorti bedeli 22 Mart 934 tarilaiaaa 
itiharen tecliye edilecektir. Amorti be
deli beher tah'Yil iP.. (1.10) lmruıtur. 

Yugoslavyada Sosyal 
demokratlar 

Belırat, (Huaull) - Batkan 
iconferamı Yqoelav milli arupu 
erlrinından M. JiYko Topoloyiç 
Ye daha bazı zevat burada "Yu· 
ıoalaTJa aoayal • demokrat,, fır
-.. tefkiline te19bbüa ederek bir 
faal heyet tetkil ve fırka nizam· 
name Ye prosrammı ,tuclik olun· 
mak üzere, dahiliye nuaretine 
takdim etmitlerdi. Dahiliye ne
sareti prosram ye fub ni•mna· 
•ainin YqoalaYJ& tetkilib e
aui,.esile teat tefkil eden ahkim 
ve eaulan muhteYi hulunduiu· 
au aö1li)'•ek aoeyal • demolcrat 
:fıricuı tefldline müuaade ebne
miftir. 

Himü Be,. ( lzmir) ayni mad· 
dede zikredilmit pulculara temaı 
ile pulun müatakilen .. dmadıiı· 
m ve bunların bir kalem olarak 
heaaplanmumı aöyledi. 

Refik Şnket Bey pulculuiun 
müstakil bir İ! olmaclıimı ve pul· 
cuların bqka maddeler de aattık· 
hwmı ve ıayri safi iradın nazarı 
dikkate ahndıjını •• hükUIDetin 
kendi eliyle aablan pullardan da 
az çok kazanç verıiıi alınmasını 

Utedijini aöylemİflİr. 
Layihanın 19 uncu maddeıinin 

•üzakereıi pek hararetli olmut· 
tur. Bu madde terbeat mealelt er· 
habmın tabi olacajı kazanç verıi· 
einin ne suretle tarhedileceği hak
kındadır. 

ilk aözü alan Ali Saip B. (Ur· 
fa), aerbeıt meılek erbabının ka· 
unç verıilerinin oturdukları idare 
veya muayenehane iradı ıayriaafi· 
ıinden ve evlerinde bir odada it 
sördülderi takdirde eyin nııfımn 

iradı sayri afisi üzerinden verıi 
tarhmm bilhaua Ankara için yük· 
sek olduiunu, Ankarada aerelc 
ticarethane, aerebe ikameqihlar 
icar bedelerinin fazla oldujunu, 
eerbeat mealek erbabı deyince ha· 
tıra ıelen doktor ve avukatlar 
İçin de zannedildiji sibi çok ka· 
zananlar deiil muhtaç olduiu ki· 
tabı, aleti alamıyan ve yahut al· 
mıı iıe paraıını tamamen ödeye
miyenlerin bulundujwıu, bu ıibi 
vaziyetlerin nazarı dikkate alına· 
rak yerai matrahlannm indirilme
aini iıtedi. 

Hakkı Şinui Pqa (Erzurum), 
muraf miktannın hanenin nııfı· 

nın iradı ıayriaafiainden mi, yok· 
aa muayenehane ittihaz ettiii 
ıayriaafi icar üzerinden mi tarhe
dileceiini IOnDUf ve Refik Şevket 
a.,ia muhteHt encümen namına 
ftl'dili izmaUan 80IU'& "6rine de· 

vam ederek muayenehanesi ve ıa· 
ireai olmıyan bir doktorun naaıl ic· 
rayi tababet ettiiini anhyamadığı· 
nı bu vaziyete ıöre üç ıınıf dok· 
tor kabul edilmekte olduğunu ve 
bunların bir kıımınm her aün 
muntazaman icrayi sanat ettiğini, 

bir kı1111mm sünün mua11en bazı 
aaatlerinde haatalarmı kabul etti· 
iini ve üçüncü kıamm yani mua· 
•yenehaneıi ve muayene edecek ye
ri olmıyan doktorların da teıadüfi 
olarak bir hastaya çaiırıldığını ka· 
bul etmek lazım ıeldiiini böyle o· 
lunca verıi matrahmm bepıi için 
müsavi olmumın doinı olamıya· 
cairnı aöylemit. fark gözetilmeıi· 
ni iatemittir. 

Doktorlarımızın hepıinin fazla 
kazandıklarmı zannetmek doğru 
olmaz. Bunlann içinde oturduk· 
ları yerin kirumı bile veremiyen· 
ler vardır, demiftir. Bunun üzeri· 
ne aalondan ( bqka yere ıitainler) 
aeslel'i yükıelmit, Hakkı Şinasi 
Pata da: 

- Çajınınlar da ıitainler ceva· 
bını vermiftir. 

Bundan aoara aöz alan T ahıin 
Bey (Aydın) Ali Saip Beyin be· 
yanatına temaa ederek aerbett 
mealek erbabının çabıma ve ka· 
zanma yeri için en münuip tehrin 
Ankara olduğunu, Ankarada ka· 
zanamadıkları takdirde dijer yer· 
lerde çok feci vaziyette olacakları· 
nı kaydederek matrah niabetinin 
if ıal ettikleri yerin metre murab· 
baı üzerinden hesap edilmeıini 

teklif etmittir. 
Ziya Gevher Bey (Çanakkale); 

aerbeıt meslek erbabınm tarhedi· 
lecek kazanç verıiıi matrabımn 
yüksek olduğunu, bilhU1a doktor· 
lar içinde temayüz ederek ıivrilen 
Ye zenıin olanların ıöze batbjmı 
yerıi tarhı huıuaunda maliyenin 
doktorlar hakkmda tiddet göster· 
dilini ve bu kullandıiı "töhret,, 
tabirinin mazur ıörülmeıini iıte· 
mit ve bu ıibi aerbeıt meılek ve 
fikir erbabımn himaye eclilmeıi li.
zım ıeldiiini çünkü ancak meılelc 
ve fikir adamlarmın himaye ile 
yetiıebileceiini, meıleiinin yeni· 
tiklerini kendilerine lazım olan a
letleri temin edemiyen doktorların 
pek tabii yetitmeıine imkin olma· 
dıı"" ıru. ne hariçten üniversite için , . 
yüksek ücretlerle müteha1111 ıetır· 
mek mecburiyetinde kaldığını, fi. 
kir ve ilim erbabının himayeıiyle 
bu paralarm tuarruf edilmeıi 
ilim adamlarının da memlekette 
yetitmit olacajını ifaret ederek 
verıi niıbetinin tenzilini teklif et· 

mittir. 
Sileyman Sırrı Bey (Yozgat) 

