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A aş-vekilimiz dün akşam OSMAN Ef. 
~llkaraya hareket etti Yirmi senedenberi 
1 5 - 6 bin ölü 
sınet Pş. Hz. yakında Malatyayı kesmiştir 

ziyaret edecektir 
d~~~•kil 1-et pafa hazretleri 
~tket e.tnki trenle Ankaraya ha-

l, ettniılerdir. 
t~)~~ Paşa hazretleri evvelki 
Sttttıi ) 01ınabahçe sarayında ge· 
lOr~ ~r, dün öğle üzeri bir mo • 
dtti il eybeliadaya giderek bira· 
llıt ~~ıa beyin köşkünde akıa -
~~~: kalmıtlar, sonra motör-

- treıg_e geç.ere~ bur~dan An -
J,~ nıne bınmışlerdır. S et Pata Hazretlerini teşyi 

~btıuı i.iıere meb'uslarımızdan 
llıi~ li tnuttalip, Nuri, Hasan Ce • 
'~ ı.. asan Fehmi Mehmet A • 

Zekai, Cümhur riyaseti katibi u· 
mumısı Hikmet, Vali Muhittin, 
Meclis reis vekili Ha.san beylerle 
Salih Paıa, Muslihittin Adil bey 
bulunuyorlardı. 

Ba.§vekil Hz. trenin hareketin· 
de sammii selimlanmıtlar ve istas 
yonu doduran halk tarafından ha 
raretle alkıtlanmıtlardır. 

Paıa Hazretlerinin Ankara yol 
culuklarında kendilerine lzmir 
meb'uau olup iktısat vekaletine 
gelmesi mukarrer olan Celil Be· 
yef endi ile Saraçoğlu Şükrü Bey 
refakat etmektedirler. Nurullah E 

J 'l k ' 
' a kı Tarık, izzet, Ak Os- sat bey de beraber gitmektedir. 
~ 

1 

V Ragıp, Salah Cim· Baıvekil hazretlerinin önü • 
~ be B.sfi Raıit, Mit • müzdeki pazara kadar Ankarada '-i I> Ylerle, Muhittin, Hakkı Şi· kalarak o günkü lcra vekilleri İç· 
~. 1'ı~a, ~ern sefiri Cemal Hüs- timaından sonra Istanbula gelme
~ı.ı de1umumi Kenan Cevdet leri ve müteakiben Malatyaya ka· 
L ' 1rtı h ' ~ J.f eyler ve daha bir çok sat· dar bir ziyaret yapmalan pek 
~'itil 'Ydarpafaya gitmi,fer, ha§• muhtemel görülüyor. 
~ .. ~ll§anın Pendikten trene bi- Tevfik Rüıtü Beyle Şükrü Ka 
'd iı anta,dması üzerine bun • ya ve Zekai Beyefendilerin cuma 
>,il:~ bir kıanıı Ankara trenile glfnu d~-cekleri tahmin olunu • 
~i~ ıge kadar giderek başvekili· yor. İcra vekilleri heyetinin pazar 
~~rada selimlamı§lardır. günkü içtimaında Mustafa Şeref 

~)i td~·&jı' ı. .. .:utlerini burada Beyin istifası ile vekalete davet 
'1 ~·ı~ .. er arasında Tevfik Rüş olunan Celal Beyin iıtirak edece-

1~~1 
1 lrıüdafaa vekili ği anlaşılmaktadır. 

~ "ltltt 1 11 ın 

~ tısat "V~kiiliği~d~™ d~"ğişiklik 
~ lıstafa Şeref Beyin rahatsızlığı 

11 
elldisini çekilmiye mecbur ediyor 

'~:~ğlşiklfğfo lktısaf siyasetimizin tatbt
aıt noktalarında da bazı değişlkliklerl 

mucip olacağı tabiidir 

'--., . ... 
""'""'' •lauau ı, bankaaı 
1~. ftlUdara Ceıaı a. 

~ .. L 
1 l\irtd .. \t :"here ~~ kuvvetle f&yi olan 

~~· Ishı ö ıore tedavi ve iıtira • 
>ıt' ti~~e Çekoslovakya taraf· 
~ lltt-f, ş 11 olan lktısat vekili 

ble eref b · ~~t\ r doı,h . eyın bu sıhhi se • 'd e~~el •~le daha hareketin· 
\ 'ki 

11
• -.ekaletten istifa hak -

~,f ~~ ... ~Y~ti tahakkuk sahası -
1 q "it Uzer d' t t eyi.,_ . e ır. Mustafa Şe· 

Qa ... 1_ Yerın 1 . 
~t '«l~'aı e Zinır meb'usu ve 
~llt ı:n~rni müdürü Mah· 

elit Yın gelmesi de mu • • 

Dün ak§amki trenle ve lımet 
paşa hazretlerile birlikte Anka • 
raya gitmit olan Celal Beyin önü
müzdeki pazar günü toplanacak 
icra vekilleri heyetine iltihakı kuv 
vetle ümit olunuyor. 

Celal Bey birinci ve ikinci dev· 
relerde de iktııat ve imar vekil • 
liğinde bulunmuı, vekillikten lı 
banka11 umumi müdürlüğünü ka
bul ile ayrılmııtı. 

Celal Beyin lktısat vekaletine 
gelmesile iktısat siyasetimizin tat 
bikata ait sahalarında da bazı de
ğiıiklikler olması pek varit görü • 
lür. 

Celal Bey memleketin mali ve 
iktııadi ihtiyaçlarını daha ameli 
sahalarda yakından tanmuı ve it 
başında bulunmuı bir zat olduğu 
için ticaret ve sanayi alemindeki 
teıebbüı erbabına vekaletinin baş 
lıbaşına bir istikrar zımanı olarak 
ayrıca hüıünü telakki göreceği 
hu haberin dün intiıanru takip 
eden müıahedelerle anlatılıyordu. 

• • • 
Celal Beyin vekaletinden son· 

ra it bankasındaki umumi mü • 
dürlüğünün, bir müddet idare mec 
lisi reisi Siirt meb'usu Mahmut 
bey tarafından vekaletle idare e· 

dileceği tahmin olunmaktadır. 

Artık onda korkudan 
eser yok, cesedin ne

resini isterseniz 
kesip veriyor 

Birçok kimseler vardır ki, ö
lüye; kana bakmaktan korkarlar, 
hatta parmaklarına bir iğne batıp 
da biraz kan çıktı mı baygınlık
lar geçirirler. 

Gene birçok kimseler de bir 
tavuk, bir piliç kesemezler. 

Fakat.. Bu korkaklara muka· 
bil Istanbulda öyle bir adam var· 
dır ki, her günkü işi insan cese· 
dile, kesilmit parçalanmıı, insan 
vücutları ile meşgul olmaktır. Bu 
adam ölü bir kadın veya bir er • 
keği mükemmelen doğrar, göğsü
nü yarar: Kalp mi istiyorsunuz? 
Hemen elini ölünün göğsüne so • 
kar, size istediğiniz kalbi çıkarıp 
verir, ciğer, böbrek velhasıl bü -

20 senedir BIUlerl kesip biçen 
53 rafında Osman Efendi 

tün taleplerinizi bir makine gibi 
parçalamadan, bozmadan size 
takdim eder. Bu adam morgda ça 
lışan Malatyalı Osman Efendi • 
dir .. 

Tıbbı adlinin kıymetli muavi· 
ni Fahri Can Bey anlatıyor: 

- Osman Efendi, afif, ciddi, 
namuslu bir adamdır. Vazifesi 
morga gelen bir ölünün morg mü· 
dürünün göstereceği yerlerini aç. 
mak ve istenilen ah,ayı çıkarmak
tır. Bir makina gibi ölü keser. 
Sonra açılan yerleri diker ve 
morg müdürü çıkarılan yerleri 
tetkik ettikten ve notunu aldıktan 
sonra artık ölünün işi kalmaz, ya 
mezara götürülür, ya ailesine tes· 
lim edilir. isterseniz Osman efen· 
diyi çağırayım da kendisi ölüle • 
ri nasıl kestiğini size anlatsın .. 

Biraz sonra oturduğumuz oda • 
nın kapısı açıldı, içeriye uzun boy 
lu, pala bıyıklı, dinç ve zinde gö· 
rünen birisi girdi. Ayakta durdu. 
Osman efendinin ölü kesmekten 
geldiği belliydi. Çünkü henüz yı· 
kadığı ellerini uğufturuyor, par -
mak aralarında ıslak kalan yerle· 
ri kurulamıya çalışıyordu. Bir ... 

( Derxımı 9 uncu sayıl ada). 

"Avrupa yeni bir harp için hazırlanıyor. Bütün silih 
fabrikaları çalışmaktadır. Erkinı harbiyeler, mütema• 
diyen plan yapıyor. Her memlekette büyük bir faaliyet 
vardır ve bütün bu faaliyetler bir neticeyi istihdaf 
ediyor : Harp • 

Almanya tekrar silihJanmak istemekte ve Fransa 
ona mukavemet etmektedir. Bunun zerre kadar bir 
kıymeti yoktur. Almanya Versay muahedesini tadil 
ettiremezse de silahlanacak ve icap ederse muahede 
ahkamını bozacakbr. ,, 

Bu fena haberleri veren lngiltere
nin meşhur siyasilerinden Lort Bea
ver Brook'tur. Sunday Express ga • 
zetesindeki ifadesinde bu lngiliz si .. 
gasist Avrupanın geçirmekte olduğu 

tehlikeye dair şunları da bildirmek • 
tedir: 

Aynı sırada Fransa ile Lehis-. 
tan aralarındaki gizli askeri mi· 
sakı yenilemektedirler. Bu misak 
da Almanyayı istihdaf ediyor. 

Avrupada yeni bir barba 
karşı • duracak hiçbir kuvvet 
yoktur. Bunu itiraf etmek kor
kunçtur. Fak at hakikat bundan 
ibarettir. Ve hakikati karşıla .. 
mak gerektir. 

Harbın kopmıyacağını, dilnya 
milletlerinin yeni bir barba ta• 
hammfil etmiyeceklerini iddia· 
etmek faydasızdır. Zaten buna 
benzer hülyalar, tarihte gördü· 
ğümüz her barba takaddüm 
eder. 

Bugün ise Avrupada sayısız 
harp sebepleri Yardır. Lehistan 
Koridoru meselesi,Silezye mese
lesi buolardaudır. Beynelmilel 
dinamit depolan buradadır, ve 
bir gün bu depolar infilak ede· 

cektir. 
Umu mi harpta tahtelbahirler 

Şon bUyDk harpten 
be rl mut hiş bi reı 
harp vasıtası olan 
tayyare vetahtelbahlr 

lngilizi şaşırtmış, lngilixler haf
talarca bu silaha karşı mildafa· 
asız kalmışlardı. Bugün tahtel· 
bahir 1918 e nazaran daha çok 
tehlikeli bir silah olmuştur. Çün· 

(Dec:amJ 2 ncl sayıfada) 
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Donanmamız dün Karadenizden geldi 

Yavuz dUn Haydarpaşa önUnden geçerken ... 

On gün kadar evvel Kara denizde bir cevlina çıkan donanma
mız, başta Yavuz zirhhsı olduğu halde dün 5ğleden evvel lima
nımıza gelmiş, tebri topla selamlamıştır. 

Filomuz Karadenizde Samsun, Trabzon ve diger limanlar1 zi· 
yaret etmiş, buralarda halkın hcycanlı tezahilraille karşılanmıştır. 



Sayda 2 

Gazi Hz. 
ReisicUmhur Hz. aktam şehir 

civarında bir otomobil gezintisi 
yapmışlardır. 

Gazi Hz. saat on yedide re· 

fakatlerindeki zevatla birJikte 

ıaraydan hareket etmiıler ve 

Takıim, iıtiklll caddesinden, E

dirnekapı ve Davutpııa kıt lası 

cİYarından sıeçerck Floryaya teı· 
rif etmiılerdir. 

EüyUk reisimiz Floryada otomo

bilden inerek bu sırada ista~iyona 

gelen trene binmişier ve saat 

yirmi buçuğa d?ğru Sirkeci is

tasiyonuna gelmişlerdir. Gezi 

. Hazretleri buradan otomobille 
saraya dönmüılerdir. 

Reisicümbur Hazretleri geç· 

tikleri yerlerde halkın samimi 

tezahilratile karşılanmışlardır. 

Harp 

(Baı tarafı 1 inci aayıfada) 

kli tabtelbahirler iki misli büyü· 

dü. lngiltere donanması ne ka
dar çok büyük olursa olsun 

tahtelbahirlerin taarruzuna uğrı
yacaktır. 

Sonra tayyareler de bu üyümüş 
ve daha çok müthiş bir mahiyet 

almıştır. Çünki daha çok büyük 
Ye daha çok yıkıcı bombalar 
taşıyor. Belki bunlar bütün de-

niz hareketini durdururlar. Onun 
için İngiltere mümkün mertebe 
gıda maddeleri depo etmek mec-

buriyetindedir. Yoksa aç kalır. 
Almanya geçen sene kendinisi, 
hiçbir kimseye muhtaç olmıyacak 

hale getirmişti. Fransa da bütün 

Fransaya kifayet edecek gıda 
maddeleri yetiştiriyor.İngiltere de 
ayni hattı hareketi takip etmeli 

ve ingilterenin gıda menabii 
l<cndisine kifayet etmelidir. Aksi 
t~ktirde uğrıyacağımız tehlike 
çok büyüktürr. 

A vrupadan gelen 
mualllmler 

Maarif vekAlcti hesabına Av
rupada tahsilini ikmal etmiş olan 

15 genç muallim Maarif vekaleti 
tarafından lstanbul, Ankara, iz-

mir, Adaııa ve Kastamonu· lise

lerine tayin edilmişlerdir. 

Seyyahların başına 
gelen kaza 

Y eniköyde Dimitrinin kayığına 
Amerikalı sekiz seyyah binmiş 

ve Boğazda gezintiye çıkmışlar
dır. Sandal Yeniköy açıklarında 

dolaşırken Karadeniz boğazından 

doğru gelen Osman kaptanın 
Binnaz. motörU çarpmıştır. San
dal parçalanmış, ıeyyablar de-

nize düımDılerıe de motör ta
rafından kurtarılmışlardır. Os
man kaptan yakalanmıştır. 

'l'ramvaydan dUş"'nler 
Çapada Uıunyusuf sokağında 

oturan Sıtkı jsmindeki çocuk 

Beyuıtta Edirnekapıya giden 
tramvaydan atlamıı, ağır suret

te yaralanmıştır.KuJaj-ından mü
temadiyen kan gelen Sıtkı Etfal 
hastanesine yatmlmışbr. 

Bundan başka seyyar sahcı 
Y ordan da Babçekapıda bir 
tramvaydaP düşmüş. yaralan· 

IDlfbr. 

VAKiT 
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Yunanistanda intihap mücadelesi . ............................................................................................................ . 

Kraliyetçi fırka 
Reisicümhura 

reisi başvekili, 
şikciyet etti .. 

Baıvekil Yunan milletini dahili harbe teıvik 
ve tahrik ediyormuş .. 

Atina,7 (Hususi muhabirimiz
den) - Kıraliyet taraftarı ahali 
fırkası reisi M. Çaldaris, baıvekil 
M. Venizelos tarafından Giritte 
irat edilen nutuklardan sonra 
reisi cümbur nezdinde mUbim 
bir teşebbüste bulunmuş ve bat 
vekili milleti dahili barba tEşvik 

ve tahrik eden bir ihtilalci oJmak, 
muhalefet fırkalarım da askeri 
cemiyetin mUdabaleaile tehdit 
etmekle itham eylemiştir, intiba
batm serbestçe icrası için M. Ve
nizelosun ıstif aye davet edil
mesını , intihabat için de 
muvakkat bir. iş kabinesi teıkil 
edilmesini talep eylemittir. 

M. Zaimis Reisicümbur sıfatile 
hükumetin icraatına müdahale 
edemiyeceğini fakat bu teıeb

büsü Başvekile bildirmekle ikti-

fa edeceği cevabını vermiştir. 
Başvekil M. Venizelos, bugün 

Ciritten avdet edecek ve vaziyeti 
umumiyei siyasiye ile kraliyet 
farkası reisi Çaldaris tarafından 

R~·s:cümhur nezdinde yapılan 

teşebbüsten resmen haberdar o
lacaktır. 

Kraliyet fırkası reisi tarafından 
yapılan bu teşebbüs vaziyeti 
daha ziyade gerginleştirmiştir. 
Zira bu teşebbüs, askeri cemi
yete kartı bir tahrik suretinde 
teJlkki edilmektedir. Bu itibarla 
vaziyetin tasfiyesine intizar edil
mektedir. Meamafih başvekilin 
Giritten avdeti galeyanı teskin 
edeceği Umit edilmektedir. 

Atina, 7 (H.uıusi muhabirimiz· 
den) - Girit Kandiyeden gelen 
bir telgrafnameye gare başvekil 

M. 1'enizelos şerefine verilen bir 
ziyafette hazır bulunurken' kıra· 
liyet fırkası reisi tarafından reisi
cüm hur nezdinde yapılan tcşeb· 
büsten haberdar olıııuş ve bu ha
reketlerile memleketi dahili harba 
ve felakete sürükliytcck o:an 
kıraliyetçileri şiddetle tenkit ey· 
lemiştir. 

M. Venize!os'un bu nutku 
şiddetle alkışlanmıştır. M. Veni
ze!os, gece yarısı buradan Ati
naya hareket eylemiştir. 

Atina, 7 (Hususi muhabiri
mizden) - Averof zırblısımn 
F aler limanına gelmesi, vaziyeti 
ıiyasiyedeki gayri tabiilik hase
biyle, donanmanın askeri cemi-
yet ile .beraber, mü~terek bir 
harekete girişeceği hakkında 
birçok şayiaların deveran etme
sine sebebiyet vermiştir. 

............... , ....................................................... !~···························•••ı•••························· 

Fransa - Almanya ........................................ " ... " .............. . 

Fransa, henüz Alman-
• yaya cevap vermıyor . .,. 

Almanya . milli bir milis 
istiyor. Fakat. bütün yeni 

ile . beraber ... 

• 
teıkilatı 
teıkitatı 

Paris, 7 (A.A ı - iyi malOmat 
&lmakta olan mabafilden alınan 

haberlerden Fransanın a.skeri 
metalibe dair olan Alman muh
tırasına bugünlerde cevap ver
miyeceği anlaşılmaktadır. 

Filvaki, itimat itilifnamesini 
imıa etmi§ olan blllün devletler, 
henüz noktai nazarlarını bilClir
memişlerdir. 

Diğer taraftan lngiliz hükii· 
metinin noktai nazarı, ancak 
perşembe gUnkü kabine içtinia
ından sonra resmen teeyyüt ede
cektir. 

F ransanın cevabı hafta niha
yetinden evvel tebliğ edilmiye
cektir. 

Almanya ve Inglltere 
Loodra, 7 (A.A) - Almaoya

nın teslihat sahasında hukuk 
mliıavatı talebi meselesi baıve• 
kile arıedilmiş ise de kabinenin 
ne vakit içtima edeceği henllz 
malfim değildir. 

Baıvekil, arkadaılarından hiç 
birisi ile henüz iıtifarede bulun
muş değildir. Yalnız mesai na
zırı Dr. Betterton ile mensucat 
sanayii ihtilafı hakkında g6r0t· 
müştür. 

M. Mak Doaald, Alman meta· 
Jibatının ortaya atmıt olduğu 
meselelerle cihan ikh .. t konfe· 
ran11na taalhiku bulunan meıe
Jderi ve acil .mahiyette olan di
ğer meseleleri hep birlikte tet
kik etmektedir. 

Almanya ne Jstlyor 
Berlin, 7 (A.A) - Tekrar ıi

liblanmak huıuıundaki Alman 
metalibatımn baılıca noktaların· 

dan biri lıviçre ordusu nllmune
sine tevfikan milli bir milis kuv· 

veti teşkilidir. Reichıvebr'e zamime 
olmak llzere bunun haricinde vU
cude getirilecek olan bu yeni 
kuTvet asri ordulann blltün tec-

hizatı ile mücehhez olacaktır.Bu 
yeni tetkilita ait birinci telmih, 
ofün ıarki Pruıyada Elbing ma
navralarını müteakip milli müda
faa nazırı Von Schlcicher tara· 

fından yapılmııhr. Kendisi, 
tehlike vukuunda vatm müda
faa için ıarki Prusya sekene
sinden her birinin ne suretlevener~ 

de hareket etmesi lizımgelebildiğini 

bilmesi iktaza ettiğini söyliyerek 
Almanyanın faraza lsviçreye 
mllsaade edilen mOdafaa vesai
tinin aynını kendi OmnU selA· 
meti için kullanmak hakkını 
haiz olduğunu ilave eylemiştir. 

Bu hususta Almanya hükümeti 
tarafından hazırlanan projeye 
göre miJiı ordusu gayet mn-
kemmel bir 1Urette talim ve 
terbiye edilmiş 40 bin kişilik 
dahili bir kuvvetten mtıteşek

kil olacaktır. Efrat ve zabitan 
her ilç ayda bir değiştirilecek- . 
tır. Ağlebi ihtimal bu kuvvet, 
hudnt muhafaza kıtaatım tak•i· 
yeye memur edilecektir. Mev
cudu kimseye meçhul olmayıp 
askeri teıkilita baılanan bu 
kuvvet Alman orduıu ile mü
nasebette bulunmaktadır. 

Rllylştağ meclisinin 
lçtlmaa daveti 

Berlin, 7 (A.A) - Wolff A
Jansfndan ı Rayiıtağ meclisi reisi 
M. Goerinf, meclisin kük6met 

Irak ta .................. 

EŞKIYA 
20 otomobille geç~n 
kervanada ... taaftnlz 

·ediyorlar th 

Bağdat, 7 °(~.A) - Kyrt §8• 

kileri bir dağ yolundan geçmekte 
olan bir çok kifiden m~ekkep 

bir tüccar ve yolcu kervanına 
taarruz etmişlerdir. 

Yolcular, yardıma davet edi
len Iran ordusu kıtaatı ile hay
dutlar arasında vukubulan bir 

müsademeden sonra muhakkak 
bir ölümden kurtulmuşlardır. Şa
kiler aynı gUnde 20 kadar oto-

mobilden · mürekkep diğer bir 
kervanı Kangvad civarında tev
kif etmişler ve kervan halkından 
2 ecnebi koosolos!a diğer bir 

yabancıyı bilahare fazla bir fid· 
yeinecat almak makudile mu-

hafaza etmek iıtemitler ve bun· 
lardan baıka bUtlln yolcuları ser

best bırakarak kervanı yefma 
etmış bulunmakta idiler. 

Konsolosların ikisi de Cema
hiri Müttehideoin Tahran ve Ku-

dilı lcoosoloslarıdır. Diğer ya
bancı da bir Amerikalıdır. Her 

üçü de buraya vasıl olmuşlardır. 

Adana lktısat 
mıntakası merkezi 

Mersine naklediliyor 
Mersin. 7 (A.A) - lkbsadi 

vaziyet ve mevkii nazarı dikkate 
alınarak Adana iktı~at mıntakaıı 

merkezinin Mersine nakline ka· 
rar varmittir. 

beyannamesini istima için 12 ey
lülde içtimaa davet edileceğini 
bildirmiıtir. 

iyi malümat alan mahafil, Ra· 
yiıtağ meclisi riylfıet divanının 

deTlet reisi tarafından kabulU 
merasiminin cumartesi günll icra 
edileceğini tahmin etmketedir. 

Türk dili 

Dil kurultaY1 

Kurultay l\'ID 1118 t 
caat eden zer• 
lıtanbul, 7 (A. A.) -

Dili Tetkik Cemiyeti kitiitİ 
mililindcn bildirilmittir: 

Eyl6ltin ~onunda topla·~~ 
lan ilk kuru tayda ,za oldl"""~ 
zuau ile müracaat eden «il 

zevatın isimlerini neıre d 
diY.Dl'.UZ· 

!Abdillcebbar Bey, niu 
Cafer bey Darülfünun 
muavinlerinden, Ahmet ti 
avukat, Ahmet Saki Bey, 

Antalya meh'uau, Ali ~ 
Bey profesör, Ali Sedat 
allim ve muhanir, Cevat 
Bey, muharrİT. Cevat Rü!til_, 
Jktııat vekaleti ne9riyat ~ 
Enver K~l bey mualliı11İ-.J"~ 
Nafiz bey muharrir, muall .ı..,,, , 
at Bey, ıabık Konya rtl'..J 
Hakkı Atef Bey divanı rn"A 
bat murakıplarından, U 
ilhan bey muallim, Hüı•~ 
zım bey muharrir ve mu,......-• 
ıa.n Rifat bey, lamail Halll' 
muallim, lımail Hakkı b#f 7 
lim, lımail Müıtak bey -"*' 
Köprü1üzade Mehmet f dıJ, ,.J 
müderriı, Melahat Han~ JJr.J 
lim, Nezahet Sabri, ceınıl M 
allim, Orhan Rıza 8., aıu..,....~ 
muharrir, Pe1ami Safa~ 
harrir, Ragıp Rıfkı bey L;:,..a. 
muharrir, Ruıeni Bey, s-~ 
mil bey muallim, Sabah-' 
muallim, Dr. Saim bey 
Selimi izzet bey muharrit! 
Bey Edime meb'uıu, VAia 
tin bey muharrir. 

Bundan evvel netrol~ 
1iıtede tıp f akülteıi pr~ 
rindcn Dr. Fahrettin 1' f 
iımi tertip hatası olarak ecfl 
lıkender bey olarak netr 
tir, keyfiyet ~aahih ol~ 

Bulgar kabfoesld 
tebeddlll 

Sofya, 7 ( A.A ) -
k'abinu~nde bugün bir t·af 
olmuştur. Nafsa nazırı ç; 
kasından M. Y ord•00 

· flrk 
etmiı ve yerine aynı . 

t.b. . . M V ouo 
ı ı umumısı · • 

edilmiıtir. 
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16ııde:~n;a.ntınan usulünün kabu M aariı müdürü gidiyor 1\1 er kez bankası lıissedarlnrı 
~ı:? :~: l~ü;~ ~7:·::;:;, j;::: ................................................................ ---··------·---·······--·-
~ .:...·1•nbu1 havuınd···· Ecnebi ve gayrimüslim 70 liralık senetleri 
~ti.~~~:::i~~~·~.~j,::~::.''. mekteplerı·nı·n vazı·yetı· memurlar satabilecek 
'• ı.ıııh ln kepenginden kasa -
~]lr 8.aebe defterinden fabrika 

ııııll)o"
111

ş'·d0iru uğultularla •av. O t T d • t M .. d .. rlüğü bir t • Şimdiye kadar 70 liralık hisse senedine 
.... ki ~ lzndi bu rüzgar günler r a e rısa u u ' amım h. 1 1 k d·ı . .. t 
t~'· ~~:et~ Yapraklarını aavuru ile, Türk muallimleri hakkında bu s~ . I~ o an memur a~ en 1 erı muş e-
~ tt1ıer r~ırıler ellerinde kalem mekteplerden malumat istedi,· Maarif rısını bulup satabilecekler. Bunları 

Pı ka •oy Üyorlar. Heyetler b k J 
~ h,fı1 ~olaııp devlet adamla· müdüründen de malumat alacak an a satın a mıyor 
~. erınden ıikayet ediyor • 

c. ••• 
~iııd~t~lerde, aanayi müesaese • 
~ "tık" llered ayetli sesler var. Bu 

l!ı. en geliyor? 
~ııı.ı •eı, kontenjantm:ındnn 
L~ ·~ı rı 01rnıyanlarm sesleridir. 
"\t erde h"k' l . ll' t\~ a ım o an tempo, !•· 

1 bit h'ebe-;> olan hadise bize ye· 
\ ~ h~diaeyj iıaret ediyor. 
t~~Lirie h~iae .h.ükumetin aldığı 
~ ~llj lll :.ııusı ıktı:ıct müessesele· 
l~. enfnaHeri nrasındaki le • 

~Uk· • • • 
~'~l ~:netin kararile huıı•ıi 
~, llliies•c l . . f . 

•ı..d " se erının men aatı 
~ı: ·•ı ak· 
J 11~t 1 tezat ıudur: Hükumet 
~, etti .. · f >lrı gı ırke.nın prensipine 
~ h,;ra.k •ana'taız bir Türkiye • 
~q llelrnilel teknik ve ikt:ıaat 
~Ot•nn çıkarmak için tedbirler 

liÜkG 
~llıı l'~et hu kararı alırken 
~ ~a.linurkiyeyi, Türkiyenln bir 
.~i . de kurtulu1unu hedef e • 
~ıı. thr. Ne f .. . b 
~'Clltey· u zumreyı, ne u 
q~1 ~· ııe ıu Jnealeği ne bu he· 
~)~ı ta.rl~ itibara alm~k. onu im· 
11e&· e a.kk' 

'1l~\a. 1 etmek davasında 

