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Sihan İktısat 
.ı\onf eransı 

Önuın·· d bit "h uz eki Sonbahar içinde 
ı cı an "k 
ana 1 hsat konferansı top· 

l Cak B .. t .. . 
1>eYııeJ ·. u un lf alemini sarsan 
lih ıtıılel buhran vaziyetini ıs· 

etmek · · 
~k. ş· . ı~ın tedbirler konuıa· 
l>a llndıkı halde büyük Avru-

le Anı "k d )ad . erı a evletlerini en zi-

l\1izah, Çocuk, 
San'at Sayfaları 

Tayyareci 
VecihiB.in mektebi 
yakında açılıyor 

Bu mektepten çıkacaklar 
hem sivil, hem askeri tay
_ yareciliğe girebilecekler 

1"1'i be ~fial eden mevzulardan bi· 
h\t ~ ur. Ve bir çok mahafilde 
~a b~~~er~ns~n neticesi haldan· ' •m·'"'''3:ı><-ı. 
diJ.. Ş Ytik umıtler beslenmekte· 
dur k~Yanı dikkat olan ciheti ıu· 
lerj 1 bugüne kadar Avrupa İf• 

ile k k ~ki arışma tan ıon derece 
~tı ~en Amerika da bu defa el· 
ı~akktııat konferansına artık it· 
~\I etmeğe karar vermiştir. 
tU:'.~ Beynelmilel borçlar ile 
~/"uk tarifeleri meselelerinin 
~ı:ana ırnüzakeratrndan hariç 
~· asını i temi§tir. Buna mu• 
)';_, ij A - • A ı· . h -'\.1l' -.mer yen ec ıaı a~ 

~ ~ encümeni reisi M. Borah 
h. erika h .. kU • · h kt • ""<l~a u metının u no aı 

lete ~•rıa. muhalif olarak gazete· 
'bot I eyanatta bulunuyor: "Harp 

iHANET 
Bir adamın ölümü

; ne ve diğer bir ada
mın da sürünme
sine sebep oldu 
Nevyork, 7 - FJoridanın plaj

larile meşhur Miyami mahkemesi 
bütün Amerika efkarı umurniye-
sini meşgul eden bir davayı gör
mektedir. 

Keyt Miller isminde bir tayya· 
reci kız ile tanınmış tayyareci
Jerden yüzbaşı Vilyam Lankaster 
uzun zamandır sevişiyorlardı. 

Nihayet bu iki 
genç evlenmiye 
karar verdiler. 
Fakat her iki 
nişanlının mali 
vazıyetleri evle" 
melerine manı 

olduğu için, yüz
başı Lankaster 

uzak bir vilayet

te işliyen posta iki adamı bed· 
tay ya reler in de baht eden A· 
pilotluk vazifesi- merikah kız 
ni kabul edere.! par.ı kazanmak 

[ Alt tarafı 5 inci sayfamızda] 

Kablettarihi 
Devirler kongresi 
Londrada insanhk tarihinin 

en uzak devirlerini tetkik eden 
Beynelmilel bi tarih kongresi 
toplanmıştır. 

Kongrenin 
alAkadar oldu
ğu mevzu, ta
rihten evvelki t'1l ~ ~·. "~ beynelmilel teıliha· 

dj)a: ~ıdı işlerinin cihan iktıaa· 
""at'.:ı ıle Pek ııkı surette alika-

l;....ıııiiiiil.iiiii=:...~--..:;;;:;;;iiiı;;;;;;iiİiiiı•7. . devirlerdir. 
J ' 

'·llr C"h •ıttda h · ı an iktıeat konferan-
~lkik U llleseleler de birlikte 
~~ki Ye helledilmezae bütün e• 

c·,:r ho,a gidecektir.,, diyor. 
• 11a. "k lıill\ n ı hsat konferansı ! ... Bu 
ltıi? ~~ tantanalı bir tabir değil 

QUt'· 
Sırat\ b un cihanın uykularını ka-
l'~~ ~h~rana kar§ı tedbirler a
l'a.~iıı· ıçın Amerikanın da işti· 
~1.tv,~ t~in etmek büyük bir 

t ilk akı yet değil mi? 
~~lıkı at bütün bu tantanalı ha
~"ca~a, bu hazırlıklar ile top· 
:~~İll) konf eranalar iç.in seçilen 
~ .. tııa; Unyanlara rağtnen cihan 
ij)Uk .. konferansı hakkındaki 

UJllitler maalesef kalplere · 
i\ı Mehmet Asım 

t tarı rı 2 inci sayfamı zdn .ı 

Sivil tayyareci Vecihi Beyin 
yakında bir tayyare mektebi 
açacağı yazılmıştı. bir muharriri
miz memleketimizde ilk defa 
böyle bir teşebbüsü kuvveden 
file çıkaran kıymetli tayyareci· 
mizle görüşmüş ve bu iş hakkın· 
da mütemmim malumat almıştır. 

Mektep 27 Eylülde açılmış 
bulunacaktır. Bu, Vecihi Beyin 
ilk defa kendi tayyaresile uçtu
ğu tarihtir. Tedrisat V. P. M. 
ve V. T. M. devrelerini ihtiva 
edecektir. Bunlardan birincisi 
Planör denilen motörsüz tayyare 
ile uçmak için takip edilir ve 
üç ayda ikmal edilir. Bu devre 
daha ziyade spor için tayyare 

I Alt tarafı 5 inci sayfamızda 

~-' ~ {'"•bbi, kızlar aiz ne tubaf oldunuz? Dün· -.idi,..,.;,. 0b acağıoı diye insan bu kadar döğünür mü? 
•na••• hiç düıünüyor muyum? •• _ 

Avrupanın en 
büyük ve en 
meşhur alimle· 
ri kongreye iş
tirak etmişler

dir. Kongre 
Sir Şarl Peersin --~--""'-~-
riyaseti altında- Şevket Aziz B. 
dır. Kongreye Avusturya, Al
manya Cezayir, Belçika, Dani
marka: ispanya, Amerika, Fran
sa, Yunanistan, ltalya, Lasup, 
Litvanya, Felemenk, Lehistan, 
laviçre, Çekoslavakya, Türkiye 
alimleri iştirak etmişlerdir. Tür· 
kiyeyi Şevket Aziz Bey temsil 
etmektedir. lftitah nutkunu kon-
gre reisi irat etmiş ve Britanya
da kablettarihi tetkikler mukad-
dimatı hakkında söz söylemiştir. 
Doktor Cyril Zop, lngilterenin 
eo eski müstevliler üzerinde te· 
sirlerinden bahseden bir konfe
rans irat etmiştir. Daba sonra 
kablettaribi insanların tekamülü 
münakaşa edilmiş, muhtelif 
alimler, müteaddit mevzulara ait 
tetkikletini okumuşlardır. Kon· 
gre devam ediyor. 

Bolşevikler 
Rusya komünizmden 
uzaklaşıyormuş .. 
Bir İtalyan muharriri 

böyle görüyor 

Italyanın en maruf muharrir· 
!erinden Kari Skarfoglio Rusya
mn bugünkü vaziyeti hakkında 

(Taymis) e iki şayanı dikkat 
LAlt tara[\ 4 üncü sayfamızda ] 

B ·r ukayese· 
Diğerlerinin yanında o 
sade ve_ hakiki güzeldir 
Dünya Güzeli mahallesi olacak ! 

-·· 
istikbal 

Hazırhğı 

Yapan komisyon 
Dünya güzellik kıraliçesi Ke· 

riman Halis Hanıma yapılacak 
istikbal programını tesbit etmek 
üzere teşekkül eden komisyon 
dün ikinci dafa olarak saat 10 
buçukta toplanmıştır. 
Kıraliçenio hangi yoldan Ye ne 

tarihte geleceği Paris sefareti· 
mizden sorulmuştur. 

KıraJiçe karadan geldiği tak
dirde Sirkecide, deniz yolu ile 
geldiği tak dit 'e ise Seyrisefain 
yolcu salonunda istikbal edile· 
cektir. 

Toplanmada kıraliçenin şehre 
ayak bastıktan sonra otomobil 
ile .şehirde dolaştırılması, bu su
retle Keriman Hanımı Istanbul 
halkının yakından herkesin göre
bilmesi mevzuubabsolmuştur. 

Fakat Keriman Hanım avdet 
edince bu cihet tesbit edile
eektir. 

Şark demiryolları müdüriyett 
Ece kara yolu ile geldiği tak
dirde en lüks bir vagonunu 
tahsis etmiye amade o!duğunu 
bildirmiştir. Keza CIDNA tayya
re şirketi müdüriyeti M. Pantier 
ayni suretle kıraliçeyi tayyare 
ile meccanen nakletmeyi teklif 

Keriman Hanım Belçlkada 
gUverclnlere yem veriyor •• 

etmiştir. Keriman Hanımın av• 
deti günü taayyün edince üçün
cü bir toplanma olacak ve kat'i 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Yeni bir hava oyunu 
Istanbulda birkaç yüz kişinin elindeki 

bonolarla bir çok sarraflar ve 
kumarbazlar oynuyorJar .. 

Gayri mübadil bonolan bir günde bazen beı alh 
kuruş birden fark ediyor 

HükUmet gayri mübadillere 
bir takım bonolar verdi. Yüzde 
yirmi hesahile verilen ve yüz, iki 
yüz ilh ... bin, beş biner lira kıy
metinde olan bu bonolar verildi· 
ği günden bugüne kadar tıpkı 
borsaya tabi imiş gibi inip çıkan 
bir takım kıymetler almıştır. Yüz 
liralık bir bononun on bir kuruşa 
kadar düştüğü oldu. Sonra gene 
bu bonolar geç.enlerde kırk kuru
şa çıktı. Sonra gene düşmeğe 
beşladı. Elyevm 28 kuruş etra· 
fmdadır. 

Gayri mübadil bonolarının bu 
suretle kıymetlerini mütemadiyen 
değiştirmesi bir takım muhtekir
leri, sarrafları, komisyoncuları 
borsacıları harekete getirmiftir: 
Tıpkı İngiliz lirası etrafında oy
nanan hava oyunları gibi iki üç 
bin lira mukabilinde gayri mü. 
dillerden aldıkları bonolarla bir 
kaç hin lira kazamnanın yolunu 
bulmu§lardır. 

Rivayet edildiğine göre son 
günlerde yüzde yüz kazanarak 

[Alt taıAü 5 indi sayfada] 



Bir 
Mukayese 

program ancak o zaman anlaşı· 
lacakhr. 

Istanbul belediyesi kıraliçeye 
ıehir namına bazı hediyeler ver· 
meyi düıünmektedir. Ezcümle 
Yerilecek büyUk bir mUsamere-
nin hasılatı ile lstanbulun mute
na bi yerinde bir arsa satın alı
nacak ve bu semtin ismi (dünya 
güzeli) olacaklar. 

Kıraliçe Fransada 
DoviJ, 6 (Huıusi mektup) -

Bu akşam dünya güzeli Mis 
Türkiye Ambasadör gazinosuo· 
da şerefine verilen büyük gala 
müsameresinde hazır bulundu. 
Gazino hıncahınç dolmuş idi. 
Esasen bütün masalar evvelden 
tutulmuş bulunuyordu. Dünya 
güzeline büyük bir masa hazır· 
lanmıştı. Yanında "dam donör,, 
vaziyetinde öteki knaliçeler bu
lunacakb. 

Saat 9 da Keriman Halis Ha· 
nım, öteki güzellerle beraber ıcel· 
di Ye bayraklarla tezyin ediJmı 
?la~ ga.zinonun " Gl:neş barı ,, 
ısmı verılen yaz kısmındaki sah-
neden, hazır bulunanlara takdim 
edildi. 

Takdim muamelesini, moda 
hususunda derin bir vukufu olan 
muharrir Andre dö Fukyer yap· 
mışh. Dünya glizeli ortaya çıkar 
çıkmaz her taraftan takdirkir 
sözler İ§idilmeğe başladı. Herkes: 

- Hakikaten güzelmiş .• 
- Bu kadar sadelik çok na-

dir bulunur .. 
Gibi s~sler yükseliyordu. 
Bundan sonra, ıarasile öteki 

gUzell~r halka takdim edildi. 
isimleri etrafında çok dedikodu 
yapılmış olan Alman ve Yugos· 
lavya güz.elleri takdim edilince, 
tahmin edilen muvaffakıyeti ka-
%andılar, ve hatta bir çok kim
seler, bunların Türkiye kıraliçe• 
sinden daha güzel olduğunu söy
lediler. Bir münakaşadır başladı. 

Fa~at artık takdim meraa•mi 
bitmişti. Bütiln güteller kendile· 
rine tahsis edilen masaya otur· 
muşlardı. işte o zaman bir ha· 
dise oldu, ve bir müddet evvel 
Alınan, Yugoslavya güzellerinin 
daha güzel olduğunu iddıa 
edenler hayretle bakakaldılar. 
Zira, yalnız başına durduğu ve 
göründüğü zamnnhır nazarı dik· 
lrnti celbetmez gibi duran Türkiye 
güzellik kraliçesi, öteki kıraliçcle· 
rin yanma gelince ve bir mukaye-
se zemini olur olmaz, bütün gü
zelleri eıecek kadar yüksek bir 
cazibeye sahip görünüyordu. 

Keriman Haliı Hanımın zaferi· 
ria sırrı da işte buradadır. 

Diğer kıraliçeler, bilhassa Al
man ve Y ogoslavya kıraliçeleri 
parlak bir güzelliğe sahiptirler. 
Keriman Halis Hanım iıe sade 
ve hakiki güzeldir. 

Yemekten sonra mösyö Andre 
dö Fukyer yukarıya yazdıkları· 
ma yakın mütalaalarda bulunan 
kısa bir nutuk söyledikten sonra, 
dünya güzelinin nezareti altında 
yaplacak olan zarafet müsabaka
sının küıadını bildiriyordu. 

kırallçe gezecek mi? 
Kıraliçenin muhtelif Anadolu 

şehirlerine gideceği hakkında ri· 
vayetler dolaımaktadır. Şimdiye 
kadar Keriman H. böyle bir 
daveti kabul etmediği gibi böyle 
bir karara imkin olup olmadığı 
ancak kıraliçenin ıehrimize gel· 
mesinden sonra anlaşılabilecektir. 

Belçlkadakl grevler 
Brüksel, 9 (A. A.) .___Maden 

nmelesinin grevi Liege havzasın 
da azalmakta ise de Charleroi ve 
La Louiere havzalarında teve11ü 
etmektedir. 

D,:.hllt 1 
Harici Telgral Baberlerı 1 

·---------------Cenubi Amerikada Büyük 
Bir Harp Hazırlığı Var 

Bolivya ordusu, 
Paraguay ordu su· 

nun 4 mislidir 
Berlin, 9 (A. A.) - "Jour· 

nal de Lundi,, Bolivya • Para -
guay ihtilafı hakkında yazıyor: 

Paraguay ordusunun 4 misli 
olan Bolivya ordusu, Almanla -
rın yetiştirmit oldukları bir or · 
dudur. Bu orduyu Ludendrof 
fun erkanı harbiyesi azalığında 
bulunmuş o!an jeneral Kund, i · 
dare etmelttedir. Şurasını da ha 
tırlatalırn ki, hali ha·zyrda Hit • 
ler hücum kıtaatının şimdiki rei 
ai yüzba§ı Roehm, uzun müddet 
La Paz' da bulunmuştur. 

Bolivya ile Paraguay 
arasında harbe mani 

olmak için 
Buenos. Aires, 9 (A. A.) -

Nim resmi bir membadan öğre· 
nildiğine göre, Arjantin hüku • 
meli Cenubi Amerikanın diğer 

milletlerile biliştirak Bolivya ile 
Paraguay arasında bir harbe ma 
ni olmak için ittihazı mümkün 
olan zecri tedbirleri tetkik eyle· 
mektedir. 

Şimdiye kadar diğer milet • 
ler bu hususta henüz bir cevap 
vermemiştir. 

Maamafih, Bolivya hükumeti 
ihtilcif ın devamında ısrar ettiği 
takdirde iktısadi bir abluka tat 
bikına karar Terileceii zanaıedl· 
liyor. 