Kazanamadıklarından dolayı mü· 
yekkillerinin evrakını ve daYaları· 
m yüz üstü bırakıp kaçan avukat· 
larm bu yüzden takibata ujrıyan· 
ları tanıdığını, doktorlar içinde 
de bu vaziyette bulunanların ola· 
bilmeai mümkün olduiunu, ancak 
bu zevat dojrudan doğruya mak· 
tu veflİye tabi tutulmut olaaydılar 
bu mütalealann yerinde olabilece
ii halbuki bundan tikiyet eden· 
lerin beyanname vermelerinin 
mümkün olduğunu aöylemittir. 

Maliye vekili Fuat Bey bütün 
bu müt:Jealara cevap vererek Zi· 
ya Gevher Beyin fikir ve ilim er· 
babının himaye edildiği hakkında· 
ki aözlerine cevap Termit ve üçün· 
cü madde deki iıtienalann ve mua· 
fiyetlerin fikir ve ilim erbabına 
verilen kı,.etine bır ınial tefkil 

edeceiini aöylemittir. '-
Ziya Gevher Bey. küçük yerler· 

deki doktorların bu himayeden 
memnun olduğunu, ancak bura· 
lardaki doktorlarm çok az olduiu· 
nu, eaaaen bu ıibi küçük yerler
de doktor bulmanın pek mümkün 
olmadığını aöylemiıtir. .ı 

Bu ıırad3 aalonda tekrar: 
(Gitsinler ıeıleri yükaelmiıtir.) 
Ziya Gevher Bey heyeti umu• 

miyenin izhar ettiii bu arzuya ce

vap vererek dem ittir ki: 
- Gitmediklerine ıebep var. 

Gidenler de ya hükmnet veya be· 
lediye doktoru olarak ıidiyor. Ka• 
zansmıyor. Çünkü e.veli. böyle 
bir doktor bulunca muayene ve 
tedaviyi bedava yaptırıranm. Esa· 
aen fikir ve ilim erbabından hük6-
metin temin ettiii varidat ehem• 
miyete f&Yan derece delildir. 

Tenzilinde bir beiı yoktur de
mittir. 

Neticede teklifler reye kon· 
mut ve kabul edilmittir• Madde 
olduiu gibi kabul edilabittir. h 
maddeye ıöre aerbest malek er• 
babı it1al ettikleri yazıhane, ida· 
rebane, ve muayenehanelerinin 
ıayri safi iratları üzerinden verıi· 
ye tabidirler. Serlleat mealek er
babından eYlerinin hir kıımmı ida· 
rehane, muayenehane, yazıhane 
ittihaz edenler ve yahut muayyen 
yeri olmakıızın ç.Üıp.nlarm ika· 
metlerine ait olan 'binanın veya a· 
partman daireıinin gayrisafi ira• 
dının yarısı bu mükelleflerin ver
gilerin heaabına matrah olur. 

Bundan sonra diğer madctet~ 
müzakere&ine devam edilmit ve 
ıayriaafi irat üzerinden verıiye ta· 
bi tutulan mükelleflerden alma· 
cak verıi niabetine dair olan 34 
üncü maddenin müzakere.inde u· 
zun münakatalar olmufbar. Med· 
denin (D) fıkrumda fa.,.... ve 
matbaa kelimeleri kaldmlmıt ye 
diğer bir fıkradaki eczacılann ka· 
zanç verıiıi niıbeti tenzil olun· 
muttur. 

Bu münuebetle Babkeair meb· 
usu Muzaffer Bey ve Dr. Fuat Bey 
aöz alarak eczacdarm bir çok ka· 
yıllara tabi bulunduklarmı, tica· 
rethanelerini her iıtedikleri yerler
de açamadıkları gibi, ili.ç fiyatla· 
nn'.l iıtedikleri kadar zam yapa· 
madıkları hi11ini mezuniyet alma• 
dan diğer bir yere bile ıidemedik· 
lerini ilaç Hatlarının çokluiu ma· 
liyet fiatlarmın fulabimdan ileri 
ıeldiiini aöylemitler ve neticede 
ecz:ıhanelerden almacak verıi niı· 
beti ıayriıafi iratlarının yüzde 
kırkı olarak teıbit edilmittir. 

Bundan sonra idarehanelerinde 
muayenehane ve evlerinde aan:ıt 
meıleklerini yapan ditÇiler, daya 
vekilleri, mimarlar, kimyaıerler. 
baytarlar ve bu ıibi ilmi ve meale
ki ihtia:ıalariyle kazanç temin eden 
diier aerbeıt meslek erbabının 
yerıi niıbetleri yüzde altmıta in· 
dirilmittir. Baytarlar bu fıkradan 
çıkanlmıt ve bunlardan yüzde 
kırk verıi almmuın:ı karar veril· 
mittir. 

