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Türkiyede 
kasaplık hayvan 

nakliyatı 
~ gün dostlarımdan biri 
~ odan lstanbula kasaplık 
!ad. ~etiren bir tüccann bu
klJ t ugradığı müıkülittan şi-

_: ederek şöyle demişti: 
ol Erzurumdan mal getirmiş 

an b· a>.atd ır tüccar hayvanları va-
l'•d •n çıkaramadı. Çünkn bu
P-..' bu hayvanlara Yerilen 
-.ı· a Vapur navlununu bile tut-
ıyord z k l.,

111 
u. avalJı adam oyun-

llıa.ı 1 Vapurda bırakarak kaç
)ta ~e bu yüzden bütün serma-

Q Ilı kaybetmiştir!,, 

idare Telefonu: 2'370 CUMA ' 9 - Eylül (9 uncu ay) - 1932 Tahrir Telelomı: U379 Sayısı 5 Kuru, 

Pazar günkü Heyeti Vekilede 
--···· ...... ----·--·-·----··-·--· .. ··--··-·--·····--······-·---····---····-
Mühim mukarrerat 
ittihaz edilecek ... 

Sıhhatimizle bu kadar 
oynanılır mı ya ! .. 

Burada yapllan ilaçları ) Avrupadan gelen ilaçları 
reçeteye nıu(Ja/ik yapmı- ( ı~anlannnı istedifji /iata 

Yeni iktısat vekili Celal Bey de pazat9 . yarak aldatıyorlar • satl,1/orlar ·· 
.. ... . k·t · · k d ı- Bır hastanın sıhhatıle nasıl oynandı? gunu Heyetı ve 1 eye ıstıra e ece. Dün maruf bir doktorumuz bi-

Tedavi ve.isti.rabatiçin Çekoı· , 1 ze şöyle bir hadise anlattı: 
lovakyaya gıtmış olan lkbsat ve- - Küçük bir hasta getirdiler. y 6 

kili Mustafa Şeref ~erin istif~sı mlyor, içmiyor, gün geçtikçe zayıflı-
diln takbak1 kuklzet!°ıthrb. , Yenne yor. Muayene ettim, alelôde bir kort 
gel ece o an mır me usu ve . . . . ~. 
iş bankası umum müdOrü Celil nun kendısını rahatsız ettıgıne kana-
B. Ankarada bulunmaktadır. Ik- at getirerek reçeteyi yazdım. Ailesi· 

, bsat veklletine getirileceği ha- ne uzattığım zaman güldüler ve biz 
beri karşısında: bu ayni ildcı diğer ikl doktordan da 

"Henilz resmen bir muameie olchk Fakat müessir olmadığı için 
yapılmış değildir· Yalnız bilyllk dokt~rlann anlamadılanna k aat 
•eflerim tarafından bana tevdi an 
1~ilecek her vazifeyi kabul et- ettik, size geldik.,, Dediler. O zaman 
~Aek, yapmıya çahşmak borcum- eski bir tecrübemi hatırladım, kendi. 
[dur, şimdiye kadar daima böyle lerine reçetemde ısrar ettim. Hangi 
ıhareket ettim.,, Diyen Celil Be- eczaneye gide<'eklcrinl de anlatarak, 
yin lkbsat vekilliği ili tasdike eczanenin sahibine telef onla ihtarda 

Jetten rnuhatıbımın yalan söy· 
~kil bir insan olmadığım bil
\\\;d le beraber yine bu söze 
~ en bire inanamadım. işin 
'ide bir yanlış cihet buluması 
'llıalini düşündi.im.Fakat evelki 
~ ( Vakıt) ın Erzurumdan al
~ •e baş makale sutunlann
'°'ı ~rettiği yazıları okuduktan 
)Qııra Erzurumdan getirilen ko-
)•r m~selesinin hakikaten ha- Aabık iktisat 
old~- bır milli iktisat meselesi veklll Şeret B. 

'arzedilmiş ve yeni Tekilin pazar y 
1 

lkh 
1 

we· bulundum. Reçete aynen 11Qpılch. Has 
günkn heyeti vekile içtimaına en sa t ıw ·· 

1 1 kılı •·eııı a. a ~' gun IH>nra kurtlan dÜfÜTdü ve 
iştirak edebileceği an aıı mııtır. ~ , iyileşti. 

F·funu anladım. * * * Doktorun verdiği bu izahat 
üzerine tereddüde düttük. Acaba 
buna ıebep ne? O derhal izah et-

~-1 ~a~ika bu yazılar memle-
tut 'tnızın en mühim ticaret mev
ha:rından biri olan kasaplık 

iş bankası Hariciye ve dahiliye 

'-1& •anları doğrudan doğruya 
keeestahsillerden alarak, yerinde 
aile rek, frigorifik tesisat vasıta-
1' r ınuhafaza ederek lstanbula 
oİr.:'ec:ek bir teşkilat mevcut 
aa ~111 

... •dan dolayı milli iktı
»ekıya~ ••hasmdaki ı:ayiatımızı 
~ifıg~ı~PI ~Ö••Privnr. V P. Riivilk 
"-tiYaeı 8 asının en mühim et 
tttirj bugün ta Ostralya'dan 
~ild·J~.n keıilmiş et erle temin 
~ ıgı maUim o!duğuna göre 
\~ Anadolunuo bir ucundan 
~t Ucuna kadar olsun kesilmiş 
~i11"-tliyatını bugüne . kadar te-

Müdürlüğü Vekilleri ti: 
- Çünkü bu verilen Udç pahalı bir 

lle tdememiş o 'mamız göz önü
~•lb'ttirilince insan hakikaten 
)or. 'ilde derin bir elem duyu· 

llt~Caba bu tarzda bir teşkilat 
1>ı1, tn dolayı şimd iye kadar ya-
bg~~Cl~ıştır ? Denildiği gibi 
'-'e,~ bır teş <il atın vücude get
'-'·dir? ınani olan s •rmayesizlik 

iş bankası mUdllril CeW Be· 

yin lktısat vekl· 
Jetine tayini nzeı 

rine it bankaaı 
müdürl ü ğ üne 
uuu ôUtl' Dafi'& 
zalan tayinindeı 
bahsetmişti k • 
Bu ihtimalin za• 

yıf olduğu an• 
laşılmııtır. it 
bankasına el
yevm bankanın Muammer ·e. 
muavinliğiode bulunan Muammer 

B. müdür olacaktır. 

iSMET Pş. 
Hazretleri 

Fik . 
t\ı'-a rıınizce bayır. Vakıa Erzu- ANKARADA 
~Y'AQ Ve. bavai.s nde halihazırda Ankara, 8 (Hususi ) - Dün 
ıq,1 lıc_a~eti ile meşgul olan 
~llıa b er ıçın sermayt:s zlik mev- lstanbuldan hareket eden Baş-
t~llr abaolabilir. e u cihet doğ- vekil ismet Paşa Hazretleri 
~•bili. dFakat Türkiye hudutları bugün şehrimıze avdet etmiş-
q•ta 11 e !>öyle bir teşebbüsü ıerdir. Paşa Hazretlerini istas-

çıkaracak ıerm'!ye ço <tur. yonda heyeti vekile azaları ile 
<o Mehmet Asım vekiletler erkim tarafından 

'"'• evQJna 2 nci sayıfacl:ı) istik bal edilmişlerdir. 
~ .. ~ .. , . 

l:.'l~İiiiii· iiiı.·ıı~ııı 111il1111 l l l l l lllN uırı ı ıı•tUlllflll'~~H--,....._-...... 1 ----uı·ııu 

.......... ~~---------------.:••11c11 :: Efendi, fU ceket pek eski, r•hudlre wererlm mi ? 
••ı.,. Aman sakın ha ... Ben onu tahsll 'ubeslne 

IUraz için glttlllm zamanlar glrlrorum • 

Hariciye vekili Tevfik ROttD 
bey bu akşamki trenle Ankara• 
ya hareket edecektir. 

Tevfik Rilftil bey diin öğleden 
sonra Tokatlayan otelinde Macar 
acfirl M. Tahi'oin, !:-;ın sefiri Sa
dık hanın ve ispanya maslabat
gftzarının ziyaretlerini kabul et
miştir. 

Dahiliye vekili Şnkrl Kaya 
bey dlln ,.&irde IMIZI ziyaret
lerde bulunmuş, öğle yemeğini 

Tokatlıyan otelinde vali Muhid
din beyle birlikte yemiştir. 

Şükrii Kaya bey yarın Anka
raya hareket edecektir. 

CİDE DE 
Vefat eden 

KONSOLOSUMUZ 

LUHıdleh Bet 

Cide konsolo
su Lntfullah Bey 
a Y ı n otuzunda 
Cide açıklarında 
38 yaşında oldu
ğu halde vefat 
etmiştir. Gayri 
sıhhi bir memle· 
ket olan Cidede 
malaryaya tutul
muş ve iyileşe· 

memiştir. Tahnit 
edilemediği için 

cesedinin anavatana getirilmesi
ne imkan hasıl olamamıştır. Lüt-

Uaçtır. Eczacı bu ilaç yerine 1ekerli 
bir madde veriyor ve h'18ta asıl mua
lecıeyl kullanamaıchğı için hiç bir isti
fade görmüyor. Mesele budur. Hatta 

lıasta banp tekrar t e§ekkür. için. UJ.il.. 

(Devamı 2 nci ıayılada) 

Avrupa fabrikalarının lllçlan 
kontenjana bile tabi deAildir, 
serbestçe glreblllr, 8rle iken •• 

-----------------•Lil'fftıımmaıtıruen•-•uın•n."tırn. 

Keriman Hanım" V AKIT" 
idare hane sin de 

Pün Dünya güzeli matbaamıza geldi. 
içeride, dışarıda büyük bir kalabalık 

Güzeli alkısladı ..• 

fullah Beyin 32 memuriyeti var· . 
dır. Mülkiyeden birincilikle çık
mıştır. Hukuk tahsilini Cenevre-

D~~ya güzeli Keriman Hanım ı darehaneıile matbaamızı ziyret 
d:.in ogleden sonra gazetemiz i . (Devamı 10 uncu aayıfada) 
ıııuama••---o~•·._-ı•-.ı ... .a•-•---••ıuınınıaıııııııııııııuııııııınııııııu11uıı111111111111rııııuu• 

de yapmıştır. Bir zamanlar Lon
dra sefaret müsteşarlığı, harici
ye mlisteşar muavinliği, hariciye 
istihbarat müdürlüğü vazifelerin
de bulunmuştur. Merhumun in
tişar etmiş (Sefaret katipleri ve 

ataşemilterlik) isimli bir kitabile 

henüz basılmamış (Çanakkalede 

bir Türk zabitinin hatıralan) 

isimli eserleri vardır. Memleke
tine çok hizmetleri sebkat eden 
Lütfullah Beyin genç yeşında 

ölümll telifisi güç bir liya'dır. 

•• •• ERENKOYLU 
___ zengin 

il 100 bin lirayı gece yarı•ı 
alan kimdir ? 

O BU ADAM • 

Pazarteai günü [ V AKIT ] da okuyacabıma .. 



:ı 

Gazi Hz. 
Retsicumhur Hazretleri diln 

ıs'rayda meşgul olmuşlar ve bir 
yere ~ıkmamışlardır. 

VAKll 
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Yunanistanda kral taraftarları 

Beynelmilel v enizei~~;· .. ··i~ti·r;y;·····d;;;ı-ediyor; 
Yedinci Mason 

kongresi 
lıtanbul, 8 (A.A) - EylUlün 

be~inci günilndcnberi şehrimizde 
fçtima etmekte olan yedinci bey
nelmilel Mason kongresi bugün 
saat 16,30 da TOrkiye me§riki 
azamı merasim sa?onunda dör
düncn celsesini aktetmiştir. Bu 
kongreye Avrupa ve Ame
rikanın 22 muhtelif memle· 
~etine m~nı.up 35 mura.hhas iş
bı:ak et!11ı~hr. Kongrenin şehri
mııde ıçbmaı 19~0 senesinde 
Br6kselde aldedilcn altıncı Kon-
yanda tak.arr~r etmişti. Bu ka
!ara !Drkı~e.nın şarka layıkile ve 
ınsanı~et Plfıvası mevkimi işgal 
et~e~ı ve ıulb ve mesalemetin 
barısı bulunmuı saik olmuştur. 

Kongre ruznamesinde Mason
lülu.n te1kilatana prensiplerinin 
tatbıkına dair maddeler bulun-
augu gibi beynelmilel umumi 
masonluk ittihadına henüz dahil 
bulunmıyan muhtelif miJli bilyük 
latalardan bazılarının aıalığa 
kabulQ hususları mUnderiç bulun
m•ktadır. Ez elimle Bolivya 
Honderas bOyük JocaJarının it
tihat azalığına ithali bu kongre
de takarrOr emiştir. 

Kongre cumartesi eünü onun
cu Celsesini aktedeck ve mesa· 
isine nihayet verecek tir. 

Rus mütehassıslar 
Mersnide 

Mersin, 8 (Hususi) - Jzmir 
ilctıeadi mıntakasında tetkikath 
bulunan Ruı mütchassıslarmdan 
mOrekkep heyet bugün şehrimi· 
ze geldi ve mıntakamız :ı a tetki· 
kata ba§ladı. Şehrimiz belediyesi 
bugün mütehassıslar şerefine be· 
tediyede bir yemek ı:iyafeti 
verdi. 

Sıhhatımızla bu 
kadar oynanıhr

mı ya!.. 
(Bag ta~·afı l inci aayıf ada) 

terdim. dlğtr doktorların da kaboha. 
tt olmadığını anlattım. 

Diğer bir doktorumuzdan da 
bundan daha acı §ikayetler iıit • 
tik: Verdiği reçetelerin ihtiva et· 
tiği Ulç. miktarları azaltılıyor ve 
iıtenilen netice hiııl olmadıgı gi
bi hazan bu ilAçlar haatanın çok 
aleyhine neticeleniyor. Bütün 
bunlara ıebep bazı adnmların 
üç beı kurut fazla kazanmak hır 
11dır. 

Kontenjan listeıi ecza huau -
ıunda hiçbir tahdit yapma.makta· 
dır. ithali memnu olmayan her ec 
za ıerbestçe ithal edilebiliyor. Bu 
na •ebep, tüphcıiz ki, hükUmetin 
racaat ettiği zaman eski reçele/fi gn1ı-

11hhati umumiyeyi vikaye endişe· 
ıidir. Halbuki bu endite yanında 
hıraın ne kadar muzır olduğunu 
doktorlarımızdan ititiniz. 

Diğer taraftan reçete fiatlan 
da ıene eıkiıi gibi tehalüf etmek· 
le ve eczaneler gene tutturabildik
lerine fiat iıtemektedirler. Sıhhi • 
ye vekileti hunun önüne geç.mek 
i,in reçetelerin arkasına eczane· 
]erin fiatları kaydetmesini bildir
miıti. Bunu dinliyen olmadığı gi· 
hi uuen bu ıuretle de kontrola 
imkan görülmemektedir. Vekille. 
tin hu iki noktayı ehemmiyetle 
takip etm•inİ laekleriz. 

fak at dinletemiyorlar •• 
Yunanistanda şiddetli bir heyecan var. Askeri 

cemiyet içtima halinde ... 
Atina, 7 (Hususi muhabirimiz- kası reisi M. Papanastasyonun: 

den) - Başvekil M. Venizelos .. M. Venizelosun derhal askeri 
Giritten avdet etmiş ve pek cemireti dağıtma111 aksi takdir-
parlak merasimle kartılanmıştır. de iıtifa etmesi li:ıım geldiği 11 
Siy11i ve askeri vaziyetin ve· hakkında dün gazetelere vuku 
hameti karşısında Başvkil avdet bulan beyanata da derin bir tesir 
eder etmez derhal meclisi nuz- uyandırmıttır. 

zarı fevkalade bir içtimaa davet Kıraliyet fırkası reisi M. Çal· 
eylem:f, icabeden tcdabirJerin daris, M. Venize'osa karşı şiddet
ittiha:ıı müzakere edilmiıtir. iç- fi hüciı n!arma devam ediyor. 
timaclan sonra Reisicümhurla da M. Çaldaris, dün irat ettiği no-
müıakere edilmiştir. Verilen tukta M. Vcnizelosa açıktan 
malumata göre Reisicümhur bu açığa hUcum etmiı ve cemiyeti 
mülakat esnasında kabinenin askeriyenin son harakat ve ic-
istifası lüzumu hakkında imali- t ·ı h. t lk' t raa mı mumaı ey ın e ına ınn 

yet fırkası reisi tarafından yapı· atfetmiş sabık vekiJin Giritte 
Jan tetcbbüs hakkında M. Veni· irat ettiği notukJarı dahili bir 
zelosu haberdar etmiştir. ihtilAle sebebiyet verecek mahi-

M. Venizelos Çaldaris:n bu yette ihtila!cuyane tavsif eyle· 
talebine karfı vazifesinin ağıriı- miştir. M. Çaldaris, BatvekiJin 
ğını ve memleketin başında du- itti'.ıamlarını çürı.ıtmek için şekli 

aldattığına kani oldum. Vaziyet 
piyasanın ıureti katiyede tavaz
zuh etmesi için kraliyet fırkası 
umumi bir kongre aktetmcli ve 
cümhuriyete riayet edttceklerine 
dair kat'i ve sarih bir tebliğ 
neşretmelidir. 

Atina, 8 (Husuıi muhabirimiz
den) - Askeri cemiyet erkanı 
bütün gece faaliyetteydiler, bü
tün gece süren müzakerat efkarı 
umumiyenin endişelerini davet 
ediyor. Maamafi M. Veniıelosun 
her hangi cebri harekete mani 
olacağı ümit edilmektedir. 

Muhalefet fırkasının hukümete 
karşı mUşterek bir cephe alması 
Uzerine hükumet taraftarlarının 
stadyomda büyük bir miting ter
tip etmeleri ihtimali çok kuv
vetlidir. 

Tevkifler ran tehlikeleri müdrik bulundu- hüld'ımele riayet edeceğini ilave 
ğu cihetle, istifa etmiyeceğini eylemiştir. Atina, 8 f A.A) -Havas ajan-
çüokü istif ası takdirinde derhal sından: Milliyet aleyhinde ihti-
askeri ceroiyctin müdahalede Başvekil M. Venizelos, krali· lilkarane bir beyanname neşre· 
bulunacağını halbuki kendisi re- yet fırkaıı reisinin nutku hak- den komünist fırkasının intihap 

k kında fikir ve mataleasını soran si arda bulundukça bu tehlike· komitesi bası hiyaneti vataniye 
nin önüne geçtiğini beyan et· gaıetccilere, demiştir ki: cürmile ittiham edilerek tevkif 
mektedir. Köylü ve amele fır· Kral:yet fırkası . reisinin milJeti olunmuşlardır. 
......................... ~~ .. : .. ~······-----,__-~~ ....... ~-----~-- ...... ····- ......................... _ ............... ~ 

Almanya isterken ••• · - ' ~ .. ._ 
··-·········································••••ft••········ .. ··········· ... ··-... ···· ....... -. .--..·_... 

Fransa esk· muahedenameyi 
değiştirmek istemiyor .. 

Bir hal suretini bulmak ancak sulhün daha 
bir surette tevsiki ile kabilmiş ... 

• • 
ıyı 

Pnris, 8 (A. A.) - Nazırlar, 
hariciye nezaretinde saat 17 de 
M. Hcriot'nun riyaseti altında tcıp 
J nmıtlardır. B 9vekil hali hazır • 
daki harici meseleler hakkında 
arkadaşlarına malumat vermit ve 
Alman muhtırasına verilecek cc· 
vap projesini okumu§tur. Bu pro· 
jenin lngillere hükumetinin meoe 
le hakkındaki mütaleaıı alınma • 
dan evvel kabul edilmemesi muh· 
tomeldir. 

Nazırlar tarafından gösterilen 
ketumiyete rağmen bu projenin 
Alman metrinin ortaya atmakta 
olduğu hukuki \•e ıiyaıi meıele • 
lere ait tetkikleri ihtiva edecek • 
tir. Almanyanın ıilahlanma hak 
ve salahiyetlerini tesbit etmit o • 
lan Veraay muahedenamcıi teali· 
hatın ameli ıurctte tahdidini na· 
tık bulunmakta ise de Almanya -
nm pimdi iıtemekte olduğu tezi 
teılihata ait hiçbir gilna ahkamı 
ihtiva eyle.memektedir. Muahe -
denamenin maddelerinin ne Al • 
manya, ne de Franıa değİ§tİre • 
mez. Çünkü bu salahiyet o mua • 
hedenameyi imza etmiı olan dev· 
Jetlerin heyeti mecmuaaına aittir. 
Fakat böyle bir tetkikin iıtilzam 
edeceği müzakereler, ancak mua -
hedename ahkamına tevafuk eden 
ve milli emnüıelıi.met ile kabili te 
lif bir te§ebbüı dahilinde bulu • 
nan tahdidi teslihata müncer ola
bilir. Ayni zamanda bu tahdidi 

tealihatın beyn~lmilel taahhütlere 
riayet eansı ile de kabili telif ol -
ması lazımdır. Binaenaleyh Al • 
manya tarafından ortaya atılmıf 
olan meıele için bir hal ıureti 
bulmak ancak &ulhün daha iyi bir 
3urette tenaiki ile kabil olabilir. 

Fransız kabinesi 
müzakere ediyor 
Paris, 8 (A. A.) - Fransız ka~ 

bineıi meclisi M. Hen·iot'nun ri -
yasetinde içtima etmiıtir. Muma· 
ileyh, Almanyanın tetılihat hak • 
kında vermi§ olduğu muhtıraya ce 
vap olarak hazırlanan projeyi oku 
muştur. 

Nazırlar meclisi lngilterenin 
bu bapta ittihaz edeceği vaziyet· 
ten malumatlar olduktan sonra 
cuma günkü içtimaında bu ceva
bı taıvip eyliyeccktir. Nazırların 
ıimdilik hakkında hiç bir sarahat 
vermedikleri nota Versay muahe· 
deıi ahkamından mülhem olan nı 
katı kayıt ve Fransa ile Almanya· 
nın yalnız batına bu muahede ah· 
kamını tadil edemiyeceklerini i§a· 
ret edecektir. Bu maddeleri imza 
eden devletler tarafından yeniden 
tetkiki, ıekizinci madde ahkamı • 
na tevfikan yalnız alakadar dev
letlerin milli emnüaelametlerile ve 
müıterek bir hareketle vücuda ıe
len beynelmilel taahhüdatın tatbi· 
kı ile asgari derecede itilaf edebi
lecek tekilde teılihatm yeniden 

tenzilini intaç edecektir. Bu iti • 
barla en fazla ehemmiyeti haiz o· 
lan nokta ıulhiin en iyi bir §ekil -
de tenaiki için meaeleye bir hal 
çaresi bulunmaaıdır. 

Bir Fransız tayyaresi 
Almanarazlsl üstünde 

Perl, 8 (A. A.) - Lorraine -
den gelen bir Franıız aıkeri tay
yaresi Moselle nehrinin aağ aahi· 
li üıtünde Alman demiryolu üze· 
rind 15 kilometrelik bir me fe 
dahilinde uçuıun devam etmiı • 
tir. 

B rlin, 8 (A. A.) - M. Von Pa 
pen dahili siyaset hakkında Hin· 
denburg ile yarım aaat aörü mÜf 
tür. 

Hiikumet mahafili, bu mülakat 
neliceıinde devlet ve hükClmet re 
islerinin hemfikir olduklarının an 
la§ılmıf oldujunu beyan etmekte• 
dir. -

Bundan ıonra M. Yon Papen, 
Reichstagm Nazi reiıi M. Goc:br
ing He görüımüttür. 

Bu mülakat eınaıında Reichı
tagın hükumetin beyannameıini 
dinlemek için pazarteıi aUnü ıa
at 15 te içtima etmeıi takarrür 
etmittir. 