~~~~e nazar T " k' · ~" "' an ur. ıyenın 
~· \>'te~ a ilk hedef tediye 

~~~tti e.İni memleket lehine çe 
l't... ti, "i/iuıusi iktısat müeue· 
t·~ İtir al!ıaasa hüh-Urnet kara • 
~'tlet~l eden fabrikacılar mü· 
~. ıı~i lll~lli kendi heaaplarına, 

t, lllar .. ku l ına gore rmuı ar· 
1 ~lı 
~l"I ql'iy d 
~~ıc'ct1 e en bakıldığı zaman 
~ ~u.,, z~. hak vermemek 
~ ~hik' Kıldir. Bilhassa mev • \ile 19,1~ •a.nayi kanunu kendi • 

~lıa.f· •eneaine kadar bir ta· 
~. t'k 'Yctler bahıetmit ! 
~"'t at hu .. 
~\ tel> he . 1f •n yalnız hususi ik-
)\1.. t ....... •ınden go·· "n·· .. d .. . ..._ • 1.ırki ru U!U ur. 
tıı,~!\c1 ik Ye dı~ardan büyük bir 
t.."'• hıa.t h.. -'I~ t al, ucumuna ugra • 
~~ '3eJe'Ydı, devletin hus\lıİ 
,d~litıd t Yanında sade jandar· 
~,: lial~:~lrnaıı bile tabit o • 
\~ 'ilde h kı biz, tediye muva· 
'ib~tre11 h:r •~ne yüz milyon 
~, İlt 1l. ~.11

1r ıktıaat bünyesine 
\ b· tı"-t ~ et olarak kalkınmak, 
~~\itle ~tu.luı ıef erberliğin • 
~ alınde harekete mec 

\~.~!'ıııa.J •e 
\ ~. dun nelere henüz yaklat 
i•ı '-l l'a .. Ya buhranda Türkiye 
~ (3 •ltı h ' 
\ıe l ) İtç• ~ enüz vasati ola • 
·: e ltarı 1 ~ullanan imalitha • 

ti: '-'Urıle . f•Yor. 
~~le,. rıtniı • . 
'l ~ ~n f ••tıkla) harbindeki 
\ 11r'1-bind a.rlclı değildir. istik • 
~. ~~ e ıaf · 
~\it tlerirı d' ~tın aırrı hususi 
'~ 1tıd, t 111

Plin ve kuman • 
OJ>lanınaal b"t" il ._d ve u un 

~ e hedefe ıevke • 

~~ '-t lturt 
~~> deiild' uluıu da bundan 

'h~d"tlır. Netekim bütün 
.. lr · · 1 1sıne çekilerek 

Istanbul maarif miidürli Hay· 
dar bey lstanbul vilayeti dahi· 
lindeki bilumum ilk mektep 
muallimlerinin kadrosunu alarak 
bu akşam Ankaraya gidecektir. 

Haydar bey ile birlikte, bir 
kaç gündenberi ıehrimiıde b1r 
lunan ilk tedrisat umum mildür 
muavini Hicri bey de Ankaraya 
gitmektedir 

Dün Haydar bey ile görüşen 
n:.ubarririmize mumaileyh Anka· 
radaki faaliyeti bakkmda şu söz· 
leri töy!emişt:r: 

"- Istanbul villyeti dahilin· 
c!eki bütün mekteplerin kadro· 
larmı götürüyerum. Vekaletle te
mas edere~ avdet edeceğim. 
Kadı oda büyük değiıildikler 
mevıubahis değildir.,. 

Muharrir: miı bundan sonra ec
nebi ve gayri mUılim mekteple· 
rio vaiyeti hakkında Haydar 
Beyin ma!ürnatına müracaat et
miştir. Haydar Bey bu mesele 
hakkında da demiştir ki : 

- Veki'et ecnebi ve gayri 
mi:ılim mekteplerin talim, ter· 
biye ve tedris işlerini orta tedri
at umumi müdürlüğüne raptelti. 
Bundan sonra bu kabil mektep· 
ler C.:oğrudan doğruya orta ted· 
rieatla te"J:aa eclecelatir. 

Accak bu mektepleri teftiş, 

mürakabc hakkı lstanbul maarif 
müdürlüğüne verilmiştir.11 

Oğ1'ndiğimize göre vekalet 

Çuval buhranı mı? 
ihraç edilecek malları koymak 

için hariçten çuval getirilmekte 
ve bu çuvallara mukabil dipo-
ıito alınarak memlekete ithaline 
n1 f sl8de verilmekte idi. 

iki gündenberi piyasada çu
valların ithaline müsaade veril· 
miyeceği hakkında bir Şayia 
çıkmııhr. Bu ıayianın hakikat 
o!masından korkan tacirler tica
ret odaaina müracaat ederek : 

- ihracat mevaimi olan bu· 
iÜolerde çuvalların ithaline mü· 
saade edilmemesi yllıllnden ih· 
raç emteuıom ellerinde çürü· 
düğünü ve bu hususta teıebbü-
satta bulunulmasını istemiılerdir. 

Ticaret odası derhal Iktısat 
vekilctine müracaat ederek key· 
fiyetin tashihini rica etmişlerdir. 

huıuıi iktısadi kütlenin büyük 
menfaati namına kontrol etmek • 
tedir. 

Bizde husuıi iktısat müe11eae· 
!erinin devlete kartı aldıkları bu 
cephe, iktısat kurtuluıunda bütün 
memlekete ıamil olması .zaruri 
olan birliği kuvvetlendirmemizi i 
taret ediyor. Çünkü aradaki ihti
laf huıusi iktıaat müe11eıeleri ile 
devlet görüıü arasındaki farktır. 
Halbuki önümüzde tek bir hedef 
vardır; her ıeyden üatün Türki • 
yel 

Sadri Etem 

Istanbuldaki bütün ecnebi ve 
gayri miislim mektepleri orta 
tedriı::at müdüriyetine raptet· 
tikten sonra, orta tedrisat 
müdiriyeti bu mekteplere bir 
tamim göndererek mekteplerin· 
de Türk dili, Türk tarihi, Türk 
coğrafyası ve yurt bilgisi oku
tan muallimlerin isimlerini, han· 
gi mekteplerden mezun olduk· 
larını, kaç saat ders okuttukla· 
rım ve kaç kuruş maaş aldık· 
larına, başka bir işle meşgul 
olup olmadıklarını sormuştur. . 

Orta tedrisat müdüriyeti ayni 
zamanda bu tamime nihayet (8) 
eylül tarihine kadar cevap ve
rilmesini de mektep idarelerine 
tebliğ ct~iştir. 

Orta tedr isat müdüriyeti mu· 
allimlerin bu vaziyeti hakkında 
müsbet vesaike sahip olduktan 
sonra bu akşam Ankaraya gi· 
decek olan lstanbul Maarif mü· 
dürü Baydar Beyden muallimle· 
rin vaz'yeti hakkında da ayrıca 

ma'.ümat alacaktır, 

Orta tedrisat müdüriyeti bun· 
dan sonra ecnebi ve gayrı mils· 
lim mekteplerdeki muallimlerin 
kadrosur.u yaparak mektep ida· 
relerine tebl :ğ edecektir. 

Ecnebi ve gayrı müslim mek· 
tep kadrolarının da nihayet ] 7 
eylüle kadar mektep idarelerine 
tebliğ edileceği tahmin olunmak· 
tadır. 

Putlara dikkat 
Hafta tadilinden istisna t.dileo 

maball':r için verilen ruhsatna· 
melere yapıştırılan harç pulları· 
nm bir daha istimal edilmiye 
salih bir halde iptal edildikleri 
belediye müfettiıleri tarafından 
yapıltn tetkikattan anlaşılmıştır. 

Bu şekil iptal usulü, muhalif 
ve suiistima'e miisait olduğun· 

dan pulların tarih ve resmi mü-

hürle iyice iptal edilmesi ehem· 
miyet:e şubelere bildirilmiştir. 

Bir kavganın sonu 
Kumkapıda sakin seyyar ço· 

rapcı Karabet ve oğlu Dikran 

ile lranlı Süleyman Çarşamba 
pazarında yer almak yüzünden 
kavga etmişler ve baba Olul 
bir o!arak Süleymanı cöğdük
leri gibi sol memesinden de 
yaralamışlardır. 

IrtUıal Ve Tetfln 
Viyana' da vefat eden, Yol ve 

Yapı Limitet Şirketi müdürlerin 
den Murat Zade Mehmet Beyin 
mahtumu Niyazi Bey merhumun 
cenaze namazı bugünkü Perşem
be gür.ü ikindi namazını mütea· 
kip Beşiktaşta Sinan paşa camiin
de kılınacak ve Maçka'da Şehit· 
ler kabristanına defnedilecektir. 

Merkez bankasına hissedar o
lanların hisseler :nin bankadan 
iade edileceği yazılmakta idi. 
Dün bir mubarririmiz bu mesele 
bakkıoda bankada tahkikat yap
mış ve bu hususta şu maluDah 
almııtır: 

Merkez bankaaının devlet me· 
muru o!anlar ile memur olmı)·an 
zevata satmıf olduğu bir çok 
hisseleri vardır. 

Devlet memurları ayda beşer 
lira vermek ıuretile 70 liradan 
ibaret olan beher hisseye sahip 
olmuşlardır. 

Banka bunun üzerine 70 lira· 
yı veren her memura ve hariç· 
teki hissedarlara muvakkat his
se senedi tevzi etmiıtir. 

Şimdi bazı memurlar banka
ya müracaat ederek hisse se· 
netlerini satmak istediklerinden 
ne suretle muamele yapılacağanı 
sormuşlardır. 

Bunun üzerine banka idare 
heyeti muvakkat hisse senedine 
sabip olan devlet memuru ve-

yahut hariçteki zevatın serbest· 
;e hisse senetlerini satabilmesi
ne karar vermiştir. 

Ancak banka bu hisse senet
lerini satın almadığmdan, hisse 
senedini salmak istiyen memur• 
lar müşterisini bulacak ve ban• 
kadan ferağ muamelesini yaptı
rarak hisse senedini satacaktır. 
Fakat bunun için muvakkat his· 
se senedini bankadan almış ol
mak lazımdır. 

Hariçte olan zevat ise Borsada 
ve yahut Borsa haricinde müşte• 
ri bulunca aynen memur olanlar 
gibi muvakkat hisse senetlerini 
ferağ muamelesi ile diger bir 
şahsa satabileceklerdir. 

Hisse senetleri basıhyor 

Merkez bankası idare heyeti 
hisse senetlerinin kağıtlarını tab 
ettirmeğe başlamıştır. 

Nihayet dört hafta nihayetinde 
tabı ikmal edilecek olan hisse 
senetleri muvakkat hisse senetle· 
rile tebdil edilecektir. 

Muhtelit mübadelede 
işler tasfiye ediliyor 

• 

Garbi Trakyada 150 bin lngiliz 
lirasından 147 bin liralığı dağıtılmıştır 

Muhtelit mübadele komisyo • J dan Garbi Trakyadaki müslüman 
nunda itlerin yakın bir zamanda etablilere dağıtılacaktır. 
tasfiyesi yolunda faaliyete devam latanbul tali komisyonu tazmi 
edilmektedir. itler nispeten azal • nat vesikaları tevziatını henüz bi· 
dığı için her iki hükumet de ta • tirememiştir. Geç müracaatlar bu 
aarruf maksadile memur kadrola işin gecikmeıine aebep olmakta -
rını daraltmıtlar, hükii~etimii dır. Etabli rumlara verilecek 150 

bin sterlin tazminattan da ancali başka vazifeye tayin edilen mu • 
40 bini dağıhlmıtır . 

rahhas Mithat beyin yerine kim-
Merkez komisyonu da tabii it 

aeyi tayin etmediği gibi Yunan lerin haricinde kalan bazı mese • 
hükumeti de iki gün evvel Atina· leler ve ihtilaflı itlerle met1ıul ol .. 
ya avdet eden müşavir M. Siotis· maktadır. Bazan halli oldukça • 
İn yerine kimaeyi tayin etmeme· müşkül muğlak hukuki meıeleler 
ye karar vermiıtir. Komisyonun karıııında kaldığımız da vaki ol· 
reisi bitaraf murahhaalardan M. maktadır. j 
Andersen bu huausta f U İzahatı Bu suretle komiıyon itleri • 
verımiştir: nin tasfiyesi her gün aeaaizce ya• 

- Komisyon ıimdiki halde me pılmaktadır. Komisyon iılerinin 
ıaisine devam etmektedir. Komis· şimdiye kadar yirmide on dokuzu 
yon, malum olduğu üzere, mer • ikmal edilmiştir. Unutmamak la 
kez komisyonu ile lstanbul ve zımdır ki , komisyonun hakiki su• 
Gümülcüne tali komisyonlarına rette tasfiyesi Ankara muahede .. 
ayrılmıttlr. Mesaimiz timdiki hal sinin aktinden ıonra başlamıştır. · 

de etablilerin vaziyetini intizam Keımisyon bütçesi beş ıeneden-
dahline almak, emlakin iadesi beri tedrici surette azaltılmıştır. / 
ve tazminat tevziatıdır. 

Yukarda saydığım üç teıek • 
külden evvela Gümülcüne komiı
yonunun iılerini bitireceii anla • 
tılmaktadır. Garbi Trakyada 150 
bin İngiliz lira11 tazminattan 
147 bini dağıtılmıttır. Ayrıca son 
mukavele ile Yunan hükumetinin 
komisyon emrine verdiği 15 bin 
sterlin de bu komisyon tarafın • 

Bir tekme yüzilndeıı 
Üskiidarda mütekait Tahsin 

efendi kasap Şevketin dükkanın
da et alırken arası açık bulunan 
Hayrettin ile karşılaşmış, kavga 
etmiştir. Viayrellin kavga esna• 
sında Tahsin efendinin beline bir 
tekme vurarak onun ~öz söylC"" 
meyccck bir hale getirmiıtir. 
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Yama CASUS 'förkçeye ........ Çeviren 
MtMog• Bernelmllel a.r.rengla IC•YNtler Ö. Rıza ...... -•7-

Anastasya iki 
Haringtonun 

kolunu hemen 
boynuna atb 

• Harinston hemen müdahale et I etmiyecek olanlardan arıyor, pa· 
tı: la nalan dialiJor ahmakların 

- Bunun ne oldajunu miater ;rurmw .,...,..r. laarialerin ihti· 
:Afendene aöylemeaek de olur. Bi· raaını kendi hedefine imale erli .. 
liyonan ki b3 evli bir adamım 7ortl•. Zaman danlı ve ~evikle 
Ye kadınların o adıı:ı söylemek rin faaliyetleri ha.k!anda bir <"ok 
iatediiin seJi ~i~dikler~i bilirim. ta: ialar iatttar etmekte idi. K~ • 
Fakat herkes ıçınde eTınden bah- renalu, ürmüf bir tavuk ı:bi §U· 

aetmek doinı olmaz. raya haraya koıup durmakta idi. 
- O halde Miıter Hariqton, üerk• if llitti. 1917 ıenesi tq 

l:u ıırn ifıa etmemi iıteımiyoraa .. riniaiılDİıi sünü bolıevikler kıyam 
ua: beni bir kere öpünüz! etrrı, Kennaki ile nazırları tev • 
• Hariqton bir lihze tereddüt et kif olunmuı, kq aarayı ayak t&kı-

tı. Sonra cevap verdi. mı larafınclaa yajma edilmi~ti. 
- Ben ıeni öpeceğime aen be- AnHtuya kotup ıeldi: 

ni ip! - Haber aldın mı? 
Anutuya hemen kalktı, iki - Evet. 

kolunu Haringtonun boynuna at• - Her teY bitti. Kerenakinin 
tı, onu iki yanafından öptü, ıonra kaçbimı taylüyorlar. 
bir feY demeden hüngür hüngür A.,endenin bpw tekrar vurul· 
ailamıya batladı: du. AnutuJa kapıya tüp heli tüp 

- Ceıur adamıın, Miıter Ha· heli baktı: 
rinaton ! Yaptığın doğru olma • - BolfeVİkler bir çok adamla
J)ıakla beraber hareketin muhte • n llclürecelder. Ben tle onlar ara 
temdi. amdayan. BeDd aea ele IMa zümre-

Harington rikkat ve ne.Uetle ye clahilain. 
doha aizlerile ıülümaüyor •e A • - Buraya ıelmeleri için kapı· 
~JI ok111yordu: mn tokmatnu ~mmek kafi 1 

- Keadini topla! Fakat ıelen Harinstaıacla: 
Anaatuya kalkıp gittikten ıoa - Sbi ... aradan. Balama • 

ra Hariqton oturarak anlatb: drm. Ye ...... yoktunuz! 
- Bu Ruslar çok tuhaf İman· - itim ftl'th. 

lar. Dolilenin ne yaptılnu l>ili • - O halde MD de, madam dr 
~ 11111111Dm! AralJanm içinde beni ~ile edinis! Din mubft
çarpmn ortasında ayağa kalktı. le,i imn'-drk Vuifem nihayet 
Ye il pantalomma çılrarclı. Onu buldu. 
parçaladı. Y anamı benim elime Harinaton hiiJijk bir mınaffa • 
nrcli. Diler yanmu aarsı yapa • _. tsan .... lua lı:aidtli. Anaa • 
rak l.dıntn '-ıı•ı ......... Ha,ıa ...,_ "'*""aal 1*~ ~. 
bmda ha bdar lazumamqtllll. yor ye ıülO;rordu. 

- Anlat ltakalmı ! Sen ne di· N.,. -=~•.. n_l!ı_, - •-u,onanuz .,.,. .... re )111 ka•ma Dolile tliJonmıT Aten•• centt w41114iı 
Harinaton biraz kızardı: _ BolteYilder hükOmeti de • 
- Son derece cazip bir kadın ..... ·· IGtrenaWaia ııasırlan 

a. omlaa. Ona çok cleria bir aanı meftaf. Bdltnikl• lıa•tanm 
ftJU)'orum. Fakat kanma ıon ele lhlibmi,.. ~lar. Belki Dolila 
nce merbut olduğumu onclm lak ..,. .. iW..elr1er. ~=- llWka • 
........ .na .......,. 

Yelelerln bet para etmez. &ite • 
- Fakat Dolile Potifann b • YiWHiel ilE t .. : AJ.•IJrla ...Jla 

1'111 idi. ... ,... 
- Anlamadım. Madam Ha • ;rapmak olacaktır. 

l'iaıton lracbnlum henden hot • A.autup kendine ıelmifti. O 
landddanaı hep llylerdi. Ben de da ... brlfb: 
bdmlara lrapılmeeelrla maru • - Mieter Hariacton. aiz he • 
ı-. Omm için Alaetae,ap Do- men R..,.adaa pJa,ıız. Artık bu
lila cliJWclma. rw ecnelrilerin -ikamet edebile • 

- Mider Harinatoa, Ru,a, celd-t yer olmaJdan çıktı. 
. ..m PtlJaeaim IHr memleket - D.ni.. Ruap nuırlan be· 
tleiiL Hmnen ........ ait. nimle alQ ecli1orlanlı! 

- Gidemem. Müaftiemia 18 Atınclen cenp verdi: 
raitiill teeWt ettim. Gelecek hafta - Dün MDinle elli milyon do-
~ larbk ...a••le ~an adam· 
i - Fmt ha imaalana bir aa,. lar. lla sGn ,.,... idam edilecek' · 
aDelf 1*ur 1 ler. IJfal llıai Mil bUraclan çık ıit? 

Jluiaston inall!Nldı. Ve~ plecelı ilk trene atla! 
~\ttnd• faaliyete l.atladı. Ln - Sis • P.P"Ok•mz? 

Biaine iatedifi kadar para ..... • - .... INıacla itim kalma· 
riWL Falsat ona hir it ,........_ dı. lennle çalqanJarm bepıi 
.ı. IPa Wftlırbt hliı,tm.da Mc batlileriae ilticqih arMIUJ& mec 
.. "L...:$ 00 ~-L- • M-..1 L 11 iL uç a;r uaaa lf,...a& c&tharW. 
'"'-iı• llnatlı. Halbuki kq .. • AwtUp Uhe etti: 
U,.. " melrtl&t, mahrabt katlı- - Dan llorls P~ idam o-
la ••ot•naıwcla. Onla iqan ha ....... 

VAKiT 

Mezarlıklar 

Sahiplerile çıkan 
davalar ve 
vesikalar 

Ayaspaşa mez .rlığı yÜ1.ünden 
belediye iJe mezarlık mütevelli· 
leri o c'.uklarını idc.! ia ec!en Sala· • 
hallin M'o.la Bey ve arkadaştan 
arasındaki dav~ya üç ay evvel 
üçüncü hub uk reahkemesinde 
baş'a · mışh. Mahkeme t-ıer iki 
taraf an ic:!dialarıua ispat edecek 
vesaiki ha21rlama'.arır.1 ve bunu 
teşkil edilen e~1li vu!-cuf heyetine 
verme:erini bi.dirmiştir. 

13etediyece tapuda yapı'an tet
kikat ikmal edilmiş ve haztrla· 
nan ıresaik ve haritalar ebii vu· 
kuta verilmiştir. Diğer taraf da 
mOddealaranı İ&J.at edt cek ven• 
iki yakında vermiş bulunacak· 
Jardır. 

AJdığımıı hususi ma 'uinata gö
re, be!eciiyece tapudan çık:ırllan 
kayıtfara göre Ayaspa~ mezar
lığı namı vcri'en mezar!ığın asıl 
ismi karachk mezarhkhr. Bu 
mezarlıktaki servilerin çok yük· 
sek bulunması ve mezarlığın içi
ni lcararlması yüzünden bu isim 
verilmiştir. 

Meur:ık, elektrik şirketine 