Bollvyanın 
Miltalebatı 

Londra, 9 (A. A.) - HükU· 
metinin metalibatmı tavzih ve 
tasrih eden Bolivya aef areti, Bo 
livyamn hiç bir zaman kendisi -
ne Atlaı Okyanos'unda bir mah 
reç temin edecek Dantzig kori
doruna müşabih bir koridora ma 
lik olmak iddiasında bulunmadı
ğını beyan etmektedir. Boliv • 
yanın istediği fey, Parage neh • 
rinde bir limana malik olmaktır. 

Vaktile Bolivya Puerto • Gai
bat ve Puerto • Suarez limanla
rına malik olduiundan nehir Ü· 

zerinde muhtaç olduğu bütün 
mahreçlere sahip bulunuyordu, 
fakat bu limanlardan birincisi , 
uf ak bir yük gemisinin bile gi • 
remiyeceği bir bataklıktır. ikin· 

Rusyada sıcak dalgası 
Moskova 9, (A.A) - TaH 

ajansı bildiriyor : 
Hava o kadar, kuru o kadar 

sıcaktır ki, gölgede hararet dere
cesi 35 e çıkmıştır. Bir çok yer· 
lerde bu yüzden yangınlar oldu
ğu, fakat bunların çarçabuk 
söndürüldüğü bildirilmektedir. 

Çinliler Japonlara 
taarruz ediyor 

. Cbang~ai 9 (A.A) - indopa
cıfp~! !Jansı bildiriyor : Çinli 
abalı, dun Cbapcideki sivil Ja· 
ponlara taarruz etmiı!erdir. 

Çlnde dahili harp 
Cbanghay 9 (A.A) - 3 l inci 

komilnist livasının Hankcou 
önOnde bulunmakta olduğu ha
ber verilmektedir. 

88 inci fırkadan bir çok efrat 
düşman tarafındaü geçmiştir. 
Kızıl kuvvetlere karşı yapılacak 
mücadelenin muvaffakıyetsizliğe 
mahkum olacağı zannedilmek
tedir. 

cisine gelince, bu limanın met • 
haline Brezilya hakimdir ve bu 
raya gelen gemiler, gerek girer· 
ken, gerek çıkarken Brezilya 
gümrüklerine uğramak mecbu • 
riyetinde bulunmaktadır. 

Mesela Paraguayın payitahtı 
olan A11omption' a 330 ili. 350 
kilometre mesafede kain bir Ii· 
mana mukabil Bolivya, Paragu· 
aylıların esasen kuvvetli bir au· 
rette yerleımit oldukları Chaco· 
nun kısmından istifade etmele
rine müsaade etmiye mütemayil 
bulunmaktadır. 

Bolivyaya karşı 
lktısadf abluka 
Buenoı Ayres, 9 (A. A.) 

l Nim resmi bir membadan bil • 
dirildiğine göre Bolivya hükiime 
ti Paraguaya kartı harp yapmak
ta ısrar edecek olursa cenubi A· 
merika hükumetleri Bolivyaya 

kartı iktıaadi abloka tedbirine 
müracaata ittifakla karar ver • 
mişlerdir. Arjantin hükumetinin 
Cenubi Amerikadaki diğer cüm 
huriyetlerle bir arada müzake -

reye giriterek Bolivya ile Para· 
guay arasında silahlı bir ihtilaf 

çıkmasının önünü alm:ık için ka 
bulü mümkün zecri tedbirler 

hakkında tetkikatta bulunduğu 

söylenmektedir. 

1 ürk iye .. ltalya dostluğunu çekemiyorlar 

Rodos adasının Anadoluya karşı 
bir üssülhareke olduğu iddıası 1 
Eko d6 Parl'nlo neşriyatına karşı Curoale 

Dltalya gazetesi ağır ve şedit 
bir mukabelede bulunuyor 

Roma, 9 (A. A.) - Stefani Dostluk muahedesinin daha hi· 
ajansı bildiriyor: lamından evvel bet sene müd • 

Giornale D'ltalya gazetesi detle tecdidi deniz hudutlannın 
"ltalya ve Türkiye,, baılığı al • tahdidi müzakerelerinin neti • 
tında neşrettiği bir makalede Ro celenmeaile siyasi ve iktısadi bir 
dos adasının Anadoluya karıı çok sahalarda mühim itilaflar 
bir üaaülhareke olarak kullana ve teıriki mesailerin tahakkuku 
c&i1na d•ir Eche de Parla gaze• akal;lnde '#tlldıbdlitiÜftUt: 
lesinin Rodos mektuplarını ve Frana•ya ihtar 
Londra misakma atfen Fransa· Türk • İtalyan dostluk mua • 
nın cenubi Anadolunun kıy • hedeai bugünkü vaziyet ve bu 
metlendirilmeıi huauaunda ltal • vaziyetten mütevellit mütekabil 
yanın Türkiye ile anlatmasında menfaatlere riayet hususunda 
hiçbir mahzur görmiyeceğine da her iki tarafın yekdiğerine ver· 
İr Tempa gazetesinin 28 - S ve diği teminatın ifadesidir. Naaıl 
3 - tarihli yazılarını mevzuu • Fransa siyasi dostluklarmı mu • 
bahsederek diyor ki: kaddes tutmak isti yona İtalya 

"Türkiye ile İtalya arasında da kendi doatluklanna ayni kıy 
mevcut münuebatta müşkülat meli vermek ve ayni suretle ri· 
ve karıtıklıklar çıkarmak te • ayet etmek azmindedir. Bunu 
,ebbüsünden mülhem ıiyaıi ma hatırlatmak lazımdır ki ltalya • 
nevralar ve telmihler kartıaında nın Türkiye ile aktettiği dost· 
bulunuyoruz. Bu tetebbüs bey· luk muahedesi 'ayni zamanda 
hudedir. Fakat her halde bunu Türkiyenin kuvvetine ve haya· 
tebarüz ettirmek lazımdır. tiyetine ve rejimine ve keza bu 
ltelranın tekzip etti Ol efsane kuvvetin yakın farkın aluh ve te 

ltalya ile Türkiye bundan son rakkiainde haiz olduğu ehemmi· 
ra bu gibi Fransız tezahürlerini yetin layıkile takdirine istinat 
tam bir sükunetle kar§ılıyabilir- eylemektedir. Bu muahede aui 
ler. Çünkü bu iki memleket bu tefehhümlere kat'iyyen müsait 
tezahürlerin manasızlığını ve değildir. Şurasını da hatırlatmak 
bilha11a Türk • ltalyan dostlu .. isteriz ki 1931 kinunuaaniıinde 
ğunu ve bu dostluğun yakın Türkiyenin Avrupa ittihadı tet· 
farkta tesis ettiği ve teminat al· kik komitesine girmesi mevzuu 
tına aldığı siyasi vaziyetleri ia • bahsolduğu vakit ltalya, Türki
tihdaf eylediğini pek ali müd • yenin mezkur komiteye girmek 
riktirler. Gazinin münevver ve hakkım haiz olduğunu müdafaa 
ihyakir eserile tamamen yeni • etmif, Fransa ise bilakis Türki
leten Türkiye, milli duygusu ile yenin Avrupa menafiinden ve 
müftehir silahlarile ve dahili in· münaaebatmdan hariç tutulma • 
tizamile kuvvetlidir. Binaena • aını iltizam eylemişti. İtalya bu 
leyh her hangi bir taraftan an açık ve tefriki mesai siyasetin • 
ıızın çıkacak hadiselerden ve do den geri dönemez. Türk • ltal • 
lambaçlı manevralardan kork • yan anlatması her iki memleke· 
maz. Türkiyenin tekrar hayat tin menafiine uymakta ve Akde 
bulmaktan aciz olduğu efsanesi nizin ıark kısmı ile Balkanlarda 
ni reddetmekte birinci gelmiı o· bir kuvvet ve istikrar unsuru ol 
lan ltalya 1928 nisanında M. Mu maktadır. Binaenaleyh bu an • 
solininin Milano mülikatile ye • laşma aleyhinde yapılan ihtiyat· 
ni Türkiye ile açık kat'i ve aağ • sız gürültü ve manevralar, bu an 
lam bir anlatma ve teşriki mesai latmanın evvelce Avrupanm en 
tesisine teıebbüa etmit ve bu iti- buhranlı ve en tehlikeli mmtaka 
laf ve tefriki meıai mayıs 1928 aı olan bu yerde ibdaı ve ida -
tarihli dostluk muahedesile ta • me ettiği siyasi ve iktısadi niza· 
hakkuk etmittir. ltalya bu yol· mı bozmak tetebbüaüne delllet 
da ilerlemiye azmetmiıtir. eder.,, 

Cihan iktıs 
Konferansı 

b at' l Ba~makalcmizdcn ma a 
' . . at tel 

tam bir emniyet ve ıtını 
edecek kuvvette değildir. . 

Eğer hakikaten bütün ' 
iktıaadiyatını sarsan buhran 
aeleai üzerinde beynelmilel 
tedbirler aranacak ise bu bu 
na sebep olan amillerin aytl.; 
toplanacak konf er anıta tetki 
münakaşa olunması, her nıe 
k t . b"t" ·11- kuvveti e ın u un mı ı d 
böyle bir konferans tarafın 
verilecek kararları takviye)'• 
metmit olması, nihayet b~ 
feransın müzakeratından 

di buhran ile uzaktan 'Ve 1 
dan münasebeti bulunan hiç 
meselenin hariç kalmanıal1 

zımdır. 

Bu nokt:ıi nazardan Atll 
ayan meclisi hariciye ene" 
reisi Borah'ın hakkı vardır· 

Bir cihan iktısat konf 
toplanacak. Fakat bu konfet 
ta ne harp borçları, ne de 
nelmilel gümrük usulleri, °" 
teslihat masrafları konutu 
~k. O halde bu konf eran.111' 
nuşacağı fey sadece para 
lesine münhasır kalacak, d 
oluyor. Bu kadar mahdut 
mevzu üzerinde faaliyetini 
dit etmeğe mecbur olan bu 
feransa • Amerikalıların d• , 
hil olmasına rağmen .. cih.ıt ~ 
tısat konferansı demek dOJ 
mudur? 
. Vakıa beynelmilel para ~ 
lesi ehemmiyetsiz bir it dei~ 
Bilhassa altın ve gümüt m~ 
sinin cihan buhranında biUj; 
teairi vardır. Gümüf, altın fil 
peynelmilel naki\ -· O:J/ırJ 
kabul edilebilirse ve altın ~ 
ni beynelmilel ihtikar m•? 
olmaktan kurtarılırsa iktııad~ 
aleminde büyük faydaları ti! 
caktır. Ancak 9unu da unu j 
mak icap eder ki para m~I / 
ni bu tekilde halletmek kol•f tjiJ 
madığı gibi halledilmit ol": _A 
cihan iktısadi buhranına ~ 
her §ey yapılmı§ olmıya~ 
AnJaıılan o dur ki ölüm döt bJ' 
deki dünyanın derdine çare~ 
mak için batına toplanm•! -4 
siyaset doktorlan hastayı 1'1P"t 
racak ilaç bulmaktan ziyad;; 
mit tırıngasile onun ııtlJ'~ 
mümkün olduğu kadar ı-~~_r 
mül kabiliyeti vermeğe çalı,.,... 
tadırlar. 

Mehmet~ 
Şllkrii Kaya 8' 

DUn Zonguld•I• vard••f}"" 
Zonguldak 9 (V AKIT) "' 8ff 

biliye vekili Şlikrn K~Y~0tı' 
maiyetile bu sabah gel.dı. eJdi~' 
makamları ziyaret ettı. 8

1 
,tt" 

ve fırkada halkla basbOh• 0~ 
Belediyenin ziyaretinden 

1 

Devreğe gitti. ~~ 
Avdetinde madenleri tıj,f: 

fi ..t 
edecel\ tir. Yarın BartaD• ,,,dr 
ranboluya gidip akf81111

1 1' 
edecektir. Perşembe .ı0° d•"'' 
karaya do~ru seyaha111• 
edecektir. ~ 

Sovyet • Fenlandly• ,..o..-sa" -
Moakova, 9 (A. A.) _,,~•~ 

. tr- . .-
yet F enlandiya adem• . -" 

·ııtJS 
ve uzla!ma muahedel~rt ~~ 
saddak nüshaları buguo.., alt' 

J""•" ' vada teati olunmuttur· ;; 
deler huıün mer'iy:ete 1 
ledir. 
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[ Sergide 1 

Yerli mallar 
Bir Rus nıuborrlrl 
nasıl g6rilyor 

ı_ Dardfinc.. ı· 
"•Paruna u. !_er ı mallar sergisi 
knı gittik giinu Y_aklaşdıkça hal
'•ibetile 'e çogalan allka ve 
Dtın le ar1ılaş111aktadır. 

Yaret d şama kadar sergiyi zi· 
'lnuıture Bnler 158,3000 zü bul
tarıbuı • u r•kkarna nazaran Is
•ergi • f_ehri nilfusunuo yarısı 
Sera-'f1· zıyaret etmicı olacaktır 

~·Yt d·· b' ... ' 
\le ltıub f un ır çok meb'uslar 
Seyfi a aza . umum kumandanı 
Sergi P~ş~ z1yaret etmişlerdir. 
tayin d e oras~·on birinciliğini 
hu •abe hecek bitaraf juri heyeti 
topları a saat 10 da sergide 
Ceği 1

1k.~d ve jürinin tayin ed.!
dekor c 1 e sergide en güzel 
tiııcj ,,:s~o? ~a.pan firma!arm bi-

Oek ıkıncısı tayin edilecektir. 
Ctk i:ra9yon birincisine verile· 
bir 'Küt' he ikincisine verilecek 
llııanıu'a 8 ya azim çini fabrik2sı 
tır. l( hodan vazo hazırlanm1ş
birer ~P~aların boynuna gümüş 
~İfdikı!ı:aka ile ne maksatta ve
)•tııı rı ~azıtmıştı~; Kupalar 

Da ~erasımle verııecektir. 
bitı. b· üncü yerli mallar serg:si
tlekt .~ hafta içinde sarf edilen 
bir r:k• cereyanı şayana dili kat 
~d~ ~aın gös'ermektedir. Ser
l'ty,11 bır. haftada sarfedilen ce-
Şth ~ı~ctarı 8 J 75 ki!ovattır. 

du11 b.1rnızde bulunan bir ecnebi 
k,0 ır. ınubarririmizle göıüşür
tay/etla. mallar sergisi bak kında 
•Ute~'kdıkkat bazt fikirler ileri 

....._ e şöyle demiştir: 
dıy, Sergiyi ben de uzun uz.a
tiyi leıdim. Geçen seneki ser
dtth e gezm "ştim. Aradaki fark 
bnl'nııkl göıe çarpacak derecede 

ıı. lUr. 
Qır d TN llırth· sene e urk sanayıımn 

~ll~·1ın bir inkişafa mazhar o\
~rı P.ıubaklcakhr. Fakat bunu 
y~ak iç'n bundan evelki ser-
'~ g~ mllş o mak lazımdır. 

tı.iıı • bu bile Türkiye sanayii-
'•tibltıkişaf derecesini kat'i ve 
~lfj 3ıarak seyircilere anlatmağa 

Se ~iildir. 
bir rgı şimdiki halde muvakkat 

~' J~~a!.l için mubtelıf mağaza 
'llJ)la anları bir bina dabiJioe 
~dır.~' bir nevi pazar veya çar
~be ~tli mallar sergisini her 
~i, .. açlllakta takip edilen gaye 
r~t ~alnız satış ise bu usul ga
•'aitıitı U\tafıktır. Fakat sanayi bir
'kdir ~ört senedenberi şayanı 
~-J- bır faaliyet g~sterer~k aç 
t~'•ia:U\"affak oJdugu s:_rgılerin 
C -~ e Yalnız .atışı düşunmedi
lttı 6rrıb~ :z.arnanda Türk aanayiinin 
tıt~~h, tıyet rejiıni sayesinde 
~~ttr r olduğu inkişafı halka 
it~ :z lbek rnak1adını takip et· 
J'tll •tınıodayım. Vilcude geti· 
~Qlilta~ergide sırf bu noktadan 
~!\ltıd 1~rıe bazı eksikliklerin 

t ~ta Ugu derhal anlaşılır. 
~~'be el~, evvelki sergileri biç 

)~ b' lbıı bir Türk gencinin ve
iİti ır ecnebinin bu sentki ser- · 
~ li~Ctdi_ğini tasavvur ediniz. 
~-~ •eatet~n 1 ürk sapayiinin bir 
~ bir ~k~çinde inkişafı hakkın-
h ll11~d· ır eermiyc geleceğini 
~ı. ltltiı~~r musunuz ? Halbuki 