Mahrem mUlakat 
Berlin, 8 (A. A.) - Volff a • 

jansı bildiriyor: 
Berlinde 29 l\ğ1ıstoıtn. Alman 

hariciye nazırı ile Franıız sefiri 

Tür ki yede 
kasaplık hayva~ 

nakliyatı 

( Başmaka[('mlzdcrı del'om) 

Bunun birinci delili de be~t° 
Istanbulun muhtelif semtlerıktt 
yeniden yeniye yapılırıy,~ 
olan aparbmanlardır. h dl 
nız son birkaç sene ıır :11 
Istanbulun muhtelif mıntık ,ıı 
nnda yapılan büyük lsat•aıa 
tahsis edilen ve bu suretle ı1' 
bir hale getirilen serroaye~er. 
miktarı milyonları bulmakta 

1 rı~ 
Demek ki Istanbulun sen~, 

et ihtiyacının dörtte üçünü t.e k"' 
eden Erzurum havalisindekı .,t• 
yunlara keserek h'!m hiç ı•'f'1,ı imkan vermemek, hemde g• ~· 
ucuza nakletmek işi ha kik• jjl~ 
memle!<et için maddi scrrııaY•' 

1
b 

meselesi değildir. Bioaenaleci' 
bu sebebi daha başka taraflır()f 
aramak lazımdır. lngilizler ta

1 
rı' 

tralya da kestikleri hayvan ',ı· 
etlerini ç;y olarak muhafaı• ,.. 
mek şa:-tile nasıl Britanya acl~~ 
na :kadar getiriyorlar, bu 11;_,J 
ve muhafaza ameliyesini kaÇ• b' 
ediyorlar? Bu usuller şu veY' r 
şekilde bizim mcmleketirrıiıt :•

1
•0 . ıÇ 

bık edılemez mi? ve bu Jf ot' 
icap eden sermaye Türk 1" ,. 

şebbisleri arasınd:t buluoadl~rO 
mı? Bu suallere nasıl (h•Y 

diye cevap verilebilir? ı1t' 
Sonra zannediyoruz ki bU tc 

seleyi yalnız ferdi teşebbÜü'v· 
terketmek de doğru değ ı;• 
Zira meselenin ehemmiyeti ~u•ıl' 
bir kısım Anadolu müstah•' ,O' 
nin kir ve menfaatind~n. Jıl ( 
bul ahalisinin ehven fiyatlı ~' 
çinmesinden ibaret değildir·. ,tı1 
bir kere bu volda et na~Jıf 
\:\,,;lUUI \,,\A'llU I U.\."\..U '1Vhı U • .,,,, 

tan ve Mı ır gibi komşu ıo;,~•' 
ketlerde de birçok müf · ~ 
bulunacaktır. Teşkilat Tür~ır~ 
esasen bugün bile en mUbtO' ~ 
ticttret mevzuu olan hayV"•11',t~ 
ğın yarınki inkişafı için k•Y~ıt• 
bir vasıta vazifesini görec~14 ~ 

Mehmet~ 
tftflHmQfOmllH'tlfHlfftffllmıtlftflQNqllUl ........... UtNIW ... MNAI..,,,. o~' 

anısında vubulan mahreJ11 ~i • 
kal hakkında mütemmim ı~Ji~ı 
lıat elde edilmiştir. Bu trı\ıı~ 
hakkında yapılan yanlıı tefi' ti 
ve Almanyıımn terki teılih•t " 
selesi hakkındaki noktai nşl~l 
F ranıı~ g zetelerinin tarzı ~ıt•'"' 
kotaııına balnlırsa bu mül• J' 
mahı·c.miy tine r ğmeıı Frııtıl ııl 
taraf mdan bazı İffaatla bLlll1 
·uş olduğu anlatılıyor. d fi' 

Dün bu mülakat hakkın ',1-9 
linde neıredilen tebliğe n.•:eılİ' 
Alma.nynya atfolunan terk•. Jıt'd' 
hat meıelesi nrkaamda. eıki it~~ 
reti askeriyesini iktisap etnıe .,,I' 
. D'"' r t .. , 

rı tamamen ynnlıştır. ıge f --
ton hariciye n zmmn \folf tıl,f 
habirine beyanatından d• ~ Cf ' 
lacağı üzere Almanyanın .Jı"'~ 
ıebbüate bulunmaktan ""0 ,11 
münhn ır n terki teılih~t. 1ıot'1 ' 
ranaımn müapet meıaiı111ı f1' ' 
laıtırmaktır. Al.manya, C.,,- tpd ' 
de Alman noktai nazarırsı;:.,,ıtt' 
nako.p.ıma F ranıa ile A ti•ı.J" 
arasında noktai nazar te• 1' j,aı· 
bulunarak zemin hazırla111~; ,,.~: 
mittir. Almanya anuk te~,.., ~ 
lih t iııtcmel<tcdir. f ak•l t•ır t•" . cer devletlc:rlc muıava Jıf)t , 
mak azmindedir. Bin•e~• -~· 
manya yalnız müa~vi. bır ~J~ 
leye tabi tutulm k ııtı1°~· ~", 
yanın bütün tcıebbU•I•~~ .ılf!ı 
hulruk malik oln11yan ~ 'fı 
tin feci yaziyetinden '! ).1-,;ı' ~ 
aini istihdaf etmektedr· .ıs'~~ 
nın terki teali hat kon ~~k 17it -w 
cak müsavi hukuka ırı• i .,.. 
1 f 

.
1 

• • ,_ etırıe• 
et sı atı e ıştıraK-

tabii hiçbir şey ola111•
1

• 
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• 
G ÜNÜN HABERLERi 
~~~la yi birlı[jintle 

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

rabrikacılar, 
~araya gönde
~cekJeri heyeti 
D i"Örüştüler 

a.,._~ •abah S .rnayi birliğinde 
'•btiic' llllies5ese'.eri sahip!eri ve 
~t ~tö~le~in işlirakile fevka-

1 .. r ·I' ıçtıma yapılmıştır. 
t '"• • ' t,~ t •aata dokuı buçui< o!a-

d,ht '•bit edildiği halde saat 
l&tft c!.o~uza gelmeden fabril<a
~- r ı~r :"tı. ırna salonunu c'o:dur· 
''-'c• t "~ bu içtimaa büyük bir 
~.l aoıterıJerek bir çok ze-
ltt ~'-nayi birliğine geidiği için 

S..tnler ayakta kal·nış: ardır. 
~ ... ~ C:o• uı buçukta brnet 
b~tt" •zretlerini ziyaret eden 
l~i ._'" re·ıi sıf ati le sanayi bir-
8;) frrıurni kitıbi Nazmi Nuri 
Ct!ttj •.brikatörleı e z.yaret neti· 
liııı./11 laf, len i1ah ve hükiıme
~ ~~~ •anay cilerin temen- i' eri· 
U.:ı 

1 
.. ından gösterdikleri Ôj '.ai<a

\irı ·~~ra:ıla bahsetmiş, sanayıci
~di 1 1 haftadanberi c'evam eden 
d l ltlerını·n bü .. k . . . •• t,111 .. 1 

• 
1 

yu re :s . erın mu· 
ldildi: .'~·~ •e kat 'inen bertaraf 

eu g.n' ılave etmişt ir. 
~llda ı~ahat f abrikatör!er ~ra
\~)•rı ., ilyllk bir memnunıyet 
, c. rmı1 1._ 
·· ·~ ' •••ılula karşılan· 
r~ .. 
''Ult1k'b 1~\ltrin· 1 en ismet Paşa Haz-

~~~ ın emirleri mucibine! 
~~a göııderilccek heyetin 

~'a ge.çilmiş ve Fanayi 
t ~ temaıl etmek üzere bi-
ff, '•hbas seçilm"tlir. 

~lbıı:.'ti~ reisi sanayi birliği 
"1a k~tibi Nazmi Nuri Beydir. 

~tı .:''•iller, mensup o'.duk
•1111 .,,n"~i fube!erin 'n ıhtiyaçla
~, k•tı!leklerini pazar akşamı -
~'"«ttt, . tesbit edecekler ve 
t ~ h •ı ,•abahı Anl<uaya gi..Je
~rı,'Y et aanayi birliğinde 
\" ı~a.k ı:oksanlara bir kerre 
~ \~ta111 ıden geçirdikten sonra 

tCtlc• Ankaraya hareket 

~· 
l1' llbl't k a Ui r ı eri ıı 

~ tıt, '1esa ık 1 
•bt.,t>l.tı s . a· ı · ~ . _, 

~ '""t" anayı ır ıg nuen : 
,,._ t; Otler· . . b ' . . 

~.._. •ıııj 8-f: :rnızın erveç :11 · atı 
~ "Qtrıit.. Yluı. 932 tarihlı heyeti 
..._~tt,~.. 1<ararı mucibince cn-
'llt 16 Ü • ~~lir> llı(i 0 

• ak şamma kadar 

1 
•ti. ltıetaı llerine tevdi ey'. e -

~' ~ub ~ ... S ıatnırne. 
~ "'kl~ıı defa 1932 senesi 
l~Ye bete Vetdıği mevaddı 
~ ' b 'Y•nnamcsi. 

·~t· u beya d .. 
ı1, nname e uç ay· 

~t ~e~ 1•e teşrinievvel, sani, 
i •t, ' •ylarına isabet eden 

~~ S•G•lik Ve ÜÇ aylık kıy• 
~ ' ta. Gullırlik 
6 tarife numara-

'-.' "'kit tet~'de ı·k ete verilen beyan-
~ di1e11 

1 
!edilmeyip hariçten 

~ .~e"'•d:"':ıırilklü ve gümrük
~qtiy'ea 1 ıptidaiyeden üç ay· 
.,.ti. "1& olan miktar v e 

Harici ticaretimiz ·-....................... ·-····················· • 
ihracat 

Asyaya mallarımızı 
göndermek 

teşebbüsleri 

ihracat ofisi ticaretinin inkişafı 
İçin dünyanın her tarafında yeni 
yeni mahraç:ar aramağa ba:la· 
mışhr. 

Bilhassa f caretimizin pek az 
o!c!uğu asya kıtası~a fazla 
ihncat yapabilmek için bir çok 
tekliflerde bulunmuştur. 

Eu teklıflere şimdiy.! kadar 
Hind s' andan cevap gelmiştir. 

Hindistanrıın muhtelif şehir

lerinden gelen cevapta bilhassa 
reçel, üzüm, irc'rltrle ipekleri
rrizden nü~uneler istenmektedir. 

l.ıracat ofis, çok temiz bir 
tarz:'.a seçt'ceği t u nümuneleri 
pek yakırda bu mahallere gön· 
deHce t r. 

r akır çocuklar 
yurdu 

Belediye, Galatado. açacağı 
kimsesiz çocuklar yurdunun tesisi 
faaliyetine batlamıttır. Yurt hem 
mektep ve hem de çocuklara i~ 
öğretmek gibi iki içtimai tubeyi 
ihtiva edecektir. Çocuklara el i§
leri ve küçük aana'tlar öğretilece· 
b'·•..ı ...... ı. ı.u.:.-c ~1:ıu1ce lu:.ı.uınw olan 
makinalar derhal aatm alınacak • 
tır. 

Belediye htanbulda küçük ço
cukların dilenmesine bu müe11ese 
açıldıktan ıonra kat'iyyen müıaa· 
de etmiyecck, kimaeaiz ve fakir ço 
cuklar buraya yerleıtirilecektir. 

Galatadaki Yurt sokaklardan 
toplanacak çocukları almıya ki· 
fayet etmezse bunlar Üıküdarda 
açılacak Zeynep Kamil haıtanesi
nin bir pavyon~ gene çocuklara 
t:ıhsiı edilecektir. Bu suretle ço • 
cuklar haıtancde tedavi edilebi • 
lecekleri gibi, paviyonda yatın 
kalkacaklar ve it öğreneceklerdir. 
Bu ıuretle ilk defa olarak latan -
bulda bir çocuk haıtanesi adımı 
da atılmı§ ol~cr.ktır. 

Belediye bundan başka Edirne 
kapıdaki İ§e giden çocuklu kadın 
ların küçük çocuklarını da Edirne 
kapıdaki Bakım yurduna alacak, 
ak~ama kadar yedirecek hemşire -
lere baktıracak ve anneleri işten 
dönünce teslim edecektir. Hazır • 
lıklar tamam=n ikmal edilmiştir. 
Bütçenin tasdikden gelmeıi bek
!enmekted ir. 

Doktorlar odası 

r. 

... 

lzmirin kurtuluş 
•• •• gunu: 

Bugündür. 
Eugün güzel lzmirimizin 

kurtu!uşu gününe tesadüf et· 
mekted:r. Bu itibarla lzmir 
bu mesut günü bütün varfı

ğile tesit edecektir. Bu sene
k\ tesit merasiminin diğer se
ne!ere nazaran daha fevkaJa· 
de olması için lzmirliler haf
talardan beri hazırlanıyorlardı. 

Eu sal: ah lzmirde } apılacak 
büyük geçit resmine kahra
man as'<er!erim"zle, mektepli
ler, izcl!er, cemiyetler ve bü
tün halk iştirak edecek, gün· 
düz ve gece şehrin muhtelif 
taraflarında eğlenceler, fener 
alaylara yapılacaktır. 

f u tes'ıt m~rasimine iştirak 
için Antalyadan da yirmi kişi· 
tik bır heyetin geleceği tel
grafla bild1ri!miştir. 

E ir haf tadan beri merasim
de l:,nlunmak ve şenliklere 

iştirak .etmek için lzmire ya
kın kaza ve l<öylerden yüzler
ce ha.k gelmektedir. 

Eugcn lımir, sene11in en 
kalabalJk, en hararet!i Vf; se
vir.çli günler inden birisini ya
şıyacaktır. 

ltalya sefiri 

30 yaşında bir genf 
siyasi tayin edlldl 
Roma da başka bir vazifeye 

tayin edilen ltalyanın sabık An-
kara sefiri Baron Aloizi'nin ye· 
r ine ltalyanın Türkiye sefirliğine 
M. Lovakar.o'nun tayini ıakarrur 
etmiştir. 

Yeni sefir benuz çok genç, 
tahminen otuz yaşlarındadır. 

Ankara sefirliğine tayin edilme
c'en c.vvel mubtelif sefaretlerin 
\'e l:u meyanda Madr.t mas~a-
hatkUzarhğrnda bu!unmuştur. 

M. Loyakano ey!fıl ninayetin· 
de şehrimize sıekek ve Reisi
cumhur hazretleri Aankaraya 
gitt .kten sonra Ankarada iti
nıatnamasini takdim edecektir. 

Troçki Çekoslovak
yaya gidiyor 

Büyük adada oturan M. 
Troçki Çekoslovak . hükumetine 
müracaat ederek Pjstyanda iki 
aylık bir kür yapmak için müsa-
ade istemiş ve Çekoslovak hükfı· . 
meti de istenen müsaadeyi ver· 
m·ştir. Tıoçki Eylfılün yirmisine 

Etibba odası, birikmit aidatı- doğru P.styana gidecektir 
nı vermiyen doktorlara bir ta • Troçki Pıstyanda bu:unduğu 
mim yollıyarak ıene başına kadar müddet zarfında siyasetle uğraş
beş taksitte borçlarını ödemeleri· mıyacc:ığına dair Çckcs'ovak hü
ni, aksi takdirde odaya aidatını kQmetine söz vermiştir. Kür 
vermiyenlerin mahkemeye tevdi müddeti bitince Çekoslovak ara
edilerek aidatın icra ıuretile alı- zisini derhal terl<edecektir. 
nacağını bildirmİ§tİ. Odanın bu • 
§ekildeki tamimi teıirini göıter • 
mit, birkaç ıenedenberi borcunu 
vermiyen 400 doktordan 33 ü borç 
larını ödemiye ba,lamıılardır. 
Yüz kadar doktor taahhütlerini 
vermemekte ıırar ettiklerinden 
bunlar hakkındaki evrak mahke
meye verilmek üzere odanın da • 
va vekiline verilmittir. 

Belediye 
tahsildarlıkları 

• 
Münhal bulunan belediye tah-

ıildarlrklarına alınacakların im
tihanları yarın yapılacaktır. Dün 
ak~nma kadar 35 kişi mfü·acaat et 
miştir. Münhal tahsildarhkların 
adedi ıekizdir. 

,J 
Mektepler açıhyor /J11/l{/ll/ll f'l'S<!l 

············-······································· . .......................... . 

Bir içtima Kazaya mı 
Ecnebi ve gayri mils· yoksa sarhoşluk 
Hm mekteplerlndekl .. .. den bir cina~ 

hocalar yuzun 
Ecnebi ve gayri müslim mek

teplerdeki muallimler 14 eylül 
çarşamba günü öğleden sonra 
saat üçte Halkevi içtima salo
nunda toplanacaklardır. 

lçtimaa lstanbulda bulunan 
bilümum ecnebi ve gayri müslim 
mekteplerde Türkçe, edebiyat, 
tarih, coğrafya ve yurt bilgisi 
muallimlerinin hepsi iıtirak ede· 
ceklerdir. 

içtimada bu muallimler mes· 
leki dertlerini müzakere ve mü
nakaşa ederek mühim kararlar 
vereceklerdir. 

Belediye 932 bütçesi 
bAIA gelmedi 

Belediyenin 932 bütçeıi Anka 
radan hala gelmeı:ıiıtir. Ücretli 
ve yeni bütçeden maaı alacak o· 
lan memurlar bu yüzden nıaa, a· 
l:.mamıılardır. Belediye, bütçenin 
bir an evvel taıdikten gelmeıini 
beklemektedir. Çünkü belediyenin 
932 ıeneıinde yapacağı işler tah· 
sisatsızlık yüzünden yapılamamak 
tadır . 

yete kurbanını gitti 
Y edikule ile Bakırköy_ arasin

da Kızıl çeıme denilen yerde 
tren yolunun üzerinde bir ceset . 
bulunmuştu. 

Eu zavallının Hüseyin Efendi 
isminde olduğu anlaşılmıştır. Bir 
tren kazası gibi görünen bu ha
dist..nin bir cinayet olmasından 
şüphe edilmekte ve zabıta bu 
husustaki tahkikatı tamik etmek· 
tedir. 

Çünkü arkadaşlarından sarboı 
olarak ayrılan Hüseyinin tren 
yolunda sızıp kaldığı ve bu ıu· 
retle kazaya kurban gittiği tah• 
min edilirken, kaza gecesi iıliyen 

trenlerin tekerleklerinde yapılan 
muayene n°eticesinde hiç bir kan 
lekesine tesadüf olunamamıftır. 

Bu neticeye göre; Hfiseyinin 61· 
dürüldükten sonra cürmlln örtill· 
meıi için tren rayları üzerine 
atıldığı tahmin olunmaktadır. Za· 
bıta daha bazı izler üzerindedir. 
T abkikat ikmal olunduktan son· 
ra hadisenin mahiyeti anlaşıla
caktır. 
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Ha sanın cinayeti 
Karısını kıskanarak mahkeme kapı
sında katil olan adamın muhakemesi 

Bitlisli Süleyman oğlu Hasanın 
Nuriye isminde bir zevcesi var
dır. Nuriye bir gün Mustafa is
minde bir taDJdığını evine alıyor 
ve bu adamı kocasına: 

- Amca zadem Muıtafa. 
Diye tanıttırıyor.. Hasan tah

kikata lüzum görmeden karısı· 
nın sözüne itimat ederek Mus· 
tafanın eve girip Çlkmasında hat· 
ta geceleri bile evde kalmasında 
mahzu! görmiyor.. Vaziyet bu 
şekilde bir iki ay devam eitik· 
ten sonra Hasan da bazı şüp
heler uyandırıyor ve Mustafayı 
evden lioğmak istiyor. Nuriye 
hanımın bu vaziyet karşısında 
zevcine karşı olan ilk cevabı şu 
olmuştur: 

- Sen Mustafayı evdeıı ko
ğarsan ben de bu evde otur
mam, bunu iyi bilmelisin Hasan!.. 

Nıbayet Hasan ile Mush~fa 
arasında başlıyan bir münakaşa 
neticesinde Mustafa Hasanı ev
den atı} or ve kapıyı kapatarak: 

- Bu ev senin değildir. Nu
riye de benimdir. Çccuklarda ... 
Diyor. Hasan lstanbul adliyesine 
müracaat ederek Mustafa aley
hinde z·na davası ikame ediyor. 

Muhakeme devamda... Hasan 
mah~<eme safahatını takip etmek 
üzre mahkemeye gidiyor. f'u sı
rada Mustafa ile Nuriye mahke
me kapısından dışarıya çıkıyor· 
lar .. Nuriye zevci Hasanı görünce: 

- GCSrdOnmü, diyor... işte 
gene biz kazandık .•. 

Hasan karısından beklenıediği 
bu vaziyet ve söz üzerine sinir-

!eniyor, tabancasını çekerek Mus
tafanın üzerine ateş ediyor ••• 
Mustafa ölüyor.. Mesele l>u •• · 

Ağırcezadaki bu davanın ıü· 
iyetine dün de devam edilmiıtir. 

Dünkü celsede maznun reiıin 
ilk sualine şu cevabı vermiştir: 

- N~ yapayım reis Bey •• Nu~ 
riyeyi Mustafanın kolunda gö· 
rünce dayanamadım. Aklım ka· 
rıştı .• 

Dün üçü kadın olmak nzre OD 

dört şahit dinlenmiştir. Şahitle· 
rin ekserisinin şahadeti Musta• 
fanın lehinde idi. 

Şahitlerden Mustafa kızı HOr· 
riyet H. şehadetinde ezcümle 
demiştir ki: 

- "Reis Beyefendi. Biz Nu
riyeyi Hasanın karısı olarak ta
nıyor.. Hatta Nuriye Mustafa 
ortaya çıkmadan Hasaoa ko
cam derdi.. Uzatmıyalım re:s 
Bey • • • Bir gün Nuriye Mus
tafayı eve aldı ve bu adamı 
kocasınada biz'erede amcaa:ın 
oğlu diye tanıttı,. Anlayamdı

ğım bir r.o!it:ı v: r:;a Mustafa 
ile Nuriyenin beraber olması 
idi ... Ktidm olurda amcazadesile 
beraber mi yaşar!.. Komşu!arı 

olduğum için herşeyi biliyorum .. 
Maznun Has1n reis Beyin su

allerine ya!nız. l.k c evabında 
o\duğu gibi; 

- Aklım karışla Reis Bey .• 
Mustafa ile Nıırıyeyi kol kola 
görünce eklım karıştı .. 
Demişd i r. mahkeme; daha 

bazı şahitlerin dinlenmesi içio 
başka güne bırakılm 'ştır. 
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aetMog· Beynelmilel Esrarengiz KuvveUer .. 

ham -28- O.Rıza 

Harington bir taraftan 

VAKiT 

iki Fatmalar 

Kavga ettiler, biri 
ötekinin kolağıoı 

yırttı! 

A • 1 L E 
........................... 

Evin Hanımı: Kadın kimdir? 
diğer taraftan 

gülüyor, 
sararıyor •• 

• - Tehlfkeye atılmamak gerek- ı Beraber çıktılar. A1enden de 

tır. T hl'k hlik bir takım tifreleri hal ile meı • 
- e ı e me e ne olursa gul oldu. 

olıun memlekette kalacağım ve 

Fenerde oturan Fatma is nln· ı. 
de iki kadın kavga etmiş!er ve 
neticede fatmalardan birisi diğer 
Fatmao~n ~ o'ağıodaki köpeyi 
çekmiş, lrnlağına yırtmıştır. 

idare kime aitf ir ? 
MUtercimf : Zonguldak meb'usu t4• 

-12-

ilçUncD fasıl ruret, ıüfli bir boyunduruk el' 
dur?. Bu zarureti, bir azap t 
ki etmek suretile süfli bir bo 
duruk yapan bizzat kadı 
Munhaııran biz.metçi kaf a1ile 
şünerek ve kocasının teıniıı ;. 
refah ve huzuru yalnız ınad 1 

çillerle ölçerek kendisini hi 
derekeıine düşüren gene k 
dır. Şu halde kadın, e11 hi:ıJSS 
rinde afağılık bir tey göriiJ. 
bunu bizzat kendisi icat e 

1
• 

İmdi, eğer ev hizmeti kadın 
bir zaruret ise ayni zaınand;a' 
vazifedir: Çünkü her fert, . r 
birine tevdi edemiyeceği b.ır 11 
bizzat yapmakla mükelleft~:ıt" 
ruretler, vazifeye inkılap ~ 
bzetinef se dokunan veya . ~ 
müteessir eden mahiyetlerio~ ,~• 
bederler. Fakat bu vazife, ~· 
türlü hareket etmeğe imkall 0 ~· 
masından dolayı ister isteı~e~jfe 
pılan kaba ve hayvanca bir 1 

l>urada olup biteni göreceğim .. 
Sen hemen hareket et, e11anı 
topla.. Biz de ıeni istuyona kadar 
J.Ötürelim. 