sah!an yer, jandarma karakol 
binası, Japon ve Alman sefa ret
haneleri, Gümüşsuyu hastanesi, 
Taksim bahçesi, T aşkııla ve Kü· 
~lk çiftlik parkmıo bu!unduğu 
yerlerin Beyazıdı Veli vakfından 
olduğu tesbit ~dilm;ştir. 

Arjantinden Türk 
bok.ör istiyorlar 

Bir zamanlar Istanbulda bu
lunu bokıör Kirpit geçenlerde 
Arjaatine ıiderek çabımıya bq
lamıtbr. 

Dün Arjantiade Kirpitio çaiaı
biı müesseseden lstanbul güıeş 
federasyonuna bir mektup gel
miıtir. Arjantinli mOessese bu 
mOusese bu mektupta diyor ki: 

- TDrk olmak şartile hafif 
siklet ve yarı v.ıtsat siklet ıam
piyonlarla maç. yapmak arm· 
ıundayız. 

Bn hususta müracaat etmek 
iatiyenlerle çok müsait muka· 
veleler yapacağız.,, 

Federasyon bu mektubu ai· 
kadarlara bildirmiş ve arıu e· 
denlerin güreş federasyonuna 
mllracaat etmelerini bildirmiıtir. 

Şehrimizde 
seyyahlar 

Evvelki gDn jlil Sezar var.u· 
rile gelen ltalyan seyyah arı 
don kafileler halinde ıehri f'•· 
111işlerdir. 

Hükreıte toplanacak olan ta-
rihi hp kongresine iştirak etmek 
bere Romanyaya gıden 47 ltal
ya.n do itoru diln Bulgar va vapu· 
rile ıebri._,iıe ıelmiflerdir. 

Doktorlar bugün Köstenceye 
hareket edeceklerdir. 

im.le leli. Halk, .ıh diye ..,._, ~ iklerlai ,.... dik ,. 
........_,. •• Afenden her ak. mltlL o... .-."leyi İID*ala. Yumurta ve Italya 
... prof..ar (Z) Ue hahitaJ'OI' Ye mehtaa d._iısp llll'al' laanlahq ltalya bük il meli yumurta ıan· 
._ feclabr çeld..mdea wıl o' s ıta ... 6ıı1Da _.,. Marina dığından almakta olduğu güm
iatifade MHıiilli ~u. ton ılzlerilli 1ıraWa.lı. Aneetu1a· ınk resmini 15 eylülden itibaren 
~ old~ ._.. Wr p bakanık ••••ıli. Atenclen 145 Urete çıkarmıthr. 
,..ı. olan evi, Atenclenia mGI& • ilk .Wa ~ -.a aiJüm....,._ --=---=---=--=:ı----== 
liat J9I iclL At-den 1-aradaa ia- ainclMi cui .. " ~ clikkat 
t..&11 • .. •larla aöriitiiJor, ve elti. ~ A...._,a mü • 
haalanlaa kiminin tereddGclüaG i. W. Wr tMUfte l..ı.ada: 
aale, klmialn tnekldili ile mica· - T•.,_ .w......._ ıl • 
..... iJw, ..... r.,. llUeli a• re IÜlia ~ nfabt ~ona• 
tl~mlan, hrbk falrat hraular- _, 
elan .. 10r, bndilerlne hlJanet sw-..n11ap. tltüreJim. ıca. 
.................................... llallal 

ıöeterir. 
- Madam Haringtonun beni 

nuıl brııbyacağmı ben bilirim. 
Belki aeni de beni de kovar. 

- Fakat tehlikede olduiunuzu 
aö7liiyonunuz. 

- Evet, ama, Ruayadayım. 
!DeDaını Nr). 

• 1 1 A L -
Eve geldiği zaman erkeğin soJll 

ması nasıl doğru olabilir ? 
MDlltrc.ml ı Zo1111•ldak 111•lt'_. 

-11-

Şü.,Jaeeia .._ten, llMnfaatle- ı lir. Gerçi mes'ul olan Y~ 
rilc, işlerile, Yazifelerile ve biU1as· diai değildir: Fakat en ~u 
S3 bunlardan aileye taalluk eden· uliyet hiueainin kendiıilll 
lerile m99;ul olamqacak surette doğunu itiraf etmek l~ 
eve kapanıp kalnıasmı istemeb: le, ancak bu hayata kili 
gülünç •e liakaı• bir hareket olur. ,de hazırlanmıt olanl~lclKW ... • 
Kadının, ıanlli bÜ16- a\İ9 diz diae rünebilir: Yeiı ve meli~ 
oturmak için evlenmit ıibi kocası· nenler, tokluktan evle ı.l:f. 
n.ın iş hayatmdan ıileayet etmeıi menfaat için evlenenler, 
affedilecek bir hata değildir. Bu- gi bir hırı için evlenenler, 
na mukabil erkefin de itlerini bi· rini bulsun diye evlenenler. 
tirdikten ıonra evinin haricinde Fakat evler..miye karar,-~ ....... ,,_ 
etlenip avunmamaıı, eve geldiği caba kaç kiti vardır ki_~~~ 
zaman ıomurtkanlıktan, tekdir ve dine tu ıuali sormayı aJdP""":.llıl 
tevbihten, ıoğuhluk ve kayıtsız· çirmit olsun: "Bir kadJlll 
lıkbn el çekmesi ve güler yüzlü· cek, bir çocuğu yetitti~ 
l~ü, yalnız evin;l"'!t) mahremiyet kabiliyet ve liyakatim ~ 
ahengini ihlal için gelen yabana- Halbuki mei'ut bir i:i-:d" 
lara ıaklamamuı lazımdır. Bil- taç olduğu ıartlr.rla m~ 
haaaa kadının irtikap ecleceti bü- tıki olmıyan bir izdivaçPf 
tün hatalann mea'uliyetini erkeğe cak musibetleri mülahast 
tevcih ettinneğe aebep olabilecek ne kadar azdır? 
olan ufak tefek muahazelerden • • • 
sarfı nazar etmelidir. Soruyoruz: B k · bit ugün pe münteıır 
Erkek e•leıuaeden evvelki serbest vardır ki, herkesi ahlaki 
hayabnın temin ettiii tecrübe ve yetten kurtarmak ve rtJf! 
tetkiklerden istifacle etmedi mi? 

baıkalarına yükletmek 
Bu t~ devresini dilediii ka bu telakkiye asla müz 
dar uzatmadı mı? Tercih ve inti
hapta ıerbest deiil miyc)l? Edin· oıeyiz. Bu fikirde bul 

re: "Bu adam fenadır; f 
dili tecrübeler aayeeinde aldan • 

bahat Odull değildir, 
mak tehlikesini az çok bertaraf dir. Bu kadın ıünahkir 
edemedi miydi? Şu halele aile ha- bat bc·~'ll!:rndır. Bu 
yatının afırlıiı...,_ ..,..,_t 'eline yeaizdir. Kabahat hftl"_._... 
ıi ve ,.._.mm cezasım, analılift Bu ıuretle ortada kab 
ıabrap ve endifeleri içinde kına • ~or. D~a dojruau ıı.f. 
nan b1r ftl'bp yüldeuaeel cloi • ~u.livatan Y•M•"nı 
ru olur mu? Evlilikte tealiyetkir baıkaıına yiiklediii içi& 
bir dost, rahim Ye mlijfik bir ha· dine dolap nihayet, 
mi bulacainu Gmit ederken meyu ıaniine dayanıyor. F 
ıi,-.tia, rubt utıtabm, ft bilhuea 
bOttln GıMtlll4 ._._... w.; 1119• 

hayyilenin doğurabileceği her tür 
lü tehlikelerle IÖ• söze setirilen; 
ihmal edildiiini, hakarete aindı

De iatinat eden bir 
iını, hiyanete maruz llll'alaldıtım enaleyb kendi bataltanllll'~. 
g6ren ıaf "halis bir nhma alrı· 
,_atı illlli•nn mmeti tasavvur 
olunabilir mi? Erkek .. UDutma 

malıdır ki, ailenin köte tafı bi.ızat 
kendiıidir; bu itibarla erkek aile· 
ye hem çok laayır ve menfaat, hem 
de çok beli Ye musibet ıetirebi • iKiNCi FASLIN ____________ ............ ,""""'°.. -

Maruf bir Fransız Belediye ye~ 
mabarriri fehri- tekaütleri Dl 

nılze geldi verili~ 
Pariate çakan Le Petit Parial

eD l'•Hteıi muhaırirleriı:aden M. 
Jean Rodu memleketimis bak· 
kanda tetkikat yapml.k llıere 
ıebrimize ıelmiıtir. 

M. Rodu diba kendiaU. 11-
rUten bir mulıarririaaize Tüıki· 
yenin eakl bir doatu Ye itinası 
oldujunu, 20 sene kadar evvel 
bwada 1empı pzeteanin Tnr
kiye muhabiri o!arak bulundufa-
nu a3yliyerek demittlrki : 

- TOrkiyeye 1906 ıenuinde 
gelmiı Ye 1908 lakıllbını tıhlt 
olmu7, Balkan harbinde TUrk 
ordaeunda pıeteci olarak bu· 
Janmufhim. Sonra pıetem ta• 
rafından Çine ılntf erilmiftim. 

O 1a111aadınberi TlrldJ• hak· 
kındald mallma11m mf pıete
Jeria ••nlitl haYadial•• in1bl11r 
etmiıtir. Ba itibarla fimclikl 
Tirki,.yi bakkile blmchtum id· 
clia ec1 .. e& 

Sarada oa bet ... k .. ar lra• 
larak Tllrkiye bakkıada tetkikat 
yap•ak •• Tlrk hilkClmet rica- ,.. .. 
We konutmak latiyoram. lerclir. 



VAKiT Savıfa 5 

Dünya Düzeltilebilecek Mi Acaba ? lstanbul a 
içtimaı d v 

narın 

ediyor lkbsadi buhr;~;-···iıi;·;· ... harp ! 
4ı.ıerika iş ve ticaret hayatını canlandırmak için Kongrelerden maksat nedir, 

Piyasaya beş milyar Dolar döktü. Almanya da Hangi şehirlerde toplanıldı ? 
• 

A . aynı 
~lt lberılcada iktısadi buhrana 
"ti fi ton derece şiddetli bir 
le ~~dele açılmış, bu mncade· 
rib· f •b~t bir safhaya girdiği ,lt; •brıkalar açılmıya ve i~sizler 

B tnıya başlamıştır. 
"tll 11 

• •ni değişikliğin sebebi, 
ha~rı~a hükumetinin vasi mik· 
ttttı '.1nfiJasyon siyaseti takip 
diril:&\ Ve bu suretle iş alemini 

1\ ille~ için kredi açmasıdır. 
\' :erıka hükumeti, ticaret ve 
ıeç· 8Yatını yeniden harekete 
~tı ''tnek için beş mil var do· 
db~ttaya çıkermıya hazır ol· 
d\ .nu söylemiş ve şimdiye ka
~~ 1ki milyar parayı nafia işle
~ \re işsizlıkle mi:cadeleye 
actnıiştir. 

'dil ıa. Paralar fU şekilde tevzi 
dı~ ~1~ bulunuyor. ~sizlere yar· 
fi, . ıçın ,:,QO milyon dolar, na
b, 1ıleri için 320 milyon dolar, 
do~kalara ikraz için 200 milyon 
ı •r ı · b b . ._ · · ı80 ' anayı er a ına ıKraz ıçın 

ııı.. milyon dolar tahsis olun· 
"ıh1r B • 

~it Unlardan bı:şka, hükumet bir 
h Yat dolan da yeni evler in· 
~:ba .•~rfedecektır. Hükü~et 
tt ~n ıçın kongreden bir liyıha 

Çırlbİf bulunuyor. 

'i A~erika hlikurnetinin bu va· 
~ ~th karşısında merika ban· 
~ •rı bu miktarda evrakı nak· 
~"' . 'it.• ~.ı.: ...... :bilccektfr. Amerika 
~Yeti ' 
~ erınde 125 miiyon dolar· 
~ &ermayeli bankalar ttsis o!u
~ ~k~ aynı pllnı tatbik için be· 
~ lllılyon seraıayelı küçük ban· 
~t da vücude getirilecektir. 

tı\,. Utun bu faaliyetler neticesi .. t,~ 
\J~ Amerikan•n her tarafında 
ftlu:t~i vaziyet salaha yüz tut· 

-'\ Ur, 

ttıı~llİ Vaziyet Almenyada da gö· 
'li ektedir. Von Papen hüku
~tıa halktan vergi namile top· 
~•lttıı:ı Paradan bir kısmının halkta 
~ltr]~sına ve yetmiş beş milyon 
tiııı bile varacak olan bu para
·~~ilUsusi müesseselere sermaye 
tır. etmesine müsaade edilmiş· 

~ euad 
~oıcu an başka Aamanya hil· 

~d,11 • fazla amele isihdam 
l'>ll!~ b •anayi mliesseselerine de 
tttQitti eı milyon istcrlin tahsis 

~. r. 
'alliııd· 

l lllu•ı:ı ıye .kadar biç bir vakit 
l\ıku bQı bir infiliisyon hareketi 

ulnıamışh. 

. , ~ .\l~ mikyası. 
.\~tine bir tetkık 

~İtc~~~nı cemiyetinin mali ko
u, l!ltı e •ltJn meselesini tetkik 
d~hcr·iul olan heyet üç sene
~İtll b' Yaptığı tetkikalan neti· 

lı tetk~k rapor ile neşretmiştir. 
ftı İdi k• ata saik olan sebep 
~lleaı ar 1 

1929 sen esile 1932 
t btıa asında beynelmilel na· 

Uiral!l Usu altın esası tenezzille 
'•r 1 lfhr. Bu ti . • ~111 an aJ sure e vazıyetı 

lQı Qı d tın esasını ihya etmek 
~~•ele :, ·~. değil midir? Bu bir 

.\ttın 1 ıl ediyordu. 
~'ht keselesini tetkik eden 
~----eltııeriyet İtibarile altın 
bıq. F' •k Y•ıına taraftar olmuş-
lı ''"i at heyetin birçok azası 

J il •kain· ·ı · ı ı tızam etmiıtir. 

şekilde hareket ediyor 
' göreceklerini ispat eyliyecekler· Beynelmilel Muon birliği ye· 

~-----------, dinci kongresi dün de Türkiye dir. k . 

Alma:ıyada bir kaç mllyona 
çıkan f şslzlerden biri boy· 
nunda ( Ne ı, olsa yapar1m, 
fakat sadaka almam ) tabe· 

laaı ile sokaklarda 

q ·~ • Bu suretle altın esasının avde· 
tine'' muhalefet edenlerden biri 
profesör Gustav Cassel. •• 

Cassel'in ifadeaine göre tami· 
rat ve harp borçları meselesinde 
alacaklı memleketlerin eşya ve 
hizmet ile tediyatı kabul etmi-

Geçen Lauzanne konferan- Muon teş ilatının Beyoğlundakı 
sında yalnız Almanyanın ta· merkezinde içtimalarına devam 
mirat meselesi halledilmiş, fakat etmiıtir. 
küçük devletlerin mali vaziyetle· Kongre dün sabah bir içtima 
ri ve mali ihtiyaçları nazarı dik· aktetmif, öğleden ıonra muhtelif 
kate alınmamıştı. memleketler maıon locaları na -

Bu suretle buraya davet edil· mma kongreye ittirak eden mu • 
miş olan göçük memleketlerin rahhaalar lıtanbulun görü!miye 
murahhasları konferansta bir değer yerlerini ziyaret etmi~ler • 
nevi fiküran rolü görmüşlerdi. dir. Murahhaalar bu sabah da 
Bu itibar ile k Uçük memleketler ıehirde bir gezinti yapacaklar, öğ 
Lauzanne konferansının netice• leden ıonra kongre toplanacak • 
sinden dolayı memnun kalm•dı· hr. y arm murahhaalar Adalara 
lar. Ve ademi memnuniyetlerini bir vapur gezintisi yapacaklardır. 
açıkça izhar ettiler. • Şehrimizde toplanan maıon 

Şimdi Stresa konferansında kongreıi münasebetile Türkiye 
merkezi Avrupa ile cenubi şarki 

mason teıkilib katibi azamı Meh 
Avrupada bulunan küçük mem· met Ali bey dün bir muharririmi· 
leketlerin murahbaslorı söz söy• 
liyeceklerdir. Dertlerini döke· ze beynelmilel muon kongreleri 
ceklerdir. Bu dertleri bfiyük dev- hakkında !U izahatı venniıtir: 
letJer dinliyeceklerdir. Yalnız bu , - Otedenberi muhtelif millet 
dertlere bu def'ada çare bulabi· ve memleketlere mensup maaonla 
lecekleri yine ıüpbclidir. rın mesleğin uıul ve gayeleri et -

Fransızların hesabına rafında göriitmek üzere bir şe • 
birde toplanmalanna konvan ve 

bir gayret! ya kongre denmektedir. Bu topla 
Cenevre, 7 (A.A) - Albert nıılarda hazan büyük localar res 

Tbomas, hayatının sonunda faa· men birer heyet göndermek ıureti 
liyetinin büyük bir kısmmi işsiz· le kendilerini temsil ettirirler. Ba 
Jiğe çaresaz olacak beynelmilel zan da büyük locaların resmen iı 
bUyllk nafia işlerinde ön ayak tiraki olmaksızın bir memleket 
olmıya tahsis etmişti. Beyn~lmi· büyük loca.aına menıup zevatın te 
lel mesai bürosu ile Milletler tebbüslerile beyn~lmilel içti~a • 
Cemiyetinin ilıtimamatı sayesinde lar tertip :0lunur ki bunlardan hi -
bu fikir terakki ctmit ve bugün rinciıine konva'n, ikincisine de 
nafia tşlerinde mütehassıs olan kongr~ tabiri alem olmut gibidir. 
kimselerle beynelmilel mesai bU· Eski senelerde bir takım mason 
rosu meclisinin mümessilleri üçün- kongre ve konvanlan aktedilmi§· 
cü defa olarak toplanmıştır. . tir. Fakat §İmdi latanbulda kon • 

Milzakerat ruznamesinde Fran· van akteden (A. M. 1) nin (Aı • 

socintion Maçonnique lnternalio
nale) ilk konvanı 1921 ıeneıi let· 
rinievelinin 19 undan 23 iine ka .. 
dar Cenevredc toplanmıfbr. Bu 
ilk konvanda. Türkiyeyi profesör 
Muslihiddin Adil Bey temıil et • 
miştir. ikinci fevkalade konvan 
gene Cenevrede, üçüncü konvan 
eylul 1924 te Brübelde toplan • 
mı§hr. Dördüncü fevkalade kon• 
van gene Brükselde 1 - 4 teırini 
evel 1925 te toplanmıı, 12 eylul 
1926 da dn sulbü müsalemet te • 
zahüratı için Belgratta IDir içtima · 
yapılmıştır. ~ 

4 

Be§İnci konvan 26 kinunueT • 
vel 1927 de Pariıte toplanmııtır. 
Altıncı konvan 25 - 30 eyltll 
9~0 ~a Brübelde akti içtima et • 1 
mıttır. · · 1 

· Memleketimize seyyah celbine 
ve burada bir takım kongreler 
aktine gayret ettiğimiz bir ıırada. 
1932 konvanınm lıtanbulda top· 
lanı§ı Türk masonluğu için pek' 
sevinç ve ıeref verici bir hldi.e 
olmakla beraber mübeccel inla ~ 
15.bımızın yarattığı umran Te. te • 
rakki eıerlerine her biri memle • 
ketinde ·m~him içtimai ve ıiyast 
mevki ;;sahibi olan ecnebi muon• 

lan §ahit kılmak ve beynelmil~l 

içtimalarda Tür~n hak ve kabi· 
liyctini jşittirmiyc vesile olmak 
noktasından da çok liaızi eliem • 
miyettir. Buraya ge1~u murilıliu 
lar §arkta insaniyet bekçiıi, ma • 
deniyet yapıcr11, laiklik Te müıa• 
maha müdafii olan büyük Türli 
milletini yakından tanımak fırsa 
tını elde edeceklerdir. 

yerek altın istemekte israr et· 
meleri, altının kıymetini yükselt
meleri, dünya ilzeriede mevcut 

altının beynelmilel tevezzüünde 
nisbetsizlik vukua gelmesi bu
günkü vaziyetin meydan alma• 

sına sebep olmuştur. Binaenaleyh 

ıız hükumetinin mühim bir teb· 
liği vardır. Bu tebliğ Fransada mnınnımnmnttn1~11m11m:m'l!lınnı trıınrnrmmnnmro'~"""'"rnTf'ITn11""'rn'"'1m-~-n .... a~ 

Bakırköyde bir 

dünya üzerinde mevcut altınların 

yeni tevziata tabi tutularak bey· 
ne!milel bir altın siyaseti takip 

edilmedikçe altın mikyaaına &Y• 

det etmek mOmklln değildir. 

Stresa konferansı 
Bugünlerde ltalyanın Stresa 

şehrinde beynelmilel bir konfe
ranı toplanıyor. Bu konferansın 
toplanmasından makut merkezi 
Avrupa memleketlerinin mali va· 

ziyetlerini tetkik ederek pek icil 
olan ihtiyaçlarına bir çare bul· 
maktır. 

Birçok kimselerin bu konfe

ranstan ameli netice çıkmıyacağı 

fikrindedir. Bununla beraber 

konferans reisi olan M. Bonnet 
konferanstan mutlaka müıbet 

netice alınacağını iddia ediyor. 

Bunun için iyice hazırlanılmış 
olduğunu söylüyor. Konferansa 

İ§tİrak edecek olan merkezi ve 
şarki Avrupa memleketleri mu· 
rahhasları mali vaziyetlerindeki 
fevkalade ıstırabı konferansta 

izah edecekler, pyet büyfik 
devletler tarafından yardım edil
miyccek olursa bu memleketlerin 
