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Siyasi 
Müsteşarlıklar 
Birkaç ıenedenberi zaman za

..._ gazete sütunlarına sızan bir 
llJia vardır. Bu şayia Vekalet
ler.le siyasi müsteşarlıklar ihdası 
;-lesidir. Şayia çıkıyor, fakat 

Yat sahasında bir teıebbüs 
ttlclini almadan bir müddet son
ra unutulup gidiyor. Bununla be
'•ber bu mevzu bilhassa bizim 
:'~leketimiz için ehemmiyetle 
L~~ık olunmağa değer mesele
~en biridir. 

b· Siyasi müsteşarlık ihdası fikri 
'Zde iptida meşrutiyetin ilk se· 

llelerinde de mevzuu bahsolmuş
~· O vakit bunlar, şimdikinden 
d ~amen başka maksat ve şerait 
••resinde ortaya çıkmış idi. 

Yani meşrutiyet inkılabını ya
~an ittihat ve terakkinin genç un
•urfa.rmı bu unvan altında iş ba
tna geçirmek isteniliyordu. Fa-
•t ba tasavvur tatbikat dere

'eıine kadar ilerliyemeden ara
h otuz bir mart isyanı girdi. 
~an bastırıldıktan sonra inkı lap 
l'urlarının mevkii daha ziyade 
,.vetlenmiş oldu. Siyasi müste
~ar ııfatile nezaretlere getiril-
.,_ le. istenilen unsurlarm doğru
,.... doğruya nazır olarak kabi
~Ye girmelerine imkan kapısı 
·~ldı. Tabii ondan sonra siyasi 
~•teşarhk fikri de arbk manası 

IDıyan bir proje halini aldı. 
Y~CldHC' o 

ce, dediğimiz gibi temameo 
kadır. iş başında bütün kuv· 

ti ile bir cümburiyet ve inkı-
1> hükumeti vardır. Bu hüku
~t ile parlamento arasında 
,rıı bir ittihat bulunmaktadır. 
~•enaleyh bu vaziyette ihdas 
~lecek ıiyaai müsteşarlıktan 

ksat sadece işi çok olan ve
letlere bu vekiletlerin vekil-
til e ahenktar bir surette ve 
~1YYeıı direktifler dairesinde 
~ ~•bilecek yardımcı arkadaşlar 
l'ılrııe o o d 1 A 

sı, aynı zaman a par a· 
t~t~da yeni rejim için faali· 
erınden istifade olunabilecek 

~tların yetiştirilmesi olabilir. 
. akikat halde bizim memle
lllizdeki vekiller başka mem
etıerdekinden daha zor bir 

Mehmet Asım 
<Alt taralı 2 nci sayıfada) 

$.:nus;;wiuuıııııımııııııımıınnınmınııınııııımıııı 
'4 ••••• q ••••••••••••• 'tteııkada pa1a nıabu-

dunun sukutu 
'J1lraı 

..__ Yapılan son relslcllmhur ln-
~~euceaı paranın kuvveti hakkm

erı ırrsınııtır. Bu memlekette 
,ve büYllk sanayi tcşebbUslerlne 

,lltt~et 8etınaye sahipleri Hoover'in 
ttııı "alttttırkasına mensuptur. Onun için 

... llııı)o 01clugu gibi aon fntihabatta da 
•• ııerıe ı.... , 1 r ve milyarderler kasaları· 
"l llıU '11.tıin ağızlarını açmı§lardır. 
lıtı cadeleııinde paraca her tUrlU 
~-:._ınışlardır. o kadar ki fnti -
~ ~ b ll'.ı.UvaJdcat bir zaman için 
) btrıı:r Ulıranın tesirini izale ede -
e lopı'l'a.ırnışıar, plyasadıın mevaddı 
~ araıc flatıarı yUkBeltnılşler, 't .. ~ lltitler dUzeUyor im!§ gibi göı-
,, lllUrnıcuruıe yapmı§lardır. 

'• ~ -cıe demokrasisinin mabudu 
Oltl~ 1 t. bir darbımesel haline 

C!t' tftı.~ herkes mllyonerlcr ve 
~~t.ıee ·-nı.ın kazanacağım tahmin 

~~ ~en akeine çıkmış, bu 
~ lcaaı olan demokratlar ka· 

l>6'ıt hta 
~ ' !ftabutTunun bu sureUe 

~ bir deAi§fklik alll.meti 
•• Akif 

. ' 
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.Fırka Unıumı Katibi Geldi ..................................... .._. ...... -............. . 
Başvekili-Recep Beyin ~eyanatı • • •• 

Dünya trtnde Tilrklye vaziyeti bize ümit 
verecek ve gUğsilmilzfl sevinç ve iftiharla 

mızın mu-
him nutuk
ları seki-

dolduracak mahf yettedir 

Recep B. Sirkeci l•te•yonunde 
kendisini kar,ıbyanlar arasında 

iki aydan beri Avrupa şehir
lerinde tetkikat yapan Cümhu· 
riyet Halk fırkası umumi katibi 
Recep Bey dün sabahki ekspres
le Viyanadan şehrimize gel· 
miştir. 