Müteakiben idarehane ve yazı
hanelerinde veya nlerincle anat 
Ye mesleklerini yapan doktorlar, 
avukatlar ıibi mealek uhipleriDin 
verıilerine dair olan &krama mü• 
zakereaine bqlalM"ıt ite de vllk
tin ıeç olmuı mi•MheliJ.le cel· 

tat·ı d"'-• ..:. .. .... -ee ı e ıuaı.,-r. 
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ra:ıa:~ms·---------IQ 

enizyolları 
iSLETMESı 

~ccnrcJ.crı K:ıra~OJ i\"ôprü !>ı 

1 -ı 4'i362 - '\ırkecı ~\uhürd:u >:.:ıdl' 

1 f.:ın Tdt"tnn 22740 wwm 

Trabzon Yolu 
EGE Vapuru 

20 MART 

Meıkez kumandanlığı 
Satınalma komisyonu 

ilanları 

lr TAKVİM ı 
l 

S A L l ( .• ır~anıb.ı 
.!OMA R T ~l ~1 !\RT 

Dr. 
Göz Hekimi 
Süleyman Şükrü 

U:ı.bıali Arı ·:ıra <..'addcsı ~o. 06 
Tciclon 2256b J Zilh:cce 4 Zilhicce ı 

Gedikli l{iiçük zabit mek- Gun .ıotus 6 O:l 6 OJ 

tebi ihtivacı icin uümunelerj ı c:ıın 1 •1115
' ıı< .1! 1 • • ı<.2 ! ~'~ ••-••••••••••liiı 

• • '=abalı namaı GQrı rı oı latan bul dördüncü icra me.mur· 
vechile 20 düzine tabak. 2 011ıe nıımnz --' - ~ luğunuan~ 

12.i '. ! 1 

diizine bardak, 18 adet SÜ- 1 l~indi nan azı 
• :ı.tşRnı 1111.nıaz. B ~l d v · } • d H'" rahı, 1.5 metre muş.anı ha, 15 \ ntsı raııııı7.• eyog un a ı enı~e ur e use 

lı'.4b 1:'1,17 

IR.20 :/2 
19,51 tJ,fi! 

~.ı>!i 4 •:\ 

Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi 

Istanbul Acentahğı 
Liman han, l elefon: 22925 

Mudanya Yolu 

S A L 1 20 de Gal•la "ihtı· 
romdan kalkacak G;dişte 

Zonguldak, foebolu, Sinop, 
Samsun, Fatsa, Gil'esun, Va\c · 

diizlııe ka§ık 15 düzinec.ata- 1m(aı. yinağa mahallesin.in Valdeçeşıne-
.., ' • - • lulın.ı:eçco J!ilnler k ~ a -s ,l l h d 

1 

lın ı>azarlıgında verilen fıat rı1tnı:aıaıı • si so agın a <> .ı.~o. u ane c sa-
44 ~~ 

.291 291.l 

pahalı olduğ·undan tekrar pa- L-----------_j kin iken e~yevm ikametgahı meç
i I "' 21 3 934 r... hul Iran tebaasından Cel5.l ve Ba 

Hu Pazar, 
Perşembe, 

Salı, 
Cuma 

günleri saat 9.:iU da Tophane 

rıhtımından BARTIN vapu· 

ru kalkar, Gi~ış ve dönüşte 
mutRt iskeielere u2rar . 

zar ıgı - · - ~rşam-
b· günü saat ] 4,.30 da . "apıla- J R A D Y O lill' Efendilere: 
.caktır. TaliplerJn belli gün ~ Settar efendiye 10000 ~ira bor-fı~cbjr, Tıra'bzon, Rize':rc. 

ve saatte ~:Ierk{.Z ~atınnlma· Bugün "Zunuzdan dolayı alacaklı tarafın-Dönüşte bunlara Hiv,eten 
SürmcJıt;, 0.rdu'ya ujray.acak· 

!stanhul ~sliye mahkeme 

Qinİ 1\-'0nurıa g·elmeleri. 20 mart Sah dan dairemizin 934-1457 No. 1u 
tır. (1275) 

ikinci yenileme bürosundan: 
Milli Müdafaa vekaletinin I{ (95$) 0247) ısTAiNBUL~ 18 Plak ın~riyatı. ll9 dosyasiyle vaki :takip üzer.ine ika-

dıköyUnde Hünkar 
Izmir Sür'at Yolu 
GÜLNİHAL Vapuru 

:t- :[. Mcsu-: iBey 'tarafından çocuklara masal,, metgahınıza gönderilmiş olan öde-
Kestane ~o'kağmda 2 No. h ha 
de mukim ihtiyat mülazimi Veh 
Bey ve kefi!i ayni hz.nede muk' 
Ayşe ham.m aleyhlerine ikame e 
lediği mel~tcpte kendisine verilJ1l 
ohncem'an 520 Jira alacak da~ 
sının yenilenmesi esnasın.da: mii 
deaaleyhlerin ha.len ika.met~ahl 
me;hul bulunduğundan ilan 
tebliğat icrasına. karar verilmiş 
tetkikat günü olan 11 4 9 
ı;arŞ?.mba gücii 52l.at 14 le hür 
hazır bulun.muı lüzumu tehi 
makamma ka:m olmak üzere il 

Fen 'r i~;i..kat ınektebi ihti
~1acı ·cin 21 · a1eı-n t.e1 fa atcl-

19,30 Türk musiki nc~riyatı Eftaly,a Sa· me emirleri altın~ mübşirin verdi
cli lıamm ve arkadaşları, 21 ajans ve bor-

ği musacldak meı:ruhata nazaran 
:;a haberleri. 21,30 oda muzikası keman ::: 
I/fc ... uc Cemil Bey ve viyolonsel. tebligat yapılam.z."nl! olduğundan 

. -
:re ma!z.emc · 21- 3 - 934 20 ~ART 

SAL n de Galala rıh1ı · 
nıında11 lcaikacak do?Hı iz. 
m ' r' e gidecek ve dönecekitir. 