Çok reçmeden odanın kapısı 
birdenbire a.çıLmıt, ve Anaatasya 
içeri atdmıf tı. Saçları darma dağ· 
mktı. Sık sık soluyordu. Gözleri 
yerinden fırlaınıt gibi idi. Onun 
derin bir heyecan içinde olduğu 
belli idi. Kadın merakla ıordu: 

- Peki! Zaten bu memlekete 
geldim geleli tatlı tatlı bir yemek 
J:emedim. Dün kahvemi bile te· 
(eniz içtim • . Yalnız bunu karıma - Harington gelmedi mi?. Bu· 
anlauam inanmaz. Pu memleket rada değil mi? 

Fatn:a banım ikinci Fatma 
hanımıo kiracısıdır. K·racı Fat· 
ma bamm mulfağın taşlarım 

yıkamakta iken ev sahibi Fatma 
hatım geliyor ve faı la su sarfet

tiğinden bahsediyor. Kav~a bu 
yi"zden br.şlıvor nef cede Fatma 
baoımlardan birinin kolağa yırtılı
yor. Polis tahkilcat yapmaktadır. 

tefkilit görmedi. 

. fl~ington odasına aitti. Aten· 
den ıle Anaataaya vaziyeti müza· 
liere ettiler. A§endenin bütün plan 
)an ıuya düf1UÜ§tü. Anutaıya 
ıon derece müteheyyiçti. Çok geç 
meden Harington tekrar geldi ve 
anlattı : 

- Bu otellerde hizmet namına 
hir fey yok. On be! dakikadır zili 
çatıyorum da cevap veren bulun· 
miyor. 

- Otelde hizmetçi falan kalma
dı. 

- O halde çamaıı~larımı kim 
ıetirecek. 

- Zannederim ki retiren bu • 
lwunaz. 

- Ben de çanıaıırlar111ı1 bura· 
da bırakmam. Dört gömlek, iki pi
jama, dört kat çamaşır ve dört 
yaka.. Mendilleri çorapları ken· 
dim yıkıyorum. Çamatrrlarımı al· 
madan buradan gitmeme imkan 
Y,ok .•• 

- Delilik zamanı değil. Sen 
canını kurtarmağa bak. 

- Öamaşırlarımı almadan ay· 
nlmam. Zaten burada çekmedi· 
'iim ka1madı. Bir de çamaıırla· 
rı mı bırakayım?. 

Anaatuya bir lahza dütndü. 
Sonra gülümıiyerek kalktı. Onun 
halinde, Haringtonun inadına da· 
J:&DMnıyan ve ondan hotlanan bir 
ina1uı hali vardı: 

- Ben gider çamatırlarıru bul
mala çalııırnn ! . 

-:. Zahmet olur dilberim ! . 
- Eataifrrullah ..• Fakat Ruı· 

)ar hakkındaki fikrini deiittirdin 
mi?. 

-- Aman Ruılardan ne kadar 
bıktığı mı tarif edemem. Onların 
T olıtoyundan bıktnn. Onların 
Turıeniev'inden Ruıkoviyeıki· 
ıinden, Çekofundan bıktım. On
lann münevverlerinden bıktım. 
Sazleri anlatılmaz, ıözlerine gü· 
veııihnez, bu insanların he~inden 
bıktım. 

Dıtarda ıilihlarl· mütemadiyen 
patlıyordu. 

4Bune?. 
- Kurıun! .• 
Harington gülüyor, fakat yüzü 

C:le sararıyordu. Bir müddet ıonra 
Anutaaya geri dönerek otelin bü· 
tün mü9teri çamaıırlarını gönder· 
diği yerin adreıini bulduğunu ha
ber veı'Ji ve ili.ve etti: 

- Otelden kırk dakikalık bir 
yerdir. istersen beraber gidip bu· 
lalım. 

- Ben hazırım. 
Atenden razı değildi: 

- Bu itten vaz geçin. B~'gün 
ıok.a~~arda dolaşmak çok tehli
kelı 'I r ittir. 

Anastasya Harington baktı. Ha 
rington ıarar etti.. 

- Çamaşırlarımı bırakmam •• 
- O halde hardi .. 

- Hayır. 

- Kendi oduında değil mi?. 
- Bilmiyorum. Ne oldu? lıter· 

ıen odasına bakalım. Niçin bera· 
ber relmediniz ı. 

Haringtonun odasına ko~tular 

Kapı kilitli idi ve içerde bir kim· 
se yoktu. 

Atendenin odasına döndüler. 
Anaatuya bir sandalyeye yıkıldı: 

- Bana biraz ıu ver ko§a kota 
geldim .• 

Anutuya ıuyu içtikten sonra 
anlattı: 

- Harihgtonun çamatırlannı 
bulduk. Dönüıte tenha ıokakları 
tercih ediyorduk. Bir ıokakağın 
ucunda küçük bir kalabalık vardı. 
Adamın biri bir nutuk irat ediyor· 
du. Ne dediiini anlamak istedim. 
Kalababia sokuldum. Daha bir 
fey anlamadan silah ıeıleri 

baıladı ve iki zırhlı otomobil be· 
lirdi. Otomobil mütemadiyen si· 
llh atıyordu. Belki ukerler sar· 
hottu da ondan .. Ben de bu sıra· 
da Haringtonu kaybettim. Onun 
buraya geldiğini zannetttim. 

- Gidip arayalım. 

Beraber çıktılar. Otel bomboş· 
tu. Tramvaylar itlemiyordu. Dük· 
kanlar, mağazalar hep kapalı idi. 
Ancak büyük caddelerde tek tük 
insanlar görünüyordu. Nihayet 
Harinrton ile Anastaıyanın ay· 
rıldıklan yola geldiler. Pencereler 
hurdahat olmuttu. Fakat bir kim· 
ıeler yoktu. Herkesin kaçarken 
dütürdüiü feyler yerde idi. Şura· 
da burada bir ppka, bir kitap, bir 
çanta, bir ıepet vardı. ötede beri· 
de ıerilımit ve ölmüt bir kadın, 
biraz ileride yanyana dütmüt iki 
erkek ıördüler. Nihayet Haring· 
tonu buldular. Şapkası yuvarlan· 
mıı, yüz üıtü kapanmı,, kana 
ve çamura batmıftı. Fakat elleri 
paket üzerinde kilitlenmiıti. z" . 
vallı Harington canını feda etmit, 
Fakat çamqırlarını Ruılara bı • 
rakmamıftı. 

SON 

E8rar taşıyan 
bir adam 

Zorla mahkemeye 
celp 

Beyoğ'uoda Bayram sokağ-ın· 
da; sarhoş olC:ukları ha:dc bir 
kadın yüı.ünden çıkan kavg<l 
neticeı nde Hilmiyi döğmek ve 
yaralı1makla maznun Yahya oğlu 
Salahattinin birinci cezo:ıdaki mu· 
hakemesine dün de devam edil· 
miştir. ~. ilmi mahkemeye gelme· 
mişti. Zorla getirilmesi içio mu· 
hakeme başka güne taHk edil· 
miştir. 

Bir neşriyat davası 
b" . ·oğlunda Dimitri isminde 

bir tütüncünün ıabıtai belediye 
memurlarından davak yediği et· 
rafmdaki ya:ı.ınm hilafı hakikat 
olduğu iddias le Cümhuriyet ga· 
zetesi neşriyat müdürü Kemal 
Salih B. hakkındaki davaya diln 
b1.; .... ; .... -..ı .. h .. 41 1.nınısuı. 

Kemal Salih B. bu yazının 

hilafı hakikat olmadığı, Dimitri 
Ef. den ahnan bir mektup Ozeri· 
ne yaııldığını ıöylemiıtir. Di
n.itri Ef. nin mahkemeye cdbi 
için muhakeme 13 EylOle kal· 
mışhr. 

Sağır ve DUsizlerin 
Yeni Kasketleri 
Sağır ve dilsizler cemiyeti, ta• 

ğır ve dilsizlerin sokaklarda ve
saiti nakliye kazalarmdan korun· 
malarana temin için yeknasak bi
rer şapka giymelerine karar ver
mi1 ve müsaade alınması için 
viiiyete müracaat etmişti. Eu 
müsaade verildiği için aağır ve 
dilsizler dünden itibaren ıokak· 
!arda bu şapkaları giymiye baş
Jamıılrrdır. Bu şapkalar kasket 
biçiminde ve i'stü, kenarlara kır· 
mızı renktedir. 

1llU-1111111'911ilt111 lf!Ull ~llTIWl ._11n•n111111111 U ! 

Bugün ~ 

ASRİ sinemada 
Don Jose Mojlca'yı 

en soo muvaffakiyeti o~an 

Harem Esrarı Üzerinde esrar bulundurmakl" 
suçlu Ethem oğlu Hüseyin üçün· 
cll ceıada diln 2 ay müddetle tamamen 
hapıe mah1.tm edilmiştir_. --- \,. şarkılı 

lspanyolca ıözlll ve 
filminde mutlaka ... 
görünüz ••••" '1'---------Bugiin--------... , ... 

Elhamra Sinemasında 
Fernand Oravey 

tarafından 

Melek Sinemasanda 

iki Yüzlü Alilk 
(L• couturl6re de Lunevllle) 

kadın Berberi Madeleine Renaud 
(Colfteur pour deme•) ve Komedie Française artist· 

Sabab ıaat 10 1/2 da tenzi- !erinden PIERRE BLANCHAR 
lltlı mıtine. tarafıodao 

llheten: 30 AGOSTOS ZAER BA \'Rı\.\11 ve dünya güzeli l\:ERIM.\~ HA· 
r.;..: Hıınımı" Jct~nbul"ı avdett lntibaarını musavver ilk film manzııaları 

Mıtlaelcr ıaat 1 dc11 itibaren başlar. 

Bundan evvelki fasılda aile· 
nin reisinden baheıtmittik. Bu 
f aıılda evin Hammı ve kocanın 
arkadatı olmak tıf at ile kadının 
ailedeki rolünü tetkik etmek isti
yoruz. Çocuklara nispetle ananın 
ve babanın rollerini bundan son
raki fasılda arzedeceğiz • 

Ailede riyaset ve umumi neza· 
ret hakkı erkeğe ait ite, haddi -
zatinde mahdut, fakat tef errüatı
nın çokluğu ve ailenin saadetine 
taalluku itibarile bihudut bir tal
tanat vardır ki orada kadın, doğ· 
rudan doğruya ve mutlak bir hü
kumdar gibi hüküm sürer. Evini 
saklamıyacaiız: Bu saltanata ıa
dece (Ev) tabir olunur. Eve mü· 
taaddit manalar veriliyol': Bazı· 
larının nazarında ev, ıadece hiz
metçilel'e bırakılmaıı li.zım gelen 
adi, kaba, kadının alikaama gay· 
rıliiyık itlerin döndüğü bir ıaha· 
dır. Bazılarının telakkisine göre 
de ev iteleri - batka türlü ya· 
pılmasına imki.n olmadığı için -
kadının çar ve naçar yüklenmek 
ııtırarında kalacağı hayıiyettiken 
hizmetlerdir. Diğerleri, bu işin, bir 
vazife f aka.t, hüzünlü, ıoğuk ve 
can ııkıcı bir vazife olduğunu 

söylerler. Bir dördüncü dütünce 
ye göre de bili.kiı .everek ve hat• 
ti net'elenerek ifa edilmesi tabii 
~ ... - '-

___ ...... _..._ 

Bu muhtelif teli.kkilcrin acaba 
hangisi doirudur?. Ayrı ayrı tet· 
kik edelim: 

Birineiıinin saçma olduiu ıu 
götürmez bir hakikattir: Çünkü 
ev mutlaka idare edilmeğe muh· , . 
taçtır. Ailenin menfaati bunu a-
mirdir. Dahilen teferrüatta ve mas 
raflarda darıfıklık hüküm sürüyor 
•a ailenin hariçteki büyük men· 
faatlerini kocanın himaye etmesi 
pek müessir olur. Şu halde (Ev)· 
in dahilt işlerini kim çevirecek? .. 
Şüphesiz ki bunlar erkeğe teret
tüp etm.ez. Çünkü onun, günlük 
hayatın bin bir türlü teferrüat i· 
çinde bunalmıt olmasından ba,ka 
evin harici işleri ve umumt neza· 
reti kendisini ki.fi derecede itıal 
etmit bulunuyor. Bundan başka 
erkeğin ev itlerine iıtidadı olma
dığı gibi bu itlerde kabiliyet ve 
meharet kazanması, ancak daha 
mühim ve daha lüzumlu kabiliyet· 
terinin zararına olarak mümkün 
olur. Hülasa, ev hizmetleri kadı
nın aeviyyeainden qaiı oldukla
rını kabul etmek zaruridir. 

Ev hizmetinin erkek iti olma· 
dığma, kadının da bu itle alaka· 
lanmıyacağına röre evi kim çevi· 
recek?. Tabiidir ki bu itleri çocuk· 
lara bırakamayız. Kalıyor hiz· 
metçiler! 

Fak at hizmetçilerin; zekasına, 
alakaıına ve bilhuıa dojruluğu
na itimat olunabilir mi?. Erkek, 
neticeıi metkUk bu türlü teıadüf· 
lere maruz kalmak için mi haya· 
tını karısına huretti?. 

Sonra her ikisi bunun için mi 
çocuklarının varlıklarına ıebep ol· 
dular. Şu halde ev hizmeti kadın 
için bir zarurettir; fakat acaba 
nasıl bir zaruret?. Kadının yaka· 
yı kurtarmak için çare bulamadı· 
ğından iıter istemez kabul etmek· 
te muıtar kaldıjı af&iılık bir za-

değildir. 1 cJ 

Bilakis makul olan ve ıı:ıJ"I 01• 

duğundan dolayı, müteeJl~ıı.~ 
makaızın, zevk ve haz dur bit 
ıeve seve yapılır.ası icap e~ t'e 
vazifedir. Umumiyetle ze ., ~· 
haz duymaksızın yapı)mıf bı ,ııı1· 
zife iyice ifa edilmiş sayılff' .~· 
Sıkı ve müteassıp bir takt1" et'~ 
lakçılar vardır ki en uf ak bit ~IJll 
çefnisi katılmak suretile ~,.peJil' 
bir vazifenin tağfİ§ ve tef,..ıf ~ 
-'>.ı.:;-~ıa~::ıı~~.;-j;~·f.t(:: 
nazariyeye müzaheret edell e f 
biridir. Şiller vatandaşını .'"ti 
zel hicviye ile zarif ane bar 'ı'J. 
da tenkit eder: "Komşuııı• · 
yaptığım için ıeviniyoruııı ~I 
bundan mustaribim.,, Pek ~ 
bir ahlakçı olan Aristo, f "'J 
inıam, "fazilet muvafık h"1/~ 
lerde bulunmaktan ze,·k /t 
kimıe,, diye tarif eder. Na ~· 
ile pek kolay uzb§abiJir ... ~ 
zeı tarifi, ameli hayatta ıt1 I 
ve münakaşasız kabul etıııe1' 
Luriyetindeyiz. d'-
Şu halde ev hizmeti, I<', f. 

çin zevki bir vazife olmal~d•,;I' 
dın, evini sevmeli, işleri~• f.'f 
yet ve tetaretle görmeldıt· ~ 
bu itlere hayret edilecek de ısıt'~ 
ehlolan bir varlıktır. gad• le J İ 
ferruat ile uğraı.maktaıı ıe" 1' :lf 
ve fakat mücerredat ile pelı'~ 
istinas edebilen istidat .11e Jıİ ~~ 
yeti, evin dahili idareıı11de ,,er 
lerce işlerle inkişaf eder 

1 
bilİ''ı 

meı'ut bir kemale vasıl ~A~ı tİ 
(Devw· ,,.. 

~au~~~wnmn•N~wnwnwna;_.. ... ..,.. ... _.,.-- jJ 
Mühürlü ktıP1 11et açanı o mabk4fll. 1. 

Belediyece mühürle::•f ~ 
ahırın v kapısmı ~Ç?'8 il c,-~1 idris oglu Tosun uçUPC 11ctt1i~ 
devam eden mubake111: 0111 'Pt 
sinde 3 ay hapse ?1ab. e 1'' ~ 
miştir. Tosunu:ı ş~ınd:~ur"~ r 
sabıkası görülmenııf 0 · e ıı" 

hk A • t' . teciliP ma umıye mm 
verilmiştir. tt __ ... -~- ,,, 
Bükreş seftrl11' 

geliyor ~ 
• duıı.h .,ıf'.t 

Bilkrcş ıefin Ham esd fi 
Beyin pazartesi gnıı:r:,;ı• 
le Romanyadan şe . 
meai bekleoilaıekte~dır. 
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Nekadar Kadınların 
kaça mal 

uzun eteği 
oluyor ? • • • 

amz 
var? ve ışçımız 

leningrad fabrikalarında dokuz ayda uzun etek 
)Üzünden kaybedilen kumaşla 25 bin elbise yapıhrdı 

Münakaşalar ve tediye muvazenesi 

iitQ~~et Ruıyanın kapitalizm re Ier aık ark görülmiye batlam19tır. 
~ lllden her suretle ayrıldığı gi- Acaba bu garibeler Ruıyaya ne 
~)~e.k erkek, gerek kadınların reden geliyor? Ahvali yakından 
' lı noktai nazarından da tn· bilenler derhal bu ıuale §U ceva· 
~p en ayrılmak makaadını ta • hı veriyorlar: Garp memleketle • 

ttf.ıı.· ~ 1.ı malumdur. Bununla be rinden, deniz tarikile Leningrada 
'I ~n zamanlarda garp mcm· gelen yüzlerce aeyyahlardan ge1i • 
~'il trıne mahıus olan hazı ka • yor ve rua kadınları da bun1an 
.ı. ~odaları muhtelif mıntekalar güzelce kopya ediyor. 
~lut .. ) 4ot. u miye baılamııtrr. Bundan Her 9eyden evvel bu ıuretle 
~1 bazı bolıevik ruı matbua • giyinen kadınlara haber verelim 
dttı· bu modalar aleyhinde ıid • ki, taklit ettikleri bu tarz moda a :rıe!.riyat vukubulmaktadır. ile bir aaır evvelki Franıa moda· 

mek için terzileri, reaaamları, a • 
vukatlarr, hekimleri, gazetecileri 
para ile elde ettiler. Uzun etek mo 
dasını bin türlü suretlerle tc§vik 
ettiler. Tiyatrolar hile bu propa • 
gandaya iştirak eylediler. Uzun 
etek üzerine ~iirler yazıldı. Tiyat 
rolar oynandı. Hatta Papa bile 
İncilin bilmem hangi sureıine iı -
tinat ederek uzun eteğin ahlnki 
meziyetlerini gösterdi. Kiliseler • 
de bu yolda vaızlar yapıldı. 

Etekler sokakları süpürilyor 
l-. ~·~ turnleden olarak Leningrat larını ihya etmit oluyorlar. Fil • 
tt\\;an. (Kraınaia Gazeta) net • hllkika ıimdi iktıaadt buhranı ıet• Nihayet bu suretle gaye hasıl 

.:_ı hır makalede diyor ki: retmek için ıarpte yeniden müra· oldu: Kadmlann uzun etekleri 
•tıı· t.tek taraflarından fevkalade caat edilen bu modalar on ıeki • Avrupanın meşhur caddelerini ıü 
ttıc111 '?nra kaldırımları ıüpüre • :ıinci asırda ipek fabrikaları ile ı:ürmiye ba,ladı. Fakat bunu gü • 
ki tekılde her iki taraftan par • ipek kumatçıları aruında zuhur lünç bulmak doğru değildir. Bir 
•ık~r •arkan fistanlar, yeleklerle oden rekabetlerin mahaulüdür. az bu mevzu üzerinde .dütünmek 
~ıı....ttıralnııt bluzlar, bir takım lü· lazımdır. 
l "'q)•u '- Çorap ıarfiyatı L · ku tllltı. ı KUmaş parçalan ile ıüa • emngrat fabrikaları do z 
I~~ ~·kollar ... Baı üzerinde gü - Ancak dizlere kadar olan klıa ayda (2) milyar kadın esvabı yap 
1tt ır tekil alan küçücük ıapka, etek çorap ıarfiyatınr arttırır, bi· mı~trr. Her esvabın (6) santimet• 
· ·r'' Bu tabirle bir fabrikatör tu- lakiı etekleri ile topuklan örterek re uzun olduiu kabul edilirse ye-
1-, ~i~onız zannetmeyiniz. Bun• yerleri aüpürecek tekilde yapılan kOnu (120,000) metre eder ki, 
dt de r~u~a kadınlarının tuviri fiıtanlar wrap ıufiyatı i_çin öl • (25,000) takım esvap zayi olmuf 
~el itldır. Rusyada bir takım a· dürücü bir rekabet tetkil eder. demektir. Bu tamamen modanın 
~ .. ~ :rn~hallelerinde gezen kadın· Onun için bir zaman İpek kumaf mahvettiği rua servetinden ba§ka 
._ Ztrınde bu söylediğimiz §ey- yapan fabrikalar çorapçıları ez - bir fCY değildir.,, ....... .............................................................. , ...... -.................................................. .... 

Birlik umumi kitibınin tele
fonla l<onuşması epeyce uzun 
sürmllştü. Konuşma mevzuunu 
teşkil eden meselede ayni me
seleydi. Yani kontejandan do
ğan mesele ... 

Konuşma bittikten sonra, 
birlik umumi katibine üçüncü su· 
alimi sordum: 

- Iki bin fabrikanın kapana· 
cağı, elJi bin amelenin açıkta 
kalacağı iddası ciddimidir ? 
Bu rakkamların milbaliğah ol· 
duğu~dan behıedenler var .. 

- lkb11t vekiletinin sanayi 
müdüriyeti umumiyesinde bir teş
.vikabsmaiye ıubesi vardır. T eş· 
viki sanayi kanunundan istifade 
etmek iıtiyen mllesseıeler vekl· 
~ete mUracaat ederek fabrika 
tesisi için )Azım gelen merasimi 
ikınal ve bu auretle bir de mu
afiyet ruhsatnameai iıtibsal edi
lir. 

~ Bir f 4eh şairinin akıbeti 
•••••• , •••••• • •••••••••••••••••••••• •••••• , .......... !t' ••••• , ............ .. 

E • ··ı·· 

lktısat vekiletinin resmi ka· 
yıtlanna nazaran teşviki sanayi 
kanunundan istifade eden fabri
kalann adedi iki ilinden fazladır. 
Bunlardan baıka birçok sınai 
milesseıeler dahi vardır ki teşvi· 
ki sanayi kanunundan istifade 
etmiyer~k faaliyette bulunmak-

ı·-..... s .. ·p·()'"ll''--···ı tadırlar. 
: .............................. .............. '" ........ " Ha!Jr!nız~fdır ki 927 ~~~ fph· 

aı i ~-· t. m .. 
\\oıera mı idi, değil mi? - Bu hasta 

lehirlendi , simdi onu benim 
zehiriediğimi aöyJiy~cekler 

nına gidemem. Şayet gidecek o w 

lunam aonra bu adamı benim öl· 
dürmüt olduğumu iddia edebilir· 
ler . ., 

B .. k f J rir esııasınd lstau l ·\iç" lü 
ttgun Ü :1 88 İyet bilyüklü im•lithane yek(iou 7 hi~P 

mOtecavia:di. Küçnk, büyük her 
Yüzmeler- 'l'enls ve imaııthanenin vaaau sekiz ame· 

at ko,uları lesi olduğunu kabul eder ve bu 
rakamları toplarsak iıç.i mevcu· 

Bugün por noktaıından iyi diyetinin de 56 bini tecavilz et· 
ve hararetli bir gündür. Kadıkö • tiğini bilhesap anlamıı oluruz. 
yünde F enerbahçe stadında tenis M 

. •. amafih bUtlin Türkiyede jc. 
müsabaka.larrnrn en hararetli maç kd 7 

]arı yapılacak Suat, Botezle , Lo • çı mı arının bu mikdardan çok 
fazla olduğu da iktısat vekile· 

nea Astalyoıla, Suat· Sedat, Yor· tinin resmi kayıtlarmda mukay· 

· - Peki.. Başka bir sual? Her 
münakaşanın tediye muvazenesi 
noktasından yapı lması !üz:umunu 
ileriye süren ler vardır 1 

MUr.akaşa ~eğil hek .. 