mali inbidamından dolayı btiyük 

Garp memleketletinin çok zarar 

yapılacak 6 miıyarlık bir nafia 
projesini ihtiva etmektedir. Bin
lerce ameleye iş teminedecek 
olan bu mesat takip edilen ga
yeye tamamile hadim bulunama
maktadır. 

Dünya güzeJinin 
teşekkiirtt 

Dllnya giiıeli Keriman Halis 
Hanım meml~ketimiz ve Avru· 
panın birçok şehirlerinden her 
glln yllılerce mektup ve telgraf 
almaktadır. 

Keriman Haliı Hanım, bu ge· 
len tebriklere ayrı ayrı cevap 
vermek imkAnını bulamadığından 
teıekkOrlerinin iblağıoa Anado!u 
Ajansının tavassutunu rica et· 
miştir . 

Aşiyan nasıl 
kürtuldu? 

Dünkü sayımızda Tevfik Fik
ret merhumun Rumelli Hisarında 
ki Aşiyanında yanğın çıktığını ve 
söndürlildüğünü yazmıştık. Dün 
Tevfik Fikret beyin refikaları 
Naııme hanım gaıetemize tele
fon ederek şunları söyledi : 

- Y anğıır çay semaverinden 
değil banyo ocağından çıkmıştır. 
itfaiye tarafından değil, Robert 
kollej müstahdimleri tarafından ' 
söndürülmüştür. Ben bizzat ve 
dehal itfaiyeye telefon ettiğim 
halde itfaiye maalesef gelmedi 
Eger Robert kollej miistahdimleri 
olmasaydı Fikretin köşkünün ye
rinde şimdi yeller esecekti. 

doğum evi 
Bakırköy Himayeietfal şubesi 

reisi doktor Rauf Fehmi ve Ba
kırköy belediye baı tabibi ·Fevzi 
beylerin himmetile inıa ve tesis 
edilen Bakırköy doğum evinin 
l<üşat reımi yarın 10 da yapıla
cakbr. 
Doğum evi Bakırköy' kayma

kamlık binası yamnda · yeniden 

yapılmıştır. MOessese 6 yataklı· 
dır ve Bakırköy ku:ası dahilin· 

deki bllUln fakir kadınlar bura· 
ya gelip doğurabileceklerdir. 

Eczaıcıların 
istedikleri 

Bir kısım -eczacılar etibba oda· 
sına yeniden müracaatta buluna
rak hem ticaret odasına ve hem 
de etibba odasına aynı zamanda 
kaydedilmelerinin doğru olma· 
dığını, etibba odasının bu mese
leyi süratle halletmesini istemiş .. 
lerdir. Bu mesele . etibba odası· 
nın teşrinisanide yapılacak umumi 
kongresinde ehemmiyetle müıa· 
kere olunac~ktır. 

lngllterede makine 
sergisi 

lngilterede Leister ıehrinde 
7 Teşrinievvelden 15 Teşriniev· 
vele kadar makine sergisi açı
lacağı ve alAkadarların bu ser· 
giye iştirak edebilecekle~~ bildi
rilmiştir 

Baygın yatan bir 
hamal 

Beyoğlunda Kalyoncü cadde
sinde bir adamın yerde yatbğı 
görülerek kaldınlmıı ve merkeze 
götilrOlmllştü. 

Tahkikat yapılmıı, bu adamın 
Aynalıçeşmcde oturan Hamal 

Anastas olduğu anlapllDJfhr. 
Ana tns saz sCSJiyemiyecek bir 
halde olduğundan hastaneye kal· 
dırılmışbr. 

Cuma günleri 
ruhsatiye si 

Cuma gllnil açmak için bele
di yeden rubsetname alan dük• 
knnlann başkasına devri halinde 
yapılacak muamele yüzünden 
bazı şubeler tereddüde diltmüt· 
ler ve keyfiyeti belediyeden 

. sormuşlarClı. 

Be!edive daimi encümeni şu 
kar arı vermiştir: 

. Dükkanı devralan kimsenin 
yaptığı iş ruhsetnameye tabi iıe 
mevcut olan ruhsetname hllk
m.ünün devralan kimse hakkJn• 
da da cari olması lazımdır. 

Metresi mi hırsız mı~ 
Sirkeçide şimendifer bekçile• 

rinden Alinin evine oğlu Mch
medin met:esi Melahat çamaşır 
yıkamak bahanesile gelmif, san
dıldaki 250 lirayı çalmıştır. Hır• 
sız kadın yakalanmııtJr. 



VAKiT 
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Sinema Mevsimi Açıldı SİNEMADA BUHRA~ 
Bu hafta Sinema programlarına dünya güzeli hakimdir 
Sinema mevsimi başladı. Her 

sonbahar, başlaması merakla bek .. 
lenen bu ilk programlar bu sene 
her zamankinden daha merakla 
bekleniyordu. Çünkü, - bu artı1' 
kimse için bir sır değil • hemen 
hemen açılan her sinemada dünya 
güzellik kıraliçası Keriman Halis 
hanıma ait film gezeteleri gösteri
liyor veya gösterilecek. 

Türk :ıinema sanayiinde bir çok: 
yeni ve Avrupai teşebbüslerin ha· 
şına geçmİ! bulunan ipekçi Fahir 
Bey çok kısa bir zaman içinde 
büyük faaliyet ve .. ne yalan söy• 
liyelim, bu kelime burada tam ye• 
rinde sarfedilmiş olacak - büyü]C 
"fedakarlıklar,, göstererek, il1' 
sesli Türk film gazetesini de yap• 
tı; bu ilk sesli ipek film gazetesi, 
memleket tarihinde iki büyük ha· 
diseyi aldı: 

1 - 30 Ağustos, zafer bayramı; 
2 - Keriman Halis Hanımın 

Spa muzafferi olarak İstanbula 
dönüfü. 

Pazartesi aktamı sinema mevsi
mini açmıt olan "Elhamra,, da iğ· 
ne atılsa yere düşmiyecekti. Mem
leketimizde pek nadir bir hadise 
olarak "yer yok, affedersiniz,, di· .. • " Kadın gUzel olunca ,, fllmlnde Llll Damıta ile Andre LUge 

Ye gişelerini vaktinden evvel ka- Biraz sonra, perdenin kenarından sek bir aan'atkar olan Madlen Rö· 
patmağa mecbur olan "Elhamra,, uzanan Peyami Safanın kolu ve: no'nun oynadığı "iki yüzlü aık,, 
da1 o ak§am, lstanbulun en yüksek _ Safa geldiniz.. eserini göateriyot'. ·" lhamra., nın 
seyircileri toplanmışlardı. Herkes Diye başlıyan nutku, alkışlar Fernan Graveyin "Kadın berberi,, 
büyiı"k bir heyecan ve merakla ve saire... isimli filmi gösterdiğini söyleme
dünya güzelinin Sirkeciye gelişini 11.k sesli Türk film gazetesi gös- ği zannedersem unutmuştum. Hat-

Bazı sinema meraklıları: 
- Sinema Fransada doğdu, A

l merikada büyüdü, Almanyada yü
I rüyor, diyorlar. 

Bu iddia hakikatte çok yakın
dır: Film sessizken piyasa.mızı ve 
bütün dünya piyasalarını saran 
Amerika sineması idi. O, senede 
800 film yapıyor, ve bu 800 filmi
ne de mÜ§teri bulmakta güçlük 

.çekmiyordu. Müttehidei Amerika-

run 14.000 küsur sinema salonu sa

de Holivut ve Nevyork stüdyola
rının mahsullerile geçiniyorlardı. 

Bugün vaziyet değifmittir: Ar-

tık Amerikan sineması senede 8 
yüz film yapmıyor, 14.000 küsur 

sinema salonu sade Holivut ve 
Nevyork stüdyolarının mahsulle-
rile yaşamıyor. Bütün bu mühim 

değiıikliklere sebep olan nedir? 

Cevap veriyorlar: 
1 - Sinemanın sesli olarak be

ynelmilelliğini kaybetmesi ! 

2 - lktısadi buhran! 
Hayır. Bu iki sebep hiç bir su· 

l ........... ·-·········-·······················ı 
:KISA HABERLER! 
: ................................................ ! 
§ Holivutta bulunan Çarli Çap

lin bizzat senaryosunu yazdığı 

sessiz bir film yapacaktır. 

§ "Kontes Mariça,, nm filmi ya
pılıyor. Film Macafistanda Çevril-
mektedir. .., 

§ "Karmen,, operası da, dört 
muhtelif lisan üzerinden filme çe-ve kabul nutuklarını görmek ve terilmi•ti. ta yalnız bunu değil - Keriman 

'd' J k • · d :r kilecektir. ın eme ıstıyor u. Halis Hanıma daldık ta - Glorya· • • • 
Sinemada lambalar sönünce, Madam ki Keriman Halis Ha· mn Lili Damita'yr "Kadın güzel 

Clerin bir sükUt oldu ve 30 Ağus· nımdan bahsediyoruz, devam ede· ol· "" filminde perdeye çıkara· 
tos merasimi bir film gazetesi için lim. Vakıa dünya güzelinden hah- cag,r-ı ve "Asri,, sinemanın da bu 
uzunca olmakla beraber alkı!larla sedilecek mevzu kalmadı. Zira, akşam açılacağını da kaydetmeği 

§ Almanyada Pol Vegener ta
rafından ha§ rolü oynanmış 
olan "Gulam,, piyesi filme alını-

seyredildi. Sonra beyaz perdede pek muhterem gazeteci rüfeka bu ihmal etmişim. 
Keriman Halis Hanım göründii. h f k" · .. k · ·· l' E · · · b d ,.: 1. 

yor. Baş rolü gene Vegener oynı· 
yacak. 

ususta a ırı purta ııre soy ıye· n ıy~.sı sözü ur~ a Kese ım. § "Doktor Mabüzün vasiyetna-
cek söz bırakmadılar. Hatta - bir Zaten ıoylenecek hır §eY: de kal· . . . 

1
. f"I · eslı' olarak 

•• v •• d • 1 mesı,, ısım ı ı mı, s çok tanıdığım ve görüştugum ze· ma ı. . v b l d 
vata göre - bu hususta gına bile fa. Frıç Lang ~aP.maga aşa 1• 

,.. 

getirdiler. Y alnrz ben burada film 
denilen sihirli şeritten bahsediyo· 
rum, eğer §İmdi size bahsedece· 
ğim şerit, Keriman Halis Ham
ının Spada dünya güzeli intihabı 
merasimini tesbit etmiş ise, kaba· 
hat benim değil, Filhakika F oks 
dünya havadisleri film geztesi bu 
intihap intibalarını da bizzat Spa 
.da tesbit etmiştir, ve bugün açı
lacak olan Glorya sinemasında 
bunu seyretmek kabil olacaktır. 

* * * Dün akşam "Meleli,, sineması 

1 açıldı. İlk film olarak - ipek film 
"Kadın berberi ,, Fernan Gravey havadis gazetesinden başka - yük· 

1 Müt!iı:!} 
. ==-··---·-··· .......... -....................... , 

Bir Haber . 
u wwmrwan•~-•n•••..,.••••••••n•-n•.....,,•••......W• .. 

Pabst, Çalyapin ile beraber Don Kişot 
filmini yapacak. 

Son gelen "Pour .. vous,, mec· 
muası, mühim bir filmin yapılmak 
üzere olduğunu haber veriyor. Bu 
film me§hur İspanyol edibi Ser· 

vantes'in faheseri olan Don Kitot 
filmidir. Bundan daha mühim o
larak şunlar var ki, filmi, "Dilen· 
ciler operası,, , "Ocak arkadatla
rı ve "Atlantit,, gibi filmlerin re-,, 
jisörü Viyanalı Pabst yapacak ve 

Don Kitot rolünü, dünyanın en 

büyük mugannisi F edor Çalyapin 
oymyacaktır. 

Don Kişotu kim ve hangimiz 
tanımayız? Bu hayal ile hakikati 
biribirine mezcederek yel değir
menlerini düşman telakki ederek 
Üzerlerine hücum eden asılzade
nin maceraları, dünyanın en beşe· 
ri romanıdır. 

Bu film kısa bir zamanda F ran 
ıızca ve İngilizce olarak iki dil 
üzerine yapılacakmı~. 

-.. iki yUzlU Aşk ,, fllmlnln bir çok sahnelerl Parlste sokak 
ortasında ahnm ıştır. Resimde gördUDUnUz yer Paris\e bu 
filmln "Konkort,, meydanında ahnışıd1r.. Köşedeki baş 
eserin baş rolUnU oynıyan "Komedi Fransez,, artistlerinden 

Madlen Röno'dur 

ŞARLOıWN ÇOCUKLARI 
Şarlonun karısındıın ayrıldığı, 

çocuklarım da büyüyünceye ka -
dar, onun yanında bıraktığı ma • 
lômdur. Şarlonun karısı Lita Grey 

ki büyük artist, birisi altı, birisi 
de yedi yaşında olan iki oğlunun 
bu suretle istismar edilmesini is • 
tememekte idi ve müdahale etmit· 

son zamanlarda bu çocukları bir ti. 
filmde oynatmak ve hu suretle Şar 
lonun şöhretinden istifade ederek 
büyük bir meblağ almak ümidile 

Bu meseleden sabık karı koca 
arasında bir dava açıldı. Bu dava 
görülmüı ve Şarlo hak kazanmış· 

bir konturat imza etmi§tİ. Halbu· tır. 

. 
retle Amerikan sinemasında 
karıdaki değif iklikleri yaP\ 

k d ··h' d v•ıd· .Aı:ııerı a ar mu ım egı ır. . . 
b. ·nc:ısı 

lılar bu sebeplerden ırı td 
çok muvaffakiyetli çareler bıl .. 
lar. Mesela filmlerini bir kaÇ ıı 

. İ ·u:z:c:e ha üzerine sade seslı, ngı Jtetİ 

f. l . .. . l y. nıeı:ııle 
ı mın gosterı ecegı jb' 

1. d ·· h 1 vir311ek g · ısarun a nus a ar çe . j5 
'}<ııt' Sonra bu sebeplerden ı J 

. A "k . nı do . nın merı an sıneması 

dan doğruya alakadar etJll~~lı 
· · Al f · ı- f 13 
ıcap ederdı: ıcı var, ı u• btılı' 

rında dütüklük yok. Öyleyse ııb" 
ran sanayiin bu en bahtiyar ~ 
sini neden mütessir etsin? .11 ~I 

Bizce bu sarsıntıya sebep ı' 
.. olıı1 

diye kadar sinema sanayıı tY' 
yan ve yahut pek sönük 

0
Jd' 

memleketlerde sinemanın yefrıJ" 
mesi, hayat bulmasıdır: frtl rJ•' 
İtalya, Yunanistan, İngiltere, r'1 

ı g.tl) 
caristan, Çekoslovakya, şp 

Türkiye.. ,~ 

Dört ıene evvel lstanbuld;itıı'i 
nede kaç Alman ve Fransıı ~ 

gösteriliyordu? Topu topu: ı? 

Bugün kaç tane gösteriliyor 1 ~ 
125. işte, bu •arsıntıya asıl ,'eetJ' 
gördüğünüz gibi, dünya sıtı tJ 

sanayii piyasa.aına, hakiki h•>"., 
'tt' 

daha yakın, mevzuları dahtl 1 ·~ı' 
ni Alman ve Fransız f ilınleflJo' 
rakip çıkması olmuftur. Hel~~ 
zamanlarda Almanların t JP-1 
sahada elde ettikleri sayısıı ·f 
vaffakiyetler adeta Avrupa pı~,· 
~mı Amerikaya tamaıneıı 

• 
pamı§tır. ttiııı 

Ac~ba neden bir Con Cilbe l-' 
- b' pıt8. bir Coan Kravfortun, ır 5j~I 
Fer banksın filmi eskisi kad,.r 

;fakadar etmiyor? . bif 
Çünkü: bir Emil Yaningsı: bit 

Miltonu, bir Lilyan Har"eflı tgt/ 

Hari Boru onlara tercih edi:f
0 

nuz. ftİ 
Almanlar teknik cihettellı Jı1 

ııd" 11zlar film yapma hususu JI 
• • }(t' 

neticeyi elde etmek ıçın. ~ Jeı I 
uğraftılar ki... iki sene ıçıll c'"' 
hiç bir zaman mağlup oltJlB-~ i~ 

• JlJ , 
görünen müthiş rakipler• iıtldi 
ravuntta nakavt ettiler. Ve f t Jl 

b. ı" taliin şu cilvesine bakın ıı. 0~ 
h ~ 1'ııtl 

merikan piyasasına da a 

mağa başladılar. bİ~ 
Geçen gün gazetelerden .. ., 

j\111>"'' J bu sene Nevyorkta 50 fil.,. 
takriben 10 a yakın fraıısıı 
gösterildiğini yazıyordu· ril<"df 

Bugün müttehidei .Aı:ııe bıllıf 
4.500 sinema salonu kapal: 

9
o.ff 

şatı ._lfnuyor ve bu yüzden ~a . bev 
bin kişi açıkta kalnııt i~sı:Z: doG&Jf' 
yor. işte iktısadi buhranın dol~ 
duğu ord~lara, başıbo' ~r }<şfi1' 
'lA d"l k ··b:_, bıt ı ave e ı ece mu ._. 

daha! , t 1'ıf 
Çünkü filmlerinin san a.,,,.ııl'1 

"'""erı,. 
metlerini düşürerek, ~.1 l ttı et• 
kendi kendilerini kat e JI' 

toirbesltı 
E. U. Senaryo kursu "''J'. 

,.4.. FUP ·. 



• lilll ~nı~ı 

ilaç için 
Ptteh 

., Pare Hanım konunun kom 
... . tırarı .. . d kt . 
-.ııye uzerıne o ora gıt· 
tttit/~ oldu. Kendini muayene 
~kat, 0 ktor bir çok ilaçlardan 
~"'1 İt'~un uykusuzluğunu da na 
d, •er~· ra alarak bir uyku ilacı 
~ ı. 

'~Pare hanım ilaçları alarak 
dG, \' Mahrnut efendiye götür • 
ile le lıılarına bakarak kendisi • 
tftl:ld~esini tenbih etti. Mahmut 
~lt 1 kd~ sıra ile bu yazıları o
~ "' ıcap ettikçe karısına ilaç 
ftlldi ~trniye batladı. Mahmut e • 
)otd~ ~na o derece dikkat edi • 
"ııl ~ ı bir gece yarısı horul ho 
,~an karısını uyandırdı: 

~)~ iJ~ anırn, hanmı .. Kalk da ıu 
acını alıver. 

······ 
kiralık inek 

1 ~-ıi . b' ~ ellu·'1 .ıraz lekeli geçmif o • 
•tıq , ık hır kadın artık kendi • 
bi~ k' "utacak ve geçindirecek hiç 
telef •rtıae bulamamaya başlayınca 
d Ond 
tderd· a ~na buna teklifler ser • 

Ço~ ı. Bır gün çok zengin ve 
,.ı_ ıendoat ld ~ . . . ~. b' 
~tlı o ugunu ışıttıgı ır 

VAKiT 

- Ne yapayım baba, herkes görecek diye deniz kenar1nda elblseleriml glyUp gUne' 
banyosu yapamam ya, biraz kararmak istiyorum .. 

- Eyi ama seni o halde görUnce ben kızarmyorum .. • 

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

Esbabiküm Of Of Dedi 
Arabın biri lstanbulu gezmiye yor. Adamcağız bu düıünceleri ı kim of of dedi amma nikim uzun 

gelmif. Orayı, burayı dolaıtıktan arasında ikide bir: dedi? 
sonra bir de adalara gitmiye ka • E t E t Y a•lıca zat derdini anlatama • - ve.. ve.. 3' 

rar vermİ§. Alelade bir gu" n vapu- mış olduğuna kani, başından ge • 
Demiye baılayınca arap <laya· ı 

ra binmi•. Vapur tenha.. yalnız çen eri bir kere daha saymı§, dök· 
3' namıyarak yarım türkçesile soru • E b 

arabın karşısında yaılıca bir zat yor·. mü§. s ap için of of dediğini 
arasıra cigarasını tellendiriyor ve - Nikim evet evet dedi? Sen 

meyus, ıen dert var? 

Y aılıca adam arabın bu ala • 
kasına lakayt kalaınıyarak: 

söylemi§. Fakat arap gene: 

- Esbap için of of dedi, am· 
ma nikim evet evet dedi? 

Savıfa 7 

Köyde Mahmut dayı diye anı• 
lan yaşını başını almış, b~yaz sa• 
kallı, fakat dinç bir adam bir gün 
eline sopasını alarak iki saat iler· 
deki bir diğer göye gitti. Orada 
İki odalı bir kulübeye girel'ek Ha• 
sanı aradı. Hasanın annesi kah • 
veye çıktığını haber verdi. Mah • 
mut dayı kahveye gitti, Hasanı 

buldu ve bir kenara çekerek: 
- Hasan oğlum, dedi. Ben se• 

nin amcarum. Oradan buradan ku 
lağıma çalındı. Sen yolunu şatır• 
mışsın. Onun bunun malına göz 
koymu§sun. Sana biraz öğüt ver-
miye geldim. J 

' - iyi ama amca, doğrusu şin1· 1 

di seni dinliyecek vaktim yok; Ali 
metle bir tavla çevireceğiz. Ben 

sana c:.umaya gelirim; o zaman 
istediğin kadar tıraş et. j 

- Olmaz, bu cuma değil, ge-
lece kcuma gel bari.. J 

-Neden? 

- Bu cuma liapisteyim 

•••••• 

lhtlyatkArlık 
....._ ın telefonunu açtı: 