ıt kaı •ın eksiği tamamlamak 
~ s,n, ~y bir şeydir. 
~ Qrk Yı birliğinde her halde 
t~ ieı:·~~Yii, fabrikalan bakk.n
) •t~ 80

1 
hder buluoacakbr. Ser-

,... n on . . d T" k' ~e , ıene 1çın e ur ı· 
1\ •en:nayii? geçirdiği inkişafı 
~ l'ıta •d Jenıden açılan fabr1ka· 
~~~llltr~tleri, . cinsleri, istihsalat 
t,~ '. I> kgr.!'fıkler, levhalar ha
i,l. dırde e al~ konulabilir. Bu 
~,'''de d •ergı~en terbiyevi bir 
!~~ti Relec:~efrn!n edilebilir. Bun
l)i ttterd aıde bir çok mem-
.. ~j' t,kdi:' ~~sela Rusvada gayet 
~ti~~ ıay: .ıl~iştir. Orada yeni 
~-~d(lı }'a ~ın e temin edilen 
ı~.,le •okakı ıı d sergilerde değil, 
~İt flYet ar a lAvhalar, afiş-

' canlı olarak göıte .. 

VAKiT 

1 OIDID Haberleri 
Adliye vekili bu akşam Ankaraya gidiyor 

Edirnede yapılacak yeni hapisane 
Mahpuslar seviyelerine göre tasnif edilecek, 

ayrı koğuşlara konulacaklar 
Adliye vekili Yuıuf Kemal B. 

bu akşam Ankaraya gidecektir. 
Vekil Bey, lıtanbulda bulundu· 
ğu müddet zarfında adliyeyi ala· 
kadar eden muhtelif itler üzerin· 
de mefgul olmuftur. Bunlardan 

biri ve belki de en mühimmi E· 
dirnede yapılacak olan hapiıane· 

dir. Hapiaaneye kalbolunacak o· 

lan ve Yanık kışla ismini tafıyan 

binanın projeleri hazırlamnıftn-. 
Yapılan tahminlere göre bina, 
rahat ve serbest olarak 1200 -

1500 mahpusu istiap edebilecek

tir. Binanın bir kısmında munta-

Sovyet 
M Utebassısları 
Şehrimize gelmeleri beklenilen 

Sovyet mütahassıs1arı dün de 
gelmemişlerdir. Mütabassısların 
yarın sovyet bandıralı Ziriyanin 
vapurile gelec~kleri anlaşdmak

tadır. Mütahassıs'ar on iki kişidir. 

Adil 8. şehrimizde 
Gümrük ve inhisarlar vel<ileti 

müsteşarı Adıl Bey dün sababki 
trenle, inhisarlarıo birleştirilme
leri meselelerile meşgul olmak 
Ozere şehrimize gelmittir. 

inhisar idarelerinin Anadolu 
ve Trakya ıubelerine ait rnemur 
kadrolarının hazırlanmasına de
vam edilmektedir. Isnanbul kad
rolara Ağustosun on beşinde 
tebliğ edilecekfir. 

Hastanelerde birer 
külUpane yapılacak 

Beynelmilel şehirler birliğinin 
Mayıs ayı zarfında yapdan içti· 
mamda hastanelerde okuma let· 
kilitı yapılması için belediyeler 
nezdinde teşebbüsler yapılması 
ve bu gibi faaliyetlerden birli
ğin haberdar ediJmesi kararlaş
tırılmııhr. 

Istanbul belediyesi bu teıeb
büsli memnuniyetle karıılamııhr. 
Gelecek seneden itibaren şehir 
deki büyük hastanelerde birer 
ktiçük kütüphane teıisiue Ye has· 
taların bunlardan iatif ade etme
lerinin teminine çalışılacaktır. 
Hastanelerde hastalıklardan ko· 
runma çarelerini gösteren kitap
larla eğlenceli romanlar ve ga
zeteler bulundurulacaktır. 

zam bir hastane yapılacak ve bu
rada çocuklara mahsus bir ma· 
hal ayrılacaktır. 

Yeni hapisanede ayrıca bir 
müıahedehane bulunacaktır. Ha
pisaneye konulacak mahpus bu
rada ahlaki, içtimai' seviyelerine 
göre tasnife tabi tutulacaklardır. 
Cürüm işlenıeği kendine meslek 
ittihaz eden nıücrimlerle, kazaen 
cürüm işlemiş kimseler ayn ayn 
koğuflarda bulundurulacaklar· 
dır. 

Edirne hapisanesinde mahpus· 
larm munlazanı atelyelerde ça• 
lıştırılması da düşünülmektedir. 

Adliyede: 

Kaçakçılıktan 
Mahkt\mlyet 
Hendelde Güldibi kariyesinde 

ev:nde 24 kilo kaçak tütün bu· 
lunan Süleyman Tevfik efendi 
dün dokuzuncu ihtisas mahke· 
mesinde altı ay hapis ve 125 
lira para cezasına mahkum edil
miştir. 

Üzerlerinde 400 çakmak ta,ı 
bulunan üçüncü kolordu vezne• 
darı Halil bey ve berber Faik 
efendinin muhakemeleri dün ih· 
tisaı mahkemesinde görülmüştür. 

Mahkeme Halil beyin üç ay müd-
detle hapsine ve .oıemuriyetten ibra· 
cına, Faik efeddinin bir ay hap
sine karar vermiştir. 

Dirhem ç:ılan 
Bir sabah namaıı çıkışında 

Mehmet Efendinin . <!Ukl<anına 
girerek terazi ve dirhemleri 
çalmaktan suçlu 64 yaşında Ali 
oğlu Mu.stafanın muhakeme.si 
dün Uçüncü cezada bitirildi ve 
maznun iki ay hapse, bu kadar 
müddette emniyeti umumiye 
nezaretinde bulundurulmaya mah
küm edildi. Mustafa iki aydan
beri mevkuf bulunduğu için ser
beıt bırakıldı. 

Bir yankesici altr ay hap•e 
mahkOm edildi 

\ 

Madam Yuvamn yankesicilik 
suretilc çantasını aşsrmaktan 
ıuçlu Baki dün üçüncü ceza 
mahkemesince altı ay hapse 
mahkum edilmiştir. Baki bu ka
dar miiddette Emniyetiumumi· 
ye nezareti altında bulunduru· 
lacakbr. 

\ 

Projede imalathane için yer ay

rılmıttır. Burada çalıtmak mec
buri olacaktır. Her mahkUm, 
kendisinin en çok verimli olaca
ğı itlerde çalıttırılacaktır. Bu it
ler, ayni zamanda o mahkUm1a

rın en çok faydalarını mucip ve 

kendilerini ıslaha götürecek ma
hiyette olacaktır. Mahpuılara 

hapisane tarafından takdir edi
lecek bir yevmiye de verilecek
tir. 

Vekil Bey, bir kaç gün sonra 
tekrar dönecek ve bir müddet 

ıehrimizde istirahat edecektir. 

KalemkArhır 
Cemi yetinde 
Sıvacı, boyacı ~~ kalemkarlar 

cemiyeti dün toplanarak yeni 
idare heyetlerini seçmişlerdir. 
Yeni heyet riyasetine Hasan, 
azalıklara Mes'ut, Dimitro, Ab· 
dullab ve Hüseyin Efendiler 
seçilmişlerdir. 

lstanbulda 1:-u işle uğraıan 
yedi bin san'atkar Yarıa da ye· 
ni teşekkül eden bu cemiyete 
ben(iz 700 aza yazılabilmiştir. 

Maamatib cemiyet bu işle 
uğraşanları tamamile cemiyete 
yazmak için her türlü tedbire 
tevvessiil etmiye karar vermiş· 
tir. Çünkü san'aUan olmayan 
birçok kimseler inşaat yerlerine 
san'atkAr imiş i'ibi sıirerek hır
sızhklar yapmaktadırlar. Bundan 
başka cemiyet san'atın ihyasına 
da çalışacaktır. 

Yeni bir limon 
Kaçakçılığı daha! 

Limon ihtikarından dolayı tah
ta muhakemeye alınan liman kıra· 
lı hakkında yeni bir kaçakçılık 
ihbarı yapılmışhr. Buna nazaran 
kırahn gümrükten binlerce 
sandık limon kaçırdığı iddia edil
mektedir. Bu miihim kaçakçıhkta 
kendisinden başka dokuz kişi
nin de alakadar olduğu ileri sü· 
riildüiünden tahkikat derinleş
tirilmiştir. 

Dahllfye, beled.ye bUtçeal 
hakkında malOmat istedi 

Dahiliye Veklleti tetkikt e
mekte olduğu belediye bütçesi 
hakkmda üçüncü defa olarak 
bazı sualler sormuştur. Bu sual
lerin cevabı bir hafta zarfında 
hazırlanıp yollanacaktır. 

ll~ll_e_m_ı _e k_e _t _B_a_b_e_r_ı_e_r_ı _J
1 

Erkek kıyafetinde lzmlrde incir bayramı Posta soyan şerirler 
Bir kadın tutuldu yapılacak yakalandılar 
İzmir-burada zabıta erkek kı· lzmir, 9 (A.A) - Şehrimizde Bitlis - Muş yolunda posta 

yafetinde ge~en bir kadını ya- incir işlenecek mağaza ve depo- soymak cür'etinde bulunan şe· 
kalamııtır. Memur yolda bazı te- farın temizlenme faaliyetine ha- rirler Nemrutdağı eteklerinde 
laşh hareketler yapan iki ıahıs- rarctle devam edilmektedir. in- kendilerini takip eden jandar-
tan şüpie etmiş ve bunları cir mahıulüoün şehrimize indi- mamız'a karşılaşmışlar ve dur 

k k ı .. .. rildiği gün mutat olduğu üzre emrine itaat etmedikleri ve bi-
ara o a goturmüıtli. Karakolda bayram yapılacaktır. lakis ateş ettikleri için jandarma 

bunlardan birisinin kadın oldu&u 1 . . 1 . . k d h tarafınd"n mukabele görmu··ş'ıer-. ncır ışçi erının ay i, ma su- ... 
hayretle g8rlilmllşUir. Kadınan ı.. b . . t• 'ld" dı"r. Netı'cede ş"rı'rlcrden bı'r ka-un fe rımıze ge m ıği gün ya· ... 
fizarinde bir de kasatura çıkmıı- pılacak ve ertesi gün iş başma çı ölmüş, diğerleri yakalanmış-
tır. Kadın isminin Nazmiye oldu- geçilecektir. Geçen seneden mü· tardır. 
ğunu, hava almak için arkadaşile devver elde incir kalmamıştır. nisbetle daha nefis olarak yetiş-
gezmiye çıktığım söylemiştir. incir kurdu mücadelesi için ahnan miştir. Bu sene incir rekoltesi 
Zabıta ehemmiyetle tahkikata tedbir sayesinde bu senenin in· 28 ile 30 milyon kilo olarak 
devam edıyo,. cirleri kurtsuz ve ieçen senelere tahmin edilmektedir. 

Savfa 3 

1 Ticaret 

iptidai maddeler 
Yen ı ıu o afiyet 

listesi geldi 
Sanayi müesseseleri için beş 

senedenberi tatbik edilmekte 
o '. an iptidai maddeler maafiyeti 
müddeti ~5 temmuıda bitmişti. 
O zamandanberi alakadarlar yeni 
maafiyet listelerinin gümrüklere 
gelmesini bekliyorlardı. Listele· 
rin gecikmesi sanayi erbabını 
müşkil mevkide bıraktığından 
şehrimizde sanai noktadan ehem
miyetli bir bubran başlamıfh, 

Yeni maafiyet listesi evelki 
"kşam gümrükler Başmüdiriye-
tine tebliğ edilmiştir. AlAkadar
lar derhal vaziyetten haberdar 
edilmişler ve liste mucicince mu
ameleye girişmişlerdir. 

Bu suretle bu buhran da bit· 
miştir. 

Buğday stloları 
Ticaret odası silolar hakkında 

tetkikat yapmaktadır. Anadolu
nun mubteıif yerlerinde satın 

alınacak buğdayların toplama 
yerlerinden birisi de burası ol
duğu cihetle oda şehrimizde ka~ 
silo bulunduğunu ve bunların ne 
miktar buğday alabileceğini tes
bit edecektir. 

LUzumundan fazla ec· 
nebi mütehassıs var 
Bazı fabrikalarda lüzumundan 

fazla ecnebi mUtehasıısı olduğu 
alakadarların nazarı dikkatini 
celbetmiştir. Sanayi müdürlü,2U 
ve sanayi müfettişl;ği bu husus
ta esaslı surette teftişata baş
lamışlardır. 

Almanyaya oönderdıaımız 
UzUmler iyi fiyatla sabhyor 

Almaoyaya ihraç ettiğimiz il· 
zümler orada çok iyi fiatlarla 
satılmıya başlamıştır. AJmanyaya 
üzüm göndermiye devam ed"le-
cektir. Diğer taraftan Fransaya 
kavun ihracı için hazırhkJar gö· 
rülmektedir. 

Beynelmllel sergiler 
Milıino ve Pariı sergilerinde 

teşhir edilen eşyalar don gelmiş· 
tir. Bunlar Parıa sergisine gön. 
derilecektir. 

Bufjday fiatlarm 
Dün 17 vagon buğday gelmiş

tir. Dan buğday fiatları sek'z 
kuruş üzerinden muamele gör
mektedir. 
Zonguldakte kömUr lstlhaaUih 

Ereğli ve Zonguldak havzai 
fabmiyesinin 922 Haziran ayı 
kömür istibsalah yekünu 7939 
ton 150 kilodur. 

Geçen sene aym ayda bu mik
tar 17939 ton 580 kilodan iba
retti. 

Hariciye vekili 
lzmire gitti 

Hariciye vekili Tevfık Rüştü 
Bey dfin refakatinde Hariciye 
hususi kalem miidürü Refik 
Amir Bey olduğu balde saat 1 l 
de kalkan Izmir vapurile Izmire 
hareket etmistir. 

T evfık Rüştü Bey lzmirde vali
delerinin yanında bir hafta ka-
dar ka1ac3k, sonra şehrimize gc- • 
lecek veya doğruca Ankaraya 
gidecektir. 

Tünel bacasının ku
rumlarından şikayet 

Tünel c:varında oturan baıı l 
a~artıman sahipleri Belediyeyej 
muracaat ederek Tünelin baca• 
smdan çıkan dumanlardan veı 
kurumlardan şikayet etmişlerdir. 
Şikayetçiler. be canın kurum ve 1 

duman neşretmiyecek bir şekil· 
de tadilini istemişlerdir. 



Sayfa 4 

Bir Sui istimal ! 
Uncuyan Apartımanı hakkını kaybet· 
miı bir mübadil dosyasile mi alındı ? 

VAKiT 

Bitler 
Başvekllllğe ciddi 
surette namzet! 
Berlin, 9 (A. A.) - Havas 

ajamımn muhabiri bildiriyor: 
Geçen hafta Hitler ile von 

Şleyfer arasında vukubulan mü
lakatların bırakmış olduğu in
tiba, Hitlerin Almanya başvekil 
ilğine namzetliğinin mutlak su • 
rette ciddi olduğu ve muvaff akı 

Beyoğlunda Kalyoncu kullu· 
iunda Hammal batında (Uncu· 
yan apartımam) denilen bir bi· 
na vardır. Bu bina hükUmete ait 
emvali metrukeden olduğu halde 
son zamanlarda tasfiye kanunile 
hakkını kaybetmif bir mübadil 
ÖOsyasma istinaden evvelce sey• 
yar iskan memurlarınca muha• 
~irlere verilmit emlak vaziyetin
tle gösterilerek bazı kimseler ta• · 
rafından ele geçilrilmit olduğu, 
bu suretle bu binayı ele geçiren• 
ler tarafından da çok dun bir fi. 
atla başkasına devir, yahut ter• 
hin edilmek üzere bulunduğu 
bildirilmektedir. Binaenaleyli, 
~mvali metruke itlerinde yeni· 
Clen meydana çıkan sui istimal 
rivayetlerinin tahkiki için ismi 
geçen bu apartmıanın hükUmet· 
çe hukuki vaziyetini tetkik etmek 
lazım gelmektedir. 

ı yetle neticelenmesi muhtemel bu 
lunduğu merkezindedir" 

Yalnız tasrih edelim ki Uncu· 
yan apartımanı mevzuu bahis su· 
i istimal meselesinde bir misal· 
öir. Bu misalin de pek çok em· 
sali bulunduğu iddia edilmekte· 
'dir ve gene rivayet edildiğine 
göre bu kabil sui istimal itlerile 
alakadar olan tebeke sadece bir 
tane değildir. Muhtelif isimler 
altında bir kaç grup bu gibi it· 
lerle metgul olmaktadır. 

Dün yazdığımız veçhile bu sui 
lstimaller vektile bazı muha
cirler tarafından malalmak için 
hükUmete vaki olan ve fakat is'af ı 
olunmıyan, nihayet son tasfiye 
kanunu ile hükümsüz kalan mü
racaat dosyalarının eski sahiple
rinden yüz, ~z elli liraya aatm 
alınarak yapılamaktadır. iskan
daki dosyalarını satan muhacır· 
lar ayni zamanda bir de vekalet-

.- 'Unciyan aparbmam 
name vermektedir. Bu vekalet
nameler ile dosyaları ellerine a
lan kimseler bu vesikalara isti
naden emvali metrukeden mal 
almak çaresini bulmaktadır. 

Şu halde hükumetçe tahkik o· 
lunacak mesele şudur: iskan da
irelerinde son · sene zarr(nda in
taç edilmit kaç dosya vardır? 

Bu dosyaların sahipleri kimler
dir? Bu dosyalar ile alınmış olan 
mallar bügün kimlerin elindedir? 
Bu malların timdiye kadar geçir