- Biz münakaşa değil kanu
nen verilmiş bir hakkın gene 
kanunla muayyen olan milddet 
:zarfında istirdat edilmemesini is
tiyoruz. Faaliyetimizin ve muta
lebabmmn ciddiyetini asarı sa
naiyemizin tekemmülü ile iıbat 
ediyoruz. 

Maamafih bize zaruri olan 
mevaddı iptidaiyelerimizin tedi· 
yat müvazenesinde mühim bir 
yer tutmıyacağı ve bu yüzden 
memlekete giremiyen mamul 
eşya da nazarı dikkate alınırsa 
ihtiyacall umumiyenin dahilden 
tedariki noktasından da o mu
vazenede lehte bir tebeddDI ya· 
pacağı kanaatindeyiz. 

Hariçten getlrllen iptidai 
maddeler 

- Bazı mevadı iptidaiyenin, 
memleketimizde mevcut olduğu 
halde, hariçten getirilmesinde 
ısrar edildiğinden babıediliyo?'., 
bu hususta ne dllıOnOyonunuı? 

Nazmi Nuri B. iki telefon 
muhavesine daha cevap ver
dikten ve mevcut vaziyet ile 
yapılan teşebbüslere dair ıeriln· 
miycn soruşlara da ,çevU> :verdik· 
ten sonra dedi ki: 

- Fabrikatörlerimizio, dahil· 
de mevcut iptidai maddeleri 
pek bOyük bir fark ve ICzum 
olmadan hariçten getirecekleri• 
ne ihtimal vermiyorum. Maaha· 
za her memlekette dahilde bu
lunan iptidai maddelerden bir 
kısmı hariçten de getirtilebilir. 
Vaziyet Almanyada bile böyle
dir. 

.\d S.,l'l Za.Jl_1anlarda Lehi&tanda 
oıl'Q~ .~iclcevicz isminde bir ıair 
ltiı·ilı.ı. Bu ıair Lchiıtanın milli 
•i ,, 11 