Recep Bey istasyonda kolor• 
du komandanı Şükrü Naili paşa 
ile Vali ve belediye reisi Mu· 
bittin, Vali muavini Ali Rıza, 
belediye reis muavini Hamit, 
fırka idare heyeti reisi Cevdet 
Kerim, Fehmi Beylerle fırka er
.kam, k~z.a.._ye nabixe fıei~ri v,e 
bır ço tanıdildarı ara ndan 
karşılanmıştır. Recep Bey Avru
padaki seyahatı etrafında şu 
beyanatta bulunmuştur. 

- Epey uzun süren bir Av. 
rupa seyahatinden dönüyorum. 

Şimalde Norveç ve cenupta 
ispanyadan başka tuna ötesin
deki Avrupa memleketlerinin 
hemen hepsini dolaştım . Memle
ketim, arkadaşlarım, •atandaşla
rım ve vatana ait her şey hak-
kında derin hasretim var. Yata 
mektebindeki çocuklarımla gö· 
rüşmek için hafta başına kadar 
burada kalacağım ve cuma ak
şamı Ankaraya hareket edece-
ğim. 

Seyahatteki görüşlerimin kısa 
bir hulasası olarak şu sözlerimi 
kaydedebilirsiniz: 

Herkesin bildiği gibi bütün 
dünya buhran hastalığından ra· 
batsızdır. Her memleket bu sal-
gımn kendine yapacağı zararJan 
mümkün olduğu kadar azaltmak 
için hudutlara ve gümrüklere bir 
nevi iktisadi karantina kovmut-

tur. Her devlet diğer devletlerle 
iktisadi münasebetlerini ve alış 
veriş işlerini nizam alt.na almak 
için mütemadi bir uğraşma ve 
çahşma yolundadır. Harici tica
ret, tediye müvazeneleri, bütçe 
açığı ve itıizlik dertlerinden iz
brap çekmiyen büyük küçük biç 
bir devlet kalmamıştır. Hatta 
son harbin acısmı tatmamış olan 
memleketler bile bu sıkınbnın 
içindedirler. 

Birçok memleketler iç politika 
noktasından, yerine. ıöre sebep 
ve mahiyeti değiıen kanşıklıklar 
ve sıtma nöbetleri geçirmektedir. 
Mümkün olduğu kadar günü iyi 
geçirmek, iç ve · dış meseleleri 
iyi halletmek ve ileriden emin 
olmak için memleket içinde milli 
bir birlik cephesi karmanın ilk 
şart olduğu kanaati her yerde 
umumidir. 

• • 
zıncı sayı-

faıiıızda 
. 

ismet Pş. Hz. nin evvelki gün Ankara Hukuk fakültesinde be--
, tinci sene mezunlarına diploma dağıtılması merasiminde siyasi 

ehemmiyeti olan . bir nutuk irat etmiş olduklarını dün yazmış, nut• 
kun bullsasını da dercetmiştik. Başvekilimizin sözleri hepimizin 

· dikkatle okumamız lazım relen ehemmiyetli bir hitabedir. Bu iti• 
barla nutkun ajans tarafından düı:t 'feril~n metnini de bugün se• 

· kizinci sayıf amızda neşrediyoruz. _ 
-••ı-••ıınıııı111 .. ınıııııııııııııııtııııınıııllllBllllllllllınııııuıııı111111111111ıımıımııımııımumıııııınıııu•RllllUllllllllllltlllllllUlll1ll 

Dil Cemiyetin.de 
' ' 

Rejimleri, idari şekilleri ve po
lilika faaliyetleri ba9ka başka 
olan bOtün memleketler vaziye- · 
tinin birden mütaleası insanı ha· 

·.Muhtelit · k~llarda . çiti~~ 
şiıeiiklar tesbit edildi. 

• 
€emiyet tam teşekltillle fuallyetine ' 

. kikaten bu hilkme ıevkediyor. 
Her gün bir eksiğin tamam~an
ması, her hangi vatan işinin da· 
ha iyi, daha doğru ve daha. gü
zel yapılmaİa i~ bilbau, vatan-

""'11111riihö. :liii*ll}llılii ....... liıl .. 
milli birlik duy~laımı boz~ 
mak şartile münakaşalar yapmak 
elzem bir ıeydir. Fakat bunun 
tatbik şeklini sonsuz bir çatışma 
ve düşmanlık baline getiren 
memleketlerde halk tabakaları 
birbirlerine kartı hareket ediyor· 
lar ve bu sürtüşme nihayet mem
leketin müsbet kuvvetlerini ifna 
ediyor. 