diği hukuki vaziyetler hakikaten 
dosyalarda gösterildiği tekiller 
ile mutabık mıdır, değil midir? 

Diğer taraftan noterler nez
dinde bu kabil iskan itleri ile a
lakadar kayıtlar da tahkik me· 
murlarını pek iyi tenvir edebilir. 
Çünkü iskandaki do.ya alım aa· 
tınıı muamelelerinin hep noter• 
ler vasıtasile icra edildiği temin 
olunmaktadır. 

Ermeni papazlarıJ Komiserlerin 
Cüppeleri imtihanı 
Kaldıracaklar Başlıyor 

Erivan ciYarında bulunan Eçim
yaıin kasabası blltün Ermenilerin 
Ruhani merkezidir ve burada 
bulunan Katogikoa bütün Erme
nilerin baş patriğidir. 

Eçinıiyazın Katogikosu beşinci 
Kevork Surenyan bundan bir 
buçuk sene evvel ölmüş ve yerine 
halefinin intihabı liıım gelmişti. 

Bu intihabın 1 O teşrinisani 932 
de Eçimyazinde yapılmasına karar 
Yerilmiştir. 

Bu intihaba Ermenilerin bu
lunduğu her memleketten birer 
heyeti murahhasa iıtirak ede
cektir. 

Türkiye Ermenileri de birisi 
ruhanilerden olmak üzere beş mu· 
rahhas gCSnderecek, murahhas· 
lan Patrikhanedeki ruhani ve 
cismani meclislerden mürekkep 
olan muhtelit meclis intihap ede
çektir. 

10 Teşrinisanide Katogikos 
intihabı yapıldıktan sonra umum 
Ermeni Kiliseleri kongresi top
lanacaktır. 

Bu kongrenin Ermeniler için 
çok mühim kararlar vermesi 
muhtemeldir. Burada papasların 
artık evlenmesine müsaade edil
mesi ve yirminci asırda garip 
bir manzara teşkil eden cüppe
lerin kaldırılması karar altına 
alınacaktır. 

Ermeni mahafilinde devam 
eden bir şayiaya göre lstanbul 
Ermeni patriği Naroyan Efendi· 
nin Katogikosluk makamına inti
habı kuvvetle muhtemeldir. 

Naroyan Efendi bu kongreye 
gitmiyecek Ye reyini Eçmiyazin
deki piskoposlardan birine vere· 
cektir, 

Bundan epeyce evvel yeni po
lis teşkilitma başlanacağını, bu

na göre polis müdürlerinin un
vanlarının Emniyet müdürlüğüne 
tebdil olunacaaını yazmıştık. 

Haber verildiğine göre polisler 
üniformalı ve üniformasız olarak 

iki kısma ayrılacaktır. Kadın po· 
Jisler üniformasız olacaktır. Bu 

arada polis üniformalarının de

ğiştirilmesi de dütünülmektedir. 

Gene bu teıkilita göre komi
serler, birinci, ikinci, üçüncü sı

mfa ayrılacaktır. Bunun için bu 

ayın on beşinden itibaren imli· 
hanlar yapılacaktır. 

Bu sene şehrimize geçen 
senekinden fazla seyyah geldl 

Bu sene limımmıza 15 seyyah 

gemisi gelmiştir. Bu gemilerin 

getirdiği seyyah adedi geçen se· 

neye nazaran daha fazladır. 
İlk defa olarak bu sene Bal

kanlardan lstanbula pek çok 
seyyah gelmiştir. Buna da Bal

kan konferansları münasesetile 
şehrimize gt:len murahbaslann 

memleketlerine döndükleri za

man lehimize yaptıkları propa

gandaların büyük bir imil oldu

ğu anlaşılmıştır. 

Belediye önilmüzdeki sene Bal

kanlardan ve Mısırdan seyyah 

getirtmek için faaliyetle çalışmı

ya karar vermiştir. 

Baıveki.leti ele geçirmek ka
rarını vermiye Hitleri mecbur 
edenler, mumaileyhin muavin
leridir, fakat §İmdi bizzat ken • 
disi de bu maksat için büyük bir 
gayret ve faaliyet sarf etmekte -
dir. 

Hitlerin Almanya hükumeti 
nin idaresini ele almak için şim 
di her ıeyi yapacağını mumai
leyhin tabiatı itibarile müşave -
relerinde biraz kararsız ve fa • 
kat icraatında büyük bir faali • 
yet gösterir bir adam olduğunu 

gözüne getirmek kafidir. 
Esasen Hitlerin elinde kuv -

vetli bir delil vardır. O da şu • 
dur: 

Nazilerin müzahereti olma
dıkça timdiki hükUmet, memle • 
keti ancak hatin bir askeri dik
tatörlükle idare edebilecektir. 
Halbuki Hindenburg, böyle 'bir 
şeyden bahsedilmesini bile iste • 
memekte.Jir. Ve böyle bir dikta
törlüğün neticelerini derpiş et
mek çok müşküldür. Buna muka 
bil, Hindenburg, memleketin i • 
daresini müfrit milliyetperverler 
fırkasının reisine tevdi etmemek 
için mücbir bir sebep görmemek 
tedir. 

Mütarünileyh, bilha .. a hUka 
metin, "Reisicümhur hükumeti,, 
olarak kalmasını, yani bir fır • 
kanın diktatörlüğüne tabi olma
masını arzu etr.ıektedir. 

Hitler kabinesinde diğer fır· 
kaların da hükumette rey ve iş 

tirakleri olmak için kafi miktar
da Hitlerci olmıyan nazır bulu
nacaktır. 

Bittabi M. von Şleyter, milli 
müdafaa nazırlığını muhafaza e 
decektir, M. von Neurath da ha· 
riciye nezaretinde ipka edilecek 
tir. Fakat M. von Papen her hal
de açıkta kalacaktır. Başlıca si 
yaset liderleri kanunu esasi şen 
liklerine ittirak etmek üzere 
Prusya payitahtına avdet ede
ceklerinden bu hafta kat'i ma
hiyette mükalemelere devam e
dilecektir. 

Weimar kanunu esasinin yıl 
dönümünün açıktan açığa sal • 
tanat prensiplerine taraftar bir 
dahiliye nazın tarafından tes'it 
edilmesi hali hazırdaki fuunun 
bir istihzası olduğu gibi bu me
rasimin Weimar kanunu esasi
sinin en azılı dütmanlanndan 
mürekep bir hüki'ımetin teşek

külünü ihzara matuf mükaleme
lerle muhat ve müterafik olaca· 
ğı da az calibi dikkat hadiseler
den değildir. 

Alman sefiri Yalovada 
Alman sefiri Her Nadolni dün 

ismet Paşa hazaetlerinin daveti 
üzerine Y alovaya gitmiş ve 6ğle 
yemeiini Başvekilimiıle birlikte 
yemiştir. 

Evvelki glln Yalovaya giden 
ve baıvekilimizle bir mülakatta 
bulunan SoYyet sefiri Suriç yol
daı şehrimize dönmiiştür. Sefir 
evvelki akşam Reisicümhur Haz
retlerile birlikte Sakarya motö
rile Büyükadaya kadar gelmiş, 
oradan da Seyrisefain vapurile 
latanbula dönmtıetür. 

ithalat ve ihracatımız 

Türk ve Yunan limanları 
arasında bir mukayese 

izmir ihracatı azalmamıştır, uınutıl 
bir kanaate tercüman olan bir YunaJ1 
gazetesinin iddiası kısmen yanhetııı 

Hestia gazetesi, Türk ve Yu
nan limanlarından bahsederken 
Türk limanları hakkında şu nok
tai nazarı yürütüyor: 

Harpten sonra, İzmir ve İstan
bul, liman olarak inkıraza uğra
mışlar, buna mukabil Yunan li
manları süratle inkişaf etmişler
dir. Bunun sebebi barizdir. Yu-
nanistan harpten sonra fevkala
de artan deniz faaliyetinden baş
ka, Pire ve Selanik limanlarını, 
transit beynelmilel ticaretin işi

ne yarıyabilecek şekilde tanzim 
etmişlerdir. 

İstanbul ise, ynei Türk cüm
huriyetindeki yeni vaziyeti ile, 
harpten evvelki nüfusunun yarı
sını kaybetmiş, üstelik evvelce 
geniş bir imparatorluğun limanı 
olan bu şehir, arazi itibarile kü
çülmüş olan bir devletin limanı 

sıf ati le de eski ticari ehemmiye
tini kaybetmiştir. 

lzmire gelince, bugünkü nüfu
su harpten evvelkinden daha az-

Poliste: 

Ev sahibi uyanıcan harsız 

tabanlan kaldardı 

Fmdıklıda Pürtelaş Hasanefen
di mahallesinde oturan mühen
dis Halis Edip B. evvelki gece 
evinde uyurken birdenbire bir 
'ürilltll du) muı ve utanınca. 
meçllul l>ir şansin peİıcereCl'en 
girmeğ'e çahıtıgı~I ' gor"'müştür. 
Hırsız, görüldüğünü anlayınca 
kaçmıştır. 

Bir alacak meselesinden 

Kasımpaşada oturan boyacı 

Ahmet isminde biri bir alacak 
meselesi yüzünden Fuat isminde 
birini batından yaralamıştır. 
Bir bekçi tarafından vurulan 

adam hastanede öldU 

Bir kaç gün evvel Çenberli 
taşta bir hadise olmuştu : Şoför 
Nuri isminde biri iki yabancı ile 
kavğa ederken . bekçi yetişmiş 
ve kavğacılar bekçiyi gürünce 
kaçmıya başla:-.ıışlardı. 

Bir aralık şoför Nuri geri 
dönmüş ve kendisini takip eden 
bekçiye bıçakla hücum etmek 
istemitti. Bekçi şoförü korkut
mak kastile tabancasını ateşle
miş, fakat çıkan kurşurılardan 
biri Nuriyi ağır surette yarala
mıştı. Şoför Nuri aldığı yarala
rın tesiriıe, kaldırıldığı Cerrah
pafa hastanesinde ölmüıtür. 

Karpuz hırsızlığı ! 
Üsküdarda sandalcı Ali Os

man, Salacık iskelesinde Hacı 

Mehmedin yelkenlisinden 140 
kavun çalarak Sirkeciye getir· 
mİf, Rüsumat memurlarından 
ihraç tezkeresi aldıktan sonra 
gene Salacığa götürerek satma
ya başlamııtır. Salacıkta kar
puzlardan şüphe edilmiş ise de 
Ali Osman tezk$reyi göstermif, 
tezkereli bir malın hırsızlık ola
mıyacağını bağıra, bağıra söyle· 
miştir. Fakat biraz sonra Hacı 

Mehmet Efendinin geldiğini gö
rünce dayak yiyeceğini anlamıf, 
satamadığı 70 kavunu ve sanda· 
lını bırakarak kaçmıştır. Giditi, 
o gidiştir. Zabıta Ali Osmam a
ramaktadır. 

dır. Sarfiyat ve istihsali.ti d• 
kisinden azdır. Orada bulu . 
Hiristiyan ahali de hicret etıllı. 
tir. Halbuki bu unsur ora••. İÇ 

1 
mühim bir unsurdu. lzıııir liJSI 
nımn bugünkü vaziyetinin ıe 
bi de budur.,, 

B Y . . ı·ddi ... 
u unan gazetesının bSf" 

kısmen yanlıştır. Geçenlerde . • 
muharririmizin İzmir iktısadı~e 
tına dair yazdığı makalede 't• 
zikrettiği lzmirden Rwnları11 ~ 
mesi, lzmir ihracatı üzerinde ,1-
müessir olmamış, ihracat aS. 

• ıl" 
mamıştır. Azalan ancak lzaıır. 
halatıdır ki bu da bir memle~~ 
umumi iktısadiyatının ink•fP" 

noktasından aleyhine değil, ~~ 
kis lehind~~dir. Yalnız bir ' 1v 
vardır: İzmir harpten evvel • , 

larla Suriyenin transit ıner~ 
idi. Harpten sonra bu vaZıY"'

keybetmiştir. Limandaki faali1" 
tin kısmen tenakusu bunun ti 
ticesidir. 

Bolşe,·ikler 
l Üst tarafı I inci sayfada 1 

makale yazmıştır. Malum old~ 
üzere bir sene evvel Stalin r. 
daş, Sovyet fabrikalarında p~ 
nzerine işi, tediyatm verile~ 
işe göre yapılmasını, şahsi ~ 
uliyet esasmı kabul etmiş, :ı 
suretle Rusyadaki idare aisl~ 
komünizme ıstinat e meldeP 
bayii uzaklaşmıştı. 'I 

Bir müddet evvel Rus k6>;, 
rinin zırai mahsullerini en 'J I 
sek fiat veren alıcıya satma51Jıo' 
kabul olunmuş ve bu suretle il' 
münistlikten bir derece d• 
uzaklaşıldığı görülmüştü. . 'dl 

ltalyan muharriri Skarfogh0de' 
bu yeni esasların kabulUO ,( 
sonraki vaziyeti tetkik ile ıO fit 
gul olmuş ve neticede Rusy•0 ~· 
seri adımlarla komünistlikteO çt 
tığına hükmetmiştir. ., 

Rusya, sanayileşerek ko111°"I 
mi tahkim etmeyi istihdl'f . :il' 
yordu. Fakat bunun neticesı ,; 
rak Rusya .komünizmden 8~ 
mışhr. Zaten beş senelk P~ ~ 
ifade ettiği sistem de koOJDo•• jb' 
istinat etmiyor, Onun istio•t~ ti' 
devlet inbisarcılığıdır. Bu ••~,, 
min muvaffakiyeti için parÇ• tJeı' 
rine iş, gayri müsavi nere,,. 
esaslarını kabul etmek, R11~,r 
komllnizimden tamamile uı• 
tırmışhr. ı00' 

Yeni sistem Rusyada, k~ et' 
nizrpin hiç bir veçbile kabll f ~· 
mediği, yeni bir orta ıı.O' ot" 
ve küçük kapitalislerdeO ~r. 
şekkil bir sınıf türetmekte ~ ..... 

ltal~an muharririn~ ~ar:.,ı.rr 
yadakı yeni devlet ıobı58 tı0it" 
uzun bir zaman devaOJ e uu"' 
cek, o da bir takım tabaff t~ 
maruz kalacaktır. Fakat b~I d~ 
vüller harici tesirlerle de~k fi 
bili tesirlerle vuku b~la;ilılı'tl' 
bu Avrupada derin bır 
takip olunacaktır. ~ 

------~3ıct• 
P. Kemalettin Jı•',ıs 

Toloz 6 (A.A) - Mısır ıettİ" 
Fuat'ın yeğeni prens ı<e:• f,ıat 
15 yaşında olduğu bal eord.,,
etmiştir. Kendisi Mısır ;bi.,cl' 
kumandam idi. ) 911 t:;..,iftit' 
Mısır tahtından feragat 



, 
!han et 

(•ttarafı 
~e ritti. y 1 Dci s~yıfamzıda) 

/lci1e ol alnız nııanhsının iç
!~tlldini k~ meyl~ni ve içince de 
keu., Ybedıp çılgınca hare-

'" Yapt" l!ıflatakb 
1 

ıgını bilen Lankaster 
k•d•ıla e d karısını, ıamimi ar· .,.., rın an g t . l\.l•rak' aze ecı Haden 
"İ• Mil~ 'ianet etmişti. Esasen 
keıı b· r 1 e razeteci, miiştere· 
l.rık roman yazacaklardı. 

~GtGrı ,:~~r ~idince! Mis Miller, 
•tl•dı erıne ragmen içmiye 

~~ıete~i Ki kı~a bir zamanda 
qlllerini ark 1 da arkadaşlık 
1-dı. S Yenerek kendisine bağ-
""' onra b . ._. 1

" lliyet e '. u !Kı genç, yazmı· 
•larını b'ltıklerı •omanın vak-
t.1iller d ızzat yaşadılar. Mis 
taıı6ıd e " Göz<len ırak olan 
lbeı·ı· ~n de ırak olur darbı 

" ını " 
'bak · . Yalancı çıkarma-
laty~Ç•.n olacak ki nışanhsı 
0ııa p k.' Lankaster'i unuttu. 
~tktu e 

1 
nadir yazmakta olduğu 

ll{tlldia~J ardan birisinde, artık 
~larft .~ evlenmeyip, gazeteci 
\'aı~ e evleneceğini bildirdi. 

alır •l •ıı Lankaster bu mektubu 
itllllit~aN~erhal itini b1rakarak 
~llL • •şanlısı ile arkadaşmı 
~t 

80 
~ının köşkünde buldu. Fa· 

tlti. guk kanlılığını muhafaza 

\'.anız 
...... 8 ' Yemek esnasında : 

'et!!ıiıth: l<lark'ı centilmen zan-
l)e11ı· : 

~ıt •ttı. Gazeteci ise bu haklı 
~~ ~andalyesini kaldırıp yere 
'1Jııı: .~a. cevap vermiş ve bu-

C 1 tıf a etmişti. 
~.' tce ol 1 
"le '1·ıı up yatı acağı zaman, 
~ta 1 

er bu iki rakip ve iki 
~~e' ~atak edasını gösterdi. 
.""1 . ~r tek misafır odası ol
~t.._. •çın ikisi de ayni odada 
,, 1~ mecburdular. Bu müıkül 
\tt~ı nasıl halledeceğini dil· 
L, S~b lankaster, Mis Miller'e: 
~,,11 ıı çıkıp yatınız, kapınızı 

~"' llız, bizi de rahat bırakınız. Ut~· . 
ı..., •iı,•fti. Sonra, gece yarısı 
~ca b seıi işitilmiş, ve koıu
·~tl' gazetecinin bir elinde 
\.. •er b. ·1 d ·~tt1 • ve ır pusla ı e yer e 
~dr görülmüştü. Kiğıdın üze· 
~ t•llU~l~r yazılmışb : '' Vilyma 
tak 'oınız, o iyi bir çocuktur,, 

~ ... bu't ~ahkikata gelen polis
~ll 'la'l.lllgıdın gazeteci tarafın· 