• 8eyfend' b . . .. d" t \l ı, en sızı gor um 
~ ıakta d ~. Si . n a eta size meftun ol-

arasıra kamararun penceresinden 
denize bakarak dalıp dalıp gidi • 
yor. Dakikalar geçip de ikisi ya -

payalnız kalınca yaflıca zatın ha

li arabın nazarı dikkatini celbedi-
---•ll'lll•P11rs:T1Tl9!11!1 ______ Ullll111111 

- Efendim, ba§ıma bir çok fe-

Diye sorunca adamcağız htd • 
detinden yerinden fırlamı§ amma 
bereket versin vapur da adaya ya-

Y akop kalkmak üzere olan Av· · 
-ım1•mm••••lll1•rm••••••••••--=--ııiımı• rupa trenine yeti§ti. Yagonları 

D&fMlf• 

~l>tık k zınle tanışmak ve derhal 
~ dalp etmek istiyorum. He

on ok 
'tel f uz Yaşındayım. 

'll~ k e onda zengin adam he • 
adının s·· ·· .. k · ....._ E: ozunu estı: 

ltf"l\d Yet aına böyle bir teklif te 
()lql'\t a olmaz ki.. lçerde karım 
~ Yor y l' . B' d lt\ ' a ge ıverırse.. ır a • 
l\ttı ~r on tf ~. . . . 
ı~ .. ıı~ bi . e ~~ı~ız ldzaman sızın 
·ıııf r ınegmız o uğunu ıöy • 

lli~. ıı \'e istediğiniz fiatı bildir· 

l' 
bir~~efon kapandı. Ellilik kadın 
'stı. tiin sonra telefonu tekrar 

Bir Tek Söz 
Ali bey o akıam fazlaca ka • 

çırmı§tı. Gece yarısından sonra 
tam evlerine yakla§tığımız bir sı· 
rada karıııına iriyarı, çam yar • 
ması gibi bir adam çıktı. Bir ciga· 
ra yakmak behanesile yanına yak 
laıtı. Elini cebine attı. Fakat ci • 
gara yerine Ali beye tek gözlü 
bir feY uzattı. Bu bir revolverdi. 

Ali bey birdenbire korkarak 
geriye çekilmek istedi. Fakat hay 
dut onu 

0

kolundan tutarak: 
- Şu cebindeki cüzdanı ver 

~'f~ l!eyfendi benim on dokuz bakalım? 
h~ ~ .. ·~ Rayet latif bir ineğim var Ali Bey mütkülatla ayakta du-
1 ıt e~ "; ~er erkeğin kalbini teı rarak: 

1
.So lil'l ~ı~ı bilen inek için ayda - Peki ama gözüm, dedi, ma
,lf, Çok ııt~~orum. Maamafih 150 alesef cüzdanda metelik yok. Yal 
~l~ le .degıldir. Görseniz, onun nız sana ıöz veriyorum; bundan 
~ ı-j, 0 ~

1•ka saçları ,öyle ela göz- sonra her gece meyhanedeki efe 'l' ~i:. e Pembe beyaz bir teni , dosta bu sokaktan geçmelerini 
~ J tavsiye edeceğim. 

a '*" • 

- Yemeklerlml beyendinlz 
mi? 

- Çok gUzel, elinize salhk. 
Yalnız tabaklarmn UstUndekl 
" Afiyet lokantası ,, damgasın• 
dan bir şey anlayamadım. 

laketler geldi. Senelerce evvel bir 

iftiraya uğrıyarak memuriyetim • 

den atıldım. Bir konağım vardı. 

Altındaki dükkanda tuhafiyecilik 
etmiye başladım, iki sene içinde 

Kuvvetli Mantık 
Mahkeme huzurunda ihtiyar 

bir adamla çok genç bir kadının 

birer birer dolaıtı. Davidi buldu. 
- Davit seni bulduğuma §iikür 

Jer olsun. Ha komıun Abraham 

yok mu, Abraham şimdi seni ka .. 
nnı aldi, kol kola yirdiler. Senin 

talik davaları görülüyordu. lhti • odana çıktılar. Haydi, in trenden, 
yar efendi kar11ının ihanetini ile· evine yel .• 

ri sürerek: 

- Hakim efendi, ben bu alçak 

kadın uğruna kırk yıllık evladü a· 

yalimi terkettim. 

Dedi. Hakim bir kadına bir de 
ihtiyara bakarak: 

- iyi ama size nazaran çok 

genç. olan bu hanım için ailenizi 
t~rketmeıeydiniz bu facialar batı 

nıza gelmezdi .• 

- Zaten ben de onu genç ol
duğu için intihap ettim. Eğer ihti 

yarı intihap etseydim evli.dü aya 

limi terketmezdim tabii.: 

- Sonra ne yaptılar? 
- Sonra öpüıtüler •• 
- Sonra? 
- Sonraaini allah bilir. 

Davit bir müddet durdu. Dü • 
tündü, Yakoba döndü: 

- Y akop, bu Abrahamin ne 
biçim adam olduğunu bilmez mi· 
sin? 

- Bilirim, bilirim biçimsiz oğ .. 
lu biçimsizi .• 

- Oyle se ondan baıka ne beli 
!ersin. Bar im bizim yariya SOJ le, 
Abraham ye!diği zaman her şeY,\ 
meydanda birakmaain, çünkü o • 
nun eli de uzundur. 

sermayeyi kediye yüklettim. Bir m11111roıuu1111t-ıır111111lU ı 111J .,_ıınm:mt1111JDllllllllıl9u1H1111:111111ıiiH..._11111111111111 uı.unı•111n&1ıımıı.ıı• 

müddet sonra da koca konak yan· 

dı, kül oldu, gitti. Derken geri ka

lan bütün mallarımı satarak pa
rayı cebime koydum, diğerlerini 
vapura yüklettim, Erzuruma bira· 

derin yanma gitme küzere yola 
çıktım, vapur battı. Ben çırılçıp • 

lak canımı kurtardım. Gene lstan· 
bula geldim, senelerden beri yir • 

mi beş kağıt maaşla bir tüccarın 

yanında katiplik ediyorum. Ne 
üst kaldı, ne baş .. Üç beı kuruş art 
tırarak geçende esvap yaptırdım. 

Bu gün esvabı aldım, paket yaptı· 

rarak ehibbadan adada oturan bir 

zata misafir gidiyordum. Fakat 

paketi de iskelede unutup vapura 
girdim: 

Arap bunları dinlemiı, dinle • 
mit bir ıey anlamamı§ olduğu için 
tekrar sormut: 

- Ama nikim of of, dedi? 

- Esbap için of of demiştim. 

- Bildim, sebep. var. EsbaP. i· 
Kadın - Nerde olaca§ım, Fahirle biraz bahk avlamaya çıkhk. 
Erkek - Belll ... Torik enseni ısarmış ... 



Sayıfa 8 VAKiT 

Birlik umumi kitibi , biz yalnız 
istiyoruz , diyor .. hakkımızı 

Sanayiciler hakkındaki iktısadi vasıfta karar 
tarihinde verilmiştir 1 Haziran 

Yeni kontenjan kararnamesi • 
nin sanayi erbabını, fabrikatörle
ri müşkül bir mevkie koyduğu et
rafında ileri sürülen mülahanı. ve 
iddialaT günün en hararetli bir 
mevzuunu teşkil ediyor. 

lptidai ma.ddelerin serbestçe 
ithaline nihayet veren bu karar
name yüzünden bir cok f ahrika -
lann, İptidai madde • bulamamak 
neticesinde faaliyetlerini tatile 
mecbur olacakları, bir kısım işçi -
Jcrin de işsiz kalacakları bu ha -
raretli mevzuun en mühim bir hah 
•İ oluyor. Sanayicileri.n telaşına 
hak verenler de var, vermiyanler 
de .. 

Hak v.erenler sanayiciler gibi 
düfünüyorlnr. Vermiycnler, iktısa 
di vasıftaki kararların bütün züm 
relerin menfaatlerini ayni zaman
da düşünmesini doğru buldukla
ı·ır.ı söyliyenlerdir. 

Bu vaziyet karşınında Sanayi 
Bitliği umumi katibi ile esaslı bir 
konu§ma yapmayı dü,ündüm. Eu 
konu!ma, pek )colay olmadı .. Su
nayi birliğinin senenin en buhran 
lı, en faaliyetli günlerini ya~adı
ğı m~hakkalrtı. İçtima içtim~ ij3-

tüne yapılıyordu. Nihayet dün bu 
konu§ma arzum yerine geldi: 

TeeasUrUn nlsbetl 

- Son ka'l"arname eizi ne ka .. 
dar müteessir ediyor? 

Nazmi Nuri bey kahvesinden 
birkaç yudum içip sigarasını ateş· 
!edikten sonra dumanın, üfliyc -
rck cevap verdi: 

- Son kararname, fabrikaln -
rın sabıkı misillu faaliyetlerin"" de 
vama imkan bıralw:ıamıtlır. Kon· 
tenjan listesinde mevcut üç nyhk 
mevaddı iptidaiye miktarının, yal 
nız lstanbulda mevcut ve hali fa
aliyette bulunan fabrikaların bir 
aylık ihtiyacına kafi gclemiyece
ği komisyonu mahsus tarafından 
yapılan tetkik neticesinde anlaşıl
mı§tır. 

- Hangi komi&yonu mahsııs? 
- Burada teıkil edilen .. Evet 

hakeza mevcut üç aylrk listede 
makine alat, edevat yedek ve tec· 
dit parçaları yoktur. Bir fabrika 
her günkü işlemesi neticesinde kı 
rılan, bozulan aksamının tecdidi -
ne muhtaç olduğu gibi f abrikanm 
dumıa.maaı için ayrıca yedek par
çalara ihtiyacı da vardır. Meıela 
bir çorap makinesinin İ§liyen bir 
tezgahı üzerinde mevcut 300 veya 
400 iğneden 5 kurut kıymetinde 
birisi kırılsa makine derhal alop 
eder. Bunun yerine derhal bir ye
nisi ikame edilmezse faaliyetine 
imkan yoktur. 

lıte, bu misilli& aksam eskiden 
serbeıtçe ithal edildiğinden fab -
rika meıaiıine tesir yapamıyor -
du. Fakat bu gün memnuiyete ne\ 
zaran serbestçe ithal edilmiyece· 
ğine göre bu makina aksamının 
noksanı imalata çok fazla tesir 
edecekti?'. 

Vealka meselesi 

- Peki İptidai maddeleri, di • 
ğer tüccarın yaptığı gibi, ihracat 
mukabilinde getirtmiye imkan 
yok mu, mesela veıika tedarik e • 
derek? 

Birlik ktibi umumiıi bir ıiga. • 
.ra daha yaktı: 

927 
- Bu vesikaları tedarik için panmıı olduğu söylenen fabrikl'l -

verilecek parayı nereden bulaca • lar var? 
ğrz ve hu pnra ne parası olacak? - Belli olmaz ki .. Çalıtma şek 
- Diğer tüccar nereden buluyor. li her fabrikanın hususiyetidir. 
Hem bu ıuretle ihracah teıvik et• Maahaza timdiden kapama hali • 
miş olmaz mıyız? ne gelen f abriknlar olduğunu bili 

- ihracatı teşvik etmek niçin yorum. 
ithalatçıların zararına olsun .. Siz - Meaela .• 
durup dururken meıela ceketini - - isim vermek doğru olur mu. 
zi çıkarıp bana verebilir misiniz? Esasen bunu kendileri de söyle • 
Bence bu uıul doğrıJ olamaz. Ba- mezler. Sonra bir çok borçlular 
kın İşle kanun.. : yakalarına yapı~ır. Esasen vazi -

Nazmi Nuri Bey derhal önü - ' yet, bu tekilde devam ederse, bir 
me bir teşviki sanayi kanunu çı • ay sonra daha çok vuzuh peyda 
karıp koydu. Bunun içinde altı, eder. 
kurşun kalemle çizilmit bir çok 
maddeler vardı. Ben göz .gezdirir 
kcn o söyledi: 

- işte kanun.. Bakınız. Biz 
yalnız hakkımızı istiyoruz. 1 ha
ziran 927 tarihinde neıredilip 
hükmü 1 hazirnn 942 ııen~sine ka 
dar baki olan teıviki sanayi ka -
nunu ile sanayicilere mutlak ıu· 
rette bah§ediJ,miş olan bir haktan 
o müddet dahilinde sanayicilCl' ta 
rafından İstifade edilmesi kanu -
nen kendilerine verilmiş bir hak -
hr. Binaenaleyh kanuni bir hak 
dururken ihraç veaikasını satın al 
mak sureti le .nlali bir mecburiyete 
sevk ve bu suretle mevaddı ipti -
daiye 'tedarik edilmesine imkan 
göremiyol'Uz. 

- Peki milli se,nayi bahsinı öir 
tarafa bırakınız da İ§İ bir iktıaat· 
çı gözü ile görünüz. Vesika usulü
nü şahsen nasıl bulursunuz? 

BelecUyenln ~ortumları 

- iyi bulmam.. Çünkü eğer 
bir iktısatç ı gözu ile tetkik eder ·
sek ihtiyaç her manli kırar. Fiat.
larda zam usulüne sebebiyet ve -
rır. 

Mesela lstanb~l belediyeai hor 
tum aldı. Teklif, serbest girmek 
,artile 110, takas suretile· ıııs ku
ruttu. Aradaki 35 kuruf fark, ma
liyete za.mmedilmit ve neticede 
belediye bütçesinden çıkan bu far 
kın Avrupadaki bayiin ka.sasma 
g-İrmesini mucip olinutlur. Hesap 
edilmelidir ki, iki genelik ihraca· 
tımız neydi, ihracat primi deni -
len bu tekil mukabilinde yapılan 
ihracatın evvelki senelerin ihra -
catını atmadığını alakadarlar kat 
iyetle beyan etmektedir. ' 

- Siz olsanız ihracatı nasıl 
teıvik ederdiniz? 

KUi ve zUmre 

- ikinci sualimize geçelim. 
lktısadi vasıf ta kararlar verilir • 
ken, bu kararlar kül halinde bir 
menfaat noktaaından verilir. Me -
ıela yalnız sanayicilerin meJllnun 
edilmesi düıünülmez, deniyor? 

- Bu sualinize cevap verebil -
mek için teşviki sanayi kanununu 
bizimle beraber tetkik etmekliği· 
niz icap eder. Devlet memleketin 
sınai ihtiyacını görerek ve 1329 
tarihli teşviki ıanayi kanunu mu· 

vakkatinin memlekette lazım fa -
alyeti unaiyeyi layıkile teıvik e -
dici mahiyette görmiyerek daha 
fazla muafiyetler ilavesile ve bük 
mü 15 sene müddetle mer'i olmak 
üzere yeni le!viki aanayi kanunu-
nu yaptı. Bu kanundaki yazılı fay 
daları gören bizleri bütün serma· 
yemizi fabrika yapmıya haaretmi
ye mecbur etti. Ancak on bet ıene 
zarfında bu sermayemizi istirdat 
elmekliğimiz memuldü. Bilirsinz 
ki, bir fabrika ile bir ticarethane 
nin tasfiyeıi randman itibarile ay
ni neticeyi vermez. Bir fabrika bu 
gün satılıia çıkarılmak istense 
yüz hin liralık fabrikanın makine 
leri on bin liraya mü,teri bula -
maz. Bir ticarethane iıe tasfiye e
dilmek istenıe ve maliyet fiatının 
yüzde yirmi eksiğine verse iki 
gün içinde malı tasfiye e • 
dilmiı olur. Bu vaziyete göre 
aanayicilerin sermaye itibarile 
aermayelerinin ne kadar büyük 
tehlikede olduğu, fakat memleke 
tin fakir halkına it bulmak yolun 
da ne kadar mühim bir müessir 
olduiunu taıdik etmek İcap eder. 

Mesela lstanbulun en büyük 
ticarethanesi olan Orozdibak müs 
tahdemlerile mütevaaaıt bir f abri 
kadaki i§Çilerin adedini hesap e
dersek erbabı sllnııı.yiin it ve iıçi)jk 
hususunda.ki mümtaz vaziyetleri 
derhal tezahür eder. Binaenaleyh .. 
·Nasıl ıormuıtunuz suali? 

- lktıaadi vasıfta kararlar 

- Bence ihracat arz ve talep , 
meselesidir. Hangi pazarda Türk 
malına ihtiyaç "Olursa, hangi pa -
zarda malımızı aratıraak o mal ko 
laylıkb ihraç edilebilir. itte böy
le .. Ne söyledikti, lutfen bakar mı 

? verilirken .. aınız .•. 
Birl"ık • k" t"b• ·· 1 • · --'- Evet iktısadi vaaıfta eana • 

umumı a 1 ı soz ennın, . 
öyledig"'"ı a"ıb" 1 f yıciler hakkındaki karar 1 hazi • 

o ı yazı mauna en az· . . . 
la taraftar ol l d b" 'd' B 1 ran 927 tarihinde verılmıstır. 942 an ar an ırı ır. u . . . • . . 
itibarla yazılanları bir kere daha senesı nıhayetıne kadar tadıl edıl-
tekrarlaclıktan sonra bu bfthai ta- memesi gen~ bu Jcanun muktezası 
maımladrk: dır. Bu kanunun vücuduna rağ -

- Binaenaleyh .. mevzua avdet ı men diğer zümrelerin menafiini 
ederek diyebiliriz ki, aon kararna- nazatı dikkate alarak umumi bir 
menin mevaddı iptidaiyemizi tah- iktısadi vasıf to.yin ve lesbit yo -
dit ve makine alat ve edevatını da lundaki mütalea letviki .anayi 
büsbütün girmekten meneden ka • kanununun inkıza tarihi olan on 
yıtları faaliyeti ımaiyemizi müte- sene sonra varit olabilir. 
easir etmittir. Biz cümleyi tamamlamak ıçın 

uğr&§ırken telefon mütemadiyen 
Kapanan fabrikalar var nu? çalıyordu .. Nazmi Nuri Bey tele -

- Bunun derecesi hakkında 
bir §ey aöyler misiniz. Mesel& ka. 

fonu açtı: 
- Hallo •. Hallo .• burası Sanayi 

Emsalsiz bir haksızlık 
•••• .. •••••••••••••••••••••••••••n• .. ••••••••••••••••••••••••••M••• .. • 

Beyazlar ve Zencile 
• • 

Amerikada linçten kurtarmak ıçı 
idama mahkum etmek de var 

Jkl kızın blkrloi izale etmek curın11 

nasıl cezalanıyor ~ı 

Son zamanlarda Amerikada 
mühim bir adliye hadiseıi olmuı
tur ki, bu hadise yeni dünyada a
daletsizliğe misal ol~rak göıteri -
liyor. Bu hadise Scottaboro zenci
leri meselesidir. 

Bundan on sekiz ay evvel yedi 
zenci tevkif edilerek iki beyr.z 
genç kızın bikrini izal~ etmek ciir 
mi.inden dolayı idaıma mahkum o· 
lunmuttu. Bu defa Amerika ali 
mahkemesi bu zencilerin maımm 
olduklarını gösteren kuvvetli §e • 

hadetler dinlemiştir. idam kara-
r•nın verilmesini mucip olan vnk
anın e!ası ise şudur: iki sene ev
vt l (Alayama) da bir marıandiz 
treni ile birçok beyaz ve zenci 
gençlerle beraber genç kızlar ıe
yahat ediyorlardı. Bu seyahat es· 
nasında zenciler beyaz gençlere 
lıücum ederek bunları trenden i -
nip kaçm1ya mecbur etmitlerdir. 
Trenden kaçan beyazlar ~ehre 
gitmiıler, telgrafla .zabıtaya §İka
yette bulunmuılardır. Bunun üze· 
rine Scotbboro zabıtaama vaziyet 
i-e.h edilerek tren geçtiği ,aırada 

içindeki zencilerin tevkifi ]?ildiril· 
mittir. 

!erinin altı zenci tarafındiJI 
··ylii ruza uğradıklarını ıo ., 

Muayene ediliyor. Hakikıateı . 
kirleri izale edilmiş bulunuYo' 
merika zabıtası trende t• 
dokuz zendnin hepaini de 
ediyor. Bunlardan bir taJ1 
yaşı pek küçük olduğund•11 

hakeme edilmiyor. Tahliye 0~ 
yor. Geriye kalan sekiz zell 
yediıi ilektrikle idam c; 
mahkum olunuyor. Fakat 1 
rm hepsi de tiddetle maJ~ 
duklarını iddia ediyorlar. fı 
ka tren içindeki zencileriıı ilİ 
pek çok olduğuna ve ekter , 

... ı.1fl 
ha evvel kaçmış bulundug ~ 
re asıl kabahatlilerin kaç•~ 
rasmda olması ihtimali kıl df 
dir. Lakin bu dhet nazarı 
te alınmıyor. 

Şimdi matbuat bu huıuP-' 
rilen kararın adli usullere.~/ 
fık olup olmadığını müna~ i 
mekte ve ekseriyetle adalettİf~ 
hüküm verilmit olduğunıl 1 
eylemektedir. Zira bu de~ 
aele Amerika ali mahkenı ~ 
tikal edince idnma mahkiM" J 
mit olan zencilerin lehinde~ 
him deliller bulunmuttur. 

Trende kalanlar kararının verilmiı olma•~ f 
Halbuki bu arada trende. bu .. sebebine gelince o da tudll~\JI 

lunan zencilerin ~oğu daJnip ka~ ,hakeme esnasında bey•ılf .I! 