(1214 

çarşamba günii saat 14 de pa· 
zarl?kla alınacaB.tın·. Taliple
rin belli br,ün l\'f saatle "fopha· 
nede M edrez satnıa1ma o-

VA'RŞOV A 1415 m. 19,'SO Gramofon. tarihi ilandan iti be ren yirmi gün 
19,-05 muhtelit 1W§1'iyat, Z0,-0'? roman 1ç':ude 934--1467 No. fo dosya ile 
parcası. zo.ı;; konser. 22 dans musikisi f stanbul dördüncü icra memurlu · 

BUDA!>.f.'ŞTE SSQ ım. l.9,30 Pıiyes, 
ğuna müracaatla borcun tamamı· 

20,l S Jıabcrler ve gramofon. 21.45 eski ----------•ı m · syonuna gelmeleri. 

yvalık Yolu 1 
* ~95~~ (il22u 

Macar eserleri, 23 dans musikisi. na -veya bir ılasDuna. !'f'eya. .alacak· 
VIYANA 507 m. 19.15 Muhtelif ne~- hnm ~k'ıp icra$! hakkında ;ıi .. a

riyat, 21 vatani eserler, 22 h<ıberlcr., zımz var~a bildirmeniz aksi tak-
22,15 (Tauber) kendi cscr1crini okuya· dirde muamelatı ic.raiyeye tevessül B d vapuru 21 

an ırma MART 

Çarşamba ı9 d.a Sir.ked 
Rıb.tımuıdaıı kalkacakıu·(t284) 

Siivari Binicirk mektebi 
hayvanatı ihtiyacı için tealt
'hiidiinii yapam1yan üteah-

caktrr. 22,SO orkestra konseri,. d"l v · d e ~ ecegı ö eme emirleri tebliği 
13UK:REŞ 364 ve 1875 m. '19 Mubte1H maıkamına kaim olmak mtte ;ta·. 

hit namı hesabına 13:600 ki-
1o ravdar sapı '21 - ;J -'934 
Çarşamba günii saat 15 de 
pazarlıkla a maca:lrtır. Talip
lerin belli J:,-iin ve saatte Top· 
hanede 1\ie.rkez satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

nesrl}nt, '20 orkc5tra kon eri, 20.4.5 • 
konforans, 21 orkestr.a. 2ıl,45 ıradyo ga- ??en tebliğ cfonar. (67) olunur. (15} 

To'Obanede ki.in te1siı t e1-
• 

grnf merkez mi2in, 935 senesi 
.t:jdayetigde tebdıli icap eden 
cıha11, .pazarlık suretiyle h· 
ibine ıhale cdilccekt.r. 

(962) (1246) 

Harbiye mektebi için t c
ferı·uatiylc beraber ü~ adet 

zctcsi. 

BRES.LAU, 316 .nı. 21 AvustUTyanın 
köylü musikiıı.i, 22 haberler. ara progıcı
mı.. 23 şarkı, 24 ıramofon. 

ISTAnBUL BEL'EOIYESi 

ŞEHiR TiY ATROSU 
TEMS LLERi 

Şartnamcıioi görme'k ve 
daha fa.ıla ma!fımat almak 
'ıteyeo~r her gün saat do· 
kuıdan on ıekize kadar ida· 
remiz L~vaıım Şefliğiue mü
racaat et.aıelıdirler. Pazarhk 
16 N sln 934 Pnartcsi guoü 
sıınt ou beşte filpı!aca~dır. 

(675l 

stanbul 4 üncü • cr.a dairesin

.den~ 

Tophane Finızağa Oı1ıangh' 
caddesinde Somuncu sokak 24 mı
marada Çokşükür ~partmanmda 
iken halen 'ikametgahlan ı~hı.ıl 
Y orgi ve hemsircsi 'Zafiro Hanı 

ı a.lidat otimetrik aleti pazarlı
ğında taliı> <;ıkmadığından 
tekrar pazarlıkla satın alına
c.aktır. Pazarlığı 21/:J/934 
çaı~.amba giL11ü saat 16 da ic
ra edilecektir. Ta1iı>le.rin hel
li saatte Merkez satın alma 
Icom · yonuı a gelmeleri. 

Hu Akşam 
sut 21 de 

KÖKSÜZ· 
LE R .. 

3 petde. 

il mınmıı 

lt,11HtH1t1 

lV'ubarriri: Ve d a t N c d ı m 
Muallim ve talebe iecesi 

KORKU 
' .. • ma: 

Enise Faik Hanımdan borç a1c!lı
ğmız 3000 liraya mu·kabil ipotek 
1n:.e ettiğ:n;z adt·eıi bati.da yazılı 
apartnnandaki hiasenize 27-2-

934 tarihinde dairemizce yapılan 
vaz'ıyet ve takdiTi kıymet rapo
runda ehli vukuf tarafından mez• 

kur aparlımanın tamamına 24870 
lira kıymet laledir edilmi§tir. İcra 
ve·~•· s kanununun 103 üncü mad-

de_ ! tevfikan bu bapta bir diy~
ceğiniz varsa üç gün zarfında 

dermeyan eyle.meniz lüzumu zım· 
nında davetname makamına kaim 

olmak üzre ilanen tebliğ olunur. 
(11) 

Eyüp sulh 
dan: 

( P5-1) (1286) 

icra r.:nemurlueun-

Balatta Hızırçavu~ mahallesin· 
de Çiçekçibalıçe zckağında 26 ve 
81 ve 83 numaralı 3 b~.p hane ile 
mabahçcnin tamamı biTinci art
tırmada '2500 lira bedel ile talip 
zü'hur etmişse de kıymeti muham
menesini bulmadığı cihetle arttı· 
ranın hakkı baki kalmak üzere 
2500 lira üzerinde ilcinci nrttuma
ya konularak Eyüp icrasından ~a
bh.ca'ktır. 

Sab§ şartnamesi 20 Mart 934 

Sadri Etemin küçük 
1-iikayeleri 

Kitap tıaıinde basıltyor, 
yakında çıkacaktır. 

Hemzi kitanhanesi: 50 ·nru. 

CündeUk, sıyast Gazete 

Istanbul Ankara caiidca'1ı ('\'AlrlTl yurtlu 

1'El..EFO'S :SUl\lAKALARI: 
Yıw i§lcri telef ODU: %"570 

ldıı.re telefonu : 21S'l'O 
Telgraf adrcııl: IstaıibUl - ('VAKiT) 

P,oat.a lrutU911 iNO. .. 

Soorlik 
6 a31ı'k 

"80 !ııı'E 11EDf'..ıLLıEIU: 
TUrldyc 
1400 Kr. 