Ve (Sioniıme) in müjdeci 
~c~dı.r. Şairin vefatından ıonre. 
•-.ı,~ i•teracki mecmuasında mi 
t~il ednareczyk tarafından neş 
~~~'ta bir yazı tairin ölümünü 
'tı"n ' 11giz bir hidiıe !Ckline koy· 
ll'll fS~~· Bunun sebebi de hasta -
~~r Ulrıünden evvel kendisine 
'-~i~t edilmi§ olan Dr. Debieki 
ljtldek·elti doktorun tarzı hareke -

Bunun üzerine miralay taban· 
cuını çelmıi9, doktora hitap ede· 
rek: 

danof ve Sürüciyefle , Şodvar • Şi- yet olsa gerektir. 

~n~1 MbWdiave &~~daı=~=~================~~~·~·~S:·~ 
karıılaıacaklardır. 1 

Diğer taraftan Boğaziçinde de Hamallann işleri f Petrol ve benzin 

~· 1 &arabettir. 
~h ,•ra.Jay Bendnarczyk bir aa • 
~· '-t o d . . . , ltti.,. • n a fam zıya ret et • 
~ ti~d· ŞIJr sabahın altısından be 
" " et)· b "İJ:> ]) 1 İr baş ağrısından muz· 
~' aiul~n~yordu. Ve miralay ya 
''il~ rdığı zaman yatağı üzerin· 
~ :·l'lttıı~ bir halde idi. Şair ak· 
~'ı:at ~okuzda ölmüttür. Bu 
1 ~ ... " ~ıralayın ifadesi kıymet· 
~ taıka te-!kil etmektedir. 

~ •)anı d' ~ta ~'tt l ıkkat o1an nol<ta ıai· 
~'İl\d" •iını tedavi etmek me -
..::"clı.ıt ~ Dr. Debick tarafından 
"1>:- •• l'old ·· p·ı d·."'ll h ur. ı hakika doktor 
ıL. - ••'tahi . . 
~~I\ ına aıt arazı dınle· 

~'t- :~;:~ bunun tiddetli bir 
~ huı aunu, yapılacak bir 
~ ltt0 .,.u U~adığınr ıöylemittir. 
\'it iıted·~ta!1ın yanına götür • 
~itti 1 erı zaman te!flifi red b r, 

oJttoı- d 
......_ }f eıniı ki: 

~)dı ~r hangi bir baıka hasta 
~ ... i:;;:ni~etle giderdim. 
~~ la! ırulU bir §airdir. 
~-; a~~dır. Tedavisi de 

elıldır. Onun için ya -

- Seni bir köpek gibi timdi 
burada öldürürüm. Yoksa bir da· 
kika vakit geçirmeden benimle 
beraber hastanın ·yanına gelecek· 
aln .. ,, 

Demittir. Bundan aonradır ki, 
doktor kalkmıt, hastanın evine; 

gitmittir. Doktor hutanın oduı • 
na ıirdiii zaman haıta henüz te· 
neffüa etmekte idi. Bununla be • 
raber doktor aene hiddetle; 

- Beni niçin 'böyle bir yere 
getirdin? Bu haata ölmüftür. Şiın 
di benim hutayı zehirlediğimi 
ıöyliyecekler.,, Diye baiırmıttır. 

Acaba Dr. Debick'in bu dere· 
ce korkuıuna aebep nedir? Acaba 
bu adam ıe.irin bazı dütmanlan 
tarafından zehirleneceği hakkın· 
da daha evvelden bir tuavvura 

her nuılıa vakıf mı bulunuyor • 
du? Y okıa bu tairin bazı kimıe· 
ler tarafından bir ıuretle ölümü 
arzu edildiğini mi biliyordu? Her 
halde doktorun tarzı hareketini ta 

bii bir ıuretle izah etmek mümkün 
değildir. Onun için timdi milli 
Leh ıairinin zehirleıunit olmuı 
ihtimali bir meıele olmuttur. Bu 
ihtimal üzerinden yapılan tetkikat 
neticesinde bu zehirlenme hadiıe· 
ai.nin doğru olduğunu göıterir.JB.Ü 
hım vesikalar bulunmuıtur. 

hararetli deniz müaabakalan var Hamalların itlerine bakan 
dır. Erkek ve hanım yijzücüler idare memurları ve bazı alaka· 
Rumelihisarı - Kandilli arasında 
boğazı geçeceklerdir. Bu müaa • darlar dün belediye ikbsat mü· 
bakalara kulüplere mensup olmı· dürlüğüne çağrılmışlar, hamal 
yan fakat rekorlarını anlamak İa· i§leri hakkında kendilerinden 
tiyen bütün hanımlar İ§tirak ede· izahat ahnmııhr. 
bileceklerdir. Birçok hamalların Iktısist mü-

Eksik kalan su topu birinciliği dilrlilğünde iskelelerinin değişti· 
ınüsabakalarmda finale kalan Ga rilmesi meselesi de görü§ülmüş· 
latasaray • Deniz liseai takımları hastalık vesair mecburi sebep· 
da bu gün Büyükderedeki yüzme ler bulunmadığı takdirde hiçbir 
havuzunda kuşılaşacaklardır. Bu hamalın mensup olduğu iskele· 
müsabakanın sonunda mıntaka 

b 1 
den değiştirilmiyeceği ve bu gi· 

yüzme irincilik eri yarıflarında 
birinci gelenlerden maadasmın ill· bi müracaatların müdürlüğe ya-
. k d ''Y ~ pılmaması bildirilmiştir. 

tı~~ e ebilecc~i üzıne teselli,, 
muıabakaları yapılacaktır. Bu SaJAhiyettar bir zat bu hu· 
müsabakalar 100, 200, 400, 800 susta diyor ki: 
metre, SOX4 bayrak ve 1500 met· ' 1Bazı hamallar mensup olduk-
re mukavemet müsabakalarıchr. Jarı iskelelerde birkaç gün az: 

Veliefendide mevsimin son al para kazandılar mı hemen bele
yarılarr yapılacaktır. Taksimdeki diyeye müracaat ederek iskele
atatta gayri müttefik kulüpler a - sinin değiıtirilmeıini ve fazla 
rasında tertip edilmiş futbol maç· kazançlı iskeleleri istiyorlar. Bu 
Jarı vardır. 

Kavga ve bıçak 
Fenerde Balat caddesinde ka· 

yıkbane sahibi lsmaiJ a§a He ka .. 
yıkçı Hasan arasında kavga çak· 
mıştır. Hasan lsmaile bıçak çek· 
tiğinden yakalanm•ştır. 

hal hamal işlerinin intizamıni 
bozacağı için zaruri bir sebep 

olmadıkça yer değiştirme usulil

nfi kaldırdık. idare memurların. 
dan ve cemiyetlerinden alacak

ları kAğıtlar Uzerine tetkikat 
yapılarak hamalların yerleri de· 
ğiştirilecektir.,, 

Petrol ve benzin fiatlan üç 
hafla evvel sebepsiz olarak yük· 
selmiıti. 

Bu hususta derhal tetkikat ic-

rasına memur edilen sanayi mll• 
dürü Refik B. tetkikabnı ikmal 
etmiş ve raporunu bazırlamııbr. 

Verilen malümata göre petrol 
ve benzin fiatlarınm yilkıelme• 
sine, bu işle alakadar olanlar 
müsbet bir mazeret göstereme• 
mektedirJer. Refik B. raporunda 
bilhassa bu noktaya ehemmiyet 
vermiş ve fiat meselesini izah 
etmiştir. 

Dayak mı? 
Çarşambada lsmailağa soka

ğında 63 numaralı evde oturan 
Şaziye Hanım dUn Fener polis 
karakoluna müracaat ederek ev 
sahibesi Binnaz Hanımın kendi .. 

sini döğdüğünü ve eşyalarını 
sokeğa ottığını iddia etmiftir. 
1 abkiket yapılıyor. 

Meı uı~a hakaret 
Bakırköy ish~syon memuru 

Abdurrahmım Efendiye haka-

rette bulunan balıkçı Vasit ya• 
kalanmışhr. 
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~ Memleket· Haberı eri 
;: ıırıi [ıınııııınıııı~ıını111111ınırnı~mı~ı111uı11 ıııııııı~ı~~ııınıııı 
Konyada Eski Eserler 

Selçuk Eserlerinden ince Minare Camiinin 
1 amiri Yarım Kaldı 

Konyada en çok ev yapbrmak reko
runu kıran adam 

Kon11a hususi 
muhabirimizden 

Orta Anado· 
luda Selçuki 
eserlerine sık 
sık tesadüf o· 
lunur. Bu m~-' 
yanda Konyaya. 
ziynet ve kıy-: 
met veren bazı' 
abideler de varl 
dır. Selçuki tar-! . ... . . 
zı mımarııının 

bütün kudret: 
ve inceliklerini! 
taşıyan bu ahi.~ 
delerin çoğu l 
harabi içinde·' 
dir. Tamirleri 
de epice para· 
ya ihtiyaç oldu· 
ğuau göster
mektedir. 

Tamırf"iarı ·kalan ·ınce mln"ire camii 

Karamandaki karaman oğulla
rından kalma Hatuniye medre-

resesinin bugünkü hali yürekler 
acısıdır. 

Konya Aksaray yolundaki 
Sultan hanı da • bu nefis ve gü· 

zel san•at eseri de - gün geçtik· 

çe bir parçasını Kaybetmektedir. 

Sebrimizdeki eserlerden bazı· 
larının tamir ve muhafazaları 

için tahsisat verilmişti. Resmini 

gönderdiğim ince minarenin ta

miri para bittiği için yarım kal
mıştır. 

Buradaki asarı atika muhip
leri cemiyeti bu gibi isarın ko· 
runması için çalışmaktadır. 

BuDday mubayaall 

Ziraat bankasmm buğday 

mubayaah devam etmektedir. 
UmummUdür muavini Abidin B. 

bu mıntakalardaki buğday alım 
merkezlerinde ve köylerde tet· 
kikat yapmaktadır. 

Mumaileyh gçen gün Ilgına 

gitmiş, buğbay işini, bataklık 

ve ıu mes'e)elerini tetkik et· 
miştir. 

Vali Bey geçeo:erde Barsaya 
gitmiş, mubayaa muameJerinde 

hazrr bulunmuştur. Haber aldı

ğıma göre Valimiz bu yoldaki 

masrd faaliyetlerinden dolayı 

Ziraat Vekaletince taktir edil
m~lerdir. 

Buğday kanununun tatbiki iyi 

neticeler vermektedir. 

Şal ve tahribat 

Bir kaç gün evvel Beyşehri 

civarındaki dağlara şiddetli yağ
murlar yağmış, müteakiben sel 
gelmiştir. Üç dört köyde bazı 
harmanlan su götürmüş, kargir 
olan Candar köprüsü kısmen ha
rap olmuştur. 

Konya Ye kazalarının çoğuna 
bu sene pek az yağmur yağmış· 
tır. Yağmursuzluğun her sabada 

meydana getirdiği şeyler hUziin 

vericidir. Bazı yerlerde hiç ekin 

olmamış, kuraklıktan kuyuların 

ve membaların suları çekilmiş, 

hayvanat ot buJamamıştır. 
Yağmursuz -aenclcuh; bura\Q-

ran tabii manzaraları insana ke
der veren tablolarla doludur. 

Eekl çamlar •• 

MeYlana türbelerinin civannw 
daki türbe mahallesi eskiden 

zengin ve zevkine düşkün aile· 

Ierin mecmaı idi. Hatta bunun 

için meşhur mahalli bir söz bile 

vardır: "Meramda bağı, türbe 

mahallesinde evi var.,, 
Şimdi bu mahalle sükun için

dedir. Eski canlılığmı kaybetmiş, 

eski çamlar bardak olmuştur. 

Şehirdeki imar faaliyeti garba 

doğrudur. Hali, vakti yerinde 

olanlar usta ve amele ücretleri

nin düşük, kereste ve taşın ucuz 

olduğu şu zamanda bir ev sahi

bi olmıya çalışıyor. 

Ev yaptırmakta rekeru kıran , 

Konyanın meşhur kereste tücca· 
rı Doruk zade Şükrü beydir. 

Bu zat şehrin garp cihetinde 

muhtelif mevkilere yeni tarzda 

evler yaptırmıştır. Şükrü Bey 
şehrin imarı yolunda önayak 

olmaktadır. 

Belediye cadde boyunda is
timlak ettiği arsaları istiyenlere 

satmaktadır. Şehrin yeni bir 
haritası yaptırılmıştır. 

Ahmet A. 

Konyada bir 
cinayet 

Konyada Hatip nahiyesinin 

Kaya büyük köyünden Mustafa ile 
ayni köyden Hasan oğlu Mehmet 

arasında eski bir iğbirar yüzün • 

den kavga çılmıış, Mustafa Meh
medi silahla öldürmüştür. 

111 

Bedava toprak 
dağıtıbyor 

Maliye vekaleti lzmir vilayeti· 
ne telgrafla verdiği bir emirde Ti 
ienin Rahmanlar köyünde emva· 

li metrukeden 2000 dönüm arazi· 
nin Kurfam köyünün fakir ve top 
rakıız ahalisine dağıtılmasını bil 
dimıi§tir. , 

lzmir vilayeti bu İ§ için hazır· ı· 
lıklara ba,lamıthr. Kendilerine a· 
razi verilecek olanlarla bunların : 
beberine verilecek olan arazi mik l 

1tarı tesbit olunmaktadır. Tevziat 

sonbahara kadar yapılmı§ olacak, 
ıköylünün vaktinde toprağIDJ eke· 
1 

·hilmesi temin edilecektir. 

.Hami yetil bir 
vatandaş 

lzmir, 7 (Hususi) - Dolaplı

kuyuda Cümhuriyet Halk Fırka
sının bir mahfeli inşa edilecek· 

tir. Semt halkı ve fırka ocak 

heyeti bu iş için çalıımaktadırlar. 

Hamiyetli vatandaşlanmızdan 
inşaat mühendisi Meryülzade Ha

Hasan efendi Yusufdede cadde

sinin en şerefli bir yerind_clti ar· 

sanın, Cümhuriyet Halk Fırkası· 

na teberru ve hediye etmiştir. 

Bu arsa üzerinde mabfel binası 
inşa edilecektir. 

C. H. fırkası reisi Hac1a- u._ 
hiddin Bey, Hasan efendinin bu 

vatanperveran~ hareketinden son 
derece mütehassis olmuş, muma
ileyhin büyük kıtada bir fofoğ· 

rafmın lzmir Halk fırkası mer

kezile Dolaplıkuyu ocak binası 

salonuna taliki muvafık görül· 

müştilr. 

Muradiye petrolları 
Diyarbekir vilayetinde Muradi 

ye kazasının Kür,üt köy civarın • 

daki petrol membalarına ikbsat 
vekaleti tarafından bir heyet gön· 

derilerek tetkikat yaptırılmı,tır. 

Heyeti Diyarbekir iktısat müdürü 

ile baş mü§avir, bir mühendis ve 
bazı fen memurları teıkil etmek • 
tedir. 

Aydın hattında 
tenzlJAt var 

Aydın demiryolu kumpanyası 

9 eyliil kurtu!uş bayramı şere· 

fine tenzilatlı tarife tatbik ede
cektir. Umum hat boyundaki 

istasyonlardan lzmire gidecek 

olanlar bu tenzilatlı tarifeden 9 
elfıldan 14 eylfıle kadar istifade 

edebileceklerdir. Üç yaıına ka· 

dar olan çocuklardan bilet alın· 

mıyacaktır. 

Edirne lise 
mlldUrlilğll 

Münhal bulunan Edirne erkek 

lisesi müdürlüğüne felsefe mual· 

limliğile birlikte olmak üzere 

Edirne erkek muallim mektebi 

ruhiyat muallimi Suut Kemal bey 

tayin olunmuştur. 
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Aydının iki derdi 
Su meselesini hal için A vrupadal' 

mütehassıs getirilecek 
Elektrik meselesi için de kooperatif 

teşkili dllşiinülllyor 

Aydinda istasyon ve clvar1 te' 
Aydın husıuı muhablrlmlzden: mütehassfı getirilereli nuraıı11' ( 

1$tirdat esnasında yanan Ay • şekkülatı arziyesinden istifade (ı 
dmm hemen hemen dörtte üçü ye dilerek tabiatı arzın kendinde" ~ 
niden ve plan dahilinde yapıldı. Iitrelediği artezyen mi açmalıı f, 
Şehrin okaliptüs ağaçları ile süs· sa hali hazır suların ıslahı ,ııretl, 

•bt 
lenmi! yirmilik caddeleri, munta- tile mi fayda temin etmek '' etİ' 
zam sokakları, oldukça iyi bina· etüt ettirilecektir. Muhabere ıı ıı 
ları ve bilhassa bu civarda emsa· Alın d h 11•

1 
cesi anya an müte at , 

line ender tesadüf edilir güzel, pek yakında geleceği anlMılSS'ıf 
aydınlık hükômet binası vardır. tır. ,, t" 

~J\.Uu ucn.;Ul1'C:lo• ~.., .. ,. __ ,_o- r,.ıeKtrlK IŞıDIIl OalU 1!rl1S ti 1 
na rağmen şehir sokaklarının tan· nedenberi ait olduğu makatı'"t ~ 
zim ~e iın:~r~na gayret _et~ektedir. temas edilmektedir. Yapılaııl'~:. 
Şehrın muhım ve hallı lazım ge • I f kA l t" t d'k ed . . . . . .. er na ıa ve a e ınce as ı t 
len ıkı derdı vardır: Bırı ıu, ote· ı . . El kt .k · . b. k per" 
k

. 1 kt "k mııtır. e rı ışı ır oo 
ı e e rı . . 

. b. k. .1 .d halinde idare edilecektır. d 
Kuvvetı az ır ma me ı e ı a· ,.r"' 

Elektrik fabrikasının Pıll İ 
re edilen elektrik cereyanından 
ancak büyük cadde ve umumi ao· 
kaklarla şehrin vasat kısmındaki 
mebani ve dükkanlar istifade et
mektedir. Bu sebeple. diğer vila • 
yet ve hatta kazalanınıza naza • 
ran tenvirat ciheti pek geridedir. 

Bilhas~a halkın sıhhati ile ala
kadar olan su ihtiyacı, şimalden 
cenuba doğru civar köylerden ge· 

çerek akan ve Şehir deresi denilen 
dereden temin edilmektedir. Şeh

rin beş altı kilometre ilersinde 
gayri fenni surette yapılan bent -

ten ayrılan ve şehre kadar mecra
sı açık olarak akan bu su çeşme· 
lere, evlere dağıtılıyor. Bu suyun 

mikyası ma' derecesi vaktile ya • 
pılan tahlil neticesi ( 18) olduğu 

anlaşılmııtır. Gerek mecranın a • 

çık olması, gerekse köylerden ge· 
çen suyun muhafaza ve halkı su -

suz bırakmamak keyfiyeti beledi
yeyi çok üzen meselelerden biri • 
dir. 

• 
Bu sudan haıka ıehrin Pınar-

başı isimli yerinde bir menbadan 
çıkan bir su varsa da hu su azdır. 
Tenekesi beş kuruta sakalar vası· 
tasile evlere tevzi edilmektedir. 

Bu suyu memurlar ile halkın bir 
kısmı içerler. Ma' derecesi (15) 

olduğu söylenmektedir. Bu su ay· 
ni zamanda kireçlidir. 

Şehrin en mühim ve mübrem 
dertlerinden biri olan bu su itini 
ehemmiyetle nazarı dikkate alan 
belediye meclisi, fırka, ve vilayet 
bu işle me,guldür. Avruadan bir 

}JJ' 
tında dere kenarında . yapı/ 
müteıavvırdır. Bu suretle 5 ( 

istifade edili~se ~alka ki~o"';i\e~ 
cuz dü,ecektır kı teemmul e. ~( 
gaye de budur. Bu mühim i1'1 tıe 
sele ikmal edilirse Aydııı ıe# 
mıntakasının en güzel merkeı 
den biri olacaktır. o g. 

-------~D 
lzmirde mektepıet 

yer kalmad• b,it 
lzmirde bu sene ilk ts pe~ 
v • • cuklat ,,, 

çagına yenı gıren ço ıııeı-

çoktur. Bunları okutacak diye' 
tep miktarı ise azdır. ReŞ~"jıııi' 
deki Müdafaai hukuk ve f{a· ~•' 
yeti milliye mekteplerin~eP ısıelt' 
ada lzmirdeki bütün . 1~ 0 ?J•' 
tepler başmuallimliklerırı de rile' 

'"O e " arif müdürlüğüne go Jolılr 

mektuplarda kadrolarııı lc•Y~· 
taştığı, başkaca talebe .,,,dığl 
kabulüne imkan bulun 
bildirilmiştir. 5e~11 

Bu sene 1341 doğupılu pter' 
e1'te ~ 

yatındaki çocuklar Pl 
6 
doğ". 

kabul edilmektedir, 92 elcte ~ 
luların da kabulü icapetıJJbile ~ 
de 341 doğumlulara 
gelecek mektep yoktur. tııt· ~İ 

. dotınuŞ ,rı 
Lısede kadrolar ,, . tff ıt · l' 

şekilde hareket edileceği rJıııı 
vekaletinden sorulınuştut• biriı9'f 

1 ,, edileP ı.te 
lim mektebinde agv aı>e" .-. 
. . orta t'""' cı sınıf yerme bıJ ı 

b. . . f n iki şube •'t 
ırıncı smı ını uştil • 

ihdası muvafık görülPl 
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Resinıli 
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~'!b T ~n ailesi sayfiyeye çık -
· atıl 2 • • • 

~ki d' amanını ıyı geçıre -
er ı S f' 

C\ıill . ' ay ıye komşulanrun ço 
bit. Nıhat Pek o kadar iyi ter • 

J~ •• 

~t.1 .tornıü§ bir çocuk değildi. 
\., ~l'ttı' 
~tlıt ın babası oğlunun Nihatla 

f' \~,. • • 
~lre k ""sını ıstemıyordu. Ama ne 
~ol)} ı, buna iımkan yoktu. Çünkü 

?ttlk fı.ı arasında bir mesele çıkar-
tltı k' . d Q· Çe ınıyor u. 

ltı-, ır elin Nihat Bedriyi alıp kır· 
Sak doğru gitti. Çok yürümüş, 
0ttu-;orlllnıu!lardı. Bir ta! üstüne 

......._ lllar. Bedri diyordu ki: 

~~rld:?1an ne kadar susadım. 
~İl d ıçecek bir su bulmak ka

~.eğiJ mi? 
•1iha . 
......._ }it cevap verdi: 

~~k aYır ! Fakat suyu ne ya • 
bııı,ı.'1~n? Sana daha iyi bir şey 

Ilı l • 
ltfttı· rını. Şurada yakında bir 
" ı a" tu"'f,. ga.cı vardır. Dün geçerken 

~e ~ Uttı. liatta bir tane de yedim. 
ljı ~dar .. 
ıt ~e . gu:zel, ne kadar serin -

\o tıci .. 
l bUy··L llleyvalar. Her hırı ay • 

ll~ıu- .. d ......._ l . gun e. 
~l'tı? Yı ama, bu ağacın sahibi 

ı ........ li· 
l~ll & Lı~ kinıse. Kırlardaki ağaç 
e C\qıb· 
l', lde 1 olur mu? Bu ~eftali • 

t~etı ta kır çiçekleri gibi gelen 
~. l>ek "'l"' •• 

,. •1ihat .. a a toplıyabılır. 
~tek .. 0 Yle tabii, öyle saf gö-
lli L &oyJ·· lıqe Uyordu ki, halinden 
ti ~i"e O kA d )., '>tıll J ıın an yoktu. Be • 
\fh il tea .. 
~ 'Yet r./rı altında kalmıştı. 
~ IJtt1• \>·· ıhadın ısrarı üzerine 

it} Urüın. b J ... q l.ıtıdtl.. ıye aş adı. Agacın 
~i ki: Ru Yere gelmişlerdi. Nihat 

~~......._itte b .. 
S.L. ~İt- du u agaç önünde pek al· 

"'Ct& \'ar var b .. · 1 "4 ııı , unun uzerıne 
ltt, t, hi k 

lllne pek kolay o -
l ~ı 
~ .. ~ e Yaı>t l 

elJi it d ı ar. Ağaç üzerinde 
a ar büyük ve olgun 

1 • • 

• 

şeftali vardı. Hepsini kopardılar. 

Biraz yedikten sonra kalanlarını 
ceplerine doldurdular. Ağaçtan 

henüz inmişti ki, pek yakınların • 

da bir kadının gonuştuğunu du • 
yup gizlendiler. 

Bu bir dul kadındı; yanında 

iki kızcağızı vardı. Kadın diyor • 
du ki: 

- Yavrularım, yoruldunuz de 

ğil mi? 
- Hayır anne, o kadar değil. 

Kazandığımız paralardan kuvve-
timiz daha ziyade arttı. 

- Bizim maişetimiz budur kız 
larım. Bahçemiz mahsulü bir se • 

nelik geçineceğimizi ancak temin 
ediyor. 

- Kirayı verebilecek miyiz? 

- Henüz değil, şeftalilerimi • 

zi satarsak o zaman kiradan kur
tulabileceğiz. 

Şeftali ağacına bakan kızlar • 

dan birisi müthiş bir çığlık kopar 
dı. 

- Ne oldun kızım? 

- Ah, anne !eftalileri çalmış· 
lar !... 

Kadın ağaca baktı, tonra iki 
elile yüzünü kapıyarak ağlamıya 
baıladı: 

- Eyvah kirayı ödiyemiyece· 
ğim. Hangi vicdansız bir zavallı 

kadının ekmeğini çalıyor? Buka
dar ahlaksızlık, bu kadar alçak

lık olur şey mi? Zavallı kızlarım, 
şimdi ne yapacağız. Kirayı öde -
meyince bizi buradan atacaklar. 
işte o zaman aç, yersiz, yurtsuz ka 
lacağız. 

Bedri gizlendiği yerden bu 

sözleri işitmişti. Arkasına baktı, 
' Nihadı göremedi. O çoktan kaç -

mış olacaktı. Bir dakika düşün • 

clü, sonra mert bir çocuk halile ye 
rinden kalktı, dul kadının yam • 
na gelerek: 

- Affedersiniz, dedi. Ben çok 
yorgundum, fena susamıştım. Şef

talilerinizden koparıp yedim. Ben 

de kalanları bunlardır. Alınız. 

Kadın biraz hiddetli biraz şaş· 
kın çocuğa bakarak dedi ki: 

- Küçük bey bu işi siz yap -

VAKiT 
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l Mektep Şarkısı { 

İ Vatan sizden ne bekliyor ? ( 
~ Genç mektepli biraz düşün • ~ 
~ Bilgisizlik didikliyor, ~ 
~ Beni kurtar, diyor, bugün. ~ 

\ Bilgi, azim silahların, ( 
~ Seni bunlar süsliyecek. ff 
~ Bugün çalış çünkü yarın ~ 
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Bekliyorum her bilginden 
= benim için şeref doğsun. = 

l"""""""""'"'"""'""""'"""""~': ... ~.:::.: ... J 
Yeni bilmecemiz 

ç 10 K 

E 1 i 
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E 1 Ş 1 K B 

Boş kalan yerlere harfler ko· 
nacak ve her kese ait manasında 
bir kelime çıkacaktır. 

il 
Vakıt bllmeee 

Eğlenceli Bilgiler : 
········································ 

Sesle kadeh 
kırmak 

işte size pek ho, bir eğlence, 
ama her zaman tecrübe edeyim 
demeyin. Çünkü mütemadiyen 
bardak kırmak bu buhranlı za -
manlar için pek elverİ§li değildir. 

İnce bir bardak alırsınız, par
mağınızla bir defa vurursunuz. 
Tabii tınnn .. diye ses verecek. ı,. 
te bu ses kesilmeden hemen ağzı· 

nıza doğru götürür ve içine bütün 
kuvvetinizle bağınraınız .. 

O zaman bardak müthi, bir 

Savıfa 7 

.......................................• 
Doktor 

Oyuncular sıra ile otururlar. O 
yunu idare edecek olan (Doktor) 

ismini alır. Elinde bir kağıt ve ka· 
lem bulunur. Her oyuncunun önü
ne geçerek nabzına, diline bakar, 
bir takım sualler sorar. Mesela: 

- Zahmetiniz ne tarafınızda? 
lştihanız var mı? Rahat uyuyabi

liyor musunuz? Baş ağrısı, baş 

dönmesi hissediyor musunuz? 

Aldiğı cevaplara karşı bir has 
• 

talık ismi söyler. Bu isim uydur • 
ma bir §ey olursa daha eğlenceli 
olur. Sonra bir takım garip ve ka 

rı,ık ilaçlardan bir reçete söyler. 

Ayni zamanda kağıtta da bunla· 
rı yazar. Meseli: 

Cam kırığı hapı, elma sulf at o

su, yaprak çürüğü şurubu gibi gü 
lünecek ilaçlar olursa daha iyi o
lur. 

Herkesin işi bittikten sonra e • 
!indeki kağıdı okumıya başlar. 

Falan beyden kalan ilaçlar, falan 