çıyorlar. Ve tren Scottaloroya ge· ~ürel<kcp bir kalabalık jütİI 
lince içinde ıadece dokuz zenci rafını almıştı. Hepti ~ 
genci ile iki genç kız kalm'ıt bu • müsellihtı. Şayet bu zendi''~ 
lunduğu görülüyor. Genç kızlar ma mahkilm edilmeseydi li"' 
hükfimete mtiracaat ederek kendi· meleri muhakkaktı. .) 
mTımmmuırJınıuıTıtıınınnmuuJW' 111 rıı ıHı ıı 111ıııı1111111111111ıı1111111ıııın11111111111,..,..,..eJ 

8 O R S -A Taze üzüm ibtı1 
7 EylUI 1932 kabil olacak~ıl 
Nukut (Satış) 

Avrupaya taze llzlidl ~~ 
için vaki teıebbUaler ~ rl 

~~ı K Ü ~ ~o- çoğa~m~ktadır. züm se• fu 
20 t. Franstz 170.- ı ŞJLln Av. 21 ~.-- gendı şebekesinde oldu~d} 
1 Sterlin 140,- ı Peıeta o " 
1 Dolsr 210,

25 
ı Mıırk so- diger Avrupa şebekele~ı / 

20 Liret 21 _ , ı Zoıou •u- bir mahalle naklini teınıll 
l Pengö 32- ·oi' 

20 t. Selı;lka 840- 20 Ley 25 _ Şark. şimendiferleri idarel1.,.Jlf 
ro~~ M- ~ 20 Dinar <o- miktarda taze meyva 20 İa\1çre 243- 1 Çervoneı: ., 
20 Leva. 27- 1 .A:ltm 925 _ mahsus vagonu olmadığı 
ı :ırıortn es- ı Mecidiye 36- mııtır. :6 

20 Kuron Çek U?4- 1 Banknot .237- bU t'-ı 

Çek flatları (kap. sa. t6) 

Parls 
Londra 
NC~' York 
MUAno 

Prağ 

Viyana 
Mııdrlt 

Berlln· 

ı.~ 95 
4 04:'5 
5 8794 
1 9925 

inkişaf etmekte olan ~ 
büsün sekteye uğramar08~

1 

_J 
b" k•~Jf mevcut vagonlardan .'' tıll"' 

Brüksel 
AUnn 

1206 
:'35.-
0.472fl 
9.20:'8 
34tıı 
7S QI 
2.4425 
66 32 

Varşova 

f'l!§tC 
BUkre§ 
Belgrat 
Moııkpvc. 

tadili ta tabi tutarak bu ,,e fitİ f 
etmesi hususunda ihracat 0 b~ıl 

42175 
ket nezdinde teşebbüsatt' 3 ~=-:ıı 

Cencnc 
Sof ya 
' -•ııterdam 

1ş Bankam 
Anadolu 
Reji 
Ştr. Hcyrlye 
Tramvay 
U. Sigorta 
?'O:ımonU 

1,17:;9 

Esham 

19.05 
JQ,A5 

4,40 
ı+ı;o 

4550 

Tcrkoa 
Çimento A:r. 
tJnyon Dey. 
Şark Dcy. 
.. :: lya 

1 !! Şarı· 

21.75 Telelon 

IOS'ı 

28-
10.50 

1555 

istikrazlar Tahvlller . 

tet. dahn,ı 9G,2S Elektril< 
Şark D.yollan 4,10 Tramvay 
D.Muva.hhlde 56,75 Tünel 
GllmrUkltır ~10 Rmbm 

muıtur. sır 
Aydın ve havalisinde ~· ~ 

.. "h . . bil ük bıf ~•( zum ı racı ıçm Y illP" 
.. "" OJ .:111 vardır. Hatta Kırkagh .,.. 

• . "h . . t şcbbD• 
rının ı racı ıçın e 

vardır. b• V 
r· d• ·"' Bu mmtaka mahıu u 11 ' 

b ol•" ,.a' yanıklı olduğundan u i'I'.,, 
• p ••' turfanda olarak AvruP oı•~" 

0tuıı Jarana arıı tasavvur t 
dır. 1, . 

Bu havaliden Bandır~'t,, 
ki" ıl:I ., 

zümlerin süratle na ın ·d•" 
33 o • ııar ı 

için alAkadar demıryo 
Saydi mahl 420 Anadolu 1 
Bnğdat 450 Anadnlu 11 33 60 
Askeriye A. MUmeMlll :~3.:-o 

birliği.. bendeniz Nazmi Nuri .. 
Mükaleme devam ederken di

ğer ıuallerimi hazırladım. 

A. S. 

ne müracaat etmişlerdir. 
1 __.. 1 

Mısır sefir .ı•' 
dOlınelik Mısır. sefiri Ab ~ 

za Bey dOD Bur•)'• ı' 
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İrıni senedenberi ölü 
kesen memur ....................... 

m.ı taratı l inci ıayfada) 
• Çe)Q 

1..._1 P oturdu ve konuı • 
..... •dılt. 

..... ~ ,.,.nc1. 
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41 
efendi, dedim. N;. 

di ne it yapacajnnızı ıörüraün, 
deyince, içim cız etti. Fakat hali 
tamamen anlıyamamııtım. Bir az 
ıonra muallim Veli bey ortaya 
ıeldi, Hamdi efendi ile birlikte 

& hu ite girdiniz, biraz masanın üzerinde ya.tan ölünün 
~.... &illa•---- bırakla aöiıünü yardılar. Etrafa "6ıd·· -.ıuza... y 11

• ellerini ıon defa kuru • kan fııkırdı. Ben bunu ıörünce 
~ '°llra oturduju ıandalye fena oldum. 
h.._~e Yan iiildi, ıağ eli • - Arkadat, ben fena oluyo • 
""' ~bu dizine koyduktan rum, diyerek kendimi zorla dııa-

' a_; 1
: n attım. Batımı muıluiun altına 

" 

. Malatyaıun lımet pafa tuttum. O stüme ıelen fenalık bir 
~ • 95 tevellütlüyüm. Şu az ıeçer ıibi oldu. Koridorda do· 
~ an timdi 53 yaıında • Iaııyordum. Veli Bey dııarı çık • 

Ylfııııa kadar Malatya ile 
~~•llda ticaret yaptım ve 

lene evvel aklıma ıel· 

tı: 

- Nerdeain be adam, dedi. 

":-~ lstanbula gideyim, hem 
, ~~' hem de biraz mal 
·~temin ederim de· 

. ~~ kuruıla yola çıktım. 
""-~ •onra lıtanbula ıel • 
~, tdarı>aıa hastanesinde 

- Efendim, hasta olmuıum dıı 
ondan.. cevabını verdim. 

- Allah, allah bu kadar dok • 
tor ar~ındasın da kendine neden 

>..,_'d·'r dayım vardı. Onun ya 
\ 'Ql?ıı. P:ıralan lıtanbulda 
~ ~l •Ynn da latanbulda ıa • 
lıİt d f\lrıaın kalır mıaın demiı

e a .. d 'fia.a ıor üiüm ve çok be • 
~ lıtanbulda kalmıya bu 
' .~e karar verdim. 

iliç almıyorıun diye bana çıkıt • 
b ve kolWDdan tutarak içeriye 
ıürükledi. Onden orada gözümün 
ıürükledi. O ıün orada ıözümün 
lar .. Benden evvel üç kiıiyi bu İ· 
fe almıtlar, herifler birer ıaat 

durmadan kaçmıılar .. Birkaç de -
fa fenalık ıeçirdikten sonra ben 
de keımiye alııtım. 

~ l-laydarpqa hastanesi 

S · Dayım: 11k zamanlar her ıece rüyam· 
llJıa • 

~· 1f bulduk, benimle da gündüz keıtiiim kannlarını 

Artık korku yok 

"la~ Peıine düttüm. Büyük 
ii Jc· tirdik. Burada beyaz 
dı 1111•eler ve bir çek genç
L ' Ortaclalci masaların üze-
qalcin ı,1 .. _ ._

1 1 Ordu I . ~ ar, ustura ar 

yarıp cijer?erini, böbreklerini çı· 
kardığrm ölülerle ujrqırdım. Çok 
korkardım. Hatta bir ıece yatak· 
tan fırladım. Az daha bofuluyor-
dum. Seneler geçtikçe artık kork ., . çıırıdea • 

c.ahir d-'-L~ - maz oldum. Şimdi korku denen 
• a -.:aan var da kur 

4-r:ekler .• Dedim. Bir lcö • ıeyden eaer bile kalmadı. 
\ .. ~nı. Biraz ıonra ıedye- - Kaç ıenedir bu iıteıin? 
~u. getirdiler. Birini ma- - Eh, yirmi aeneyi geçiyor. 

' rıne, diierlerini yere - Ne kadar ölü keıtin? 
~ : Bu ıırada dayan beni - Vallahi adedini allah bilir. 

'-ılıinde birinin yanına Vuatt olarak ıenecle 300 kiti he-
&tt_ ~dı. ıap ederaeniz 20 ıenede 5000 -

' 6000 kiıiye baliğ olur. 
'1 IÖi•flnll yardılar _ Ama, bir ölünün neıine a· 

tte •enin uıtan, beraber ça· cıyayım ! Ben bir insanın ölmeıi • 
l... - lı dedi. ne acırım. Y okaa onu keıerken 
;:"il 6liiJ 

eri taııtacaklar zan • ıöisünü yararken hiç bir acı ve 
~ "- Çıkarmadım. merhamet duymam. Çünkü onun 
~.i efendi fÖyle bir yüzü. da bunlardan haberi yoktur. 

• - lıinizde tam bir ihtiaaa pey 
~dat, dedi, muanın ü· da ettitiniz dotru mudur? 

1aıılar bıçaklardır. Şim - Tabii detil mi ya efendim. 

~ Gülüşlü Kadın! 
\...... "-a L ....... ,._ı Mr -- - 40 

~'-"-~ ~ ps;.., fa. 

s_t Lalde iri Polun kaç- Bundan ~ka ıazino müdürü "'< l.u~ün canım ıılaJor- gazetecilere dmıifti ki: 
Yenıden mücadeleye - iki hafta evvel, mMkeli dan 

A .. ~dı. Haydut aerlteat siz bana telefon etti. Kiitat rea• 
.1 ~lla tehlikeye maruz minele hazır bulunacalau fakat 
..._:~a, iri Polun onu mu· ıahal aebeplerden dola11 maskeli 

-...L.~ ele ıeçirip öldüre- kalacalou bildirdi. Ben de bunun 
"-• ~ idi • cazip bir teJ olacaiım dütünerek 
~~diein alt tarafını o- kahul ettim. Filhakika dün tam 

~tevkifinden, maske· akf&ID üzeri ıaat 8 de ıeldi ve 
4..._:-"'• atılan silahtan, ıahneye çılctı. 
'~ J&bancı biriıi ta• Raul ıazeteyi bırakarak Anto-

~ll'ıldıiından bu ya• nine ıordu : 
'la ı..~!dutu teıbit edile· - Bütün bunlar ıahi mi?. 
li d ~~iliyordu. - EYet .. 
~~zu kimse tanımı· - Ne zamandanberi damedi· 

~~ ~ bı~~at ıazino mü· yoraun? • 
~-... 1üaünii ıörmemiı· - Ben, kendimi kiaueye tanıt· 

il 8-linden bir acen· madan daima danaederdim. An· 
t_ ı._ - t&•ıi7e edildiiini, nemin ölümünden sonra dans 

tGJc ~ •aake ile dana etti· dersleri almııtım ve mütemadi· 
1iilc ınuvaffalayetler yen ıeyahat ederdim. 
ll1U10rdu. - Nuıl bir ba1at ıeçirbclin 7. 

VKITA 

Rusyada ihtikar 
yapanlar idam 

edilecekler 
Ruıyada ahliksı7!ıkla mücade· 

le için son derece şiddetli tedbir· 
ler almdığım evve!ce yazmıştık, 
Moskovadan Londra gazetelerine 
veriJen ma'ii11ata göre b1rsızlık 

edenler, umuma ait mebaniyi 
tahrip eLenler, spekülis)'OD 
yapanlara da idam cnuı verile· 
cektir. 

Rusya matbuatı bu karar!an 
tasvip ec!en makale yazmakta 
ve halk düşmanları aleyhinde 
alınan bu tedbirlerin çok iyi ne· 
ticeler vereceğ'ni söylemektedir. 

Almanyanın 
Ankara sefiri 

Bertin, 7 (A.A) - Almanyanm 
Ankara sefiri M. Naco!ny, dün 
Ankaradan l:uraya gelmiıtir. 
Söylend: ğine göre kendisi tab· 
didi teslibata ait müzakerata tek
rar idareye merrur edilmiıtir. 

Oral Zepelln 
avdet etti 

Friedricbshafen 7 ( A.A ) 
Volf Ajansından: Graf Z~pelin 
ba'onu cenubi Amerikaya yap· 
mıı olduğu seyahatten avdet 
ederek bu aabah buraya vaaıl 

olmuştur. 
ıııırııııınn"ııninıııııııııııııııııınırıııııu"ı•• 

Kim olsa 20 ıenede benim kadar 
yetiıebilir. Cihazı teneffüıl mi İ• 
teniniz, ayrı bir takım halinde 
çıkarır, masanın üzerine koya • 
rım ve bütün azayı bozmadan çı· 
karabilirim. Yalnız siz ismini ıöy 

leyin kafi. •• 
- Oıman efendi, dedim. Son 

bir ıual ! Olmekten korkuyor mu 
sun? 

- Olmekten korkmak ne de· 
mektir. Madem ki, doiduiuma i • 
namyorum ve tabii bir gün de Ö· 

leceğime inanmam lazım. Artık 

bu akibeti bildikten ıonra ölmek
ten korkmıya mana yok .. 

Tıbbı adliden çıkıyordum. Ye
leğinin cebinden çıkardığı ıaatine 
bakan Osman efendi; 

- lıteraeniz buyurun, reiı 
beyden müıaade alalım da ıızc 
bir kalp takdim edeyim, diyordu. 

Yekta Ragıp 

Merkezi Avrupada 
........... -.. -...... ····-··············--.. ·-

Islahat 
Stresa kooleransınıu 

. ikinci gUnll 
Streu, 7 (A.A) - Dün öğle

den sonra Çekos ovakya murah· 
hası M. Fierlinger, zirai dev!et
ler blokunun zahireler hakkında· 
ki rüçhanla tarifelere ait metali· 
bahnm büyük hatlarıDI tas•:p 
etmiştir. 

Mumaileyh, Çekos'.ovakyanıo 
basit tenzi!Ata tabi tutmak şar· 
ti!e rüçhanla tarife er teklif ede· 
m:yeceğini, maamafıh bu bapta 
müzakerata hazır bu!unduğunu 
siSvlem "flir • 

'ıtalyaır murahhası M. Demi· 
cbelio'den ıi)ade mazhara müsa· 
ade millet ve iki taraflı itHif!ar 
prens:bine sadak kaldığını ancak 
ltalya ile birlikte umumi meoa
fie badim ve llçüocll bir devletin 
hukukunu ıamin uırumi teklifleri 
tetkik edeceğini beyan etmiıtir. 

Belçika murabbası Van Lan· 
genbove, rDçbanlı tarifelerin te· 
sir!erinden ıüpbe ettijini ifade 
eylemittir. 

Romanya murabha11 M. Mad· 
gearu, mOıbet projelerin mevcut 
bulunmamuına tee118f etmekte 
ve munzmm kontenjanlar ihdası 
suretile malı borçların tediyesi· 
ne mani olabilecek tuzda olma
mak üzere kontenjan uaulile bir 
tar11 bal buluanaaaıaı konferansa 
tavsiye eylemektedir. 

Lehiıtan murabbaaa M. T arao
viıki paranın rayiç kıyemetini 
muhafaza etmek isterken bu lcıy· 
metin tahdidat usullerinin tetki
kile torpillenmekte bulunduğu 
kanaatini izhar eylemiıtir. 

M. Bonnet, konferanıın bir 
neticeye •Bsul için mllttefikan 
hüsnü niyet gösterm~kte oldu· 
ğunu müşahede ettiğinden do
layi beyanı memnuaiyet etmit 
ve heyeti murabbaıalar reilleri· 
DİD bu ubab haıml bir komite 
halinde içtima etmelerini teklif 
eylemiıtir. 

Fra1111z heyetinin noktai na· 
zannı izah için sıkıthrılan mu· 
maileyhin buglin müsbet izahat 
vermui a:ubtemeldir. 

Bir Alman artistin 
vefatı 

Konpenbag, 7 (A.A) - Volf 
ajanıından: Alman muz.khol ar· 
tiıtlerinden °20 çehreli adam,, 
namile blltlln dllnyaca maruf 
Kari Braua, don 56 y8fında ol
duğu halde vefat etmiıtir. 

- Sorma.. Yalnızdım.. Etra· rete ıitmittin? • 
fnnda bir çok erkekler vardı .. Ve - Bir IOD tetebbüa olarak fena 
daima da mukavemet edemiyor· hayattan kurtulup onun himaye-
dum ' ıine ıirmek istiyordum. • 

- iri Polu nerede tanıdın?. - Peki amma Volnik ıatoau· 
- Valtekıi mi?. Berlinde. O- na beraber titmemiı miydi?. 

zerimde bir nüfuzu vardı.. Fakat - Evet .. Fakat dün alqant, ev· 
kendiıinden çekinmiyordum .. Bir velce ıöz vennit olduğum için mu· 
gece, kapıyı zorlıyarak odama ıir· kavelemi bozmak iıtemedim. E
di. Zorla bana hakim oldu.. ıasen ıekiz tünlük bir mukaYelc 

- Vay alçak vay ... Peki bu ne idi, dan1 etmek arzuaunun da ıa· 
kadar ıürdü?. lebeıi üzerine ıittim.. Sekiz gün-

- Bir kaç ay.. Sonra Pariıte den ıonra da mukaTeleyi tecdit 
tehlikeli bir ite giri~.mif, Odaıını etmek iıtemiyordum. Zira korku
aardrlar. Ben de onunla beraber· yordum ve korkumda ne kadar 
dim. Kendisinin lri Pol denilen haklı oldujumu tördünüz ! 
haydut olduğunu o zaman öğren· - Hiç te korkmana lüzum yok
dim ve o poliıler ile mücadele e· tu. Yanında ben vardım. Ve görü
derken ben de korkunun verdiği yorıun ki timdi burada emniyet· 
bir cesaretle kaçtım. teıin ... 

- Gidip vilayetlerden biriıin- San Klira Raulün kollanna a· 
de ıaklandın öyle mi?. tılarak batını boynuna koydu. Ra· 

Genç kız bir tereddüt geçirdik- ul mırıldanıyordu: 
ten ıonra : 

- Evet, dedi, yeniden bir bat· 
ka hayata batlamak, çalıtmak iıti 
yordum. Fakat muvaffak olama· 
dım. O zaman ıuino müdürüne 
telefon ettim. 

- Peki, Markiyi ne diye zlr.a· 

- Ne tuhaf lazam!. Ne ıarip 
arzuların var.. Ne anlatılmaz ıey 
ler yapıyorsun .• 

Raul ile Antonin o tün kötllte:ı 
dıtan çıkmadılar. Ert•i sün da· 
ha erteai .,Un de lrir yere kıpırda· 
madılv. Her ıün ıazeteleri oku· 

Savıfa 9 

Halepte vaziyet 
gittikç·~ 

fenalaşıyor 
Halep, 7 (A. A.) - Halepte 

vaz:yet gittikç~ fenala9maktadır. 

Halk tehir içinde nümayiıler yaP, 
makta ve hükumet kuvvetlerile 
nümayi~çiler arasında müsademe-
ler olmaktadır. Üç ölü birçok ya• 
ralı vardır. Zenginler §ehri terke• 
derek Antakya ve sair yerlere kaç 
maktadırlar. Vatanilerin teklifini 
proteıto için H~ma, Humuı, Ba • 
lebekte de mağa=alar kapanmıt • 
tır. Bu ,ehirlerin halkı tevkif edi 
lenler serbest birakılmadıkça düli 
kanlarım 

0

açmıyacaklarıru hüku· 
mete bi!dirmiılerdir. Ayağından 

yaralanan Vataniler rüeıasmdan 

İbrahim Hanano ameliyattan ıon 
ra hastahaneden evine yürüyerek 

gitmiş ve bu müna.sebetle ıok~li
larda halk tarafından vatanper

verane tezahürat yapılmıştır • 

Lort Readln.r 
Vashlngton'a gidiyor 

Londra, 7 (A.A) - Lort Re

adiog, 14 teırininevvelde Ame
rika barosu cemiyetinin senelik 
içtimaında hazır bulunmak üzere 

Vaabinotona gidecektir. 
Re1mt mabafinde beyan edil

diğine göre mu:naileyb, lngilte
re hilkümeti tarafından harp 
borçları mes' ele si bakk)nda mü• 
zakeratta L u!unmağa memur 
edilmiı değildir. 

Mumaileyhin seyahati resmi 
mahiyeti haiz değildir. Yalnız 

lngilternin mütehayyiz hükümet 
adamlanndan o~mak itibarile 
davet edilmiıtir. 

Izmlr ve Mersin 
borsalarında 

lzmir, 7 (A.A) - Buglln bor• 

sada 8 kuruştan 25 kuruşa ka· 
dar 1785 çuval incir ve 10 ku-

ruıtan 36 kuruıa kadar 5446 
çuval üzüm satılmııtır. 

Merain, 7 (A.A) - Dün bor
sada 3 kuruş 50 santimle 3 ku-

rut 85 santim araaında alb va• 
gon arpa, üç kuruştan iki vagon 
çavdar, 3 kuruş 70 santimden 
iki vağon yulaf aatılmııhr. 

yorlar badiae hakkında verilen 
tafıilitı takip ediyorlardı. Her 
zaman olduiu ıibi, bu ıefer de, 
poliı hiç bir ıey bulamıyordu. Ye
gine yapılan tahmin, maskeli dan 

sözün, ıarı Klara olmak ihtimali 
idi. Bütün ıazeteler ırı Polden 
bahıediyor, fakat Valteka ismi bir 
defa olıun ıeçmiyordu. Jorja • 
re ile muavinleri demek ki iri Po- · 
lün öteki şahsiyeti hakkinda hiç 
bir tey keıfedememiılerdi. 

Geçen her gün Raul ile ıevıi· 
liıi arasındaki muhabbeti artırı· 
yordu. Rauf, onun, her ıorduğu 
ıuale cevap veriyor, ıonsuz mera· 
kını tatmine çalıııyordu. Fakat 
kendi huıusi.hayatına ait Raulün 
ıorduğu ıuallere cevap vermekten 
çekiniyor, ya susuyor, yahut müp• 