tdit llladığını tesbit etmi•-t . y 

n iltıak'k 
tit btı ~ ~ gazetecinin el yazııı 
llt uy igıt muhteviyatı birbi

t ~le lllanıaktadır. 
tt~k e ~abkeme bu cinayeti 
~da M~'Yor. Muhakeme esna
~t ka~a Miller, kendisinin şim
-..1"tıdu· ar çok fena harekette 
~· 111 ~nu ağlayarak itiraf et-

dtfa: •ıı Lankaster i şiddetle 
.ı . ....._ b etnıiştir. q,. oen d' h 

'ili ' ıye aykırmışbr, ken-
'"- Çok · • . ~ - 61 ıyı tanırım. O, bır 
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Tayyareci 
ffst tarafı l nci sahifemizde 

ile meşgul olacaklara mahsus
tur. 

ihtiva edeceği dersler uçuş ve 
uçuş vasıtaları, inşaat, tamirat 
ve malzeme; bava, rüzgarlar ve 
tesiratı ve tatbikattır. Ücreti 
150 lira olacakbr. 

ikinci devre asıl tüccari, yani 
motörlü tayyarecilik tahsiline 
tahsis edilmiştir. Altı ayda ikmal 
edilecektir. Uçuş ve uçuş vasıta
ları, inşaat, tamirat ve malzeme, 
havai seyrüsefer ve pusla, mu· 
habere ve beynelmilel rumuzat, 
kör uçuşu, motör; meteoroloji, 
tatbikat derslerini ihtiva edecek
tir. Bu ikinci devr:nin ücreti 
850 liradır. Bu devreyi ikmal 
eden talebe birincisini takibe 
mecbur değildir. 

Vecihi Beyin mektebinden 
neşet edecek talebe ordu hizme· 
tinde kullanılabileceği gibi sivil 
tayyare şirketlerinde de pilotluk 
yapabilecektir. 

Vecihi Bey ayni zamanda ga· 
yet ucuz fiata satabileceğine 

kan~ olduğu tayyareler imal et
mek fikrindedir. 

Bu suretle halkımızda tayya
re ve tayyareciliğe karşı alaka 
uyandırmıya çalışacaktır. Daha 
şimdiden Vecihi Beye müteaddit 
müracaatlar vaki olmakta, her 
haftı& yüzlerce mektup gelmek
tedir. 

Yeni hava oyunu 
[üst tarafı 1 inci sayfada) 

bu bonolardan kırk elli bin lira 
ticaret eden sarraflar vardır. Ta
bii bunlar içinde bonolar kırk 
kuruta çıkınca alarak 28 kuruta 
dütünce 12 kurut ziyan eden de 
eksik değildir. Fakat bu İ§te ge· 
ne ekseriyetle ziyan edenler ho· 
nolann hamili olan biçare gayri 
mübadillerdir. Çünkü ellerinde 
yüz kuruta mukabil verilen bo
noların ancak 11 veya 20 kuruş 
ettiğini görerek satmakta iken 
biraz fırladığım görünce elden 
çıkaranlar daha fazla fırlayınca 
istifade edemiyor ve hiç satmı

yanlar ise düştüğünü görerek ya· 
rup yakılıyorlar. Esasen yolsuz 
bir it olan bu bono alım ve satı· 
mında alakadarların müteyekkız 

olmasını bekleriz. 

itizar 
Mündericatımızm çokluğu ha 

ıebile tefrikalarımız maalesef 
dercedilememiştir. Karilerimize 
arzı itizar ederiz. 
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OJimpiy-Rtlarda 
Güreş neticeleri 
Seyir ellerin g6ztl 
Unilnde bir arbede! 
Los Aojelesten gelen son ha

berlere göre maraton yarışında 
birinci gelen Zabalanın rekoru 
2 saat 31 dakika, 36 saniyedir. 
Bu yeni olimpiyat rekorudur. 

Zabalanın yüz yarda gerisinde 
koşan F erris son dönemeçte 
müthiş bir gayret göstermiş ise 
de muvaffak olamamıştır. 

lakırımda 
lskmmda (kılıç) Fransızlarla 

ltalyanlar finale kalmışlar ve ya· 
pılan maçta Fransızlar ltalyan· 
Jarı yediye karıı dokuzla yene
rek olimpiyat şampiyonluğunu 
kazanmışlardır. 

GUre• neticeleri 
Horoz sıklet güreşte Brender 

şampiyon ilan edilmiştir. 
ikinci SperJig, Kurland ilçün

cüdür. 
Güreş ( orta sıklet ) - Kok

kioen şampiyon ilin olunmuştur. 
Foldcak ve Cadier ikinci ve 
üçüncüdürler. 

Güreş ( ağır sıklet) - Ves
tergren şampiyondur. Urban ile 
Hırschell ikinci ve üçüncüdürler. 

Güreş ( yarı ağır) - Suven· 
son şampiyondur. 

Güreş ( tüy sıklet) - Ehrl 
şampiyondur. 

Jimnastik 
Jimnastik ·( serbest ) - Sıra· 

sile Amerika, Macaristan, Italya, 
Fenlandiya, Japonya, tarafından 
kazanılmıştır. 

Jimnastik ( fardi ) - Macaris· 
tan, lsviçre, Italya. 

Yüzmelerde ·yeni rekorlar 
Serbest yüzme ( kadınlar ) -

Madison (Amerika). y?z metreyi 
1,6 8/10 da yüzmüştür. Bu yeni 
bir dünya ve olimpiyat rekoru· 
dur. 

Serbest yüzme ( erkekler ) -
400 metre, bir Japon yüzgeci 
Yukayama 4,53 2/10 da birinci
liği almıştır. Yeni olimpiyat re· 
korudur. 

Bir hadise 
Vaterpoluda Almanlar Brezil

yaldarı yenmişlerdir. Maçta ha
kemin kararını doğru bulmayan 
Brezilya kalecisi hikeme hücum 
etmİf, hadiseye polisler vaz'ıyet 
etmiş, Brezilyalı oyuncular arka· 
daşlarının imdadına koşmuşlar 
ve mOthiş bir arbede olmuştur. 

Brezilya takımı diskalifye edil· 
miıtir . 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Muhammen 

Mahallesi sokağı No. Cinsi icarı senevisi Müddeti 
Lira 

Kılıçali Pş. Topçular 399·409 dükkan 85 Bir senedir 
,, 

" " 
381-391 ,, 90 " " 

" " " 
423-433 

" 
96 " ,, 

" " " 359-369 
" 

190 " ,, 
" ,, 

" 395-405 
" 

108 " " 
" " il 443.453 

" 
366 " 1. 

,, .. ,, 355-345 il 450 " " 
" " il 248· 2 barut mağazası 250 " " 
" " " 339.349 dültkin 220 ,, 

" Çavuşbaşı 
" 339.349 

" 
72 " " Hacı ağma Yeni kapı 12 

" 
75 " " Okçu Musa Şehsuvar 3-30 Hane 125 ,, 

" Hacı ağma Yenikapı 4 dük kin 80 " " 
" 

,, 
" 20-18 

" 
95 ,, 

" 
" 

. , , . 22 
" 

120 " " 
" " 

,, 24 
" 

72 ,, 
" 

" 
,, ,, 16 14 ,, 108 ,, 

" 
" " " 

10 ,, 90 " ,, 
Sütlüce Kar ağaç Tuğla harmanı 300 " " 

Balida evsaf ve müddeti muharrer emvalin yirmi gün müd
detle müzayedeye konulmuştur. 20 Ağustoı 932 cumartesi günü 
saat on altıdan on yediye kadar teminat akçelerile Beyoğlu Mal 
dairesinde müteıekkil komisyona müracaatları. (3705J 
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tik iki kısmın hullsası 

Nale oteline, 12 numaralı odaya 
bir kadınla bir erkek gelmiştir. Rir 
az sonra odanın kapı8ı açık bulunu
yor, içinde de adam boylu boyuna 
yere yatmış, hareketsiz durmaktadır. 
Fakat ölmemiştir. Kalbi atıyor. HaJJ
taneye kaldırılıyor. Kim olduğu meç-
huldür. U zerinde yalnız küçük bir 
defter çıkmıştır. Bu def terin benim 
adresime verilmesi yazılıdır. Gidiyo
rum. Adamı tanıyamıyorum, defteri 
okumağa başlıyorum. Bunda, adanı, 
vaktUe aşık olduğu bir kadının ha
yalini kalasında büyülterek kendini 
içkiye ve sefahate veröiğini, en kötü 
yerlere devam ettiğini anlatıyor. Bir 
aralık, bu hayalin tesirinden kurtu
luyor. Başka bir kadınla tanışıp u
nutuyor. Fakat bir gün tekrar hayal 
avdet ediyor ı·e zavallının azapları 

yeniden ve daha şiddetle başlıyor. 

-3-
Notlar burada bitiyordu. Son 

sahifenin alt tarafı karalanarak 
silinmişti. Şaşırıp kalmıştım. Bu 
adam muhakkak ki bir deli idi. 
Fakat kimdi, ve beni nereden ta
nıyordu. Bu merakımı da, defte
ri masama korken tatmin edebil
dim. Defter masanın kenarına i
lişmiş, sigara paketimi alırken 
yere dütmüttü. Eğilip alırken, 
acele ile o zamana kadar farkı
na varamadığım dörde bükülmüş 
bir kağıdın defterin yaprakları 
arasından kaydığını gördüm ve 
hemen aldım. Bu kağıdın üzerin
de, bat tarafta, şu ithafname 
vardı: 

"Papağan barında geçirdiğimiz bir 

akşamın hatırası olarak ve o akşam 

kendisine anlattığım hayatınun son 

kısımlarını da bilsin diye fa. ya,, 

Hatırlıyordum. Bir akıam, ıa· 
baha kartı, son kadehimi, en cid
di ve sakin adamları bile itiraf· 
lara sevkeden son kadehi çeke· 
ceğim zaman, bir yabancı bana, 
hayli garip olan hayatını anlat
mıs, ve biribiri.mize kartlarımızı 
vermiştik. Bu hadiseyi unutmuş· 
tum. Hemen kalkıp onun kartım 
aradım ve buldum. 

Bu suretle hastanede yatan 
meçhul adamın kim olduğunu 

anlamak kabil olacaktı. Fakat 
kartın üzerinde "Mehmet Ali,, , 
"Ali Haydar,, gibi bin bir kişiye 

ait olabilecek müphem bir isim
den başka br §ey yoktu. ilk dü
şüncem gidip, polis müdiriyetine 
bunu haber vermek oldu. Fakat 
vakit pek gecikmişti. Saat 3 ol
muştu. Bu işi ertesi güne bıraka
rak, kağıdın alt tarafım okuma
ğa başladım. Dörde bükülmüş 
kağıtta tunlar yazılı idi: 

"Bunlar, bir gece, tanımadı

ğım bir adama yaptığım itirafa

tın sonudur. Bu adamın kim ve 
ne olduğunu bilmiyorum. Fakat 
insan her yaptığı hareketin sebe
bini izah mecburiyetinde midir? 

F arzedelim bu itiraftan kendi 
kendimden nefretimi havkırmak 
için yapıyorum.,, 

~ " " 
Sevgilinin hayali peşinden 

koşmakla ne delilik yapmışım a• 
ziz dostum. Bu ne biçim hayal• 
mış? Kimin ve nenin hayali? işte 
artık bizzat o, sevgilim yanımda 
bulunuyor. Ve görüyorum ki, o 
da alelade, tıpkı ötekiler gibi bir 
kadındır. 

Aziz, çok aziz hayalim! Me• 
ğer siz ne güzel imişsiniz! Siz, 
bugün bana alelade görünen bir 
hakikatın, bir §eniyetin süslü, 
zevkli bir gölgesi imişsiniz ! ...... 

Onun tekrar latanbula döndü
ğünü tesadüfen öğrendim. Bu· 
luştuk. Eskiden olduğu gibi ve 
sanki hiç ayrılmamıtız gibi ken· 
dini bana verdi. Doğrusu, bu ba
na ilahi bir mesti vermişti. Fakat 
çok sürmedi. O, kendisi olarak 
kalmıştı. Halbuki ben onu mu· 
kaddes bir hayal yapmıştım. Bu· 
nunla beraber, o, beni ayni tid
detle seviyor, bana eskisi gibi ay· 
ni muhabbet dolu gözlerle bakı
yor ve aramızda gittikçe büyü
düğünü hissettiği anlaşamamaz• 
lığın sebebini bir türlü anlıyamı• 
yordu. 

Nihayet dayanamadı, ve bir 
gün sordu. Ben de kendisine bü
tün geçirdiğim uıtırapları, haya· 
lin peşinde dolaştığım zamanla
rı ve yerleri anlatmak alçaklı· 
ğmda bulundum. 

Derhal o da benim gibi olmuş• 
tu, deliliğime ortak Q}muştu. 
Şimdi arbk bu oyuna kapılmış 
ve hayalin peıinde, tutulamaz 
hayalin pe§İnde kofuyorduk. Bir 
zencirle bağlıyız ve ayni ateıle 

yanıyoruz. O burada değilken 

aradığım onu bulabilmek için, 
vaktile dolaştığım yerlere gitmek 
mecburiyetindeyiz. Onun için 
pis, sefil, kötü yerleri dola§ıyor, 
orada tanıştığım şüpheli, mariz 
fakat ihtiraslı yalnızlığımda ba
na arkadaş olmuı olanlarla dü· 
f Üp kalkıyoruz. Artık o da, asla 
tatmin etmiyen acı yemişten tat· 
b. Artık o da bir dakika rahat 
nefes alamıyacak. Bundan sonraı, 
delicesine peı inde koıtuğum ha· 
yali tutmadıkça, benim için ol· 
duğu gibi onun için de hiç bir 
feyin ehemmiyeti yok. Bizi hangi 
tehlike durdurabilir? Ölüm ve re 
zalet tehlikesine karşı durmak 
ne büyük bir zevktir. Kim bilir, 
yolumuzun üzerinde bizi neler 
bekliyor? 

• • • 
Kağıttaki yazılarda burada1 

bitmişti. Ertesi gün derhal has· 
taneye gidip onu görmek üzere 
yattım. 

(Sonu yann) 

Yozgat Belediyesinden: 
Mikdıırı 

50 Kilo 6 milimetre murabbaı bakır tel 

50 " 11 " " " 
100 Adet beheri yedi metre tulünde ve on santim kutrunda 

petrol demiri. 
100 Metre on santimlik Lamba demiri. 
100 Metre 6 santimlik köşe bendi. 
Kasabamız elektrik tesisatı için yukarıda malzemeye ihtiya~ 

hasıl ~lmuş.tur. Bun.u müst.acelen mubayaa etmek zaruretiodeyiı:. 
Bedeh peşınen tedıye edılecek, malzeme Yerköy istasyonunda 
teslim ahnacaktır. Fiat hususunda son ve kat'i tekliflerin derhal 
Belediyemize bildirilmesi ilin olunur. (3955) 



o·yarbekir belediyesinde: 
Diyrbekir: Belediyeye ait Buı: ve Elektrik Fabrikasının rubu his

sesinin müzayede kaymesidir. 
Madde: 
1 - Belediyeye ait Buz ve Elektrik fabrikasınm rubu hissesi 

bütün müştemilat ve teferruat ve edevatile 20-7-932 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle kapah zarf usulile müzayedeye konulmuştur. 

2 - Fabrikanın bey'eti umumiyesine mukaddema 28 bin lira 
Belediye meclisince bedel tahmin edildiğine ve Uç rub'u 21 bin 
Jiraya satrldığma göre işbu rubu hisseye dahi 7 bin lira bedel 
tahmin edilmiştir. 

3 - Talipler ihale günü olan 20·8·932 de bedeli mubamme
nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesile teklif va
rakalarmı havi zartlar saat on bire kadar belediye encümenine 
tevdi etmiş bulunacaklardır. 

4 - ihaleyi müteakip on gün zarfmda ferağ icra edilmediği 
takdirde teminat akçesi yüzde on beşe iblağ edilecektir. 

5 - Bedeli ihale defaten oe ferağ anında verilecekt,r. 
6 - Şeraite tamamen riayet edilmediğinde hiç bir mahke· 

menin hükmüne hacet kalmaksızın derhal depozito irat kayde
dilir ve belediye encümeninin kararile ihale feshedilerek yeniden 
müz ıyedeye vaıo'unur. 

7 - On gün zarfında ferağ icra edilmediği takdirde Noter· 
likt en musaddak senet verilece~tir. 

8 - Noter ücreti, pu', ferağ ve sair masarif alana aittir. 
Diyarbekir belediyesine ait Buz ve Elektrik fabrikasmın rubu 

hissesi baladaki şerait ile müzayedeye vazediİdiği ilin olunur. 
{3947) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

Zeyrekte kain soğuk kuyu medresesi kiraya verilmek üzere 
temdiden müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar tafsilat almak 
için Levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için de 32,5 lira· 
Jık teminat makbuz veya mektubu ile 11-8·932 perşembe günü 
sant on beşe kadar daimi encümene mllracaat etmelidirler. (389 J) 

Pazarlıkla kırk kilo kinin ahnacakbr. Talip olanlar tafsilat 
almak için Levazım müdüriüğüoe pazarlığa girmek için de 120 
Jiralılc teminat makbuz veya mektubu ile 11-8-932 perşembe gü