" 

Ecnebi 
2;00 l(r. 

tarih ve salı günü divanhaneye a .. 
sılacaktır. Ve 5 4 934 te per
şembe günü saat 14 ten 16 yaka- ! 

dar açık arttırma suretiyle paraya i 
çevrilecektir. ~ :~~:: ~= : " soo • 

Arttırmaya iştirak i~in yüzde on ILA.~ UOOETLEHl: 

kuruş pey akçesi veya milli bir Tlcart uanıarın ııan sayıra1annd:ı s~· 

1 
bankanın teminat mektubunu tev· Uml so kuruştan başlar. ilik "Ssyt!aaıı '2SO 

ı M •...: kUTU,? lca.dar cıı..-ar. 
di etmeleri azımdır. Üteraıı..ım BUyUk. !azla, devamlı Ulu \'erenlere alt 

vergi ve vakıf icaresi ve belediye ıcyrı tenzllft.t vnr<lır • 
sahiplerine tetlaliyesi müşteriye Rcs!m\I m.ntann bir .satrrı ıo kuru§tur· 

l\i. M. V. Sa. Al. Kom. dan: 
Ordu ihtiyacı iç.in Klir

niıın mukavelesi aktedilmiş 
memleketlerden celbedilmek 
ü~ere 120: 200 adet hamut ka
palı 1.arfla münakasaya kon
n1uştur. İhalesi 9 nisan 934 
pazartesi günü saat 11 dedir. 
Taliplerin nümunc ve şartna
meyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak ıçın 
de" gün ve vaktinde teklif ve 
teminat mektuplariyle Anka
rad!l l\f. 1\1. Vekah~ti satın al
ma komisyonuna müracaat
.aarı. (123H) 

KUÇAJK ILP.?ı."LA.ll: 
aittir. Hakları tapu sicilleTiyle Bir defası :ıo. Ud dc'aaı so. Oç dcfuı ss, 
r.abit olmadıkça ipotekti alacaklı- cl6rt (leftUıı 75 ve on defası 100 kuruştur. 
larla diğer alakadaranın ve irtifak Cç aylık 'il!ıı \erenlerin bir defası meccrı· 

nendir. Dört .satırı ıeçen iıtı.nlann faz.la 
hakkı sahiplerinin. tarihi ilindan s:ılırları ~ l:uruşta.n hesap cdiUr 

itibaren 15 gün :zarfında evrakı (~----•Iİll•••••••-
Hafız Cemal müsbiteleriyle bildirmeleri lazım" I 

dır. Aksi halde haklan tapu si-
cillerile sabit olmıyanlar satış be- O:.ıhili hastalıklar m;,,tehu!lısı 
delinden hariç kalırlar. Ala1h'1lda -1 Cumn '-c pazardan ba§ko günlerde 

ranın icra ve iflas kanununun 126 löğtcdcn sonrn uat 2! den 6 ya kadar 
ncı maddesine göre tevfiki hare• lstanbu1da Oivanyolunda ( 118) 1au-

ket ct-:ne1eri ve fazla malumat maralı huıu~; kabinesinde bastalarıQı 
almak istiycr..!erin memur~yetimiz
dc 28-93~ numaralı dosyaya 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

14683) 

kabul eder. 

Munycnchnne telefon numarası 21398 

Kı§hk iknmetgih telefonu 42519 

1 Nisan 1934 ten 
BAŞLIYARAK 

Yeni Kibrit Fiatları 
Büyük Kulu: 70 PARA 

Küçük Kutu : 60 PARA 

t - Halen 100 p:::ı.raya satılmakta olan büyük kutu kibritlerin 

1 nisandan itibaren 70 paraya, ve halen 2 kuru§ satılmakta olaJ1 

küçük kutu kibritlerin de 60par:ı.ya satılacağı muhterem halka 

ilan ve fazla talep eden saucı1arın derhal şirkete veya acentaln• 

rına ihbar edilmeleri ric:ı olunur. 

2 - Acentalar perakendecilerin yedlerindeki kibritleri 31 

mart 1934 tarihine kadar geri alacaklannd;ı.n muhterem halkın 

1cibritsiz kalmamaları için \Mrkç günlük ihtiyaçbrmı 

temin etmeleri mercudur. 

şimdiden 

TüRKlYE KİBRiT VE ÇAKMAK lNHlSARt 

Holantse 
Bank-Oni N.V. 

Sabık Bahrısefit Felemenk 
Bankası 

istanbul Şubesi 

Galata Karaköy Palas 

Meydancık Alalemci Han 

Her türlü Banka muamele· 

ıeri. Kasalar icarı 

UMUMİ MtJDORLOK: AMSTERDAM 
şube ı eri : Amsterdam, eu enos Alres, 

İstanbul. Rio de .J.aneiro, Santos, Sao Pauıo. 

jinhisarlar U. Müdürlüğünderı 
93'! senesi m•bsufündcn tforu inhisar ambarlarında ıniil 

rakim - \.-ahili tezayüt ve tcnalıus · ( ~ 00) bin 'ki'o mamul yapr 
tUfüoln Mudanya briki1c lstanbu1 ambarlarına nakli ibale o1 

nacaktır. Talip1crin şartnamevi :gördükten sonra, paıarhğa if 
ri\c cdebi1nıck üıere ( 0 o 7,5) tcm1natiari!e beraber ( l - 4 - 93 
Pazar günii saat U4t te Gıla\a'da (inhisarlar Alım Satım t( 
misyonuna t müraceıtları. (1"' 

(6'000) Vbre Kaıc:n kolası alınacakhr ~ 
Taliplerin nümunc •c şartnameyi gördükten sonra paı.ıırh 

istirak ctmc'k iiıcrc (31 - 3 - 934) Cumartesi günü saat ( 14) 
Galat..,'c a Al m, Satım Komisyorur.a rniinc11atları. (1064) 
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1 - Jıtanbul ÜnıYersiteıi Fen FakOlteıi Nebatat EnstitDıünde 
yapalacak tadillt ve tamirat ile Tap Faklllteai Tetrib ye 
enHç binası •ıcak su teıisatı ayrı ayn pazarJikla ihale 
edilecektir. 