hem ıeyler söylüyerek geçİ!tirme
ie çabııyordu. 

- Hayır, Raul... Rica ederim, 
yalvarırım sana bir ıey sorma. 
Hayatım ve dütüncelerimden ıa• 
na ne, beni, olduğum gibi ıev ! .. 

- Evet ama, ıeni bilmiyorum 
da onun için ıoruyorum. 

(Devamı N1' J. 

• 
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Bir kaç haftadanberi, İstanbul 
halkı, biribiri pe§İne yapılan cina· 
yetlerle büyük bir heyecan geçiri· 
yordu. Şehrin muhtelif yerlerinde 
evveli. bir, ıonra iki, üç, dört, bet, 
altı kadın cesedi bulunmutlu. Bu 
cinayetlerin hepsi ayni saatte Te 
ayni ıekilde yapılmıf tı. Cinayet· 
ler tam saat on beşte vuku bulu
yor, ve cani, kadınları daima bo
ğarak öldürüyordu. Fakat, hiç bir 
parmak izi bulmak kabil olamı· 
yordu, zira, cani eldiven kullanı· 
.yordu. 

Bütün polis müdiriyeti seferber 
halinde idi. Yapılan bütün tahar• 
riyat müsbet bir netice vermiyor· 
d r_ "S . . u • .c..aaen on aanıye,, gazeteıı 
olmasa, muhakkak ki cinayetlerin 
bir çok tafsilatı da me;hul kala· 
caktı. Çünkü, "Son saniye,, gaze· 
teainin cinayetler baılaclığı gün
denberi çıkardığı ikinci tabıların
da kadınların kim olduğu, cim.ye• 
tin nerede ve naaıl yapıldığı hak
kında mükemmel tafsilat bulunu
yor, bizzat polis müdiriyeti de bu 
gazeteden malumat alıyordu. 

•. Son saniye,, nereden ve nasıl 
haber alıyordu? Bunu kimıe, hat
ta her gün iki!lci tabı yapan tah
rir müdürü Cemil bile bilmiyordu. 
Yalmz, her gün saat 16 ya doğru 
telefon çalıyor, meçhul bir ses: 

- Allo, yirmi dakika evvel, fi
lin yerde, filan sokakta, fili.n nu
maralı evde fili.n isimde genç bir 
kadın boğuldc ... 

Diye uzun tc.f ~ilat veriyor ve te
lefonu kapatıyordu. Cemil derhal 
otomobile atla:•!p tarif edilen ye
re ıicliyor, haberin ııhhatine kani 
olduktan sonra ikinci tabı yapı· 
yordu. 

Bu auretle "Son aa.niye,. sazele· 
ıinin satışı 11[0.000,, e yükıelmit· 
ti. 

• • • 
On iki cinayet oJmu~tu. On Ü· 

çüncü gün, ''Son saniye,, de mu· 
hMrirler son müsveddeleri ver
miıler, sahifeler bağlanreıf, iri ve 
son siatem bir "rotatif,, kağıt bo
binlerini yutar gibi çalışmağa 
baılamışt. Makine dairesinin ö
nünde iki yüz kadar müvezzi: 

- Cinayeti yazıyor, "Son sani 
ye,,! 

Diye bairıtarak ıeslerini okart 
ediyorlardı. 

Heyeti tahririye müdürü Cemil 
istihbarat ıefi F uadı çağırdı ve: 

- Bugün, diye ıordu, bir cina· 
yet filin yok mu? ikinci tabı için 
ne yapacağız? 

- Vallahi bu saate kadar hiç 
bir teY yok.. Artık bu itin arkası 
kesildi galiba ... Bir düzine cina· 
yet az mı? Satıf da yükseldi •. Ga 
zete tuttu demektir. 

Tam bu eınada telefon çalınca 
ikisi de ıuıtular. Cemil telefonu 
aldı ve dinlemeğe batladı. On iki 
gündür hep ayni saatte duyulan 
ıes: 

- Yazınız, diyordu, bugün, tam 
ıaat on altıda, T aksi.mde, dalta
ban sokağında, Kaıırga apartıma
nırun dördüncü numarasında mat· 
ınazel Agavni isminde yirmi bet 
yatlarında bir kadın boğulmut· 
tur. Katil, bundan evvelki on iki 
cinayeti yapan katildir. Yalnız bu 
on üçüncü cinayette, on üç rakka· 
mının meı'um olmadığını ispat 
için, katil, boğulan kadının boy
nunda parmak izlerini bırakınıt"' 
tır. Ayni zamanda, bu ıuretle, ka· 
til, bir türlü izini bulamıyan za• 
bitamn eline mühim bir de emare 
vermit oluyor ve adeta meydan 
okuyor. Bu cinayetten iı • 
tihbarat heY.etimiz tarafından 

keıf edildiii dakikaya kadar kim· 
ıenin, hatta polisin bile haberi 
!·oktu. Hatta, muhterem okuyucu· 
larrmız bu satırları ckudukları za· 
man bile, muhtemeldir ki hadise· 
yi polisten daha evvel öğrenmit 

olacaklardır. Üst tarafını da ıiz 
§İtirin ! 

Telefon l:apanmı§tı. 
Cemil ile Fuat hayret ve korku 

ile biribirlerine bakı~tılar. Cemil: 

- Fuat, dedi, ko~ bir bnk ı:ıhi 
mi? 

Perşembe 

8 EylUI 9 
Cuma 

E:rlUI 
7 Cama.evvel 8 Cema.evvol 

GUn doğu§U 

Gü:ı batışı 

Sabah namazı 

Öğle namnzı 

! kindi namaZJ 

Akşam namazı 

Yatsı namazı 

tın.sak 

Yılm geçen 

günleri 

Yılm kalnn 
günleri 

'--

l 
ı 
l 
J 

:;,s..ı 

18,31 

4,32 

12.11 

15,4 

18.31 

~0.07 

:1.~o 

241 

124 

!'i.35 

18,30 

·UH 
12,l 1 

15.47 

18.30 

!:?0,05 

:ı,51 

2-12 
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HA VA - Dün sıcaklık azamı 2G nsgarl 
1 7 c~recc olar.:ılt tc='::lt c:iil:nl~Ur. Bı.ıı;Un 
rtızgm- p:>yr:ı.zdıı.n c.JCcck h:ı.va. cl<8orlyetle 
açık olıı.cnktır. 

l{All YO 

Cinayet hakikaten olmuştu ve 
cani parmaklarının izierini genç 
kadının boynunda bırakmıttı. O 
gün polia müdiriyeti altüst olmu~, 
halkın heyecanı son raddeye gel- l 
mitti. Hatta, polis müdiriyeti Son '-------- -----
saniyeden tüphe etmeae baılıya· EugUn 
rak ıazete idarehnnesini tarassut 1S'l'ANBUL - 18 den l9 n kadar or • 

kestra, Hl,30 c:ıa:ı 21 c l:a1.:.r Vfdan Niya
ettirmeğe baJlamı§tı. Acaba gaze· zı tcy ve a:-k:ı..cli-,larmm l;ıt:raı~nc Filmyo 

te bu cinayetleri kasten mi yo.ptı· ı hanım, :!l da:ı 22 ya knelnr orlte:otra, ::: cen 
· • b • · · 2:: c ltaclar gramofon p:ırça1arı. 

rarak Amerıl"':n~arı ·~ ış ~ı y~- VlYANA (IJli.~ m) - 1,2,30 l:oruıcr, 13 

pıyordu? Bu fıkır gayrı varıl go· 40 plak, ıı,ıo p! .. k, 16,2!> Earkı, 18,2'.l ı;nr
rünmekle beraber, ihtiyati bir ted- ltı, v ıconcer, JO,:m mu:lld, :?0,30 musiki, ~o 

b. 1 _ L •• d' • t b k r 50 orkc.rtra konseri. 2::,0:; lrn:ıscr. 
ır o araa mu ırıye u ıı.rarı ve • 

ROMA (441,2 m) - :!1 plak, 21,45 ko:ı 
mitti. ser, 23,5::i hıı.?>cr. 

Aradan bet on gün geçti. Ne ka· BUDAPEŞTE (ü::>O,:! m) - 10 haber, 

til bulundu, ne izi. Fakat tahrir 11,30 konser, 15 p11lt, 18 orkestra, 20 musi-
lt.l, 23 c::.zb:ınt, ~3.30 çl.;a.1 orl.cstril3ı. 

müdürü Cemilin ıih!ıati günden osLO (lOil,4 ~) - 21.::0 koru;cr, 2:ı 
::üne boauluyordu. Cemil her ~- mll!in.lıabe. 
•am ıuete çıktıktan aonra telefon MOSKOYA (1304 m) - 13 haber, ı::;,20 
.... mın.ll:J, 17,10 m.ı=t::ı, 10,10 mudld, 20,10 mu 
batmda titriyerek zilin çalması • , ııikl, 22,55 lm:.ı ınc;> ..,:uı. 

nı bekliyordu. Bazan zil çalıyor, var.ŞOVA (HU m) - 13,45 pUı.l>, 14.35 

Cemil atılıyordu. Fakat bu ya bir pld.k, 16,ıo plô.lt, 10,20 dans, 21 ırnruıcr, 23 

k b. l dı:ıns, 23,50 dans. 
arkadaı, yahut ba, a ır ses o u- KÖNİGVOSTEa HA \'ZEN (1635 m ) -

yordu. Caniden artı!< hiç. bir ha- 7 jimnastik, 7,115 ı:o:ıscr, 13 pltıl:, 15 kon -
her gelmiyordu. Acaba bu adam ser, 17,30 konser, 23,20 musiki ve haber, 

1 · 23,40 konser. kimdi? Nit"in bu cinayet erı yap· 
~ P Ar..lS (17::5 m) - li,15 nmcrika kon 

mııtı? Ne diye "Son saniye,, ye servatuvarı konseri, 20 musiki, 21,45 haber, 

haber veriyor ve ne diye bizzat 21 tıyııtro, 21,45 musahabe, 22,30 konser. 

Cemili arıyordu?... Yara:ı 
Bu düfiincel.r, Cemili harap et• v 1YANA cısıı.2 m ) - 12.so konser, 

mitti. Sinir1eri bozulmuftu. Niha· 13,40 plü, 14,10 plt!t ııe opercUcr, 17,50 
konser, 20,SO dans, 21,40 opcrn, 22,45 kon-yet iıtirahnt için ona on be! gün ser. 

izin verdiler ve Cemil Büyükdere- ROMA (441,2 m) - 13,SO plA.k, 14 mu-

de bir ctelde bir oda tuttu. siki, 18,3:> koıı3Cr, 20,15 pıt!.k, 21,45 kon -

Her akşam çıkıp ~ahildc dola§ı• 
yor, hazan bir gazinoda oturuyor· 
du. 

Bir akıam, gazinolardc.n biri
ıintle, güzel bir kızcağızla tanıştı. 
O akıeın beraber yemek yediler. 
Ertesi akta.m bulu~mak üzere ay
rıldılar. 

Dört ak,am sonra, kız, Cemil ile 
beraber bir sandal gezintisi yap
mağn razı oldu. Şimdi artık mü
naıebetleri ilerlemiıti. Y alru2, kız 
henüz mukaYemet ediyor ve tanın· 
mak korkusile Cemilin oteline gel
mek istemiyordu. Nihayet, gündüz 
öileden ıonra, Beyoilunda bir ev· 
de bulutmala karar verdiler. Kız, 
ihtiyar bir teyzesinin kendilerine 
misafir ıeldijini, evin bot kaldı
ğım, orada bulıabilecekleı:ini 
söylemit tam ıaat 16 dıı ıözleı • 
mitlerdi. 

• • • 
Cemil muayyen saatte Beyoğ

lunda Hamalbqında olan evin 
kapıaım çaldı. Kız inerek kapıyı 
&çb. Yukarı çıkblar. 

iki ıenç henüz ilk defa buluıan 
itıldann tereddüt devresinden 
sonra biraz açılmağa batlamışlar· 
dı. Tam bu ıırada, genç kız, Ce
milin ellerine bakarak güldü ve: 

- Babanıza, dedi, eldivenleri
nizi çıkannafı unutmuşsunuz! 

Cemil aapaan kesilerek ellerine 
baktı ..• Gözleri döndü .... Kendini 
kaybeder gibi oldu ve iri elleri 
genç kızın boynuna doiru uzan
dı. 

• • • 
Fakat o ıün "Son saniye,, ga-

zetesinde hiç bir cinayet haberi 
çılcmadıiı ıibi, ikinci tabı da ;ya· 
pdmamıfb. 

ser, 22,30 komedi, 23,10 koruıcr, 2S,55 mu
siki. 

BUDAPEŞTE (550,5 m) - 10,15 kon • 
ser, 13,05 koıı:ıer, 18,25 kon:ıer, 20,15 çtgan 
orkcstrcsl, 21,30 orkestra l:onscrl, 21 salon 
or!tcstrası. ve cazb:mt. 

OSLO (1071,4 m) - 19 plll.k, 20,SO oda 
musil<iı:i, 21 tiyatro, 22,10 k~nse:-, 23,15 ha
!lf muslJtl. 

:UOSKOVA (1301 m) - 14 edebiyat, 15 
20 mlllllkl, 17,10 musiki, 18,10 mustkl, 19,10 
musiki, Z0,10 musiki, 22,6:i kızıl meydan. 

VAP.:;;OVA (1411 m) - 13,45 pl~k, lıl,::5 

plll.k, 16,10 plö.lc, 19,20 muslkJ, 21 senfonik 
orkestra, 21,::i5 ltonser, 23 dans, 23,50 dans. 

KÖNİG\'ÜSTER HAVZEN (1635 m ) -
7 jimnastik, 7,15 kore:cr, 13 p!A.k, 115 ltonser, 
17,30 konser, 23,10 musltl, 24,50 dans. 

P ARlS ( l i2:5 m ) - 20 musllt.l, 21 kon
ser, 21,14 r.ıUsah.:ı.b", 22,30 konser. 

l~yü.) Sulh icra l\l enıuıluğundnn Bir 
borcun temini istıfası için mukaddema 
icra~ı ta kib:ıt kr:ısı Zt'lln ı ııda borçlular 
Beyoğ .. unda h:ım:l b:ışında camcı so'.'a 
ğında LJim trıyndis :ıpammJnında i .inci 
dairt"de Errosin ,. di ,eri Bcyoğlunda 

kırlın~ıç sokağında 3 namcrolu hanede 
hornili,·a h:ınımlnrıı ödeme emirleri 
1 9 9:12 t:ırihınde her:ı) ı trblığ irsal kı · 
Jınmış ise de her ik sinin hanelerini tcı k 
ile clyevm ikametgdh l:ın meçhul bulun· 
duğu mub:ı~iri tarafından mez•,or ödeme 
emri zahrına yazılım ' c muhtarları ıasti
kinc iı.. tırnn eden rncşruhaıcan anlaşı lmış 

olmakla hukuk usulı.i mahkemeleri kanu
rıunt.ın 141 inci ve 14-1- üncü m::ddelcri 
mucibince ilılnrn tcbliğat icı nsı n:ı kar :ıı 
ve rilmiş olduğundan t:ırihi ilAndan iti
b:ııc:ı b·r ay zarfında Eyüp icr:ısına mü
rıcaııt etmtdikkri veya bir mümessil 
göndermed ikleri taktirde icra~ n de \'arn 
olunac:ığı tclıliğ makamına ı:ı) in ol m:ık 

üzere ilAn olunur. 

Ookıor 

Hafız Ce ma l 
Oahllt Hastahklar Mülehassısı 

Cumad:uı maada her gfuı öğleden sonra 

saııt 2,30 dan 5 e kııd:ır lstanbulda Divan

yolunda 118 numarnlı husust knbincslnde 

dahili bastalıklan muayene ve tedavi eder. 

Tele!on: tatanbul (2.22.898). 

lstanbul Evkaf MlldOrlüğü ilanları 

E ,A •• doku Hademei bayratın altı ay yoklamasını yıu un -ıoe 

cumartesi günUnden itibaren bqlanacaktır. Yo::lama .01u~b• 
Eyhilün yirmi ikinci gOnn hitam bulacaktır. Yo d ama ıl~1 !erine hademenin foloğraflart yapıştmlıp ihtiyar heyetlerıhe r 
sup oldukları nahiye mUdür1üğünden t ~ sdik ettirilerek 7~) saat birden !onra idareye müracaatbrı i! füı o!unur. (46 

Deniz Levazım Satınalma 
J<orrtisyonundan 

1200 ton l<aıan Mayii Mabruku: Pazar!akla münakası: 12 

lüi 932 Pazartesi günü S'ial (ll!. de. b,J 
D<?niz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yau'. ı mayıı ını ~ 

5 • Eylü 1 
• 932 tarihinde yapılan münakası: sında verilen te 

ı. · f k ·· - ı d' w d 'd n paı• HOm svonumuzca muva ı goru me ıgın ea yenı e • 
münakasa yul<arıda yazı l ı gün ve saatte icra kı lınaca~ 

. . .. k . 1 . h ü w e talıP ş ::ırtnamesını gorme ısteyen erın er g n ve vermg . 
cak ların da münaks:ı gün ve saatinde teminat makbuılarıte 
li kte Kasımpaşa'da Deniz Levazım salıoaJma komisyonuo• 
raca atları. t4674) 

Edirne V_il_a_v __ e_t_i D-a-im_i_E_n_c_ü_m_e_n __ 111d 
V avet mıntaka. San'at mektebinde yapılacak 11855 J ;r~ 

c!eli l!eŞ f.i inşaat ve tamirat kapalı zarf csulile mi: nakasaya ç•, 
mış tır. '.ll ·9 932 çarşamba günü saat üçte iba '.esi yar1''st1 
Talip erin şartnameyi görmek üzere Ankara ve fs' an bul da t 
me~tebi müdürhiklerine Edirne'de D aimi encümene müraca•l 

münakzsaya iş tirak etmek üzere de 0 
o yed.i buçuk oisb~lı 

temin atı muvaktcate mektup veya makbuzlarıle beraber tV 
meler n;n 2 ı . 9· 932 çarşam ba günü saat on beşe kadar 
daimi enc:imenine irsali. (4685) 

İsl anbui P. T. T. Başmüdiriyet?ndcn: el 
Asgari 6 metre olmak üzere 200 adet kestane cinsi 1 tl 

direği l '2· 9 9;,ı tarihine müsadif pazartesi günü pazarlık sıJ~bf 
a l ınaclktır. Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin yevmi met 
saat on dö. tte Başmüdiriye: te müteşel< ki1 komisyona ınar• Jı 
eylemeleri. (4664) __/ 1 

·--"--- ----..:..----- ---
Bakırköy Ma "müdür!üğünden: dİ 

Semti Mahalles ı So No. Cinsi Senelik fd.O 
911 

y tş lköy Şevketiye Ars!an 8 Hane 
icara JC~ 

480 Lira 1O·9·9ı~ 1 

10 9-

" ,, 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

" Köyiçi 
istasyon 
Şevketi ye 

" 

" 
" 

,, 
1'Öy civarı 

" ,, 
Dibek 
istasyon 
Hat boyu 
Bu:var 

12 .. 14 ,, 600 ,, 

10 " 580 " 
9 Ahır 36 ,, 

3· l Dükkan 96 ,, 

6 " 90 " 
19 maak<Sşk 600 ,, 

bahçe 
Üçüncü 6 Hane 72 ,, 

" 18 ,, 120 " 
Kalaycı 49 Dükkan 36 ,, 

Güverc!n 13 Hane 72 ,, 
Köycivarı O Dörtkıt'a 108 ,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, . ,, 
,, 

tarla 8- t'2 9~ 
. 8-~2:i 

Açık artbrma usulile 3· 9· 932 tarihinde kıra ya verıle :'/ 
mulıaddema ilan o!unan balada evsafı yazı'.ı emlak ve ar~~ I 
bazılarına yevmi ihalede teklif olunan bedeli icarların bede 1 

hammenden eksik olmasına ve bazılarına da hiç talip ıuhU'. 
memesine mebni mezkur em!ak ve arazinin 10-9-932 _ı:ı•;, 
mfisadif cumartesi günü saat on dörtte ayni usul ile ı~• ti 
icra ediJme!c üzere bir hafta müddetle müzayede müddet• ;,J 
dit edilmiştir. Kiralamak istiyenlerin zikro'.uoan günde .,,, 
yetimizde müteıekkil komisyoaa mllracaatları. (4686) 

Büyük Tayyare 
13a tıncD tertip 

Piyangosu 
2. inci keşide 

11 Eylül 1932 dedir 

Büyü~ i~ronıiye J~,000 liro,ır ··~ 
Aynca .· 15.000 10,000 L11 alzk BiiYo 

ikramiyeler ve 20.000 Lirallk 
Bir Mükafat Vard1r. ., ....... --1·-------,,,, 

ıstancuı 3üııcü icra memur!uğun- T. i. C.I. meosuP e 
dan: Bir borcun temini : s lifası için Jti)'tf 

lshnbui Mıntakası mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen yazıhane, masa, den: ~ 

, . aıerlı' s:ındalya, l:ılişe, dosya aolabı, T J C 1 U ını ~· . . . . mu Jl 
soba, e b se askısı ve yazı maki· feOP' 

1. nci Reisi Aziz Beye 1J 
nası, 12· 9· 93 ! pazutesi günü saat .. saile ı· 
12 den itibaren Ankara cadde- takamıza mens JP rue ,,r' 

b bUY s 'nde a'acaklı Vakit gazelebİ bi- mek arzusunun JZ ar d 
nası dahilinde birir ci açık art- lardır. 9-9 1932 Curn• ~fi:~ • 
tırma suretile satılacakhr. Ta- t ır• 

10 da H~lk Evine e -·'• tiplerin mahallinde bulunacak ıuor / 
memuruüa mfiracaatları ilin olu- lüp rüesasından r:ca 0 

ııur. D. N. 931-1890 



I !1JtU 1932 

t - Devlet Demlryo.lları IU~nları 1 
e ~ liıy~rpap geçidinde bulunan 188 No. la dükkin aleni mü· 

1itde ıle ve bir sene müddetle icara verilecektir. Müzayede 

l' 1?·932 tarihine mUsadif pazar günü saat 15 te yapılacaktır. 
~ ıplerin tarihi mezkiirde işletme Müfettişliğinde hazır bulunma· 

1 llıınıdır. Bu hususta fazla malumat almak istiyenler Haydar· 

~ Cır mOdilrlilğUne muracaatla buna müteallik şartnamelere 
k '1ruıluk pul yapıştırarak imza etmeleri ve 200 lira teminat 

~e.aife mUzaycde giinOnde jşletme makamında hazır bulunma· 
ıllıı olunur. (4658) 