nü sant on beşe kadar daimi encümene müracaat etmelidirler. (3892) 

itfaiye için lüzumu olan yüz eJli yatak ile yüz otuz yastık 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname 
almak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli mü
nak~saya girmek için de 90,5 liralık teminat makbuz veya mek· 
tubi!e teklif mektuplarını 1·9-932 Perşembe günii saat on beşe 
kadar Daimi Encümene vermelidirler. (3969> 

M ayaasına lüzum görülen 1000 kilo taban demiri, 2500 
çubuk demir, 2500 dingil demiri, 1500 halkalak demir, 3000 adet 
pul, 3000 somun, 3500 kapak cıvatası, 400 nakliye cıvatası, 2000 
yan cıvatası, 600 el arabası cıvatası, 1000 taban cıvatası, 3000 
tekerlek cıvatası, 700 poyra cıvatası, 2 çift pulanya, 100 metro 
şerit testere, 25 adet boya fırçası, 5 adet ışkı, 5 adet keser, 
2 kilo kaynak bakırı, 20 adet demir kaynak eczası, 1 O adet 
mnrnngoz kalemi, 2 adet zımpara taşı, 50 eye, 1 O düzüne tes
tere eyesi, 25 metro tezgah kayışı, 5 adet rende, 8 adet rende 
tığı, 1 adet Siğaçe testere, 6 adet ağaç torna makkabı, 3200 
adet çıralı çidene tahtası, 300 gürgen tahtası, 650 gürgen kol· 
ağacı, 4CO adet gürgen kalas, 3500 çift ispit, 5000 parmak, 450 
tekerlek başlığı, 400 yerli cıvata, 600 kıyye yağlı boya, 16 ton 
maden kömürü kapalı zarfla münakasaya konu:muşlur. Talip 
olanlar şartname ı».lmak fizere her gün levaıım müdürlüğüne 
müracaat etmeli. Münakasaya girmek için de 791 ,S lırahk temi
nat makbuz veya mektubile teklif mektuplarım 1·9·932 perşembe 
gUnü saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. (3973) 

Keşif bedeli 448 lira 95 kuruı olan Bakırköy kazasına tabi 
Bosna köy mektebi tamiri temdiden münakasaya konulmuştur. 
Talip olanlar keşif evrakını görmek için Levazım Müdürlüğüne 
münakasaya girmek için 43 liralık teminat makbuz veya mektu
bu ile 18·8·932 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi En
cümene müracaat etmelidirler. (3971) 

Ankara Nafia Başıniihendisliğinden 
Birinci madde - Bedeli keşfi 23780 lira ve 68 kuruştan iba· 

ret Ankara - Çubuk yolunun 21 - 31 inci kilometreleri ara
sında taş ihzaratı mukavele tarihinden itibaren 45 gün zarfında 
ikmal edilmek üz~re kapalı zarf usulile 4·8-932 tarihinden 1·9·932 
tarihine kadar 26 gün müddetle münakasaya konulmuştur. Mü· 
nakasaya dahil olmak istiyenlerin : 

Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan 1783 lira 50 kuruşun 
Vıliyet idarei Hususiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine dair 
makbuz senedini veya milli bankalardan birinin teminat mektu· 
bunu yahut milli esham mukabili Muhasebei Hususiyedeo ahna· 
cak ilmühaberi ibraz etmeleri lazımdır . 

ikinci madde - Münakasa evrakı keıfiye ve şeraiti mahsusa· 
sına tevfikan icra edilecektir . 

Üçüncü madde - Talipler 661 numaralı münakasa ve ihale 
kanununun onuncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı 
zarfı 1-9-932 perşembe günü saat 15 e kadar Vilayet Daimi 
Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir • 

Dördüncü madde - Münakasa 1-9 932 perşembe gUnU Anka· 
ra Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır • 

Beşinci madde - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha 
ziyade malümat almak istiyenlerin her gün Ankara Vilayeti Na
fıa Başmühendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine müracaat· 
laıı ilin olunur. (3954) 

• 
• 

VAKiT 10 AR-uıt~ 

r·-- Takvim --, Emniyet Sandığı M~dürlüğü~~~~: 
Çar,amba Per,embe Muhımmin ikraz Merhunatın cıns Ye ncv ıle mukı ısıni 
10 Alustos 11 AAustoa kıymeti No ve müştemil!tt t t:f. 

7 Rebi.ahir 8 Rebi. ahir 1311 2066 Beşiktaşta Yenimaballede Kassap Abaıe 
GU.o do#U§u 5,04 5,05 _. 
Güıı b&b§ı '9,16 19,15 sokağında eski 16 yeni h> numa• 
sabah oamuı 3,32 3,34 ralı maa bahçe bir hanenin tamamı. 

Ayıe H.•c~ 
H. ye LJodl" 

l2,l9 14948 2237 Galatada Kıhnçalipaşa mahallesinde 
16

•
11 

Medrese ıokağında eski 12 iJl 23 

ôtl• • 12,19 
tkiııdl • 16.12 

19,15 lb 
ve yeni 18 numaralı bir sa anenin 21,00 

Akpm • 19 16 
Yatm • 21,02 

da Ef. 

3,09 lmaak • 3,07 
Yılm geçen l 213 

Gllııler' 1 
~14 

Yılm kalan ~ 151 
Go.nlerl J 

150 .. 
HAYA - Dün sıcaklık azami 26 

asgari 16 derece olarak tesbit edil • 
miştir. Bugün rüzgar mütehan·il sü 
ratle esecek ha,·a ekseriyetle açık 

olacaktır. 

.--RADYO--. I._ _____ Bugün -1 
lSTANBUL - 18 den 19 a ka • 

dar gramofon, 19,30 dan 20,.'10 a l,;a. 
dar hafız Numan bey, 20,30 dan 21e 

kadar Nimet Hanım, 21 den 22 ye 
kadar Münir Nurettin bey tarafm-

dan kon~er, 22 den 22,40 a kadar cnz 
bant. 

ViYANA (517,2 m) - 12,30 kon 
ser, 13,40 ph\k, };) plak. 18 konser, 20 
4:> orkestra konseri, 23 konser. 
BOKREŞ (394,2 m) - 13 plak, 14 

plak, 18 konser, 19,10 konser, 20.40 
opera. 

ROMA (441,2 m) - 13,30 plak, 
14 musiki, 18,45 konser, 21 plak, 22 
dans. 

BUDAPEŞTE (!l:>O,:l m) - 10,l:i 
salon orke~trası, 13,0:> konser, 18 kon 
ser, 19,45 konser, 21 dans. 22 çig:m 
orkestrası. 23,15 macar havalan, 24 
dans. 

VARŞOV A (1411 m) - 13,45 
ı>lttk, 1.ı,3;; ptak, 1G,10 plak, ı;,o:; 

plak, 18 konser, 19,20 dans, 21,05 
solo konser. 23 dans, 2.1,50 dans. 

KONlGYOSTER HA VZEN (1635 
m) - 7 jimnastik, 7,15 konser, 13 
pliık, ıs konaer, tT,80 koneer, 23,45 
dans. 

-B o R s A - 9 Aijustos 1932 -
Nukut (Satısı -

~uruş h.uru, 

20 f 1 ransız 1:'1- 1 şilin A \", 27,-

1 S er]n 74-0 - ı pezctı 16.-

ı Dolar 211,50 
l Mark so.-
ı zolotl 24-

20 llıre 218,-
ı p.ngo 32.-

20 f. llc'ç ı lı:ı 117,- 20 • ey 25,-
20 drahmi 29,50 ıo dinar 72,-
20 fsvıçre ım.- ı çcrvoncç . -
20 leva 29,- l Altın Q2(),-

1 florin 85,- ı Mecldi}·e 35.-
20 kuron Çek 121,- ı Danlı:not 236.--·-

Çek f latlara (kap. sa. 16) -Parls 12,03 Prağ 15,9358 

r oodrı :'37,- Viyana 4,2584 
Nevyork 0,47,16 Madrlt ~.8841 
~il .1no !1,23- Bcrlln 1,9777 

Brilltscl 3.4005 VarŞO\'I 4,2050 

Atını 13 ıo Peşte 3,99-
C nevre 2,4237 Bllkre~ 79,4650 

Sof ya 65,54- Relgrat 2Q,3450 
Amsıerdam l 1713 ::'ltoskova 1091,-

Esham 

Jş 1 ankası 
Anadolu 
Reji 
Ş r.hayriye 
Tramı·ay 

9,30 
(l!,60 

4,05 
14.50 
44.75 

Umuml sigorta ı 1.2 
1 onıontl 21.10 

istikrazlar 

l5t, dahlll 95,251 
Şau d.yolları 4,05 
n.Muvahhıde 54,- ı 
Gumr kler 

Saydi mahl 
BaNat, 
Askeriye 

:;,ıo 

4,25 
4.50 

-1 

Terkııs 2S-
çimento Ar. 9 30 
Ünyon dcy. 21,90 
Şark dey. 2,75 
ı alya 2,-
Şark m. ceza 95,-
Telefon ıs.ss 

Tahviller 

Elektrik: 

Tramvay 4,95 
Tünel s,-
Rıhtım t'l,55 

Anadolu ı 31,-
.. il 3!,

mllmessll 2'l 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili Hastalıklar MUtehassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat (2.30 dan 5 e kadar lstnn· 
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu 
sust kabinesinde dahili hastalıkları 
muayene ve tedal'i eder. Telefon: İs· 
tan bul. (2.22.398). 

tamamı. 

1127 3919 Hasköyde Hacııaban mahallesinde 
eski arabacılar yeni Meşrutiyet ıo· 
kağında eski 67 Mü. yeni 23· 1 nu· 

Yaıef Ef. ~ 
Iedi S aa11oil 

maralı bir hanenin tamamı. ff 
1707 6001 Eyüpte Dökmeciler mahallesinde ismet ti. Ca" 

06kmeciler ıokağında atık 32 ce· Mebaıet 
dit 46 numaralı bir hanenin tamamı. vit B. Si' 

1470 6120 Kesmekayada Hamamimuhittin ma- Naıide '' 1" 
ballesinde Dirağmançeımeıi cadde- adet ti. 
sinde atik 40 cedit 8, 1 O numaralı 
maabahçe bir hanenin tamamı. fi, 

1156 6934 Eyüpte Tekkeci mahallesinde Acı Cemile 
çeıme sokağında eski 9 yeni 13 nu-
maralı maabahçe bir hanenin tamamı. ?'el' 

9051 7057 BUyDkadada Meırutiyet mahallesin· Mahmut 1' 
de atik Kalfa yeni Hacıkalfa soka- det ve Y'•~.,.. 
ğında atik .22 cedit 18 numarab Sermet ~ 
maabahçe sarnıcı havi bir hane~in le Ay~e ~ 
tamamı. ce H. bilasale ve Tabır ve Halıt ft4 
B. ler tarafından Kemal Ziya B. bilveklle. 

4820 7356 Pendikte Bağdat caddesinde hesap AbidiD S. 
383, 493/189 numaralı maa bahçe 
bir hanenin tamamı. • J 

87750 7885 Babçekapıda Şe~h~ebmetge~lani ~ti Mu~ııdllif' 
mahallesinde Hamıdıye cadd.eııode ıl~ Mnnıf• ,,. 

atik 15 cedit 80 numaralı bıli ha- kımelek ,e ~ 
va mağazamn tamamı. fide H. lar tarafından 
vekile Benıiyon Gelinidi Ef. 

34467 8516 Bilyükadada atik Nizam cedit Zi· 
yapaşa sokağında abk 26 cedit 3, 
5, 7, 7/2 numıualı arabalığı havi 
maa bahçe ve müştemilat bir köı· 
kün tamamı. j 

3260 8723 Osküdarda lbsaniye mahallesinde Ali Mahir 
Sultaniye aokağında eski 25 yeni 
41 numaralı bir hanenin tamamı. 

41350 9014 Beşiktaşta Teşvikiye mahalleıindc 
Kağıthane caddesinde eski 29 Mn. 
yeni 73, 75, 77 Mü. numaralı bir 
aparhmanıo tamamı. 

218233 9406 Beyoğlunda Hüıeyinağa mahallesin
de ati~ caddeikebir ve Çarşıderunu 
ve arabacı ve Camiişerif ve cedit 
caddeikebir ve Camiişerif sokağın-
da .ıatik 1 ili 26,110 ilA 118,5 ili 
13 ve cedit 860,88 ili 94,4 ili 8 
numaralarla murakkam otuz bap 
dekakin maa (.:arşıkapısını müşte-
mil Rumelibanı demekle arif bir bap 
·hanın Sultanabdulbamidihanı evvel 
vakfından olan kassap dükklnından 
maadası olan muayyen mahallerin 

Muhsio ~
Ömer NAS' 

8. let 

Ahmet$'~ 
B. 

üçer hisse itibarile birer hisseleri. tfa1"' 
10048 9655 Büykadada Maden mahallesinde Mehmet fi 

baçıvanoğlu sokağında eski 8 yeni met pıt• 1,~ 
42, 44. 46, 48 numaralı maa mn,te· jertrot A 
milat bahçeli bir hanenin tamamı . sandır• tL 

9461 9775 Büyükadada Meşrutiyet mahallesin· Fuat B. 

5391 

de eski kotooğlu yeni Doğan bey 
sokağında eski 11 yeni 31 numa
ralı sarnıcı ve bahçesi olan bir 
hanenin tamamı. 

10010 Kadıköyündöl Tüğlacıbaşı Mustafa Hayriye ti. 
efendi mahallesinde Camii.şerif so• 
kağında atık 17 cedit 49,49-1 nu· 
maralı maa bahçe köıkün ve dük-

kanın tamamı • f'IO'°O 
3040 10204 Kadıköyünde Toğlacı başı mahalle· Haıaıı tJ. 

sinde atık Tabtaköpril cedit Hasır· 
cıbaşı sokağında atık 2 Mü. cedit 
16-2 No: lı maa bahçe bir hane-
nin tamamı. 

6630 10287 Büyükadaba Yalı mahallesinde Al- Safiye ti• 
tınordu caddesinde cedit 18 numa· 
ah sarnıcı ve Mütterek kuyuyu 
havi bir hanenin tamamı • .-" 

Yukanda ikraz numaralan yazılı emlakin vadesi _hit•~,,.t' 
borcun ödenmemesi basebile 61 gün müddetle satıh~• ~ 
dığından talip olanların veya fazla tafıilit istiyenlen11 'J~ 

sahı imirliiine müracaat eylemeleri lüzumu ilin oluour• ( 
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L A-;keri Fabrikalar Umum MGdürHlğU ili.alan 
1 
ıs ~det ıu sertlik tasfiye cihazı ( 22-10-932 Sa. 15 te) 

1 .l ............................. M.• .. h•k•e•m ... e .... v ... e .... i.c•r•a ... i.ıa.n ... ı;a•r•ı ......................... dl~ --
ı 5 on elektrolit tutya ( 22-10-932 Sa. 14 te ) 
ı' " nikel ( 24-10-932 Sa. 1 S te ) 
1 " alenıinyon ( 24-10-932 Sa. 14 le ) 
1 " fosforlu bakır ( 19-10-932 Sa. 15 te ) 
y le " nıağnezJi bakır ( 19-10-932 Sa. 16 da) 

rilen ~ ~rıdalci nıalzenıenin aleni mnnakaaa ile hizalarında gihte
tİQ anb ve ıaatlerde ayrı, ayn ihaleleri yapalacalctır. Taliple· 
içi11 !İ"tname için her gün öğleden sonra; mOnakaaaya girmek 

e 0 gün teminat ile müracaatları (3959) 

Fıbrilcıla "h • . . • • • loınit rımız ı byacı ıçın Do· Askeri Sanay i Mektebi birin 
ve Maa · k b l br. 8 6nezıt satın alınacak- ci sınıfma talebe kayıt ve a u 

tlaaa ~=•~delere ait evsaf satın edilecektir. Milracaat ve kayıt 
ltbu IDıayorıuoda mevcuttur. milddeti J.] S Ağuıtoı 932 dir. 

evıafta ı 1 . Talipler matbu kayıt ve .kabul 
tdecekl • • ma ı o anlar teıhm F b 
ttkı· erı ııtasyondan itibaren şeraitini Ankarada Aıkeri a -
tlae •Yeıi idaremize ait o'mak rika1ar Umum mDdOrlOğüne ve 

re bida t Istanbulda Aıkert Sanayi Mek-ton ye en n1eccanen onar 
"Jarı:edrecekler ve kırık fabrika- tebi Müdürlllğilne bizzat ve,a 
""1Jız a bu nümuncler Uzerine tahriren mOracaatla alabilirler. 

"fılc tecrUbeler yapılarak mu- <
3372> 

"-a . çı.lcarlar arasında nnmune 
~ttıbaz olunmak şartile mü

"'-- ' Y•pı acaktır. Fabrikalara· 
~da· • ·b '-e llDı ı tiyacından olan bu 

~d~ın me~leket w dahilinden 
-Pi .ld gayemız oldugundan ta-

erın A.. . . es,, gustos nıbayetıne ka · 
dt hGınunelerini hangi istasyon· 
Jata•ereceklerioi t!mum mUdOr
~ lllllze bildirmeleri ilin olu-

. (3870J .... . .. 
~tep Muhafız 
~ O adet Firenk kömleği 
1Ss O " ince ten fanile 
~ O ,, Kahn ten fan ile 
170 O ,, Fanıle don 
ıso O ., Hav:u 
~ 100 çift Siyah fotin 

127 220 " Çorap 
ııo O .. luarpin 
o 

1 
O talum ı, elbisesi 

o 
2
1 O •• Don, gömlek 

~ S ,. Yazlık elbise 

~Kaı~ 
" -~ -4 

'ota 4.akeri ıan'atlar mektebi tale
\aı~· ile Barut fabrikuı muhafız 
~ Uiii efradı için balada muhar
lit tnelbuaat mübayaa edilecek

ba~JcŞ~'!-name ve nümuneleri gör 
~~Çın ~er ~azarteai ve Per· 
~ ıunlerı ve münakuaya 