2 - Nebatat EoıtittisO tadil•t Ye tamirabna rirecek müteah 
bitlerin (5000) lira kıymetinde bir binayı muYaffakıyetle 
ikmal ve teslim etmiı olmaları lizımd1r. 

3 - T eırib ye Eoaaç binaıı ııcak ıu teaiaabna firecek mite· 
abbitlerin bu ıibi itleri muvaffakıyetle ikmal etmiı olduk· 
lar1na dair naaik ibraz etmeleri IAzımC:br. 

4 - MDnakaıaya İflirak edecek taliplerin ÜoiYersite Mimar
lığında• alacakları Yeıikayı Kitibı Umumiliğe itaret et
tirdikten ıoarı Komisyon Kitabetine müracaatla bu itlere 
ait doıyalara tetkik edebilirler, 

5 - Yukandıa yazalı iki mahallin ihaleleri 21/3/934 Çarıamba 
günü saat 14 te icra edilecefinden talipler kendi teklif 
edecekleri fiatın % 7,S ğu niıbetinde teminab muYakka· 
leleri ile beraber YeYmi mezk6rda ÜaiYersite Mllbayııt 
Komisyonunda hazır bulun malan lizımdır. ( 1232) 

Posta T. T. Istanbul Baş 
Müdürlüğünden: 

Kartpostallardan maada bilu mum Arap harfli Poıta pulları 
J Nisan 934 tarihinden itibaren · mevkii ted~vülden kaldmlacak· 
tır. 

' 

Devlet Demir yolları ilanları 1 -----·--' 
idarenin muhtelif mağazalar1nda mevcut olup tip harici ~lra· 

rılarak sah!mııını karar Yerilen perçin çivisi, cıvata, kupilya, 

•ida, allt, edYat, Elektrik malzemesi ve saire yüzlerce kalem 
mıalzemeden H. P, maiazaaımn meYcudu aynen ve diğer mıra· , 
ıalar1nkiler de tablo baliade nUmuaeleri toplanmıı ve taliplerin 

tetkikine amade bulundurulmuıbır. Mllza1ede 24/3/934 taribine 
müsadif Cnmarteıi gOnil saat 9 da ba9lıyacakbr, Arzu edealeria 
her gUn H. P. mağaz111na mOracaat edip malları garebilecekleri 

ve mOzayede gtinü de hazır bulaamalın Ulu -ohmar. (1225) 

Tayyare Piyangosu 
16 ıncı Tertip 6 ıncı Keşide 
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T~QKiYE 

llRAAT 
6ANKA51 

, . 

11 N 1 S A N 1934 tedir. 
Büyük ikramiye 200.000 Lira 
Ayrıca: 25.000, 20.000, 15. 000, 10.000, 

5.000 Liralık ikramiye fJe ( 50.000) Liralık 
Mükafat 'Dardır. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

Hesap memuru aranıyor 
16/ 3/ 1934 vaziyeti 

AKTiF 

~•kert Fabrikalar Umum MüdiJrlUğUnden : K••• : . 
Ücretle iıtibdam edilmek üzere bir miltekait be1ap memuru Albn: saft kilogram 12.469 4161L17.539.268 99 

a
1 
lınaoektır. Taliplerin iıtida ve diğer e•rak ile birlikte mliracaat· ~~~~~~':::::::::: ::::::=::::::::::: : : : : :::::: : 12·~~~ ~~!.; 
an. (9901 

lstanbul üniversitesi 
Mübayaat KomisyOnundan : 

1 - 18 • 3 • 934 Pazar günü aleni mllnakuaya vaıedilmit 
olan Fen FakOltesine bağlı Eczacı mektebi tadılit Ye tamiratı 
yapt a.n mUaaka1ada ıon •erilen fiat haddi liyık garDlemediii 
cihetle ibaleai yapdamamııbr. 

2 - Mezkur mektebin tadilat ye tamiratı tekrar 25 • 3 .934 
Pazar R'.o~~ sa~t 14 de aleni m6oakaaaya yazed.ilmit oldup ilin 
olunur. 1 alıp o .anların usulü daire.inde mUracaatları. 

1000 
ısu 

200 

Metro 

" 
" 

D imi 
Patiıka 

Kurıuni renkte 
kumaı 

160 Adet HaYlu 

Arzı 
1,40 
0.80 
1,30 

' - Tıp Fakültesi LlboratuYarlarında kallantlınak Ozere 
yu'·arda ciaı •e mdrolnile adedi yazıla dlSrt kalem yerli malı 
ena 25 - 3 • ~34 Pazar gUnti pazarhkla alınacağından taliplerin 
ye~mi mf!zk6rda % 1.5 teminatlarile 1aat f 14 te Mtıbayaat ko· 
rn · ıvo'nm;da hazır bulun~• lar1. 

4 - Numu11eı~ri,:i görmek istiyealer her ıDn M6bayaat 

Dahildeki Muhabirler ; 
Alan: Safi Kg ........... I 788·0241 L 2 51 5 004 -
Türıı lirası ...................... ...... Ô ,, 1 57 J.57 5 98 

H•rlçtekl Muhabirler : 
Altın : Saft kilogram 3.745 144 5 267.856. 52 
4.lanı tahvili kabil Serbest dövizler 3 841.'133 42 

H•zlne Tahvlllerl : 
Deruhte edilen e\•rak1 naktfye ~ 
arşılıgı 1 L. I 58 7 48 563. -
Kınunun 6 Ye 8 inci mad-
delerine tevfikan vıld tediyat ,. 8 197 563 -

Senedat CUzdanı : 
Ha~ne bono lan ············ ............ 11 L. 3 .889 760 -
Tfcart senetl~r ............ ··········· ~ .. 2 606 228 24 

Eaham ve Tahvlllt CUzdanı: 
Deruhte edilen evrakı naktiye ı 
karşıfl~ esham ve tahvilAt 
[itib1rl kıymetlel ....................... ~ 27 627 257 6~ 

Esbamn Tahviltt ................ . ~ 3214665 86 

Alt111 ve dBv z Dzerlne even• ............. . 
Hl•••d•rlar .......................... .. .............. . 
Muhtelif 

Yek On 

LI,. 