hamma, filan ilaçlar diye izah e· 
seda ile kırılır. Etrafınızda bulu- der, Bundan sonra da birer birer 
nanlar da ne oluyor diye korkar· herkese sorar. 
lar. 

Tavla zarındaki 
rakamlar 

- Siz söyleyiniz .. Beyin has • 
talığı nedir ve ne ilaç verilmiş • 
tir. 

kuponu Kendisine sorulan kimse cezai 
Geçen hafta üç zar üzerindeki 

9·9·1932 çin bir nişane verilecektir. 
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Geçen defakl bilmecemizln 
hflledllmiş şekli 

K T 1 A P 
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ç AIRJŞ fı 
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ı 

S A R l 1 K 

AIN 1 

Bilmecemizi halletmiş olanların 
isimleri ve alacakları hediyeler 
gelecek defa ilan e~ilecektir. 

. 
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tınız ha! 
- Affınızı çok rica ederim. 

Bir kabahattir oldu. Maamafih ü
zülmeyin babam çok zengindir. 

Sizin zararınızı mutlaka ödiye • 
ceğim. 

Kadın çok dürüst görünen bu 
çocuğu dikkatle süzdü: 

- Evet küçük bey, ben de 

böyle olmasını temenni ederim. 
Bu §eftaliler bizi ağır bir yükten 
kurtaracaktı. Dedi. 

Bu sırada pek yakından bir 
.>es işitildi: 

- Bedri, sen burada mısın? 
Bu, Bedrinin babası idi. Ora • 

dan geçiyordu. Çocuk hemen ba

''lasımn yanına koştu. Ağlıyarak 

ve af diliyerek başından geçenle
ri anlattı ve ilave etti: 

- Babacığım; bu zavallı ka • 
dının hakkını ödeyiniz. Ne kadar 
tutuyorsa gündeliklerimden öde
rım. 

Babası bunu kabul etti ve dul 
kadının hakkını fazlasile ödedi. 
Bedri de bir daha kimsenin sözü· 
ne uyır.amıya int içti. 

A. t. 

ceğini yazmı,tık. Bazıları tara • 
fıdan buna pek haklı olarak iti • 

Hayat bilglslnde 
raz edildi. Diyorlar ki: "Tavla za Ho.ca hanım - Söyle bakayım 
rı ikidir. Daima üç zar bulmak Şadiye, sen şekeri biliyor mu • 

mecburiyetinde kalmaktansa bize 
iki zar için bir usul gösteremez 
••. ? 

mısınız.,, 

sun? 

- Bilmez olur muyum hocaha 

mm. Kahveye, çaya atılır. 

- Onu sormuyorum. Nereden 
çıkar bilir misin? 

zar üzerinden hesap etmiştik. Bu 
- Tabii_, bilirim, çuval 

Doğru, fakat biz herkesi daha 
fazla hayrete düşürmek için üç 

. . 
defa da bize itiraz edenlerin hak- 1 - _. 

den. 
ıçın. 

kını verelim: 

İki zar için de usul ayni tarz· 
da başlar. Birincinin iki misli a· 

lındıktan sonra beş ilave edilir, 
be§le zarbolunur. ikinci zarın ra· 
kamı ilave edilip 25 adedi tarho • 
lunur. Mesela bir zar 5 diğeri 2 
olsa: 

g><2==10-l-5==15)(5==7-l-5~~77.25==52 
Yani biri beş diğeri iki olur. 

Kar yağarken 

Küçük çocuk pencereden karları 
Seyrediyordu. Annes·ne 
Dedi ki: 
- Anne, yeni doğan 
Kuşlar için mi bu beyaz 
Tüyleri atılıyorlar? 

Coğrafya dersinde 
Muallim bey derse çıkardığı 

talebeye soruyor: 

- Avrupayı göster. 
Talebe haritada gösterir: 

- işte efendim. 

- Şarkında ne var? 
Talebe haritanın ,ark tarafına 

bakar, biraz tereddütten sonra ce 
vap verir: 

- Kütüphane efendim. 

Güneş olmasaydı 

Babası, Günseli karşısına almış 
anlatıyordu: 

- Bak yavrum - diyordu -
güneş çok fayda!ıclır.. Mesela 
güneş olmasa buğdaylar toprak
ta neşvünüma bulmaz, buğday 

yetişmez, ekmek yapamayız. 

Yaramaz babasınm ~özünü ke-
serek cevabı telaşla sordu: 

- Sonra ne yapardık?. 

- Ne yapacağız aç kalınırdı. 

Gotiseliyi bir düşünce almıştı. 
Eu aralık babası gP-ne sordu: 

- Söy!e bakahm yavrum gü· 
neş olmasaydı ne olurdu? 

- Ne olacak her taraf gece 
olurdu .• 



s.pa.8 
Yunanistanda beş sene 
_......_..._. ........................... "' ......... ~ ...................... . 

Venizelos ne yaptı ? 
Türklerle Yunanlıların tarihi davası 
Avrupada Yunanlıların Asyada Türk

lerin hakimiyetile halledilmiş •• 
1112~ ~enealndt>n 1932 senr.8ine ka

dar J"urıanf.ttanda J'enizelCM kabine • 
3ini1t 11aptığı işler üç yüz saytla/ık ve 
21 fasıllık bir kitap hrılinde neşrrdi/. 

mi.şiir. "Meuagcr d'Athem,, gazr.te i 
bu e•erde.n lıuldaalar çıl.:anm§lır. Bu 
huMAalardan TDrklyeyi aUıkadar 

~dt.n laMmlanrn ıöule anlntıuor: 

M. VENIZELOS lŞ BAŞINA 
GEÇTIGJ ZAMAN 

YUN~NIST AN NE HALDE iDi. 

Anadolu felaketinden sonra 
Büyük Yunanistan siyt.ae\i bit -
miıti. Yunan halkı Mösyö Veni • 
zeloıun bu büyük ııayeainin iki 

aene gibi kıaa. bir müddet içinde, 
gayri fi.yık ellerde nasıl mahve .. 
dildiğini bilir. 

Bu em:alsiz feci ma{:lubiyete 
ve f eli kete rağmen, Mösyö Ve • 
nizef<>1 Lozan muahedesile, siya· 

adinin Yunaııistana Avrupa kıt -
aıında kazandırmıt olduğu arazi
nin mühim bir kısmını mu haf aza· 
ya muvaffak olmu§, mübadele iıi 
ile de Türkiyede bulunan Yunan 
•<ıl::\ndatlarının kurtulmasına yar· 
dım ve ana vatanda yerleştirilme· 
d .. i temin etmiıti. 

Anadolunun elden gidİ§İ, he • 
men hemen bütün Türkiye rumla· 
rınrn Yunaniıtanda toplanmı§ ol .. 
ma.aı ve nihayet harp sonu Avru • 
paıın}n iktıtadt, ıiynat ve umumi 
§eraiti, Yunanietanın 1920 ıeneıi 

nihayetine kadar takip etmi~ oldu· 

ğu ve gayesi ıabık Osmanlı im· 
para.torluğu dahilinde toplu bir 
halde nerede rum halkı varaa o 
araziyi Yunanistan hudutları içi • 
ne almak olan harici siyasette de

vam imki.nını bırakmamıştı. Çün· 
kü Lozan muahedesinden ıonra 
bu aiyaactin bütün mev?.Uatr ve 
~eraiti yok olnıuttu. Mösyö Veni· 
zeloaun söylediği gibi Türklerle 
Yunanlılar arasmda tahaddüs e· 
den "Tarihi dava,, nın artık kat'i 

1 
hükmü Avrupada. ekseriyetle Yu· 
nanlılann ve Asya.da. da Türkle • 
rin hakimiyeti euretile verilmitti. 
Yeni vaziyete nazaran tamamen 
yeni bir harici ıiyuet li.zımdı. 
TORK • YUAN MONASEBATI 

NE V AZIYETTE 101? 
Bundan IQnrn J'un<ıniltanda Ann 

dolu f aciasrntfnn IH>nrn nlf ı 8Pnc 0('f· 

mi~ olmasına rağmen heniiz bir ltari. 
d sigaJJet tcsbit <'dilmemi~ olduğu, 

YunanÜJtanın bütün At•mpa, Yugo11• 

laııga, Bul gam tan üe fena müna11c • 
bellerde bulunduğu kagdediligor ve 
·gene Türkiye i§lerine aı:del cdlliyor: 

Türkiye ile de vaziyetimiz iyi 
değildi. Mübadele itlerinin bittiği 
zamandan beri. Yani J 924 ten 
192 8e kadar, Türk. Yunan müba 
dele komiıyonu itleri bir adım bi· 
le ilerlenıeınitti. Patriğin Türki ~ 
yeden çıkarılması, latanbul rum • 
l•rrnm avdetleri, et.abli meselele· 
ri, iki memleket arumdaki emni· 
Yetaialilin birer delilleridir. Şüp· 
haiz ıınuallikta ka.lmıı maU me· 
~~.leriıı Lalli için muhtelif teıeb~ 
blieler oldu •e bu meselelerin hal· 
Ji ıbu fÜphe havaaınr kaldırabilir • 
ai. F.:kat müzakereler hiçbir neti· 
ce vermiyordu. Zira, hiçbir za • 
man maeleler, cezri bir ıurette 
Ye cesurane mevzuu hahedilnıiyor 
du. Bu mUzakerelerin ıürünceme· 
de kalm&11, ne biz Yunanlılar, ne 
de Türkler için iıtif adeli bir ıey 

değildi. Türk ~ İtalyan muahede • 
sinin imzalanmau, Yavuz zırhlı • 
ırnın tamire baılanmaaı, ruhi nok 
tai nazardan Türkiyenin vaziyeti· 
ni bize kartı kuvvetlendinnit ve 
ayni zamanda takip edilen &İyue· 
tin ne kadar yanlıt olduğunu göı· 
termitti. Fakat kuvvetli bir hü • 
kumetin yokluAu, deiil tatbikıne 
fakat makul feraitin ortaya atıl -
maaına bile mani olmakla devam 
ediyordu. 

YUNANIST ANIN TORKlYEYE 
KARŞI V AZlYETI 

.Hösyö l'eni:clos böyle hir raziyet 
karıısıtıdo hükumetin başına geçmiı
ti ue 22 temmuz 1928 de snylemi~ ol
duğu mıtukta, TUrkiycyr. knrıı proo 
ramznı fÖyle izah ediyordu: 

- Cümhuriyet Türkiyeai ile 
sadece dostane değil, fakat kabil 
olduAu kadar doıt münaıebet te· 
ıiı ve idame etmek istiyoruz. 
Türkiyenin topraklarımızda gö· 
zil olmadığını biliyoruz, buna. mu· 
kabil bizim de onun toprakların· 
da gözümüz ol.madığma emin o • 
labilir. Jki devlet münaıebetleri -
ni dostane bir esas üzerine halle· 
tlerek, iktJaadi ve ticari münase .. 
betlerinin mütekabilen inkişafına 
'\ardım ederlerse, kendilerinin da
ha ehemmiyetli ve kuvvetli iki 
amil olacakları 9üpheaizdir. Mual 
lakta kalan mübadele itlerini hal
letmiye mu .. aff ak olduktan aon• 

ra - HaJ1edemediğimiz meıelele 
ri hakeme havale suretHe bu ka • 
bildir - Türkiye ile gayet genit 
,.e uzun vadeli bir dostluk ve ha· 
kem muahedesi imzalamıya hazı • 
rız. 

Bu llÖzlerrlen •onra, neıre.di/en e
ıu•r, Türk - Yunan muhtelit nıllbadele 
komisyonu ihtildflarım biitün tdcr • 
riiatile anlatmakta, bu mou·le halle • 
dUdikten sonra ftlösyö l 'cnizefosun 

Ankarayı ziyaretini, nktl'dilen muh • 

frlif mualıcdcler r·c mııkavelcleri zik· 

rctmektcdir. 

Viyanada bir reza· 
let : Erkekleri 

akim bırakanlar 
Viyana, 8 (A. A.) - Erkekle· 

ri akim bırakma yolunda meyda· 
n& çıkan rezalet gün geçtikçe le· 
veaaü etmektedir. Viyana zabıtaıl 
Hietzing nahiyesi dahilindeki ma 
ıun bir amelenin evinde ikinci bir 
takim kliniği keffetmiıtir. 3 ki,i 
tevkif olunmUJtur. 

Maznunların ifadelerine göre 
hu ıubede yüzden fazla insana a 
kamet ameliyatı yapılmıtbr. 

Bili tevakkuf devam eden ta.h· 
kikat neticeıinde iyi tanzim edil
mit bir teıkilat muvacehesinde 
bulunulduğu ve bu tetkilitın A ... 
vuıturya dahilinde bir çok ıubele 
re ayrıldığı anlaıılmaktadır. 

Bu teıkilatın Pierre Rammir 
namile maruf anartiıt Groaaman
ndır. Merkumun ikametgahında 
bu sabah yeniden taharriyat icra 
edilmiştir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt Hastahklar MUtehassısı 

Cumadan maada her gi1n öğleden eonra 
11&&.t 2,30 dan 5 e kadar t.tanbuld& Divaıı

yolund& 118 numaralı husust kabinealııde 

dahlll haıtalıklan muAyene ve tedavi eder. 
TtıIMorı: İlt&nbul (2.22.398). 

VAKiT 

Boğa güreşleri Cihan iktısat konf era 
HAIA binlerce Avru- K - l 1 \J }ele 
palıyt, medeni insanı onferansın meşgu o acagı mese ~ 
heyecana getiriyor. devletler arasında münakaşalara 

Riviyera'da bu sene buğa dö· 
ğüıleri yapılmış, Bayondan Per· 
pinyana ve Marsilyadan Nise ka· 
dar bütün cenubi Fransa ahaliıi, 
bu lspanyol eğlencesine karşı 
fevkalide alaka göstermiştir. 

Ancak burada yapılan buğa 
döğüşleri, ispanyada yapılanlar
d1tn mühim bir noktada farklı 
olmuştur. Buiaların oyunda şiı· 
lene şiılene öldürülmesi ıid
detle yasak t:dilmiıtir. Fransa• 
daki hayvanları himaye cemiyeti 
azası, bu yasağa raimen boğa
ların lSldürülmesi ihtimalinin önü
ne geçmek için, bütün oyunları 
muntazaman takip etmişlerdir. 

Yalnız, bu oyunların kansız 
olması, Fransızlardan çoğunu 

memnun etmemiş, hükumete mü
racaatla bu husustal<İ kanun 
maddesinin ded;ttirilmesini ve 
oyunda buğanm üldürüimesine 
mliıaade edilmesini istemişlerdir. 
Bunlar, oyunda buğanın şişlene 
şişlene can çekişmesini, kan için· 
de bağırmasını görmek, iş'lmek 
arzusunda imişler. Oyun böyle 
bitmezse, tadı çıkmıyor, kendi
Jerine zevk vermiyorrnuş! Bu lale· 
bi, ileri sürenler, bilhassa Fran· 
sanın cenup larafandaki ahali 
imiş ... 

Şimal tarafındaki ahalinin da
ha mutedil düşünecekleri ve 
esasen hükumetin de böyle gay· 
rı insanı bir harekete müsaade 
etmiyeceği ümit olunmaktadır. 

Fransada yapılanv e bir kısım 
abal\nin kan••~ olduau için ho-
şuna gitmiyen buğa döğüşlerinde 
döğüşçUler, aşağı yuknrı ispan
yadakiler glbi alaca bulaca süs
lü sziyinmektedirler. 

Yalnız ellerinde şif yerine 
değnekler ve bunlurın ucun • 
da üzerine yapışkan bir madde 
sürülmüı kırmızı kokartlar bu
lunmaktadır. 

Döğüşcü, al örtü karıısmda 
açılınca hücum eden buğaya 
değneğinin ucu ile dokundukça 
bu kırmızı kokart, hayvanın üze
rine yapışmakta, göğde kana· 
makta, kanamış gibi görünmek· 
tedir. 

Herhalde 'vahşi zevke hitap 
eden şeklin çok modern, çok 
inaani olarak tadil edilmit olma
ıı, her insan tarafından tasviple 
karıılanmak llZ1mgelirken, bir 
k111m Fransıılarm böyle düıün
memeleri, birçok yerlerde tees· 
sür ve teesaüfle kaydedilmek
tedir. 

Amerikada f elôketll 
feyezanlar 

Nevyork, 8 (A. A.) - Rio 

Grand nehri taımı§tır. Nehrin 
Meksika cihetindeki ıetleri yıkıl-

mıı, fakat Amerika tarafındaki -
ler mukavemet etmittir. 

Binlerce hektar ara7.İ sular Al· 
tında kalmı,tır. Haıarat yüzlerce 
milyon dolar tahmin edilmekte .. 

dir. Şimdiki halde telefat mikta· 
rı 12 ye baliğ o1muttur. Bir çok 

kasabalar ıuların hücumu ile tec 
rit edilmit bir halde kalmıttır. 

Mersin zahire 
borsasında 

Mersin, 8 (A.A) - Dün bor
sada 6 kuruştan 100 çuval fa. 
sulye, 260 kuraşlan 4 bin bat
man pamuk satıldı. 

sebebiyet veriyor 
Dünyanın iktısadi ve mali vazi· ı ve tarife meaelelerini l<onut~b 

yetini iaJah makaadile toplanmuı ırnı iatiyerek konferansa bı. 
beklenen konferanı hazırlıkları para ve giimütü kıyrnetlendı , 
devam ediyor. Milletler cemiyeti· meıeleai ile mefgul olmaıını 
nin bu konferansı ihzara çalı§acak mittir. . ıt1' 
heyetinin azaıı ıeçilmiılerdir. lh- Fransa matbuatı Amerık•. 
zari komitenin gelecek aydan iti· lcri sürdüğü bu kuyut ve t d 
haren faaliyete geçmeıi bekleni· proleıto ile kar§ılamıtlar \'ti 
yor. Amerika hükumeti de ihzari Ya buhranının aııl ıebeP 
komite ile birlikte çalıtacak iki A· mevzuu bahsetmiyecek bir kO ei 
merikah murahhas tayin etnıiıtir. rnnstn hiç bir netice verıniye' 

Buna rağmen konferans, ıon ni söylemitlerdir. ~ 
derece enarengiz bir mahiyet al- Hatta bugünkü Fransıı h il' 
makta ve konferansın hangi mev· metinin fikirlerine tercürnaıı :, ~1 
zularla metgul olacağı anlatılma· Volonte gazeteıi "gittikçe JcıJ bİ 
maktadır. kesbeden himaye usulünün, ·ıJ~ 

Jngiltere namına Ottava konfe· ranın en batlıca aebepletJ f~ 
ranaına i9tirak eden murahhular olduğunu., onun için bunu ıııe / t 

Londraya muva.aalitlarindan ıon· bahsetmemenin manasız 'fe J,I 
ra neırettikleri bir beyannamede cukça olduğunu ıöyliyecek 1" 
Ottavada. kazanılan muvaffakiye· ileri gitmiıtir. I 
tin ilhamile, cihan iktıaat konfe· Franıız gazetelerine inhit'~·· 
ranıına derin hir itimat ile ittirak miyen bu protestolara rağmt~ , 
edeceklerini ıöylemiıler, ayni kon fington hükumeti noktai na ' 
f eransa Avusturalya namına itti· tadil etmedi. ~ 
rak eden Miıter Bruce irat ettiği Son günlerde lngiltere 1 ı/ 
bil· nutukta cihan iktısat konferan· leri de Amerikanın hattı h~e il"' ~ 
aının Otta.va konferansı izinden ni mutedil bir liıanla tenkıcl• 1 
giderek muvaffak olacağını ilan ladılar. Tnymis gazetesi, pat• ıt' ~
etmiıti. ıeleaini halletmenin fayda~~~J" ~ 

Ottavada kazanılan muvo.ffaki· cağını, fakat paranın bir"'" l ~~ 
yet, gümrük itilafnameleridir. Hal le vasrtası olduğunu, milleti•' / ~ 
bu ki Amerika hükumeti konf er an· bade leyi tahdit etmeğe de~•"'~·· d 
ıa ittirak etmeğe karar verdiği za~ tikleri müddetçe bu mübade~; 
man gümrük tarifeleri ile harp ııtaıını 11lah etmenin bir ~1'1-
borçları meıelelei.inin konferans· olmıyacA:gınl, onun~çlii 1"'_,1' 
ta hiç bir veçhile mevzuu bahse· tarif el eri ve harp borçları t' 1' 
dilmemesini tart ko9mutlu. lktı· lerinin de konferanıta -~ I 
aat konff'ranaında gümrük tarife· bahaoLması icap eltiğini ileti 
leri meaeleai görütülemiyecek ol· rüyor. / 

duktan ıonra. konferansın iktııadi Amerikanın harp borsJ~~ 'f 
buhran ile nasıl me§gul olacağını gümrük tarifeleri hnkkınd .~: 
daha doğrusu konferansın ne gibi yıt ve şartının, Amerika inli .;ıf• 
meıeleleri mevzuu bahsedeceğini tile alakadar olduğu tüphe~•~ 
tahmin etmek oldukça güçletir. Onun için Londra gazetele~.,. 
Dünyanın mali ve iktı&adi me• fcransı ihzar ile nıe§gul ola ıf 

selclerini tetkik edecek bir konf e· yelin Amerika riyaseti cümhtı' lf 
tihabrnın ikmalinden sonr•!,~ ransın toplanacağı geçen ha'Zİran· 

da §ayi olduğu zaman onun "ci-

han buhranına ıebep olan ve bu 
buhranı idame eden meıeleleri 

tetkik ederek icap eden tedbirleri 
alacağı,, ilan olun.mnttu. lngihere 

maliye nazırı Mister (Nevel Çem· 
berlen) o 11rada.irat ettiği bir nu· 

hıkta böyle bir konf cranun içti· 
maını aon derece muaip telakki e

derek onun tümullü bir mahiyetle 
olmasını dilemit. onun içtima.ına 

saik olan amilJeri biribirinden a· 
yırmanın çok mütkül olduğunu 

ilave ederek mali meseleyi haUet· 
mek için tamirat, harp borçları, 

gümrük tarif el eri, ithalatı hıl\dit 
siyaıeti ve ticareti kayıt ı1.ltn111. a· 

lan diğer kayıtları da tetkik etmek 
icaheder,, demitti. 

Esasen Lozan misakı da ne rn• 
lunduiu zaman ona merbut bir 
karar, milletler cemiyetini mali 
ve iktıaadi meıeleleri miizakere 

edecek bir konferanı toplamaja 

davet ediyor ve tetkiki icap eden 

meseleler fU tekilde tarif olunu· 
yor: 

"Gümrük tarif el eri ıiyuetini 
bilhassa nazarı itibara alarak iı· 

tihsal ve mübadele ıeraitini iali.h 

etmek ve tiı:arete kartı dikilen 
maniaları ortadan kaldırmak., 

Buna mukabil Amerika hüku
meti konf er anım harp borçlarını 

rakılmaıım daha münasip 1° "ti 
tedirler. Çünkü Amerikant11 -1, 
cümhuriyetçileri, h~m de"'f;I. 
lnrı bu meseleleri progr~lı~ 
koymuı bulunuyorlar. lnt•.,_,f 
müca.dclP.ainin devamına~ 

meselenin hararetli münal< al•~' 
ıaik olacağında f Üphe yo1't .,1 

· ·ıct• ·~ merikanın bu meseleler u ·,ifil 
ki noktai nazarı cümhur re;,&J 
intihabından ı;onra anlaf'11,ı1''~ , 
için cihan iktısat konfer• _.ı &' ti~ 
mukadderatı ancak o zart' 
ayyün edecektir. 

~ 
--------- tıJ" 
Manisanın kut., 

1 ıd .. ··111ıJ ' uş yı onu . ti ~ 
Ptf aOİI' ıl ~it 

Manisa, 8 (A.A) - .. 0 b,Jlı,1, ~ 
kurtulutunun yıldön~~u; tel-' 
büyük tezahürata ıçın :,01,ıt • 
edilmektedir. Halk dük ., 

1 0sı~ kapatmış, hükümet kon•I otır' 
de toplanarak minnot _ ·~;, ~ 
hislerinin büyük halat i -~~ 
büyük halaskarın 01et•d,.,"' 

1• BeY 
daşlarına arzını va 1 ,fJ 
tir ham etmiştir. ıdil' Jil' ~ 

Saat 9 da şehitliğe •ıiı I" 1 Şehitlerimizin ruhları t• c~O~ 
-bı " , 

miş ve fırka kararga J ( 
bir geçil resmi ~~::,.~ ~ 
fener alayları tertip e ;e d~f 
sit tezahüratına gece 
edilmiıtir. 
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, ~nıaoyanın talebi karşısında 

1 
............... , ....................................... ····················-.. 

ngiltere seviniyor ! 
~.. ·---
~sa ınuhalef et edemiyecek: Vaktile 

tansa bütün tahdit tekliflerini 
akamete uğratmıştı 

-il 
ltltıeaı~~anın tcslilıat müsavatı is-
ıı... • Oıtrılin ..... ..1 . J • • l ·""'tQ d .....,, mu ıım ıadıscsı o . 
~et~i ~vcun ediyor. (Deyli Hcrald) 
4cırİlirıı:: ll talebin Londra si1:a i ma 
~lltle11 e nosıı tclakl.i olunduğunu 
:ı erı bi 
lıo~: r ua:ımnd~ şunları ya . 

··ı o . 
t·ı. gıltere . d. . h 
''tıd n:n ıp omasi ma a· 

t v 
tenıd.. on Papenin Almanyayı 
ltbdid~ lcslih için vuku bulan 
l I, YU' b t~ti cu u!abi:ece!< hadi· 
1• ı:ı ~n 
it l rnj'< emm~li s•yılabi· 
~ t . . 
'Yor, gıılı s:v;nçlerle l<aqıla-

' ~lıııa 
ı.ı,llı 11Yanan tes'ihat müı.avatı 
t ~·rı· 
t,~~lı ın manası, Fransanm 
tl\ ı,~ . tahdit için vuirn bul:ı· 
ttn~ L~lıfıere karşı mu!ıalefetka· 
•ı 11't h d, ' allı hareket alamama-
~ bllıektir. Bi'akis Fransa bun
L a 14~~ YI~ Cenevrede vu'.rn bu-
~''ekteklıf!eri ciddiyetle t tkik 

~k o:ılara naz.arı itibare al· 
r ltıecburiye~inda kalacaktır. 
'&rı:ıa hük. . h . 

1 ı~ı . U'llet:, ah hazırda 
~ ... eyı d·~ d 
~·re t •ger ev etlerle mün-
~t... t rtlcktedir. Bu a\' iç:nde 

L "t t • 
'Cnf 0 Planaclk o!an teslihat 

Ctaosın . . • 
.~t~t.h 

1 
a ı~tırc.k edece t olan 

as.ar içt· d .. • • ıma a gene mu· 
!Jdt .. ~ilşay.anı kayt b.r netice 

cnııyeceğine kanidıler. 

~vr0 ~-arif Paya taleb~ J 
tııllıı.. vekaleti heubına Av· 
ııll -ıa 00.. d 
h.• \'~ LcıOD ~rilecek 1 se meıu· 
"'ltı· tuen · . 

rıt, '" ımtihanı dün bit-
le~ ~lih\ 
le ile ~ evr.akı Maarif v~k~: 
f~e, \'ktı!.'lderılcre!< tetkik ed•-

dall b· neticesi ve!<alet tara
ıldirilf'c0kt r. 

~ 1 rtıza rek uru 
lıiı. 2anı'u" lt r ·· k' q d ~ vaııye • ur ıye· 
Çcıı eğil . ... 
tı ıc i se bıle lsta:ıbu'u-ı e:ı 
):~tet rtlta atılan veri ls tanbul 
~tt~ ti 0 ~asıdır. Ve bu işi de . 

ı~li N:a.r~t o:lası umumi katip 
~ ''tııb· ııbı Beydir. 
~ l ,d 1 

Bey dün 9 dan akşam 
ltr ar 1300 adet imza at· 

Konferans reisi M'ster Hen· 
derson geçen ay Cenevreden 

avdet ettiği zaman, tamamiyle 
gayrı memnundu. 

ÇünkU konferansta gerek ln
giltere, gerek Rusya, A'manya 
veya Amerika tarafından vulrn· 
bu!an tahdit h klifleri Fransa 
tarafından, ya doğrudan do1ru
ya, yahut bilvasıta akamete uğ· 
ratı!mıştı. 

Fa\<at Fransa, bütün milletle· 
rio tahdidat yapmak üzerinde 
itilaf etmesine rağmen gene es· 
kisi gibi tahdidata muhalefet 
mevki ni muhafaza ettiği tak· 
dirde Almanyanın yeniden ıilah
laoması gibi bir keyfiyetle kar
şı~ anacaktır. Binaenaleyh tahdidat 
tekliflerinin kabulü dana çok 
kuvvetle muhtemeldir. 

Tahdidat teklifleri Amerika 
cümbur reisi M'ster Hoover ile 
lngilterenin tekliflerine istinat 
edecektir. 

Binaena'.eyh bazı çeşit silahla· 
rm ta mamile kaldırılması diier 
silahlann da yüzde nisbetinde 
tahd;di beklenir. Bu suretle harp 
gemilerinin adedi azalacağı gibi 
askerlerin sayısı da indirilecek, 
asl<eri tayyareler de şimdikine 
ni:betle daha aı olacaktır. 