.. er ek üzere de 18 Ağustoı 932 
S-ı ktnbe günü Tophanede eski 
\' 0;ra.za.rında Askeri F abrikalan 
>oıı atna.aında Satın alma komia-

1 3. Ko. Sa. Al. Ko. dan. 1 
Yerli fabrikalar mamulitından 

(40,000) adet battaniye kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 

lhaleıi 5 Eylül 93:t T. ne müsa· 
dif Paıartr.si günü saat 15 te 
yapılacakhr. Taliplerin ıartoame 
ve nümuresini görmek ilıere her 
gOn Ankara Merkeı Sabnalma 
komisyonuna muracaatları. Ve 
münakasaya ittirik edeceklerin 
o gün ve saatinden enel teklif 
ve teminat mektuplarının maz
buz mukabilinde meıkOr Kom. 
Riyasetine tevdi eylemeleri. 

l616) (3713) 
• • • 

lzmir bava garnizonunda bu 
ıene yapılacak inıaat kapah zarf 
asulile m0Dakaıaya konmuıtur. 

lbalui 3·9-932 Cumartesi gfinil 
saat 14 tedir. Taliplerin Ankara 
.hava müıtetarlığı sahn alma ko· 
misyonuna muracutları. (650) 

(3957) 

SEYRISEFAIN 
Merkezi idaresi Galata kllprü'ıaşı B ~623 

Suhe A. Sirkeci Mühürdar zad: H:ın t2640 

Trabzon posblsı 
(Ankara) l O Ağuıtos Çar· 

famba 18 de Galata rıhtımın-

dan kalkar Gidişte Zon
guldağa da uğraya-
caktır. 

Harbiyede Kocabrçak apartımarun- ı 
da mukim iken ikametğa.hı meçhul 
bulunan Kapriel lpekyan efendiye: 

lstanbul llrürıcü icra Memurlu. 
ğundan: 

Devel'li Hacı Ahmet Oğlu Osman 
Zeki Efendinin zimmetinizde matlQ
bu olduğu iddia olunan üç bin beş 
yüz lira matltlbunan haciz yolile tah
sili hakkında vaki takip talebi üzeri
ne tarafınıza gönderilen ödeme emri 
zahrına mübaşir tarafından ,·erilen 
meşrubatta meık\ir mahalde olmadı
ğınız l'e ikametgiihınızrn da meçhul 
bulunduğu gösterilmiş olmasına bi
naen ilanen tebligat ifasına karar 
verilmiştir. Tarihi ilandan itibaren 
bir ay zarfında 932-2607 dosya nu• 
marasile daireye. müracaatla bir iti
raz dermeyan eylemeniz ,·e am takip 
eden sekiz gUn zarfında borcu eda 
nya borca kati miktarda mal ve sa
ire ime eylemediğiniz takdirde gıya
bınrıda muameUih kraiye de,·am olu• 
nacağı mezkur ödeme emrinin tebli
kf makamına kaim olmak Uzere ilan 
olunur. (3609} 

lıtanbul Vçüncü icra Menwrlu· 
iundan: 

Bir borcun temini için mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer yazıha
ne eşyası 14 Ağustos 932 tarihinde 
saat 9 ila 10 arasında Galatada Se
Jılnik Hanında ikind katta 28 No.da 
birinci açık arttırma ile sablacaktrr. 
Taliplerin mahallinde memuruna 
müracaatları ilan olunur. (3590) 

/atanbul Dördüncü icra Memurlu
ğundan: 

lstanbul Mahkemei Asliye Dör
düncü Hukuk DairC3inden: 

Hiristofor Hiristoforidi nresesi 
Susana, Despina ve Selcfkiyanın 
Tophanede uzun çarşıda tomfom 
mahallesinde Hiristoforidi apartı· 
manında oturan l\:enan Il<'y aleyhine 
ikame eylediği alacak davasmdan 
dolayı dava arzuhali sureti Mumai
leyhin gösterilen adresine gönderil
miş ise de kendisi orada bulunmadı· 
ğından bila tebliğ iade edilmiş ve 
bermucibi talep ilanen tebliğat icra· 
sına karar ,·erilmiş olduğundan hir 
ay zarfında cevap vermek ve tebliğ 
makamına kaim olmak üzere mezkur 
arzuhal suret.i mahkeme divanhane
sine talik edildiği gibi gazete ile de 
ilan olunur. (3589) 

Fatih Sulh Urüncü Hukuk Hakim
liğinden: 

Fatma Hanım tarafından kocası 
Rüleymaniyede Sarı Bayazıt mahal
lesinde toprak sokağında 101 numa
ralı hanede mukim Ömer Efendi a
leyhine ikame eylediği sulh teşebbü
sü davasının cari muhakemesinde 
müddeialeyhe gönderilen davetiye 
varakasrndakj meşruhatında ikamet. 
gahr meçhul bulunduğu gösterilmiş 
olmasına binaen müddeiyenin talebi 
veçhile 20 gün müddetle ilanen teb
ligat icrasına karar verilmiş ve mu
hakemesi 29-8-932 tarihine müsa· 
dif Pazartesi günü saat 10 da tayin 
edilmiş bulunduğundan yevmi vakti 
mezkürda müddeialeyhin mahkeme
de bizzat l'eya hllvekale hazır bu
Junmadrft takdirde gıyaben icrayı 
muhakeme edileceği lJan olunur. 3591 

lstanbul -D~nh Kumandanlığın
dan: 

Gölcük deniz fabrikalan U. Md.IU
ğüne ait Gonca vapurunun tamiri 15 
Ağustos 932 tarihine müsadif Pazar
tesi günü saat 14 te. Yukanda yazrlt 
vapurun hizasında gösterilen gün Ye 
saatte kapalı zarf usulile münakasa
sı icra olunacağından şartnamesini 
görmek istiyenlerin her gün tamiratı 
yapmak istiycnlerin de münakasa 

ı,ün l'e saatinde Kasımpaşada lstan· 
bul Deniz Kumandanlıfında m8te
şekkil koml8yona Hlzuma mUraeat-
1arr. 

Tamamına 16500 on altı bin beş 
)'tiz Ura kııymet taktir edilen Şehza· 
debaşı civannda Firuz ağa mahalle
sinde Saraçhane başında ,.e cadde
sinde eski Şekerci yeni Nefer saka
tında eski 1, 1 mükerrer 1 mükerrer 
ı mükerrer ve 1 mükerrer yeni 3 fla 
ve 3 ila 7, 1 ve 3 na 7, 2 ve 3 ila 7, 3 
ve 3 ila 7,4 ve 3 ila 7, 5 numaralarla 
murakkam kayden beş bap dükkanı 
müştemil mukaddema hane elyevm 
kArgir apartıman halen ise Saraçha
ne caddesinde bet bap klıyir dük
kAn ve bahçe içinde ha.ne ile gene bu. 
nun yanmda diğer nim kArgir bir 
haneden ibaret derununda cari nısıf 
muura mailezisin rub'u hissesini ır=-V ~K iT 10 .-.-~iiiiiiir." 
havi bahçe.sile beraber olan işbu gay-

1

i i ~ 1 

ri meukulün tamamının nısıf hissesi I•, :1 Küçük ilanları 1 
olan Fatma Muazzez Hanımın hisse-
si açık artırmaya vazedilmiş olup ,i 1 10 defası yüz kuruştur __ 1 

13-8--932 tarihinde şartnamesi di- Satıhk - üsküdar iskele civan 
vanhaneye talik edilerek 3 Eylül 932 üs. bankası yanında 8 No. dilkkAn 200() 

tarihine müeadif Cumartesi günü sa- ve Üsküdar Kapıağası bostanı 2500 Ura· 
at 14 ten 17 ye kadar İstanbul Dör- ya saulılc. mU1teclrlerl vasıtasile sahibine 
düncü icra dairesinde açık artırma 

1 lllıa müracaat eylemeleri. 

(3624) 
1 suretile satılacaktır. Kadın ve doium baatabkları 

ı--------------! Artırma ikincidir. Birinc;i artırma- Mütebassııı 
• • • ga::ı:::m:::mmmmm:ı:::::::ı::a::ıa11111:::nn 

' • 

~·ı ii · s1t1da 3000 liraya talip çıkmış olup Doktor 

l~ ~~~~·::::: fasulye 1 Sil1Mı :tt~:f ;.:;~~ 1;:;:; ı i T~~:;~~:r.=~,!.~ 
~ K88ırmmyıazı domates ii KARA DENiZ POST ASI ! clllerile sabit olmıyan ipotekli ala- U G 
Q\I •• caktılar ile diğer allkadaranın ve lr- ,,, ğur iıesi ~ 
2805 Yeşilbnber !.i. SA a.•suN tifak hakkı sahiplerinin bu haklannı Tayyare piyangosunun tarihi 

P ti .!TJ. ve hususae faiz l'e ma..c;arif e dair o- I 1 d b · 
'Jft,,. a ıcan u • "" tesisi o an a tı sene en erı •uu .. p b • lan iddialarını ilin tarihinden itiba-
200 LPlrabaana ı.ı 11 "ı;fg~!:tos erşem e il ren 20 gün içinde evrakı müsbitele- daima büyOk ikramiyelerile 
~ ı ril b"ldi ı ri ıa· zrmd binlerce kimseyi zengin 
l\aıC,::- :I a-nnn ak•amı Sirkeci'den hare- e 1 rme e ır. - H .. ı Aksi hetde haklan tapu sfciJlerile etmiştir. 

r ketle (Zonguldak, lnebolu, A· i: sabit otmıyanlar satış bedelinin pay- ",.,,.~ . Cağaloğlunda Kapalı 
~1-'L• il yancık, Samsun, Ordu, Gire- d Jaştrnlmasından hariç kalırlar. ıurun kartısında numara 42 
~ &cSyünde Barut fabrikası 51 sun, Trabzon, SOrmene ve • Alakadarların işbu maddei kanu· 
ki -..... "!_ra bölu"gvu•· efradımn 31 "··· Rı"ze) ye aidecektı'r. Sahibi: om er Rıfkı ~..... e· niye ahkamına göre te\'fiki hareket 
~ ..... ~~ ırayeıine kadar ihti- ft Fazla tafıillt için Sirkeci etmeleri ve daha fazla malumat al- Telefon 20342 

)'til ıçın balada yazılı 9 ~em lı Yelkenci Hanındaki acentalı- mak fstiyenlerin 931~91 dosya no• Yerli mallar sergisindeki met· 
d,ll ~bze nıübayaa edileceiın - • ğtna mOracaat. Tel: 21515 1 marasile memuriyetimize müracaat- bere de uğraymaı. 
-.._ ~ıp olanların ıartnameleri i:1:::_==-==-=n_:r._.::.;.;..u;.;;.u;.;;.m;;;;;n:;11::1m:;m:;•:;";:L"==:mnm:==·=:::=r.:~ı::.,_ı_a_rı_ı_·1a_· n_o_ıu_n_UJ"._._ca_s_99_>_. _____ ı!~~~~~~~~~~f!~~~~~~!!~~!!~!!!!!!~~ ı 

...._.,:ıc ~Zere her pazartesi ve per PARLAK Bı· R MUVAFFAKIYET S ltinleri ve münakasaya 

Beyoğlunda 
,~ i~in de 15 Ağuıtoı 932 
l~ \el etı IÜnü badezzeval ıaat 
~ '( 

0 Phanede Askeri Fabrika· 1 
ltiı ._~11-nıa binasında müteıek· 
' 

11 alnıa komisyonuna mü· 
BAKER-HAYDEN 

t eylemeleri. (3623) 
183 •• :,. 
31 8 ~n d6kUm koku 

'd~il, .. _ .32 tarihinde ibaleıi icra 
"egı ·ı 183 

1 ln edilen dökllm ko· 
~._ 13S ton olacağı yerde seb-

'· t<!on. o'arak ilin ettiril· 
riiyet tashih olunur. 

(3960) 

mağazalarının 

Mevsim Sonu Eşyayi Mütebakiye ve Fırsatları 
Kemallssabık blltDn fstanbul halkını müstefit etmektedir. 

Siı de bu müıtesna ve hakiki fınatlann son gOnlerinden istifadeye koşunuz. 

Yeni tesis erledlllmlz mefru,at dairemizi zlraret ediniz. Sizi allkadar edecektir. 

'--

lstanbul Dördüncü icra Memurlu
ğundan: 

Yu,·an ,.c biraderi müteveffa A .. 
nastas ,·eledi Panayot .Made.ncidi in 
hali hayatında Osmanlı Bankası mü· 
dürü sanisi Kiyork Berç efendi wlc-
di müteveffa l\tıgırdı~tnn istikraz 
eyledikleri paruya mu!.abil birinci 
derecede teminat irae edilen G:ılatada 
Emekyemcz mahallesinin Okçumusa. 
sokağında Şişhane yokuşunda atik 
46--48 cedit 50-52 No.lu tahtında 
ecza depo~ unu havi maa dükkan M~ 
dencidis ap:ırtımanı otuz gün müd
detle ihalei evveliyc ilanına konuta• 
rak beş hin lira bedelle talibi u! de
sinde olup ihalej kat'iyesi icr:ı kı'hn
mak üzere n yüzde beş zamla 15 
gün müddetle ihalei kat'iye ilanına 
konmuştur. Hududu: Cephesi Traın· 
vay caddesi sağ tarafı Psalti hanı 

ar.kası Psalti fabrikası, sol tara fı 
Behnteran apartımanile mahduttur. 
Mesahası 178 arşın terbiinde arazi
den 169 arşın murabbaı üzerinde meb
ni bodrum katile yedi katlı ve sakak 
cihetinin ikinci katmdan itibaren 
şahnişli, apartımanın aynca kömUr
lük ve odunluğunu teşkil eden mah· 
zeni mevcuttur. Mezkur apartımanm 
tahtında 7.emlni renkli çini döşeli 

bodrumlu halen asri ittihat şirketi 
eczahanesi isticarındadır. Kapı vit. 
rine seddediJmek suretile ittisalinde 
ahara ait dükkandan geçit Utf.haz e
dilmek suretiledir. Demir sokak ka· 
pısından giriJdikte zemini mermer 
döşeli bir antreyi müteakip bet ba
sa makh merdil'en çrkıldıkta, kısmen 
buzlu camlı, ahşap kapıdan girildftc· 
te zemmi renkli çini döşeli bir korl· 
dor, bir camekanı havi kapıcı odur 
olup koridordan iki kanatlı altrncr 
daire kapısı açılıpgirildikte bir ko
ridor, iki küçük oda l'e zemini renkli 
çini döşeli alafranga ocaklı, terkos 
musluklu bir mutfak, alaturka bir 
hela, birinci koridorda taş merdinn
le yedinci daireyi teşkil eden bodrunı 
katında iki kanatlı daire kapısmdan 
girildikte bir koridor ilzerlnde üç o. 
da, zemini beyaz mermer döşeli bir 
mutfak Ye bir helAsı, sekfzind dai
reyi teşkil eden bodrwnda beş ki
mtirliik bir koridor, Md a)'dınlık ma· 
halli ve bir mağazadan ve bir hela
dan ibarettir. Taş merdi-ffn ile bi
rinci kattaki bir No.lu dairenin iki· 
şer kanatlı kapısı olup içıerl girildik
te, beş oda zemini renkli çini döşeli 
alafranga ocaklı, terkoe musluklu 
bir mutfak ve zemini renkli çini dö
şeli mukaddema banyo olup elyevm 
kiler ve alafranga helAsı vardır. 2. 

3, 4 ncU katlar birinci dairedeki bir 
namarah dairenin ayni olup beşinci 
kat birind katın ayul olup yalnız 

daire kapılarmm arkası aa~a aynca 
kapalı oldufu, tara~ kunm kırmızı 
çini döşeli bir koridor tızerinde, u
minl yine kırmızı çini difell kısmen 
ahşap sakaf w duvar korkuluklu, 
taruada Uç oda bir hell, zemini kır
mızı çini döşeli ve sabit kazan ve mo
zaik tekneli ve ocaklı bir çamarşrlık 
vardrr. Merdivenler kimilen mozaik 
olup korkuluklar demir parmaklıdır. 
Dairelerdeki odalann bir kısmı kar
ton piyer olup daire sahanlıktan 

renkli çini döşeli, terkos, elektrik ve 
ha,·agazj tertibatı vardır. Merdh·en 
aralarında aydınlık mahalleri bazı 

dairelerin banyo maha!Jeri vardır. 
Derununda Tacettin Bey, Avram, 

Moiz, Anof Efe,ndiler müstecirdir. 
Krymeti muhammenesi tamamı otuz 
!>in liradır. Talip olanlar kıym<'ti 

muhammenesinin yüzde onu nisbe
tfnrle pey akçesini müstashiben 926 
--67:l9 dosya No.sile ve fazla malii
mat dosyasında ita edileceği 27-8-

932 tarihinde t tanbul Dördüncü Jc. 
ra Memurluğuna saat 14 ten 17 ye 
kadnr biz7.at ''eya vekilleri ,·asıtasile 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

lıtanbul Sekizinci icra Daire"in
dt>n: 

Bir borçtan doıa3, mahcuz \'e PP.• 
raya çevrilm~sine karar verilen 
müstamel masa, konsol, ve iskemle 
ve s1ire 14-S-932 tarihine müsadif 
P·ızar günU faat 10 dan Jt e kadar 

Feriköyünde Simin sokağında 60 N. 
lu hanede satılacağı ilan olunur. 



, 

Sayfa 8 VAKiT 

Muvaffakıyet ( Necıp Bey 
Itriyat fabrikası müstahzarab en yüksek ailelerin ve ecnebilerin rağbetini kazanmıştır 
Kolonyaları, kremlf'rl, sabunlari, rujları, traş kremi, biryantint, diş macunları, podrası, esanları, A \TruP' 

Sergi 
mttstahzaratına faik olduğunu miltteflkan kabul etmişlerdir. Deposu: Eminönü Necip B. mağazası 