30.352 330 56 

4.086 57998 

910948994 

150 !.\5 ( 000. 

PAS i F 

Sermaye .............. ····················-············-·-····-
, Ihtivat akçesi .......................................................... . 

Te-tavUldekl Banknotlar: 
Deruhte edilen evraln naktiye L I 5S 748 563 -
Kanunun 6 ve 8 incı madde 
leriııe tevfikan vaki tcıliyat 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakıyesı •...... 
Karşılığı tamamen altın olarak 

8. t 97 563. -

150551000 - • 

Lire 

1500000000 
349.110i6 

tedavüle vazedilen lL 8 688 000. 159.239 000.00 , ____ _ 
TUrk Lirası Mevduatı : 

r 8.605 609.86 Vıde~iz · ···· ···· · ·· · · · ~ 
1 Vadeli · .......................... il--. ___ _ 
Döviz Mevduall: 

Vadesiz · .. ·· ·· .............. ~ 
· Vade ı ......................... ···· ~ 

5 898 40300 
!l o.~6 573.14 

18.665.609.86 

6.495.988.24 .,,uhtellt 
8934976 14 

42301781 96 

3084192349 

31 I 17 37 
450000000 
8 ~2204864 

244 490 478 ~2 
YekQn 

2 Mart 1933 t ;ırihinden itibaren : 

244 490 478 2t --
lıkoato haddi % 5 112 - Altın üzerine avauı % 4 1/2 

~~-Ka:ııuwonuna ınDı ~·;.au e;.w.:.w.a.ı.u.11....._ _____________________ --'a...a.....:.:nı,ı___ı_ ________________________ ~------------------------------------~------------------------------------~~~~-
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Çocuğunuza böyle bir ayda delinen çürük kunduralar 
_iiydirmek istemezseniz BEYKOZ kunduraları alınız. 

Çocukların Sevgilisi 

iŞ K MBAR-ASI 
· vavrunuza vereceğiniz en 

gUzel ve faydah 

BAYRAM 
Hediyesidir. 

R~kamlar kadar beliğ hiç bir şey yoktur! ••ı•ı İstanbul altıncı hukuk mahke· 

1933 te düaya bubranıaın en bid zamanında Paris Panayır1 mesinden: 
büylık bir rağbet görmüıtür: 800 ü 33 ecnebi memlekete men· Sabiha Hanım tarafından 
su1> olmak üzere 7.800 kişi mallarını teşhir, 398,000 metro Veznecilerde Gaziler cemiyetinde 
murabbaı vüsatında bir yer işgal etmiş ve 2.000.000 dan faz· 61 de İsa Efendi aleyhine açılan 
le kimseler tarafından ziyaret edilmiştir. ~ bo§anma davasının icra kılınan 

1934 .arı P tahkikatında ikametgahının meç• 
· te s aaayırı A huliyeti hasebiyle ilanen tebliğata 

M 
"h" Y rağmen mahkemeye gelmediğiniz 

9 ila 24 ayıs tarı ıne kadar açık bulunacak. gibi tarafınızdan vekil dahi gön • 
l lcr t ı.irlü malumat için Heyoğlunda, 41 numara. Kabristan :;ok :ık '"~AMBR ~ dermemiş olduğun.uz anlaşılarak 

do KO:\lERS FRANSEZ,. cemiyc:rine müracaat olunur. b ittalep gıyaben muhakemeye 
- . ... :: .. .. ~lif-·~ .... :: .. · .. ~~"' J··. • . • . ·,,, . • 

lnebolu Belediyesinden: 
Belediyemizin kırk beygir kuvvetinde meYcut elektrik kuvnti

n?n tezyidi için 70-120 beygir kuvvetine kadar bir dizel motörü 

ve :Jym kuvvette dinamo alınacaktır. 

!.<ınların gerek müstamel ve gerek müceddet olarak vermeğe 

tc.r:ip olanların, 934 seneıi Martınıa yirmi beıinci gününe kadar 

bu baptaki bütün tekliflerini Belediye Riyasetine bildirmeleri 

ilan olunur. (1068) 

başlanmış ve ikmal olunan 
tahkikat zabıtnamesi kıraat 

ve davacı isticvap olunmuş 

ve işbu muameleden bahis • 

- . - __,_,, 

IS TAN L 
Kibrit Satıcılarına 

1 - Nisan 1934 ten itibaren halka BÜYÜK KUTU KlBRtT 

LER 70 PARAYA, KÜÇÜK KUTU KlBRlTLER 60 PARA YA 

satılacaktır. 

2 - Ellerinde eski fiyattan kibriti bulunan satıcılar 28 ve 29 
mart tarihlerinde kibritlerini aşağıda gösterilen mahallere iade 
edeceklerdir. Bu tarihlerden sonra vuku bulacak herhangi bir 
talep veya müddeiyat katiyyen naz'.lrı itibara alınmıyacaktır. 

3 - 1 Nisandan itibaren perakendecilere terkolun'lcak beyiye 
ve iknmiyeler aşağıda gösterilmiştir. 