Jül Sczara vapurile şehrimize 

gelen seyyahlar dün ayni vapur· 

Ja memllketl~rine dönmüşlerdir. 
Jüt Sezar vapuru öğle Uzeri ha· 

reket etmiı, Boğa:z:ı kadar iJer· 

!edikten sonra geri dönere~< git· 

miştir. 

Halkevl köycfilük 
şubes 

Halkevi köycülük şubesi ge
lec~'c perşembe günü öğleden 

sonra toplanarak idare heyetini 

seçecektır. 

Gülüşlü Kadın! 
~ A.rıen Lüpenin ~eni bir macerası - 41 
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~lı , . .' kadın şahsiyeti ... Evet, doğru ıöy-
\ .. ~İl" :~u söyledisi gün Raul o- ledin. Sende birisi ekseriya öteki-

\iı \ot: :'inanın kar§ııına götür· ne galebe çalan mücadeleci iki 
L '- b kadın yatıyor. Ayni gülüıe sahip 
'.1111~ Q\tD'' f Z' l '"de D~~n, deımiıtıi, bana hari· olmıyan iki kadın. ıra, ası sen-
~ t'tıı.ı tilil:el l b' de farkettiğim gülüşlerinin arasın 
~İt· ".ltlıt ıaç ar, ıonıuz ır 
tı. . 1 bit l~hltlal·i·k gözler, teshir e· daki farktır. Kah genç ve saf bir 
"\tıd " eaı l gülüşün, kah meraretli adeta a· 
'ı ' d um e ve ayni za· 
~~ "f. t\il'e~: düşüncelerini ıakla· cımtırak bir gülütün var. 

'tt\diıe;~d~ olduğun hiuini ve· - Bu iki gülüılü kadından 
~~h· lialbu~?ır hal ile görünüyor· hangiıini daha çok ıeviyorsun? 
t~~l tiirece ~.Yarın, ıeni baıka - Dün akşamdanberi ikincisi
\'~~· faka_ Blın. ayni saçlar, ayni ni tercih ediyorum. Daha meraret
~ \iıbiit·· l hambatka bir gülüt li, daha esrarengiz olanını .. 
~ 'l.ıtelleu~ ?aınhaşka bir hal.... Raul, onun ıusup bir hayli dü-
~4 1 kuSUk aınıa değifiyorsun... şündüğünü gördü. Sonra: 
~ l'tt\i D 1 ": çekingen, vilayet- - Antonin, dedi. Antonin ne 
~' ~e ını b' k ''11.i ~ a._ 1 ır ız halin var, düşünüyorsun? 

t'lttıı, 'o!-tı görmüı, ve zehi· Antonin ayağa kalkmış, pence· 
>tt t•et it ır kadın halin Tar. ftnin önüne ıitmitti. 

"'t-. aul, bende iki §ahıi • - Raul, dedi, ıenden bir · ıey 
iativece~im. 

Istanbulun tanıdığı 
bir artist 

kazaya uğradı 
lstanbu'.lularm ço'c iyi tanıdık

ları ve Frarısada yüksek bir şöh
rete sahip o:an s neme yıldızla· 

rıodan matmezel Florel, bir o~o
mobil kazasında ağır surette ya· 
ralanmıştır. "Dilenciler operası,. 
filminin yıldızı, bundan bfrkaç 
sene evvel "Maks·m Bar11 da 
şcr~ılar da söylemişti. 

Pazartesi ı:ünü Frar.sanın An
jer ~ehri civanoda bir otoDobil 
gezintisi yapan matmaıel F:ore· 
lin arabasına bir başka otomo1>il 
şiddetle çacpmıştır. Müsademe 
o kadar kuvvetli o'.muştur ki, 
oto.nobil;er birbirlerinden yirmi 
beş melre uzağa fırlamişlardır. 

Matmezel F.orel alnınd~n, kar· 
modan ağar s:.ırelle yaralanmış 

ve derhal hastaneye kaldırılmış· 
tır. Yanında bulunan katibi ve 
hizmetçisi de ağır surette yara· 
lanaral< aynı h;::staneye kaldırıl· 
mışhr. 

Doktorlar kendis.ni kurtara· 
caklannı ümit ediyorlar. 

Yumurtacıyı dayakla 
öldüren adamın 

muhakemesi 
Aldığı yumurtakrın cıhk çı~h

ğını görünce yumurtacı Niğdeli 

Osmanı . döğen, ve bu suretle 
ölümüne sebebiyet veren Ahmet 
oğlu Ömer ve kavgaya karı{
makla maznun Ali oğlu Hamdi
nin muhakemesine dün ağırce
zada devam edilmiştir. 

Makamı iddia, dün!<ü celsede 
iddianamesini serdetmiş ve maz· 

nunlardan Hamdinin Türk ceza 
kanununun 45'2 ci maddesinin 
Hcinci, Omerin de 464 üncü mad· 
denin üçüncü bendire tevfikan 
cezalarını iste'lliştir. 

Muhakeme maznunların müda
faalarını yapmalara için başka 

güne kalmıştır. 

Hıfzıssıba kongresi 
?.O eylfılden 25 eylule kadar 

devam elmek üzere Marsilyada 
birinci beynelmilel Akdeniz hıf· 
zıssıhh:ı kongresi toplanacaktır. 
Bu:ldan başka Vi~ide de eylul ni 
hayetine doğru bir tıp ltongresi 
ynpılac:-.ktır. 

Her iki kongreye dcktorları • 
uz clnvet edilmi !erdir. 

-

- Şimdiden kabul ediyorum. 
- Peki o halde beni Antonin 

diye çağırma. 
Raul hayretle sordu: 
- Antonin diye çağırmıyayım 

mı? 

- Hayır! 
- Niçin? 
- Bu, vilayetinden yeni gelmiş 

olan küçük kızın ismi idi.. Halbu 
ki ben ıimdi, Klara .. Sarı Klara
yım. Senin tercih ettiğini söyle • 
diğin kadın! 

- Sonra? 
- Sonrası, beni Klara diye ça· 

ğır ... Eğer tekrar eskiden olduğu 
gibi Antonin olursam, o zaman 
öyle çağırırsın ... 

Raul güldü: 

- Eskiden olduğun gibi olur· 
san ben kaybederi.m canım ... Çün· 
kü, eğer vilnyetinden yeni gelen 
küçük kız olsaydın, şimdi burada 
olmazdın .. Beni sevmezdin ve ka
çardın. 

- Seni sevmez mi idim, ne di· 
yorsun Raul? 

- Şimdi sıra benim. Sen benim 
kim olduğumu biliyor musun? 

Antonin gözlerinde derin bir 

Göğe çıkan binalar 
Ya bu kat kat binalar batacak olursa 
içindekiler üst kattakHer ne yapar? 
Amerikalılar grats"yel dedik

leri yirmi beş otuz ve bazan 
daha fazla katla yükse', apartı
manları yapıocıya kadar Parisiu 
Eyfel ku!esi binalarda yükseklik 
reko:unu hn!ıdi. Ş'mdi yüks~~t 

bina peyince bene! artı'< Avrup 1 

değil, Amerika hatıra geliyor, v ! 

Amerikaya gidea Avrupalıların 

en ziyade nazarı dikkatini cel
beden ş~y ipr!s:nd e binlerce k İ· 
racm o:an bu Amerika gratsH
leri o'.uyor. 

N .tekim son zamınlarda Los 
Anc~'os olimpiyat oyunlarına gi
den Avrupa sporcuları da Ame
rikaya varır varmaz ilk iş olarak 
gratsiyeUeri gezmişlerdir. Fakat 
bu gezinti esnasında bir Avru
palı şu suali sormuş: 

- Gratsiyellerden biri yana
cak o'.ursa içindekiler ne yapar? 
Buradan dışarıya nasıl eşya çı· 
karılır? 

Hakikaten Amerikalıların 
gratsiyelleri hiç yangın bilmez 
binalar değildir. Aras;ra bunlar
da da yangın olur ve yangın 
felaketinin büyüklüğü bioanm 
büyüklüğü nisbetinde ehemmi· 

Valovaya gönderileni 
hastalar ve doktorlar 

Y af ovaya gönderilecek hasta
ların banyo ve yatak ücretlerin· 
den bunları gönderen doktorla
ra yü::ı:de 10 komisyon verilmesi 
hakkında Seyrisefaio idare he

yetinin verdiği l<ararın doktor· 
ları kızdırdığım ve bu usulün 
kaldırılması hususunda Seyrise
faine etıbba odasınca müracaat 
edildiğini yazmıştık. 

Seyrisefain Avrupa kaplıcalan
nada hasla yollıyan do~dorlara ko
-misYoô verilmesinin teamül oldu· 
ğunu söyliyerek evvelce verdiği 
kararı değiştiremiyeceğini bildir· 
miştir. Bu karar üzerine bazı 
do~dorlar hastalarında kendileri· 
nin komisyon almak arzusile Ya-
lovayı tavsiye ettikleri zehabı 
uyanmaması için evvelkine nau
ran Yalovayı tavsiyede biraı te
reddütle h01reket etmektedirler. 
Kararan değiştirilmesi için Sıh
hiye vekaletine tekrar müracal't 
edilecektir. 

ihtirasla cevap verdi: 
- Sen ... Sensin. itte o kadar. 
- Buna emin misin? Her hal· 

de ben değilim. Zira. o kadar çok 
şahsiyetim var, o kadar muhtelif 
. roller oynadım ki ben de kim ol-
duğumu bilemiyorum. Görüyor 
musun yavrum? 

Bunun için bana karıı mahcup 
olacağını zannetme, zira, ıen ne 
yapmı!san yapmıt olabilirsin fa -
kat asla benim yaptıklarım kadar 
yap.mamışıındır. 

- Raul. 
- Öyle .. Benim hayatım bir ma 

cera hayatı... Her zaman rahat 
değil. Meseli. ıen Arsen Lüpenden 
bahsedildiğini hiç duydun mu? 

Genç kız titredi: 
- Ne dedin? 

- Hiç .. hiç ..• Bir misal olaral< 
söylemek iatemİ!lİm. Fakat hak· 
kın var. Ne diye böyle biribirimi
zi itham edip duracağız. 

Klara yahut Antonin olmuş ... 
Ne çıkar, ikiniz de biribiriniz ka· 
dar güzel ve te.tlısınız, ve en çok 
ıevdiğim ıensin Klara. Bana ge
lince, eğer fena bir §Öhretiım var
sa, içimden iyi bir adam, tam bir 

yetti o ·u ·. Fa'<at gntsiycller ya• 
pı'ırken bu yangm tehlikesinin 
oauoe geçmek, vu1rnu halinde 
zar:mnı mümkün o!duğu kadar 
azaltmak için ço < dikkat edilir. 
Birkere grat:>iyelleri:ı tavanları 

dem:rdea, tabanları betondan• . 
dır. Duvarları l<eza. Yalnız ya
nacJk o an kıs nı kapılar!a içer• 
sine ho:ıan ev eşyasından iba
rettir. 

Bu:ı.:lan baş'~a her katın için· 
de bulunanlar gerek alevlerin 
gerek dumanların istilasına. karşı 
kurunmak ve ku1 aylıkla dışarıya 
çıkabilme!< için ayrıca tertibat 
almır. As1nsorlar111 ve merdiven· 
lerin vaziyetleri bir noktainazar
dan fevkalade dikkatla tetkik 
o!unur. Bunu,ıa beraber gratsi• 
yeller yavaş yava~ Avrupalalar 
tarafmdanda artık taklit olun• 
mıya başlayor. Son zaman• 
larda Madritte Telefon şirketi 
kendisi için yeni bir merkezi idare 
yapmıştır ki bunun yüksekliği 
89 metrodur. Kezalik Anverste 
25 katlı olmak üzere bir bina 
yapılmıştır. Bunun yük!ekliği de 
86 - 90 metroyu bulmaktadır. 

Asker Darülfünun 
talebesi 

Aldığımız malumata g6re bu 
seneden itibaren Hukuk, Edebi
yat ve Darülfünuaun faydalı şu
belerinde okumak üzre askeri 
talebe alınacaklar. 

Bu talebelerden ciheti askeri· 
ye hesabına hukukta okuyanlar 
müşaviri adli olacaklar ve ede· 
biyat fakültesinde de okuyanlar 
as~<eri orta mekteplerle liselerde 
muallimlik yapacaklardır. 

Liselere meccani 
talebe 

Kız ve erkek liselerde mec· 
canen okuya bilmek istiyenler 
için Istanbul erkek ve Erenköy 
kııliselerinde imtihan yapılmıştır. 

imtihanlar bitmiş ve vekaletin 
emri üzerine bütün imtihan ki· 
ğıtları Maarif vekaletine gönde· 
riJmiştir. Vekalet talebelerin 
evrakına göre meccani talebeyi 
seçecektir. 

aşık, belki her zaman sadık <leğil, 
fakat yakı!ıklr, hoı, mükemmel 
bir aşık olmaktan hiç bir vakit, 
geri kalmadım. 

Raul hu sözleri söylerken hem 
gülüyor, hem de genç kızı kucak· 
hyarak: 

- Klara ... Tatlı Klara.. Sarı 
Klara ... Mahzun Klara.. Esraren
giz Klera ... 

Diyordu. Fakat o başını sallı· 

yor: 
- Evet, diye cevap veriyordu, 

kendi ağzınla söyliyorsun bak, ve· 
fasızmışsm .. Beni ne kadar üze· 
ceksin demek. .. 

- Buna mukabil seni ne kadar 
bahtiyar edeceğim. Hem öyle 
zannettiğin kadar da vefasız de· 
ğilbı. Mesela seni hiç nldatm;ı .. 
dım .. 

Bu sözlere Klara da gülmüştü. 

Bir hafta mütemadiyen gaze
teler Mavi gazino mcselesile me§· 
gul oldular. Fakat bu işten hiç bir 
netice çıkmadığını görünce ıuı· 

tular. Esasen Jorjöre ve adamları 
bu hususta hiç bir ıey söylemi• 
yorlardı. (Bilmedi.) 

' 
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Batan deniz altı gemi Cuntart• 

Müddeiumumi Hasan Bey, "Ne 
zafet perükar salonu,, na girdi. 
Her ıabah, daireye giderken ge
lir, tıraıını on senedir alıştığı bu 
berber dükkanında olurdu. 

Haıan Bey şapka:;mı astı, çan· 
t:ısını bir yere bırakıp etrafına bir 
b~kındı. Bet koltuktan bir taneıi 
boştu. Gitti oraya oturdu ve bek
ledi: 

- Saç mı, tıraf mı?. 
Hasan Bey hayretle başını kal

dırdı. Kendisine, ilk defa olarak 
böyle bir sual soruluyordu. Yok
ta ... Evet, bu berber, yeni bir her· 
be:.-di, ken:lisini tanımıyordu. 

- Tıraf, dedi, he.m de çabuk .. 
Geç kaldım. 

Fakat Hasan Beyin gözleri, ay· 
nadan bu yoni berbe;·e takılıp 
kalmı!h. Bu sima, ona yabancı bir 
aima değildi. iri yarı yapılı olan 
bu adamın gö::lcri garip bir s:.ı· 
rette parlıyordu. Bir aralık, ikisi 
de göz göze geldiler ve Hasım B. 
berberin, kendisine docru eğile· 
rek: 

- Müddeiumumi Bey 
dırlar?. 

nasıl· 

Diye hatır sorduğunu hayre~le 
gördü. 

Hasan Bey birdenbire hatırla
mııtı: 

- Lutfü .. Diye mırıldandı, Do
lapdereli LU.tfü .. 

Evet, bu o idi. Hat:rlıyordu. 

Bundan on beş sene kadar evvel, 
ani bir kıskançlık hamlesile ka
rısının bir yumrukta beynini ez
mit, kendisi de, muhakemede o· 
nun idamını iıtE"tmi;ti. Fakat mu
hakeme, Lutfüyü, taammüt olma
dığı için on bet sene küreğe mah
kUm etmekle iktifa etmitti • 
Huan Bey bunları dü~ünürken, 

Liitfü, onun yüzünü sabunlamış, 
usturayı bilemiş, tıraşa batlamı~

tı. Gayet hafif bir eli vardı. Us • 
tura kayıyor, ıakalı alıyordu. Fa· 
kat birdenbire Liitfünün yüzü de
ğiJti ve boğuk bir seıle: 

- Müddeiumumi bey, dedi, 
vaktile benim idamımı iste.mitti
niz. Bereket versin on bet seneye 
mahkum edildim. Yazık değil 

'? mı .. 
Dolapdereli dişlerini sıkıyor, 

adeta homurdanarak söyleniyor· 
, 'du. Sert bir hareketle müddeiu
. mum inin çenesini kaldırdı. Boy· 
nunu g~rerek boğazını tırafa ha§· 
ladı. 
Hasan Beyin beti benzi atmıftı. 

: Şimdi, hayatı bu adamın elinde i· 
ai. Dolapdereli istese, bir anda 

'. onu koyun boğazlar gibi keıebi
' lirdi. Ne yapsın?. Kaçamazdı .. 
: Batı koltukla usturanın arasında 
1 

ııkıtmı§ ka)mı~tı. İmdat çağırsa? 
Bağına?. Yetişene kadar it işten 
geçerdi, hem izzetinefsi buna ma
ni idi. Naçar, ecel teri dökerek, 
ıon dakikayı beklemeğe karar ver 
'di .. 

Uıtura hafif bir sesele sakalı a· 
lıyor, adeta, bu gerilmit boyunda, 
münasip bir yer arıyormut gibi 
dolaııyordu. 

Liitfü devam ediyordu: 
- Seıiniz hala kulaklarımdan 

gitmiyor, "hakim efendiler, diyor· 
dunuz, vicdanınıza müracaat edi
yorum, bu adam masum karısını 

bir Yumrukta öldürdü. Onun için 
en hafif ceza idamdır.,, Ya! .• 
Müddeiumumi bey, idam değil 
mi?· Demek sizin için bir ada
mn hayatı bu kadar ehemmiyet· 
ıizdi. Vakıa ben de karıma acıma• 
mıthm amma, onu seviyordum ... 
Ve kııkançlıkla ne yaptığımı bil· 
meden bu kaza elimden çıktnıt· 
tı ... ı 

lerinin kurtarılması 
Haıan Bey, içinden kelimei ıe· 

hadet getirmeğe batlamıftı. Ar· 
tık kurtuluı yoktu. Bu ölüm ne f e
ci o1acaktı kimbilir?. Erteıi gün 
gazeteler bunu birinci sayfalarına Son zamanlarda Fransız do- lar vasıtasite v" yukardaki bir 
yazacaklardı ve Hasan Bey, belki rıanmasma mensup "Pro'11ete,. kurtarma gemisioden hortum 

deniz altı gemısıoın batması, u•atılmak suret' ! d 'zaltı ge bir dakika ıonra bu dünyadan iL ı e enı • 
dünyanın her tarahnda gene bu misinde kapalı kalanların havasız 

yok olacak.. Karısı, iki çocuğu şekildeki kazaların mevzubabis kalmamaları, boğulmam·iları te· 
yalnız kalacaklar... edilmtsine vesile o!du. Bu ka· min edildiği gibi içerdekilerin 

Dolapdereli Lutfü, ona ıanki zada, batan geminin ve içinde- kurtarılmasının geminin kurtarıl· 
ölümün bütün azabını çektirmek 1 ki:erin kurtarıla:n4ması, bazt kim· masma bağlı olmaması için de 
için gayet yavaı hareket ediyor, selerce "yüzen tabutlar,. tdbiri teknik sabada ehemmiyetle uğra· 
usturayı mütemadiyen boynunda kullanılan deniz alh gemilerinin şılmaktadır. Deoiultı gem;si tek-

uğradı1<ları feci kazaJara karşı 
dolattırıyordu. Sanki katil, tablo- nuile iltisakı temin edilen hususi 

alınacak tedbirleri tekrar lUşün· b h suna son renkleri koyan bir res- tertibatı aiz Ucerelerc, suyun dürdü. Ve bu suretle suyun di· 
sam hissile hareket ediyordu. Bel· altında mürettebatın birer birer binde gömülü kalan deniz altı d 
ki de bundan büyük bir memnuni· gemileriJe beraber, kurtarılmıı den'z alta gemisin en geçmesi 
yet duyuyordu. olan deniz altı ~emileri de ha· ve bunların yukarıya çıkar1tması 

Birdenbire ... Birdenbire Hasan tırlanıldı. yo'undaki bu yeni teşebbils, fev . 

Cuma 
9 EylUI 10 fyllll 

8 Cema.evvet g CentB•6 

GUn dO~ 5,34 
s.55 
ıs.SO 

GUn batı§J 18,!ll 
4,34 

Sabah namazı 4.32 
t2.l I 

ô~le namazı 12,11 

1klndl namazı IS,4S 1s,47 

Akşam namazı 1 ·.aı 
ıs,:J() 

Yatm namazı '?Q,07 20,os 

tmsak 3,ı;o 
s.51 

Yılm geçen ) 2H 

günleri f 
Yılın kalan l 123 
gUnlerl J 

'-. 'fi 
HA VA - DUn sıc:ıkhlt azıııııl 

19 derece olaralt tesbit cdllınlştır~~ 
rUzgO.r mutehavvil stlratle esecek 
serlyeUe açık olacaktır. 

Bey genit bir nefes aldı. Lutfü tı· Batan deniz altı gemilerinin kaJAde itina ile takip edilmekte- BugUn d&1 
r&Jı bitirmit usturayı yerine koy· ~ urtoırılabilmesi , daha ziyade dir. Bunun j:itgide daha mükem· lSTANBUL - 1s d.cn ıo,80 ıı. 1<

11 ~ 
mu,tu. bu gemiler suyun derinliği ziya• mel ve kat'ıyd ifade eder bir dia Rıza ve Belkls hanunnır, ı9.~, 

kurtarma çaresi olacag" ı muhak- e kadar orkestra tango, 21 den_,,.r ~1 
Şimdi yüzüne kolonya ıürüyor, de olmıyan yer!erde battıkları dar Incı, Anjcl, ve Cennet ho.n~ 

bu koku, Hasan Beye can veri· takdirde mümkün olmaktadır. kaktır. 23 e kadar gramofon, 
yordu. Maamafih berber ıöyle· Mese:i bundan on bir sene ev- Fen erbabı, devamlı olarak VİYANA (517,2 m) - 12.~er· • 

veJ, bir Amerika ıı deni zaıtı ge· bu it!e meşgul olmakta, sık sık 18,40 plak, H,10 pırın ııe operc '5 ~ 
mekte devam ediyordu: m si, suyun ziyade derinliği ol- yeni yeni bu 'uş ve düıUnüşlerle konser, 20,80 dans, 21,40 opera. :ı2 

- Doğrusu siz de haklı idi· mıyan !lir yerde batmış ve kur- bu kurtarma aletini mükemmel- ı:er. · 
niz. Bu gibi hadiıelere mini ol· tarı labilmiştir. leştirmekte ve deniz altı seya· ROMA <441

•
2 

m) -
13•

80 pl~ ' • · 'b J b alkl, 18,30 lconscr, 20,15 pıAk, Zl~ ~ 
mak ıçın ı ret a acak ir ceza ve· Batan geminin yü:r:dürUlrneai hatirıi gün günden daha ziyade ser, 22,80 komedi, 28,10 konser. "" 
rilmeli idi. Bu noktadan haklısı· epey uzun süreceği için, dalgıç- • emin bir ha•e getirmektedirler. siki. ~ 

Yalnız N . o b ________ _,_ına~-ı:ııa - BUDAPEŞTE (530,5 m) - ıo·~. 
nız.. ... e ıse.. n eı se· 1111111111111111111111rı1111111,~ııııırı-.ı .. n wmwwww 0 ,, ·.1 

aer, 13,05 koruıcr, 18,2:S konser. 2 ' •• f 
neyi bitirdim, rıktım. Şimdi evli· K H '' v k .. , 3' • t t orkestresi, 21,80 orkestra konseri• • 
yim, iki de yavrum var .. Berber• er J m an anım a ı '' e orkestrası. ve cazbnnL ! " 
lik, kalfalık ediyorum. •ıı:m•wi3'1Aerılll!l*lllRC!ictCl*llD•••••••••mi•mK* ili••••• OSLO (1071,4 m) - 19 ptr.1<. ~ 

Hasan Bey şapkuını giymif, musikisi, 21 tiyatro, 22,ıo konser. 
(Üst tarafı 1 inci sayfada) alakasını anlatan bir ağız ki, ora- fit musiki. ~ı<t 

kas:ıya tıraı paraıını veriyordu. dell" 
etmiıtir. Keriman Hanımın yanın· dan hakiki Türk hanım kızının HOSKOVA (l304 m) - 14 t ,.ıJ 

Liitfü, elinde furça üstünü süpürü- 20 muslld, 11,10 muı:lltl, 18,10 nıı:J;% 
yor: da babası Halis Beyle müıabaka· masum sesini işitiyorsunuz. musiki, 20,10 musiki, 22,55 kızıl ~ ı 

yı hazırlıyan muharrir arkadaşı • Abidin Daver bey haklıydı: VAR'.}OVA (Hll m) - 13,45 1'1% 
- Şimdi, diyordu, bu dükkan· mız Abı"dı'n D"ver Bey Ş d k d 1 1 plAk, 16, ıO pl1k, 19,20 muslld, ı:,,1•,"" 

ı .... im iye a ar kra içe aeçi enle - ~ 1" 
da ça.lı!mağa batladım. nşaalah orkestra, 21,55 konser, 23 dıınS, "~ ı'ı 

bulunuyordu. Keriman Ha- rin, bu aıPrilmeden sonra az çok y "' bundan sonra benim mü~terim o· --:r KôNtavusmR HAVZEN cı ~" 
l S

. mm kraliçe intihap edil • gösterdiği tavır değişikliğinaen 7 jimnastik, 7,15 konser, ıa plAI<· '~ .... 
uraunuz. ızi menun etmeğe ça· d" y. .. d b . l b l T k o ,-_ 
lışırrm .. Gene buyurunuz beyefen-

1 
ı~ı gun en ::rkı std~n uh gknkzetde- ür iyeye dünya güzelliğini geti- 1 7,80 konser, 23,10 musiki, 24,5 ,t 

d' en tarafından en ı a ın a ren muhatabımızda eser yoktu: PARle ( 1':'2':) m) -'52o rrraJI' 
ı.H. B L"tf" .. l' b' ı yapılım tnkdirlca rane neıı.riyattan ser, :?1,H musahabe, 22,so koıısef' asan ey, u unun e ıne ır 3' - Niçin deği§eyim, efendim? 

yirmi bet kuru~luk sıkıştırdı ve: dolayı çok mütehassistir. Bundan Diyordu. Evet, niçin değişsin ve 

T b.,. d d' 1. . dolayı tahassüsünü gaz~e idare • nasıl değitebilir? O bir ruh, yara-
- a ıı, e ı, gene ge ırım . . h 1 .. b' . 1 'f d 

H ı b. d l k ane erını ızzat zıyaret e ı a e dılıt istidadı idi ve muhakkak 
em namuı u ır a am ve ço u k . . k d' · · T" k' 

k h'b' ld ., k etme ıstemış, en ısının ur ı · Keriman Hanım Büyük Gazinin çocu sa ı ı o ugunuza pe mem . . y. . 
ıd d .. d f ·ı t yeye temın ettıgı muvaffakıyetı iıtedigy i gibi faziletin de Ecesi ol· 

n.•..ın o um, unya a azı e ve 
k . . l d' ş· d'lik en samimi takdir edenlerden olan mak istemitti. 

namuı ço ıyı §ey er ır. ıın ı 

Allaha ıamarladık, daireye geç (V AKl
1
T). 1 .da bu maksatla ziya· V AKIT gazetesi füphesiz dün 

kaldım.. rete ge. mıştı. teşeJckürlerin en güzelini Keri • 
Haaan Bey, kendini sokağa dar Kerıman Hanımın V AKIT man Hanımdan almııtır. Buna 

attı. Fakat artık onu "Nezafet pe· Yu~duna geldiğini görenler ve ha· mukabil kendisine dün ziyareti -
rükar salonu,, nda görmek kabil berıni etraftan alanlar matbaayı nin hatırası olarak İntihap günün 
olmadı. doldurmıya baılamı,lardı. Ziyaret den beri ve bütün seyahati müd • 

saati matbaamızda basılan (Ha • detince ·hakkındaki intibalarla do 
BER) gazetesinin de ne§rİ ıaati • lu olan Vakıt nüshalarından sure
ne tesadüf ediyordu. Bu münue· ti mahsuıada ciltlettirdiği bir kol· 
betle matbaa müstahdemlerinin is lekaiyon hediye etti. Bu sırada 
tikbaline, gazeteleri uıl okuyucu· içeriye (HABER) i basan büyük 
lara yeti§tiren bu çalııkan züm • makinenin i§leme sesleri geliyor· 
re de muhabbetli tezahürlerile it· du. Keriman hanım alaka göı • 
tirak etmiş oluyordu. Keriman terdi. Kendisini hali koridorlar • 
Hanım idarenin kabul ıalonuna dan ayrılmıyan kalabalık arasın • 
kadar alkışlar içinde ııetirildi. dan makine daireıine geçirdik. 
Sevgili ziyaretçiyi Batmuharriri· Makine dünya güzeline karşı de -
miz ve ur.ıumi müdürümüz Bey- mir hatmetile işledi ve HABER· 
le yazı ve idare erkanı kabul İn kendi ziyaretini yazan sayısını 

Kurultaya aza ol
mak için müracaat 

eden zevat 
lıtanbul, 8 (A. A.) - Türk 