~~~ -Renıal ıtri yut f oDri~usının _,_ ........ ~ 
En sabit ,.e modern kokularım~ losyonlarını 
Galatasarayda yerli mallar sergisinde görünüz. 

Sultanhamam Sadiye Han. 

~----------------------------------"'~ Ankara P. T. T. BaşmttdiirlUğUnden: 
Başmüdürlüğümüze merbut bütün Posta nakliye müteahhitlik

leri 25-7-932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya 
çıkarılmışbr. Talip olanların mahalli Posta Müdürlüklerine veya 
Ankara Başmüdürlüğe muracaat etmeleri ilan olunur. (3660) 

. --- -------~4 

ZAYILER ------.. ,. ENVER .......... -.... . ::--------·· ,.·-········-:: 
ii Gazozlar~ g iımir ııraat mektebinden 92s 
si yerli malı siyasetinde tam bir r: senesinde almış olduğum tastik-
i! muvaffakiyet kazanmıatır. iS namemi kaybettim Yenisini 
Ü ~ ii çıkaracağımdan eskisinin hük-
li Enver Gazozlarını U mü kalmadığını ilan ederim. n her yerde arayınız. Tamamen f: izmir zıraat mektebi mezunlarınd11 N~zım 
il •• • • • 
ii şekerden ve halis meyvalardan f: 0 31 932 ı · 't H S hh · · :: :1 - sene erme aı ma-
l! mamuldür. ı atını sevenlere H aş· cüzdanımı kaybettiğimden ve 
il yegane tavsiyemiz şudur: ii yenisini alacağımdan hükmü ol-
U Galatasray yerli mallar sergi- !i madı~ ilin olunur. (3608) 
!i sindeki meşherinde bir dakika li Kolağası kızı 
:ı.·-····~ teva'-kuf edı'nı'z 49••·········== Nurı·,.e •-•••••---•• K • .. ••••••••••••••• ' 

ekiş g ·· mlek ve kravat' 
e • açıl ı 

lsmarlama 
A. sınıfı 

16 
liradan itibaren 

gomlekler • (Markası işlenmiı 
• olduğu halde) 

B. Sınıfı 
14 

liradan itibaren 

Pijamalar 28 liradan itibaren 

IPEKIŞ'in 8. 8. markalı kra va ti arı 
80 kuruıtan 700 kuruıa kadar 

= Adapazarı Bez F ahi-ikası = 
Sipahi oğlu Hamit 

Çay ve yemek Takımlar1. 
'f aryola örtUlerl. 

Bluz ve çama!1rhk bezlerl. 

Avrupa malından dttba muvaffak 
ve hesaplı yerli malıdır. 

I • Sergideki meşherlnl ziyaret ediniz ! 

, :(.. 

~~ Faruki~!!W 
Pudraları en meşhur 

A ' 'rapa pudraları aya
rındadır. 

Galatasaray sergısın

deki tenzilatlı fiatlerden 

istifade ediniz. 

.-·Süreyya --• 
Paşa 

~lensucat fabrikasının her 
cins knıııaşlarını Enıinö

nünde Arpacılar cadde
sinde 51 numaradaki ma-

ğazada bulursunuz. 
Sergideki meşheri nmılak:ı 

Ziyaret ediniz. 

Garip Tesadüf 
Daima talili biletler (Umit) 
gişesindedir. Hiç kazanmadım 
diyenlere, biletlerini Yerlimal
lar Sergisi müzik köşkü altın
da veya divan yolunda Firuz
ağa camii ittisalindeki Ümit 
gişesinden almalarını tavsiye 

ederim. 

Esat Muhlis 

ELiTE 
Yerlimallar Sergisin
de en Fazla rağbete 

MAZHAR OLAN 

Çikolatadır. 

Pertev• 
Müstahzaratı 

En son ve zarif am balfıj
ları ve muhtelif miistah
zaratım Galatasaray ser
gisinde görmenizi rıca 

eder. 

'·-YAKIT--
Adre•= lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.7832idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt. 

AiiOne ••rtlar1: 
ı .J o 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuru~ 
llariçte - 800 1450 2700 

!,!!.n !artlarımız: 
l{csml l lususl 

Saun lO Kş 12,50 Kş 
Santim ı 20 .. 25 

KUçUk llln ,artlar1mız ı 
1 ~ ;j 4 1 • 1 O Uefalı 
30 50 o5 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimızin her üç aylı 

=--_,• BURSA PAZARI 
Şaliibi: Sipahi zade Hasan Hüsnü dal-' 

i\lüessesatı, her gün mütezayit bir rağbetle yüksek: sınıf halkımızın 
tehacümüne sahne olmaktadır. l 

Her nevi nefis. dayanıklı ve ucuz ipekliler vcsalr millt Bursa mamul 
0 

01 
HANIMEFENDiLER ! Karannızt vermeden evvel,bir defa. da Bursa P•~.rı2, 
muhakkak ziyaret ediniz. Merk~zl: lstanbul Sultanhamalll NO· ~I 
Şubeler•: Beyoğlu lstiklAI caddesi No. 376, lstanbul BağçekıpuT flıs~I 
hamam caddesi No:67, lstanbul l\lahmutpaşa Büyük-çarşı yanında No 9 

Çanakkale Maarif Müdürlüğünd~ 
Biga kazası merkezinde inşa edilecek olan (11132) lira ~difd' 

keıifli mektep binası peyler haddi liyık görüldüğü ta ~ 
20-8-932 taribine müsadif Cumartesi günü saat 15 te E~~O,ıe' 
vilayetçe ihalesi icra edilmek üzere 1-8. 932 tarihinden ıtı~ ol 
20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile münakasaya konu ~ 
tur. Talip olanların şeraiti münakasaya ve tafsilatı saireyi aııl• '!.Adi 
üzere Biga kaymakamlığı ile Çanakkale Maarif MüdiirlOs-
müracaat eylemeleri ilan olunur . (3825) 

.---XARAMÖRSEL -~ 
Mensucat ve Ticaret Anonim Şirketi tt 

Karamürsel fabrikası mamulatından kumaşlar, battaniyelet 
şapkalar safi yöndendir. Piyasadaki buhran nazarı dikkate ~ 
rak fiatlarda yüzde 30 tenzilat yapılmıştır. Paranızın meıol 

tinizde kalmasını isterseniz yerli malı kullanınız. 
Karnmttrsel fabrikası mamulatı Avrupa mallarını. ,, 
mıyacak mükemmeliyettedir.Galatasaray yerli mallar sergisıod 

•------ meşherini ziyaret ediniz. ~I 

Her taraftan akın akın yeril maJl8~ 
serglsinde"Güzel san'at mobilya fabr11' 11

1 sı" nın pavyonunu görmlye koşuyor~ 

Istanbul Deniz Levazım 
' Satın alma Komisyonundaıı.~ 

46000 metre yerli Amerikan bezi: kapalı zarfla mnoak•
9 

18-Ağustos-932 perşembe günü saat 13 te. cİ" 
Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan yukarıd• tpO' 

ve mikdarı yazılı Amerikan bezinin hizasında yazılı taribl~ )Je' 
nakasası yapılacağıodan şartnamelerini görmek isteyenlerll\,d' 
gün ve münakasaya iştirak edeceklerin münakasa gün ve ıa•tı ~ 
usulü mezuasıoa tevfikan hazırlayacakları teminat ve teklif : 10-
tuplarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levzım Satıoalma l(odl 
unna muracaatları. (3536) ----·-------::. 
1 Devlet Dem tryolları ilanlara ;,,ı 

395 adet bandajın kapalı zarf ve takas kaydı ile mooalı~ıll' 
19 Eylül 1932 pazartesi günü saat 15 te idare binasıoda y• 
caktır. et Iİ' 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde bet 
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (3853l 

11=== Kütahya Çini Fabrikası "' 
lığı için bir defa mı:ccanendir 

H - 4 satırı geçen il~nl:ırın fazla ' 
Satın için 5 kuruş zammolunur 

.....___---...ı 

VAKiT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Galatasaray yerli mallar sergisindeki me~erini muti• 
ziyaret ediniz. Vazolar, çay fincanları ve saksılar 

Avrupa malı mükemmeliyetindedir. 
Satış şubesi 

lstanbul Büyükçarşı Çuhacı Han sokağı numara 1
2 