BÜYÜK KUTULAR: % 4 (Yüzde dört) beyiye 

KÜÇÜK KUTULAR lÇIN: o/o 4 (Yüzde dört beyiye ve o/o 4 
ikramiye ki ceman o/o 8 (Yüzde sekiz) 

TÜRKlYE KlBRlT VE ÇAKMAK iNHi
SARI lST ANBUL ACENT ALl<&I 

Tahir 
Tahmis sokak No. 52 

MUracaat mahalleri 

İstanbul Mehmet Ali Ef. Aksaray Ordu Cad. 202 N. tütüncü 
İstanbul Ali ,, Fatih Atp:ızarı Cad. 2 N. bakkalıye M. 
Bakırköy Bedros ,, İstanbul Cad. kuru kahveci 
Beyoğlu Pangaltı Kurtulu§ Cad. 33N. kurukahveci 
Beyoğlu Ali 11 istiklal Cad. Ağ:ıcami karşısı 163 N. 
Beyoğlu Sadık 11 Kalyoncu Kulluk 2-24 N. tütüncü 
Gal~ta Moiı ,, Kürekçiler 
~eşiktaş Abba ., Ihlamur Küçük Hamam 26 N. tütüncü 
Usküdar Ali ,, Horhor çe!me karşısı 40 N 
Kadıköy Haydar ,, Kilise meydanı 38 N. " 
Ortaköy malul İbrahim Uncu sokak 26 N. :: 
Büyükdere lbad ,, Piyasa caddesi 64 N. 
Beykoz Nihat ,, iskele karşısı 70 N. 
Büyükada Macar caddesi 14 N. 

" 

" 

UMUM KiB iT 
Acentalarına 

1 - 1 Nisan 1934 tarihinden itibaren perakende olarak halka 
beher BÜYÜK KUTU KİBRİT 70 PARA YA ve beher KÜÇÜK 

KUTU KiBRiT 60 PARAYA satılacaktır. 

2 - Acenteler, 31 mart 1934 tarihinde gerek ellerinde bulu· 
nan ve gerek satılmak üzereperakendecilere verip de henüz sa· 
tılmamış olan kibribleri zikrolunan tarihte merkezlerinde toplı
yar:ık mikdarlarmı aşağıda yazılı şekilde tesbit ettirmek mecbu· 
riyetindedirler. 

3 - Acentalar, perakendecilerden geri alacakları kibritler 
için perakendecilerin evvelce vermiş oldukları bedeli hesap ede· 
cek ve mezkur hedel mukabilinde 1 nisan 1934 ten itiberen yeni 
satış fiatı, yeni beyiye ve ikramiyeleri hesap etmek suretiyle !kib
rit vereceklerdir. 

4 - Acentanın gerek kendi deposunda bulunan ve gerekse 
perakendecilerden geri abcakları kibritler 31 mart 1934 tarihin· 
de mahalli malme:rıuru, malmemuru bulunmıyan mahallerde 
mahalli mülkiye memuru huzurunda tad:ıt edilerek 4 nusha za· 
bıt varakası Yapılacak ve bu zabıtlar m:.ılmemuru ve acenta ta
rafından imza edilecektir. Zabıt varakalarmdan bir nüshası mal· 
memurund:ı, bir nüshası acentada kalacak ve diğer iki nüsha
sını da acenta derhal taahhütlü olauk şirkete gönderecektir. 

5 - Acentalar yukarıdaki maddeye tevfikan 31 mart 1934 ta· 
rihinde henüz sablmanuş olan bütün kibritleri toplıyacakların
dan, ond:.m sonra ilcimin tarafından ve her hangi sebebe müste
nit oluna olsun hiç bir talep ve iddia nazara almmıyacaktır. 

6 - Acentaların, gerek perakendecilerden 31 mart tarihine 
kadar geri alacakları kibritler bedeli mukabilinde 1 nisandan 
itibaren verecekleri ~i~ritler için ve gerekse 1 nis:mdan itibaren 
satacakları kibritler ıçm perakendecilere verecekleri beyiye ve 
ikramiyeler aşağıda gösterilmiştir: 

BÜYÜK KUTU KİBRiTLER IÇlN % 4 (Yüzde <lört) 

KÜÇÜK KUTU KiBRiTLER iÇiN 'J'o 8 (Yüzde sekiz) 

(bunun yüzde dördü beyiye ve yüzde dördü ikramiyedir.) 

7 - Acentaların işbu mu3meleden mütevellit hesapları zabıt 
varakalarmdaki mevcutlarına nazaran şirketçe tesviye edilecek· 

t{ömür işçilerinem!!!ll--. 

le gıyap kararının on beş gün 
müddetle ilanen tebliği karargir 
olmuş ve bu bapta müttehaz gıyap 
kararı sureti mahkeme divanha -
nesine talik kılınmış olduğundan 
tarihi ilanın ferdasmdan itibaren 
beş gün içinde itiraz edilmediği 

ve tahkikat günü olan 19 4 934 
perşembe saat 1 O İstanbul asliye 

mahkemesi altıncı hukuk dairesin- ! TÜRKlYE KlBRlT VE ÇAKMAK İNHiSARI 
de tahkikat hakimi huzurunda l ~ı[!E!IBll!!l~lll .... mll!l! .. •EiSll!l!!~Gn~~~~ll!! .. llll ........ 

tir. 

Istanbul Liman Şirketinden ; 
Kuıuçeşm~deki depo, ile bılumum YapurJarda kazan ve 

pa ada çalışan kömür it,çi ve posta başıları tescil edilecektir. 
31 - 3 • 934 tarihine kad~r işçi Ye posta başılar Kuruçeıme-deki 
seYk merkezine ve Topbane'de Amele müfettitliğine müracaat 
etmelid:rler. 

ispatı vücut edilmediği takdirde gı 
yaben tahkikatın icra kılınacağı 

tebliğ makamına kaim olmak Ü• 

zere ilan olunur. (14682) 
crnmıırmmmn ımnnmmuunumınmıuı 1111ummııcr.11 nmıınmmnmı 111 ı 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Nc§riyat müdürü: Refik Ahmet 

VAKiT Matbaası - lstanbul 

lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Eyüpte Yavedut çeşmesi sokağında Adi kaldırım tamiratı 

açık münakasaya konulduğundan istiyenlerin mUnakaaa fiatı o· 
lan 370 lira bedel ü1erinden % yedi buçuk teminat akçeıile 
beraber 8- 4 - 934 ta1 hine müsadif Pazar güaü saat 14 te da• 
ire Encümenine müracaatları lüzumu ilan olunur. (1294) 