Dili Tetkik Cemiyeti Katibi U • 
mumiliğinden: 

Eyl61 sonlarında toplanacak 
ilk kurultayda aza olmak arzusu 
ile müracaat eden zevatın isimleri 
ni neıre devam ediyoruz: 

Ali Muzaffer Bey, edebiyat fa
külteıi reiıi, Agah bey muallim, 
Bedroı Zeki bey, muaJlim, B. A
talay bey, Aksaray meb'usu, Dr. 
Hakkı Şinasi pafa, Edip Serden -
geçti, hukuk doktoru ve agrejesi, 
Filorinalı Nazım bey, sabık Gümü 
tane vilayeti mektupçusu, Fuat 
İhsan bey, muallim, izzet Melih 
Bey, Haıene Sabri hanım mual • 
lim, H. Fehmi Bey, maarif veka • 
leti kütüphaneler müdürü, Halil 
Nimetullah Bey, Darülfünun mü • 
derriılerinden; Hafız Cemal bey 
doktor; Hüseyin Cahit bey, edip; 
Kemal Emin Bey, muallim; Mah· 
mut Yesari bey, Cümhuriyet mu
harrirlerinden; Miralay Emin Bey 
61 inci fırka piyade liva kuman· 
danı, Muhıin Bey, lıt. Ticaret 
müdUril, Necip Bey, muallim ye 
muharrir; N. Uğuı beY., muallim; 

ettiler • Gazete erkanına bura- k d en iıine taze taze takdim etti. 
da da tanıdık, tanımadık bir Dünya güzeli VAKiT, HABER 
çok ziya.retçiler katıldı.. Be· kıt' aıındaki gazeteleri beğeniyor
riman Hanım bir ağızdan ve du. 
yeniden tebrik edildi. Keriman Hanım gazete idare-

Gazeteciler Keriman hanıma haneıi olarak bu son seyahatin • 
dünya güzelliğini hediye eden ec· de yalnız Pariste netredilen Pöti 
nebi hakemlerin temyizini 
temin eden süzgün cazibeyi, tim· 

Jurnal idarehanesini ziyaret et -
mitti. 

di daha yakından görüyorlardı: Şimdi de kendi memleketinde 
llk mülayim bakıtında nasıl kendiıinin dört bet renkli resi.m-

olup da pırıldadığı ve pırddayıti· lerini baao.n makineyi ve bu ma
le bakanları naııl teshir ettiği an
laıılamıyan gazal gözler! hisse • 

kinenin saatte yirmi bin bsan sü 
ratle nasıl itlediğini görüyordu. 

diyorsunuz ki, temiz bir ruhtur. ve bunda da geri olmadığımızı 
Gene içinde bir an anlıyordu. 

hiı kamaştırıcı bir 'İmJek Artık koridorlarla epeyce u -
çakan ve size gülü.m:semenin gülle zun ıüren merdiven boyu, V AKIT 
............... --...................................................... ~tmlll 

Salah Cimcoz bey, İstanbul meb- Yurdunun methali ve bütün cad-
usu; Srtkı bey darülfünun edebi • de battan baıa kaplanmış, kesif 
yat fakültesi batkitibi, Ziya Nuri bir kalabalık matbaamızın onu· 
Pata, doktor, profeaar; Nazir bey ne toplanmı§tr. Cadde geçilemez 
mühendis. bir hal almıttı. Uzaktan bu ka • 

Yaran y.~ 
lSTANBUL - 18 den 19,SO 1 !)lll" 

kcstra, 19,30 dan 21 c kadar tııtl 

Bey ve arkadaşları, 21 den 22 );el' ~ 
orke.stra, 22 den 23 e kadar graıtl~ 

VİYANA (517,2 m) - 12,30 e1l 
45 Offenbah, Ponçlelli ve Bcllinid f' 
lar, li,55 askeri konser, 20,10 
musiki, 23,ı5 dans. ıl 

ROMA ( H 1,2 m) - 13,30 pııJ'• 
l!lkl, 21 p!Ak, 21,45 opera. 5 

BUDAPEŞTE (ri50,5 ın) - ı0•!ıl 
ser, 13 konser, 14,05 Balalayka ıc;,o 
senfonik orkestra, 21,45 konser. Z ' 
konseri. r 

OSLO (1071,4 m) O 17,45 !<O~ 
mu&kl, 22,85 musiki, 23,45 dan'· ~ 

MOSKOVA (1304 m) - ı :s,::O ~ Jd> J' 
10 muslld, 18,10 mu.siki, 19,10 xnuF 
mustl:I. ~ıı 

VARŞOVA (1411 m) - 13 • .t5 l'~r/ 
pltı.k, 16,10 plrık, 17,05 p!Alc, ıs ~~ o6 
dans, 20,30 musiki, 21 konser, 2 '~ 
ser, 23,05 kon.ser, 28,50 konser ~~ -), 

KÖN1GVüSTER HA \'ZEN (lııJ• ~ 
7 jimnastik, 7,15 konser, 13 ,p p 
konser, 21 musiki, 23 Bcrllndeıt 11 

musiki. ıJll,ı . .I 
P AR1S (172::i m) - 20,10,, ~6 JıO"' 

edebi mUsahabe, 21,30 haber, .. ı. 
22,80 pırın. 

,,iç 
labalığı görenler ve hlllk•~,1~~ 
toplandığını anlıynınıY~ ııl' 
toplantının sebebini tele 

0 

ranlar oluyordu. ·te ~iJ' 
ob• ·ç~ 

Keriman hanım otoJJl 1,1 ı ·~ 
lükle ve yolunu kesen alk•:_.. i~1 

de girebildi ve gene a~kıt , 
de matbaamızı terl:ett1

• el ıı ı0 , 
t~ e ~ 

Keriman hanım ıııu . ti ol ( 
rulduğu gibi sineilta a~:• ııı"~'1ı 
yı hiç düşünmemiştir. 1

'. 0 15"" 1 . I G etecı ·· ıı' rır ar cadaşm: - az diJ 4 
• • • b " nlerde l\J) 

a tavsıyesmı u gu . 't b" 
güzeli için biz iizücü bıt 1 ·ıı' 
ruz! tııt1 

eY' t' 
Keriman hanını &Oll ~deıtle ;,ıı 

de yalnız Kopenhaga ~ JıJ' J( 

ğinden dolayı eseflid~f· · ed~,., 
h l tela ı tV' 

olursa, bunu der a . . dı~fe · 1 
. B b l d' eııoııı tır; ursa e e ıy ıııiite .jj ' 

den pek memnun 'Ve 11•
1 

_.,.,,. 
· ece. fakat icabet edeınıY 

lı>:or. / 



Dem iryolları llAnlan 1 

11111~lremi~in bir senelik balıkçı mu~ambası ihtiyacının temini 
•nlı vele ıle bir müteahhide ihale edilecektir. Taliplerin şeraiti 
re 1~•k ve muayyen olan güne kadar teklifatta bulunmak üıe-
111 .9·932 pazartesi günü öğleye kadar Haydarpaşa mağazası-

lll6racaat1ar1 ilin o!unur. (4662) 

tdil~· P,. daki Şimendifer mektebi talebeıi ihtiyacab için tedarik 
k ıp ahıren mektebin seddi dolayısile bir kısım el~e kalan 150 

k!İe kadar sade yağ, kuru üzüm kırmızı biber, ve saire g ibi 4 
;. erıak bilmüıayede satılacaktır. 

14 ü~ayede 15. IX. 932 tarih ine müsadif perşembe günü saat 
li. ~ ıcra kılınacaktır. Talip olanların tayin edilen gün ve saatte 

· nıağaz11ına müracaatları ilan olunur. (4663) 

ıa;~yd~tpaşa geçidinde bulunan 188 No. lı dükkan aleni mü· 
l&.; c ıle ve bir sene müddetle icara verilecektir. Müzayede 

l'ıli ~3~ tarfüine müsadif pazar günü saat 15 te yapı lacaktır. 
ı.. p erın tarihi mezkürde işletme rv. üfettiş :iğinde hazır bulunma.. ,, ı · 
.... aıımdır. Bu hususta fazla malumat almak istiyenler Haydar· .... ,. .... 
15 k ~ar müdürlüğüne muracaatla buna müteallik ıartnamelere 
ak llruşluk pul yapıştırarak imza etmeleri ve 200 lira teminat 
'•tç'~ile müı;ayede günün:!e işletme makamındıt hazır bulunma· 

1 
•lln olunur. (4658 

l WWWL._,, __ __ 

l() ~mit_ büfesi aleni müzayede ile icara verilecektir . Müzayede 
~~ Ylut tarihine müsadif salı gün;i saat 15 te yapılac1ktrr. Tı:ı· 
b'1ıı" tarihi mezkfr da Hayciarpaşa iş letme Müf,.U:şliğinden hazır 
d,t llrnahdırlar. Bu hususta faıla molümat almak isteyenler Hay
ht~aşa \re izmlt istasyonlarına müracaatl arı ve buna müteallik 
ltıaı~loıelerle 15 kuru şluk pul vapıştmp ihzar etmeleri v~ 40 lira 
'-ıulnat akçesilc müz3ycde gününde iş letme nıal<amında haıır 

llnıaları ilan olunur . (4702) 

t&p~J~tem ız. ıç in pazarl ıkla satın alınacak o '.an 9 kalem ok"ijen 
•t ~rırıe mahsus mus:uk, demir levha, otoj ?n için çelik, piriuç 
lb1ah 'k.ır kaynak telleri, 140001) adet rakam! ı işaret çiv,si gibi 
S>a telıfn?cinı malzemenin paıar:ığı 12·9·932 tarihine müsadif 

lartesi .. - - d . ı. 1 - d ı· ' . llıt k gunu magaıa a ıcra r.;ı macagın an ta ıp ıerın }'evmi 
f;'lt" Urda aaat 9 dan 11 c. kadar is batı vüc.ut ederek tahriren 
dahi~errne! eri, bu baptaki malzem~nin müfıedat listesi ~ağaza 
İçin nde •sılmış olup nUmune getirilmesi icap eden malzeme 
\taki P~Zar!ılc günü nümunelerinin beraber 2etirilm r. si, nllmuoesiı 
'--

0 
•ealc teklifler;n kabul edilmlyeceği ilAn olunur. (4709) 

Ankara afıa 
Baş r. lühendisliğinden: 

l,~1 - Bedeli keşfi (22893) lira (j) kuruştao ibaret Ankara· 

·--~ 1 t•t .it 1 yo'unun Aya~ - Beypau.rı kıaımları arasında (15574 m) 
~ t;-r,-kapah :ıarf uıuln ile münakasaya lconulmuıtur: 

Y~t [) ~ Yevmi ihale 26 9.932 pazartesi günü saat (J 5) te vila· 

3 
"'mi encümeninde yapı1 acaktır. 

oı,11 - Talipler münakasa kanunu mucibince bedeli keşfin 11 
0 7,5 

k,1 U 7t 7) lira (3) kuruş '.uk teminat me',tuplarım ibrazla müna · 
\V• İftir;1k edebilir!er. 

h,t U - Keşif, şartname ve sair evrakını tetkik etmek istiyenler 
~ndisliğe müracaat edebilecekleri ilin olunur.(4554) 

~ariciye Vekc3ı .eti mubayaa 
v. Komisyonundan: 

t'iip t .. iletimiz ıçin )3.8.932 tarihinde mübayaaıı mukarrer olup 
~ttı ıubur etmiycn 130 ton kok kömürünün ihalesi 1 S Evhil 932 
t,lip~llı.be günü saat 16 da kapalı zarf uıulile icra edileceğinden 

~~b~i•n,.!~:~n~°:~~s~~:~ almak üzere her gün LevaZJm ve lstanbul 
~ğüne rnuracaatları. (43J9) 

TÜRKİYE i 

VAKiT 

B o R s A 
8 Evmr 1932 

Nukut (Satış) 

Kuru..!_ı Kunı§ 

2n t . Franrıır. 171- ı Şilin Av. 2:-
ı Sterlin :'43- l Pezeta ı :-

ı Dolar 2 16, -! ı Mark 50-

20 Liret 21 - ı Zolotl z.ı-

20 !. Belçika 40-
l Pengö 32-

20 Ley 25-
20 Drahmi 30-

20 Dinar 20 l8'1trc ~43 -
:'O-

ı Çcnroııeı: 
20 I..eva 27- 1 Altın lll!6-

l Florltı ss- ı Mecidiye 36-
20 Kuron Çek 12 ı- 1 Banknot 237-

Çek Hatları (kap. sa. 16) 

P arla 12 06 Prat I~ QS 
Londra :'3C: - VıynnR 4 0475 
Ne• l'°OTk 0472 Mııdrlt 5 Si94 
Mlll D6 Q.2.i? ~rlln 1.9925 
BrUkael 3 40<14 Vnrvo,·a 4 21 75 
Atına i5 rıı Pc~tc 3.6731 
Cencvte ~ 4425 Bilkre~ 79 45 
SofyA 66 3? 13elgrııt 30 33 
· ·stcrdam t. l:':iO Mo~kove 109!?;"5 

Esham -----
ı, Batıkuı 19,95 Tcrkoa 28-
Anadolu lQ,ıı5 Çimento .Ar. 10,50 
Reji uo Ünyon Dey. 2190 
Şir. Heyriye 1450 Şark Dcy. 250 
Trıımva·• 4550 ·ıya 2-
U. Sigor ta t12 Şarl 95-
- ~mo:ıU 2 ı.:s 1 True!o:n 1555 

---
istikrazlar Tahviller 

.Ist.. dahlll 96.25 1 Elektrik 
Şark D.yollan 4,30 Tramvay 4 92" 
D.MuvahhJdo 57,75 Tünel 1850 
Gümrüldcr l'if() Rıhtım 18 
Saydl mahl 4ro Anadolu l 33.50 
Bağdat 450 .Anadolu 11 33.50 
Asl~r.rlye A. Mümessili ~l.-

Alemdar z. Mehmet 
vapuru 

Mü,Lerilerine azami sühulet ve 

eıyalara fazla dikkatle rağ· 
bet kazanan 

Bülent 
VAPURU 

doğru sefer yap:ırak 11 \'deıle l J Eylul 
932 Pazartesi gunu beroıut:ıt iskeleler 
ıçın } uk, }"Oku alarak 1\ nradenizc hı· 
rel\et edece!\. Acentası ; A l!ıye Han 

No ı T el 21 037 

Istanbul Yedinci icra memur
murluğundan · Beyo~lunda Hü
seyin ağa mahallesinde tarla ba
şı caddesinde eski 138 ve 
140 yeni 146 ve 148 N. lu 
hanede mukim iken halen 
ikametgahı mechul bu:unan Mat· 
ma:ıel Otieli Haftere. Eram Ko
laçyan efendinin zimmetinizde 
alacağ-ı olan mebaliğin temini 
ıımnında hacz olunan balada 
yazılı hanedeki hisseniz tarihi 
ilandan itibaren üç gfin zarfında 
borç verilmediği takdirde usulen 
paraya çevrileceği malum ve sa
bt ihpa"ı makamına kaim olmak 
Ozere ilanen tebliğ olunur. (4108) 

Savıfa 11 

İnhisarlar Umumi Müdürlüğünden: 
Çamaltı memlihasından veya Foça anbarlarından K aradeniz, 

fatanbul ve marmara Akdeniz sahillerindeki anbarlara 3J Mayıa 

1933 tarihine kadar sevk edilecek takriben ( t 5000 t- 5000 + 10000) 
Ton tuzun nakliyesi hakkında kapalı zarf usulile yapılan müna· 
kasa neticefenmemiş olduğundan bu nakliyat hakkında yeniden 

pazarlak yapılacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere hergün 
ve pazarlığa iıfrak etmek üzere ( % 7,5 teminatlarını hamilen 

(11·9·932) pazar günü saat (14, 1-2) da Galatada Mübayaa Ko· 
misyonuna mUracaatları. ( 4529) 

Artvin vilayeti Nafıa 
Başmühenclisliğinden: 

16550 lira 97 kuruş bedeli keşifli yedi adet köprünüü tami• 
rat. kapalı zarf usul ile 15· 8· 932 taıihinde ihale edilmek üzere 

müoakr saya çıkarılm,şh. Münakasa müddetinin hitammda vuku 
t:ulan teklifat haddi layık ·görülmediğinden kanununun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası mucibince tamiratı mezkurenio pazar· 

hk suretiyle l 1·9-932 pazar günü ihale edilmek Ozere yeniden 
münaknsaya vaı'ına karar verilmiştir. T alip lerin şeraiti öğrenip 
pazarlıkta bulunmak üzere yevmi mezkiirda saat on beşe kadar 
Artvin Nafıa Başmühendisliğine müracaatları ilan olunur. (4660) 

lstanbul dördüncü icra memur· 

luğundan : Tarla baıında altın 

bakkal sokağında 38 numaralı 
haneye dairemizce vaziyet edil

miı olduğundan iıticarına talip 

olanların 931-323 dosya numa· 
rasiyle mOracaatları ilin olunur. 

(4110) 

Türk 

Fatih Malmiidlirlüğtlnden : 

F atib MalmüdfirlUğü aklimile 

şuabah maliyesinin odun ihtiyacı 

]85 çeki ve on ton kok kömO· 
ründen ibarettir. itaya talip olan
lara 10 EylQl cumartesi g6n0 
saat 1 O da milzayede •e ihale 

komisyonuna müracaatları: (4675) 

Zerinin en 

büyük vazüesi 

nedir 

Çocuklarını 

Ohalde derhal 

Tutumlu VE 

Muktesit ·----· Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankası daa· 

n l tn ıı 
.... 
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= .. ğ •. :: Urolo r: Ana sınıfı - ilk kısım ·Orta ve Lise sınıfları 

ii Dr. Hakkı Rilştil ii Kayıt için her gün mektebe müracaat edilebilir. Orozdi Bak ~~ idrar ve TenasiH yolları birin- ii11\•••••••• Telefon: Bebek 210 
ii ci sınıf mütehassısı "PARIS,, Hı• -
i! den Diplome ii ~=======» Kız ve Erkek· L6ylt ve Nehari c=====~~ 
füstik!Al Caddesi Yıldız apartıman No 322i! 1 tı••ı .a.ı LI 1 
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r ' 

HALiHAZIRDA 

~~ ::~·~!~~~~•~oİs. I 
BEŞiKTAŞ 

Dikiş Yurdu 
Talebe kaydın:ı başlanmıştır. Biçki, 
dikiş, n:ıkış, ~:ıpk3, sun 'i çiçek, kumaş 
boyalan ile resim ve tezyinat, Biroğ
rafi öğretilir. Tasdikli şahadetname 
verilir. Sergi l 5 ey!Olde açılacakttr. 
Serbesttir. 

Akaretler No. 64 (4112) 

Meccanen sUnne\ 
Sirkecide Beşir Kemal ecza

hanesi karşısında Sünnetci Halil 
zade Ahmet Mehmet Bey pazar
tesi ve perşembeden maada 
günlerde fıkaraya meccanen sün· 
net ameliyesi yapmaktadır. 

TeJ : 23755 (4057) 

Papağan 
Mürekkepleri 

Türkiyede imal edilmiı en 
birinci mürekkeptir. Bilumum 
kağıt Ye kırtasiye mağazala
mıda .. 

Amili: Meliha Muhil 
Adres G:ıl:ıta, mumhane caddesi 

Galata ilan 

Kirahk 
Sirkeci Şahinpaşa karşısın· 

da 30 numaralı dokuz odalı ıa
bık cihan oteli ev veya otel için 
kiralıktır. Taliplerin altındaki 
bastoncuya müracaatları. (4087) 

1 ,ııı---• Urologue ---••I 
Dr. FE YZI 

1 
Böbrek, mesane, idrar yolu 

hastalıkları mütehassısı 
Beyo~Iu, I~tiklAl caddesi Elbamra 
aparttman No. 3 Hergün öjtleden son-

ra. Tel. Beroğlu 28:i5 --• 

Tashih: 
Bakırköy 
Malmttdilrlfiğilnden: 

8 Eyliil 932 tarihli "Vakit,, 
gazetesinin 10 uncu sahifesinde 
intişar eden (Cak11köy Malmii· 
dilrlüğü) ne ait kiraya verilecek 
emlikten ayni ilanm yedinci 
ıabnna (senelik icarı 480 lira) 
olacak iken sehven (580) lira 
olarak gasterilmiştir. Tashihi 
keyfiyet olunur. 

==: • ._.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==: 
H Göz Hekimi n 
q Dr. Süleyman Şükrü H 

1 Birinci smıf mütehassıs i! 
(BabıAlil Ankara caddesi numar:ıı 60 i! 

==--===::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Istanbul ikinci icra Memurlu

ğundan: Mahcuz hane eşyası 
17-9-932 Tarihinde saat 17 den 
itibnen Bakırköyde Cevizlikte 
Rayhan sokak 44 N o. lu hanenin 
önOnde satılacağı ilin olunur. 

Kadın ve doium hastahkları 
Mütehassısı 
Doktor 

Hüseyin Natit 
TOrbe, eıki Hililiahmer binası 

No. 10 Tel. 22622 _ 
1 

ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 
BUtUn Sınıfları mevcuttur. 

Çok Ucaz rıatıar Kayıt muamelesine başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba gUnleri saat 10 dan 18 e 

kadar mUracaat olunablllr. 
Şebzadebaşı Polis merkezi arkasında 

'-=========» T&lefon 22534 c======::::" 
•••• Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz ••••• Ankara caddesinde 

lsmarlama emiseler 2 O iira~an ~831ar Kiralık Odalar 1 
&. Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak için V A1'1 

Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur. 
••••• Eminönü. Kazmirci Ali Riza müessesah ••••• ' yurduna müracaat. 

Cildi 
bozmayan 

yeg:lne 
TUALET 

... ... ... ... ... 

Saraçhane Başında l\lünir Paşa konağında 

Leyli • Nehari • Ana • ilk - Orta - Li•e • Kız - Erkek 

Hayriye Liseleri, 
Maarif VekAleti celilesir.in 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere tamim edildiği Uıere rrs'

. muadeleti rasdik edilmiş olan mektebimizde talebe kaydına başlanmışur ECrıebt lisanlıırına ilk sınıflardan itiba'~ 
başlanır. Nehart talebe mektebin husust otomobil ve otobüslerile nakledilir, Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kW 

muamelesi yapılmaktadır.Talep vukuanda posta ile tarifnamegönderilir. Tel. 20530 

·-============:=::======-.::= U m u m K ı rta s ı· ye c ·ı ı ere ======================--===· :::::::::::::::::::::::::::: ı::::::::::::::::::::::::···· 

ve mektep kooperatiflerine 
:::ı· 

------------- ::: Türk Maarif Cemiyetinin 
······················-···············-·--··· . . 
'--·· .. ~-~ .. !.~.~-~-~----·.J 

::: .... 
:::: . ... .... .... .... .... .... 

Tosya askerlik şubesinden isi! 
aldığım askeri vesikamı za vi et

Mürekkep, Zamk ve Kolaları 
P ı .R Ç 1 N .ınürekkep fabrikau ıt.ceııtalığında aatılmUtadır. 

l•tanbul: Yeni Postahane arka•ında Dl L S l Z ZADE Hanı No. 2 tim yenisini alacağımdan eski-
sinin hükmü olmadığını iJan 
ederim. (4114) 

Büyükdere ça}ırbaşı gazi Ha
san paşa hanında mukim ve 
Tosyanın Küsen karyesinden ağ· 
lamış oğullarmdan 318 doğum-
lu Ahmet oğlu Ali • 

• Mührümü zayi ettim yeni· 
sini yaptıracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur - Bahriye kolağa· 
hğından mütekait Ismail Hakkı. 

1 Askeri Fabrikalar lllnları ) 

Kmkkalede hartuç imlahanesi 
inşaatı 

1160:l lira 94 kuruş bedeli ke
şifli olan yukardaki inşaatın ka
palı zarf suretile 8-10-932 tari· 
hinde saat on beşte ihalesi ya
pılacaktır. Taliplerin şartname 
için her gün öğleden sonra; mü· 
nakasaya girmek için de o gün 
teminat ve teklifat ile müra·' 
caatları. (4707) 

• • • 
~500 ton lavamarin kömürü 

5'00 ,, kriple kömürü 
Yukardaki malzemenin kapalı 

zarf suretile 12-10-932 tarihinde 
saat on dörtte ihalesi yapılacak
tır. Taliplerin şartname için her 
gün öğleden sonra, münakasaya 
girmek için de o gün teminat 
ve teklifat ile müracaatı. (4706) 

1,5 ton Ferro krom 
1 ,, Nikel 
1 ,, Ferro volfram 

250 Kilo Ferro vanadyum 
250 ,, Kabalt 
250 ,, F erro molibden 

Yukardaki malzemenin kapalı 
zarf suretile 19-11-932 tarihinde 
saat on beşte ihalesi yapılacak
tır. Talipleri şartname için her 
gün öğleden ronra, münakasaya 
girmek için de o gün teminat ve 
teklifat ile ml1,acaat1ara. (4708) 

----····-····-··········· .. ······---·-·--·----- T 1 f 24118 ............. :·· .. ••••••••••••••••• .. ••••••••••••••• .. . • ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::======--== e e on: ::::::-.::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· -·-·--·· .. ·-·----·-··-- ......................... -......... -.................... . , 
Müzeler Umum Müdürlüg~ ünden: Istanbuı oçuncu icrasınd'1" ~ 

borcun temini için mabcol ~ 
Asarıatika Müzeleri Umum Mildürlüğü Dairesinin parka nazır 

cihetindeki istinat duvarının yıkılmış olan aksamınınm tamiri için 
Müzeler Mimarlığında mevcut bulunan keşif ve şartnamesi veç· 
hile kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiş ve (15-Eylul-932) 
tarihine müsadif perşembe günü saat (15) te ihalesi mukarrer 
bulunmuş olduğundan taliplerin keşif ve şeraiti öğrenmek ve 
yapılacak tamiratı mahallen görmek üzere cumadan maada her 
gün Asarıatika Müzeleri Mimarlığına müracaat edebilirler. (4302) 

Müzeler Umum 
Müdürlüğünden: 

Topkapı Sarayı Mnzesi Hazine dairesi ile Bağdat kaşkiinde 
ve Asarıatika müzesinde ( Çinili Köşkte ) yaptırılacak tamiratın 
Milzeler Mimarhğmda mevcut Uç adet keşif ve şartnamesi veç
hile aleni münakasaya vazedilmiş ve (15 • Eyhil -1932) tarihine 
müsadif perşembe günü de saat (\6) da ihalesi mukarrer bulun
muş olduğundan taliplerin ayrı ayrı bulunan keşif ve ıeraiti öğ
renmek ve yaptırılacak temirah da mahallen görmek üzere cu
madan maada her gün Asarıatika Müzeleri Mimarhğına mllracaat 
eylemeleri ilin olunur. (4301) 

inhisarlar umum müdürlüğünden 
Mecidiye köyü Likör fabrikası için 20 adet Likör kabı satın 

alınacaktır. Taliplerin liste ile ıartnameyl görmek üzere 
herifin ve pazarhğa iştirak etmek üzere yiizde yedi buçuk te
minat akçesini hamilen 15 eylul 932 perşembe günü saat (lS)te 
Galatada Mübayaat komisyonuna müracaatları. ( 4617 ) 

Büyük Tayyare 
ıs. ilncil tertip 

11 Eylül 1932 

Piyangosu 
2. inci keşide 

dedir 

Boyn i~romiye J~,ııı liro~ır 
Ayrıca : 15.00D 10,000 Liralık Büyük 

ikramiyeler ve 20.000 Liralık 
Bir Müklfat Vardır. 

paraya çenilmesine karar ~ 
miş olan Viyana mamulatı 1.. 
dresuvar, masa ve 6 ade!~ 
daliye 14 eylül 932 tarı.;; 
Sandal Bedestanında birioC• ~ 
arttırma ile satılacağındaO I 
lerin mahaJlinde memuruo~jO) 
racaatları ilin olunur. (4 

VAKI'f 
Gündelik Siyast Gazete ~ 

Istanbul Ankara Caddest, V JJ{ff 

Telefon Numarel•rt 
Yazı l§leri telefonu: US'7f 
dare telefonu : Ul71 

...... ~ 
Telgraf adresi: Istanbul - y 

Posta kutusu No. 6' -Abone bedelletl ı 
ı:PJ'" Türkiye 
~· 

Senelik HOO ~oO ,, 

6 aylık 750 J.4:S0 ,, 
3 aylık 400 saO , 
ı aylık 150 

~ 

llln Ucretlerl ı ~ 
Resmi ilAnlarm bir aattrı ıo ,, 
Ticari UA.nlarm bir satın ız.5 ' 

Ticari UA.nlarm bir aantıoıl 25 ..... 
KUçUk lllnlar : ,,.ı; 1 
ın;deıası 30 ıki d;la.ı 50 oo 

dört defası 75 ve on dclaat 1~.,a Sil 
Uç aylık muı verenlerin bir ~ 
nendir. Dört satm geçen U edili'· 
satırları beıı kuruştan beB&P 

Fabrikası: 
Istıınbal, Beyazıt 