~~~~~~--------~--~~~---

Ziraat Vekaletinden: 
edUAııkara Yüksek Ziraat \'e Baytar enstitüleri civarında inşa 
lo ecele olan dershaneler, yatakhaneler, kütüphane, yemek sa· 
._::' Rektörlük ve memurin dairesi binasının inşası 21 gün 

P.t dctıe kapalı zarf usulü ile münakasaya vazolunmuştur. 
k tıkar inşaatın münakasa şartnamesi, mukavelenamtıi umumi 
it rtı:ıanıe, umumt tartname Jlhikası, vahidi fiat listesi ve plan• 
~ (SO) elli lira mukabilinde Ziraat itleri Umum MüdürlilğUnden 

•taktır. 
f ~tr talip münakasa şartnamesinde zikredildiği veçhile ehliyeti 
~nıyc ve kudreti maliyesini tevsik eden vesikaları komisyona 

raz daıcğe mecburdur. 
"-ı!aliplcrin kendi teklif edecekleri hedelin % 7,5 ğu niıbetinde 
ftt· ltııtı muvakkatcsil birlikte ihale günii olan 14 Eylul 1932 
,_ıbine müsadif Çarşamba günü saat 15 de Vekalet inıaat ko· 
~una muracaatları ilan olunur. (4261) 
.6utvin viliy~-tı-. _N_a_f-ıa ______ _ 

Başmühendisliğinden: 
t 16550 lira 97 kuruş bedeli keşifli yedi adet köprünüü taml• 
•tı kapalı zarf usulile 1 S·S-932 tarihinde ihale edilmek üzere 

~U13akfsaya çıkarılmıştı. Münakasa müddetinin bitammda vuku 
Ulan tcklifat haddi layık görülmediğinden kanununun 18 inci 

1rtı•ddcsinin üçüncü fıkrası mucibince tamiratı mezkürer.in pazar· 

~k ıuretiyle 11·9·932 pazar günü ihale edilmek üzere yeniden 
,,_6ııaknsaya vaz'ına karar verilmiştir. Taliplerin şeraiti CSğrenip 

!arlıkta bulunmak üzere yevmi mezkiirda saat on beıe kadar 

~n Nafıa Başmühcndiıliğine müracaatları Han olunur. <4660) 

1 Çankırı Vilayeti Maarif 
Müdürlüğünden: 

l'1 Ç~nkırı VilAyetir ilk mektepleri 'çm .... 781 lwa muhammen kıy
ll\~th Levazımı dcrsiye 25-8-9:12 tarihinden itibaren (20) gUn 
iat·ddetıe mllnakasaya vazedilmiştir. Münakasaya iştirak etmek 
ııı·'~enlcrin feraiti öğrenmek üzere Maarif Müdürliiğüne ve yev-

1 ıhalede encUmeni vilayete müracaatları ilin o~unur. (4565) 
--·--~~~~--~~~~~---~~~~~~~~~~--· 
tGksek Beden T~rbiyesi 

Mektebi açılıyor: 
P.t Yüksek Beden Terbiyesi Mektabi, Ankara 'da Gazi Muallim 
taa tlttebi binasında bu ders senesi başında açılacaktır. Bir sene 
-.:alliaılik yapmış ilk muallim mektebi mezunları için tahsil 
~ ddeti ilç sene, Jise me2unları için iki senedir. Kabul şartlarını 
, tnaıek istiyenlerin, bulundukları Vilayetin Maarif Müdürlüğü· 
~acaat etmeleri !Azamdır. (4647) 
1•tanbul Kız Muallim M_e_k_t~bi 

Müdürlüğünden: 
~ .. l - Müess~semiıde bir orta mektep kısmı açılmıştır. 2 - 9u 
\at lılıo bu sene için birinci ve ikinci smıflarına talebe alınacak· 
4t' 3 - 15 Eylôl perşembe akşamına kadar namzet kaydma 
~t~•rı:ı edilecektir. Girmek ~artlarını öğrenmek isteyenler her gün 
~ müracaat edebilirler. (4466) 

TÜRKİYE i 

VAKiT ... .. ~ ....... Savıfa 11 

Klrkha 
Sirkeci Şabinpaşa karşısında 

30 numaralı dokuz odalı sabık 
Cihan oteli ev veya otel için 
kirahktır. Taliplerin altındaki 
bastoncuya müracaatları. (4087) 

lstanbul ikinci icra Memurlu· 
ğundan: Bir alacağın temini için 
mahcuz ve açık artbrma suretile 
ve paraya çevrilmesi mukarrer 
ve tamamına (Beş bin altı yüz 
alta yüz altm19 iki) lira kıymet 
takdir edilen Beyoğlunda Şah· 
kulu mahallesinin ester çıkmazı 
sokağında kain eski 29, 31 yeni 
19, 21 Numaralarla murakkam 
iki bap hanenin nısıf hissesinin 
rubu hissesi maa intifa mülki· 
yeti birinci açık arttırması 10-10-
932 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairerle icra kılınacaktır. Attır· 
maya iştirak etmek isteyenlerin 
mezk iır mahallin kıymeti mu ham· 
mineıi olan (Beş bin altı yfz alt
mış iki) Liranın % yedi bu
çuğu nisbetinde teminat ak· 
çesi vermeleri lazımdır. Hakları 
tapo si~illerile sabit olmayan 
ipotekli alacaklılarla diğer ali· 
kadarların irtifak hakkı sahiple· 
rinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddia 
larını tarihi ilandıın itibaren yir· 
mi gün zarfında evrakı miisbite· 
lerile birlikte daireye bildirme· 
leri lizındır. Aksi halde hakları 
tapo sicillcrile sabit olmayan!ar 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kahrlar. Müterakim vergi 
ile belediye rüsumları ve vakıf 
icaresi milşleriye aittir. Daha 
fazla maldmat almak isteyenle
rin 10 • 9. 932 tarihinden itiba· 
ren daire divanhanesinde asılı 
bulundurulacak olan arttırma 

ıartnamesine ve 930 • 3244 Nu
maralı dosyasına müracaatla ma• 
halli mezkiirun evsaf, mesaha ve 
sairesini muhtevi bulunan vaz'ıyet 
ve takdiri kıymet raporunu gö
rüp anlayabilecekleri iJan olu
nur. (4094) 

Istanbul asliye Beşipci hukuk 
dairesinden: Madam Anaslasya 
ve Dimitri veresesinden Ziso, 
AJaksandros, matmazel Efiyeni· 
ya, Y orgi harakkobos, Vayaeli
nin Galatada Bayazıt mahalle· 
sinde Topçular caddesinde 165, 
167 Numaralı hanede oturan 
Nikoli veledi Dimitri p:pill Ako
polu aleyhine ikame eylediği 
tastiki hacız davasının 18· 7-932 
tarihli ce!sei tahkikatında ispati 
vücut etmediğinden naşi hakkın· 
da gıyap kararı verilmiş ve emri 
muhakemenin 10· 10·932 tarihine 
müsadif Pazartesi güni.i saat 14 
tayin kılınmış olduğundan yevm 
ve vakti mezkurda mahkemede 
hazır bulunması lüzumu beyan 
ve aksi halde Hukuk usulu mu· 
hakemeleri kanununun 401 ci 
maddesi mucibince hakkında gı· 
yaben muhakemeye devam olu
nacağı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (4097) 

lstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: Bir borçtan c.!olayı mah
cuz ve paraya çevrilmesi mu· 
karrer muhtelif numarada beyaz 
yakalık, Krevatlar ve sair eşya 
11·9· 932 tarihine müsadif pazar 
1'ilnü saat 11 den itibaren Ga· 
latada topçular caddesinde 68 
nu· lu mağaza önünde açık art· 
tuma suretile satılacağından ta
lip olanların yevmil mezkürda 
932-2578 dosya numarasını ha· 
milen mahallinde hazır buluna· 
cak memuruna müracaatları iJan 
olunur. (~ l 03) 

lstanbul Belediyesi llAnları j 
Belediyeye mensup mütekait yetim ve dulların Eylül 932 

ili Teştinlsuni 932 tıç aylık maaşlerı 
1 - Belediyeye mensup mütekait yetim ve dulların Eylill 

932 ili Teşrinisani 932 üç aylık maaşları 10 Eylül 932 cumar• 
tesi gününden itibaren tevziatına başlanacaktır. 

2 - Maaş sahiplerinin ait olduğu idari şubelere müracaatla 
maaşlarını almaları. 

3 - Mülga Hususi idareye mensup mlltek:ıit muallim ve me• 
murlarla yetim ve dulların maaşları Belediye mf'rkcz veznesindetı 
verileceği. 

4 - Eylül 932 yoklamasını yaphrmıyanlar Belediye Zat işle• 
ri Sicil kalemine müracaatla yoklama muamelesini ifa ettirildik• 
ten soora maaılarmı alacakları ilan olunur. (4687) 

Hakimiyti Milliye ve Dumlupınar mektepleri için Jıüuma 
olan 8üOO kilo patates, 40000 adet yumurta, 2300 kilo tuz. 
2200 zetin tane•i 9000 pirinç, 5000 kuru fasulya, 6000 şeker, 
1500 mercimek, 800 nohut 6500 sade yağ, 19GO zeytin yağ 1000 
kaşar peyniri, 2000 beyaz peynir, 3600 sabun, 4000 un, 107600 
ekmek, 8000 arpa, 23500 koyun eti. 3000 sığır eli pazarlıkla 
ahnacaktır. Talip olanlar tafsilat almak için levnım müdürliiğllne 
pazarlığa girmek için de 3437,5 liralık teminat makbuz v~ya 
mektubu ile 15·9·932 perşembe günü saat on beıe kadar daıml 
encQmene müracaat etmelidirler. (4688) 

Keıif bedeli 1039 lira 79 kuruş olan Çubuklu gaz depolan 
3, 4, 5 ve 6 nuoaralı ambarlar önüne yapılacak iskele kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur, Talip olanlar şartname almak 
ve keıif evrakını iÖrmek üzere her glln Levazım Mndürlüğ.üae 
mliracaat etmeli, münakasaya girmek için de 78 liralık temmat 
makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 29·9-932 Perıembe 
gfinü saat on bete kadar !Mimi Encümene vermelidirler. (4692) 

61464 kilo gazın milbayaası kapalı zarfla münakasaya konul• 
muştur. Talip olanlar şartname almak için her gün Levazım mil• 
dürlüğllne müracaat

1 
etmeli' münakasaya girmek için de 1060 li• 

ralık teminat makbuz . veya mektubu iJe teklif mektuplanm 
12-9-932 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimt encllmene 
vermelidirler. (4248) 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

• A'.Cli'pazarı·He~dej y,Rlunutf 0-907 ili 40-280 kllometrelerl 
arasında ve muhtelif mahallerdeki kısım tamiratı ellf' 1bl •rattı 
yilı seksen iki lira on bir kuru§luk keıifoamesi ve prtoa• 
meıi mucibince Eyllllün 28 inci çarşamba günü saat on beıte 
ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya konulQJuıtur. Talip 
olanların mezkur tarihte 3800 liralık muvakkat teminat mektubu 
veya banka makbuzu ile Kocaeli Vilayeti Daimi Encümenine ve 
şartnamesini görmek istiyenlerin Kocaeli kalemine encilmen 
müracaatları. ( 4683) 

Ankara· Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

l - Bedeli keşfi 14406 lira 88 kuruttan ibaret Ankara•Ayaı 
yolundaki taş ibzaratı kapalı zarf usulile münakasaya konmuftur. 
2 - Yevmi ihale 15·9 932 Perşembe günü saat on beıte Vill• 
yet Daimi Encümeninde icra olunacaktır. 

3 - Talipler münakasa kanunu veçhilc yevmi ihaleden % 7,5 
nisbetinde l 081 liralık ·teminat ve teklif mektuplarını ve Ticaret 
Odasından rnusaddak iktidarı mali vesikalarını Encümeni Daimi 
Riyasetine tevdi etmiş bulunmalıdırlar. 

4 - Keıif, ıartname ve sair evrakını tetkik etmek iıteyen
lerin her gün Başmühendisliğe müracaat edebilecekleri ilin olu
nur. (4473) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan; 

15 Kalem boya ve malzemesi: Pazarlıkla münakasaaı: 12 Eyl(il 
932 pazartesi günil saat 14 te. 

Sefain ve Mcvaki ihtiyacı için lüzumu olan oo beı kalem 
boya malzemes"nin 3 Eylul 932 tarihinde kapalı urfla yapılaa 
münakasasında verilen fiatlar komisyonumuzca gali görüldüğOn• 
elen yukar~a yazılı gün ve saatte yeniden münakasası icra kıh• 
nacağından şıırtnameı'ni görmek istiyenlerin her giln ve verme. 
ğe talip olanların da teminat makbuzlarile birlikte mOnaka.u. 
gün ve saatinde Kasımpaşa'da Deniz Levazım satmalma kom11• 
yoouna müracaatları. (4612) 

~~~~~---------------
İnhisarlar Umumi 

Müdürlüğünden: 
Paşabahçesi ve Tekirdağı fabrikaları için irnmisyonumu:ıda 

mevcut müfredat listesi mucıbince mubayaası mukarrer lElektrik) 
levazımı pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin mezkur listeleri 
gördükten sonra pazarhğa işı irik etmek fü~ere ( % 7,5) teminat 
akçelerini hamilen (12 • 9 • 932} Pazartesi günü aaat (15) de 
Galatada Mubayaat komisyonuna muracaatları. (4530) 



SEYRISEF AIN 
Merkezi idaresi Galata köprlibaşı B 2623 

Şube A. Sirkeci Milhilrdar zade Han 22640 

Aktarmacıhk 

locbolu iskelesine gidecek 
idare vapurlarının yükleme ve 
boşaltma müteahhitliği 933 
Mayıs nihayetine kadar müna· 
kasa ile ihale edilecektir. Te
minat % 15. ihale 11 - 9 • 932 
taliplerin Seyrisefain mübayaa 
komisyonuna ve mahalli acen
teliğe müracaatları. (4632) 

Aktarmacıhk 

Ayvalık iskelesinde idare 
vapurlarının tüccar eşyası yük
leme ve boşaltma müteahhit
liği 10 Eyliil 932 tarihinde 
ihale edilecektir. Mahalli acen· 
teliğe veya mübayaat komis· 
yonuna müracaat edilmesi. 

(4669) 

Dr. lbsan Sami 

Gonokok aşısı 
Belsoğakluğu ve ihtildtlanna karşı 
pek tesirli ve tazı: aşıdır. Divanyolu 

Sultan Mahmut türbesi No. 189 

1
3 Uncu Kolordu Satinalmal 

Komisyonu llAnları 

Ankara Merkez sabnalma ko
misyonuna lüzumu olan iki bin 
ton leva maden ve altı yüz bin 
kilo kok kömürü ayrı ayrı şart
namelerle kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. 

ihalesi 3-10-932 pazartesi saat 
15 tedir. Şartnameyi görmek is
tiyenlerin hergün komisyonumu· 
ı:a, ihaleye iştirak edeceklerin 
vakti muayyeninde Ankara mer· 
kez sabnalma komisyonuna mü
racaatları. (763) (4693) 

Meccanen sünnet 

Sirkecide Beşir Kc .... :ıl ecza
hanesi karşısında Sünnetçi Halil 
zade Ahmet Mahmut Bey pazar
tesi ve perşenbeden maada gün
lerde fıkaraya meccanen sünnet 
ameliyesi yapmaktadır. 
Tel: 23755 (4057) 

Fatih sulh 3 üncü hukuk ha
kimliğinden : Istanbul Uzunçarşı· 
da Saman viran sani mahalle
sinde Uzunçarşı caddesinde 4G 
numarala hisseli dükkan ile 110 
numarala dükkan sahibi Saman 
viran sani camii ıerifi hatibi Ha
fız lsmail Şuayb efendi vefat 
etmiştir. Mezkur dükkan mahke
me tarafından tayin kılınmış olan 
kayyum marifetile idare edilmek
tedir. Şimdiye kadar müteveffa. 
nın mirascısı sıfatile kimse mü
racaat etmemiştir. işbu ilan ta· 
rihinden itibaren alacak ve borç· 
lurarımn bir ay ve mirasçıları· 
nın da üç ay içinde F atib sulh 
3 üncU hukuk mahkemesine mü· 
racaat etmeleri ve aksi takdide 
mirasın hazinei maliyeye devre
dileceği ilin o!unur. (4099) 

Zayi 

leylı ve r~ehari 
· K ız ve Erkek lnkı~ip Liseleri 1 t"s~ ~1,~,~~~ 

MUessisi: NEBIZADE HAMDI 
Resmr ders programlarını tamamen tatbik eder. Jngilizce ve fransızca tedrisaa ecnebf mekteplerine kafiyyen ihtiyaç 
bırakmıyac1k derecededir. Çok kıymetli ve güzide muallimlerden mürekkep bir talim heyetine maliktir. Ana ve 

babalar yavrularını Inkıltıp Liselerine tam bir emniyet ve huzuru kalp ile teslim edebilirler. 
Lise mezunu gençlerin hayat sahasında hemen bir iş edinebilmeleri için bu sene meccani olarak 

TiCARET VE BANKAUILIK KURLARI 

• 

lpekiş 
Krep Damur'ları 
245 kuruştan 
itibaren 
satılır. 

Aynı ayarda 
Avrupa 
kumaşlarının 
en ucuzu ise 
Dört liradır. 

, Şeker Tacirlerine --111 
lstanbul Liman Şirketinden : 

1 - Eşyasını mavnalarda fazla bekleten tüccara bir kolaylık 
olmak üzre 15 günden fazla mavnalarda kalan (şeker) ıçın 
mavnalarda starya ücretinden 15 günden fazlası için esas üc
retlerden % 40 nispetinde tenzilat yapılacaktır. 

2 - işbu tenzilat, muvakkat mahiyeti haiz olup, şirketce 15 
gün evel ilan edilmek üzre refedilecektir. Ancak ilandan evel 
yüklenmiş olan mallar için azami bir ay dı ha tenzilattan istifa
de hakkı mevcuttur. 

1 
3 - işbu tenzilat 1 Eylül 932 tarihinden itibaren mute· ı 

berdir. 

4 -:-- Fazla tafsilat için muamelat şubesine müracaat olsn· 
ması rıca olunur. 

••••••••••• Umumi MUdUrlUk mi 
ROBERT KOLEC 

Kolec kısmı - Mühendis kısmı 
Sanayi kurları. 

Emniyet Sandığı Müdürlüğün
den : Münire Hanım 5 eylül 1932 
tarihinde Sandığımıza bıraktığı 
para için verilen 34292 numarala 
bonoyu kaybettiğini söylemiştir. 
Yenisi verileceğinden eskisinin 
hükmü olmıyacağı ilan olunur. 

(4093) 
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Beyoğlu 12 inci ilk mektepten 
almış olduğum şahadetnamemi 
zayi eyledim. No. 13 Yaşar (4016) 

_ _ _ başka her gün öğleye kadar kayıt yapılır.17Eylülde 

1 Kadın ve do2um ha-stalıkları ~~~·-•_a_••••• derslere ~aşlanacaktır. •••••••1111 
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lstanbul dördüncü icra ıııelllbif 
b·r luğundao: Temamıoa on 1 ta~· 

dört yüz yirmi lira kıymet 
0

.,i 
tir edilen Gedik paşada pey~' 
Emin Sinan mahallesinin ç 
hane sokağında (Çenberli tat hf' 
varı) cedit 35 No. lu maa b~çı~ 
nin kagir hanenin temanı• 26 
artırmaya yaz edilmiş olUP ~i 
eylül 932 tarihinde şart~ 1ı 
divanhaneye talik edilere Of" 
teşrini evvel 932 tarihine IO dtll 
dif çarşamba günü saat 1~0;co 16 ya kadar Istanbul dör ~ 
icra dairesinde satılacaktır· ,,, 
tırınaya iştirak için yüzde ;, 
buçuk teminat akçesi alınır, il 
kim vergi vakıf icaresi ve b ft 
diye müşteriye aittir. Icr• ; 
iflas kanununun 119 uncu~ 
desine tevfikan hakları tapll ~ 
!eriyle sabit olmıyan ipO r 
alacaklılar ile diğer alak•~oif 
om ve irtifak hakkı sabiplerfP 
ou haklarını ve hususiyle ,t-.' 
ve masarife dair olan iddi•1 ~ 
nı ilan tarihinden itibarell .1ıe gün içindP. evrakı müsbitele''14e 
bildirmeleri lazımdır. Aksi lı• bil 
hakları tapu sicilleriyle s•,r 
olmiyanlar satış bedelinin ~ıt 
!aşmasından hariç kalırlar. ( 
kadarların işbu maddeyi. ~·:,, 
niye ahkamına göre tevfık1 ~ 
reket etmeleri ve daha ~,ı, 
malumat almak isteyenlerin of 
589 dosya numarasiyle ıne~ld' 

· riyetimize müracaatları ilAP 
nur. (4091) , 

VAKI'f 
GUndelik Siyast Gazete ~ 

tstanbul Ankara Caddesi, V AKI'l' 

Telefon Numaraları 
Yazı illeri telefonu: zt579 

· dare telefonu : 24570 

Telgraf adresi: ~bul - vJJdf 
Posta kutusu No. '6 ....... 

Abone bedelleri : 
Türkiye ı;:cneıı& 

~· 
Senelik 1400 21oO .. 

6 aylık 7ri0 1•50 ,, 
3 aylık 400 800 ,, 
ı aylık lM -ilin Ucretlerl : ıJtf1I 

Resmt llruı!a.rın bir satm ıo g ,. 
Ticnrl lldnlarm bir satm 12.ıs 

Ticıı.rl llantarm blr s:ıntiınl 2!S -KUçUk llfinlar : _,.. ff 
- def....-_,, 

Bir defası 30 iki detası 50 Uç ~•ft""' 
00 J<\1TV ,. 

dört defası 75 ve on defası l rrıee' 
Uç aylık lltl.n verenlerin bir defası t.P 
endir. Dört satırı geçen uruııarııı 
tırları beş kuruştan besap edilir. 

r.ıstff.' 
V AKIT MATBAASI - tST "-

SAH!Bl: MEHMET ASJlıf ıJJ"' 
Umumi Nejirlyat M:üdUrU: FlIIB:ıı:'l' 