Seyabattan dönerken bu nok
tainazardan kendimize bakıyo
rum; gezdiğim esnadaki umumi 
görütlerimle memleketimizin Ya
ziyeti hakkında bildiklerimi kar-
ı• karııya koyuyorum, milli gu
rurum arbyor ve memleketimizin 
istikbaline inaoııım kuvvetleniyor. 

Taze bir fidanı kısa zamanda 
bol gölge veren bir ağaç haline 
koymak imkansızdır. Başarılması 
•e hatta bazen başlanması zeman ı 
isteyen işler için bu düsturu 
unutmazsak memleketimizde ya· 
pılan ve yapılmak yoluna geti
rilen şeyler g6gsümüzü emniyet 
ve ümitle dolrturur. 

devam ediyor 

Ettm izzet Bty Mtbcun Sami Hanım Kemal Salih B~J 

Sağdan Hasan Rasim, Sadri Etem, Mahmut Rağıp, Hakkı Suba,Mebmet NurettinBcyJrr 

Dil Cemiyetinin muhtelif çah,ma kollarına 
ayrılanl~dan bazılan 

1111111111111111ınuımınmnoııııımııuııınnııımıınnııınıı.•••••n•ını•ııı•ı••••••ııı•ııııı•ııı•ı1111 ••ııı•rı•ı•n••••ın•1••11111ı•nın•ıı •uı•-

ANKARA, 20 (A. A.) - Türk 1 B. - Etimoloji: Kolbaıı Hasan 
Dili Tetkik Cemiyeti Umumi Ki.- Ali, Hakkı Nezihi, Naim Hazmı, 
tipliğinde,m Nizamnamenin mah- Saim Ali, Velet Çelebi, Yusuf Zi· 
sus maddesine göre ayrılmıf İJ ya Beyler • 

Nedir bu pabrclın, b;r 19ye mi kızdın ? 
- Evet •• 
- Neye kızdın ? 
- Neye kızcbjmu babrlvamadaiam (çba l&:myonam ya. 

kollarında çalışmak üzere merkez C. - Gramer ve Sentaks: Kol
heyeti tarafından seçilen muhte .. başı Ahmet Cevat, Ali Ulvi, (Bur• 
rem azaların isimleri aşağıda ya- sada muallim), Cemal (Eskişe • 
zdıdır, bu isimlere yeni ilave e • birde muallim), Hakkı Süha, Ha· 
dilecekler oldukça onlar da lil Vedat, İhsan (Talim terbiye 
matbuata bildirecektir. Seçil- •dairesi reisi) Beyler. 
mit olan azalara keyfiyet ay- (Alt tarafı 4 üncü sayıfanıızda) 
rıca bir mektupla yazılacaktır. ~ı11111ı1111ıııı111111ırıııı11111ıııııı111111ıııııı1 111111 ııııııııı 11111111 ııııı 11111ı= 

(Ayrı iki kola yahut lugat ve ıs. 1 Fransa ile yapılan t 
tdah kolunun ıubelerinden bir- ~ Şimendifer mukavelesi ~ 
den f azlasma seçilmit zatların i- g ~ 

~ Suriye şimendiferleri ve g 
simleri yalnız bir yerde yazılmış· E emllk meseleleri hakkında ~ 
tır.) ~ Fransa ile hük0111etimlz ara· g 

A. - Lengüstik ve filoloji kol- E sınde aktedilen mukavele- ~ 
baıı Hamit Zübeyr, Ahmet Şük - ~ lerden emllk i'ine alt ola- g 

§ nının metnini evelki gUnkU ~ 
rü, Agop Martayan, Hüseyin Ki- §. nUsha.nızda ne•retml,tik . ~ 
zmı, Hüseyin Namık, İbrahim Os E BugUn de timendifer muka- ~ 
man, Köse Raif Paşa zade Raif, ~ valesini 10u"cu sayıf:~:.J 
R · B l ~ ne•redlyoruz. 
uıenı eY. er• ıa111ı111uıııu11ıııııo ..... ,ıııııı111111mııı11111ııııu.uı" 



Almanya da 
Kabineyi kim teşkil 

edeeek? 
Betlin, 20 (A.A.) -Volf ajan

sından: Berlin siyasi mebafili, 
Hindenburg • Hitler mülakata 
hakkında tefsiratta bulunarak 
Resicümhurun hali hazırda dü
tünceleri, siyası fırkalar liderleri 
ile doğrudan doğruya o:ı görüş
mesi lft.zım geldiği, yoksa bu 
müzakerata devam için mutemet 
bir zat mı intihap etmesi icap 
eylediği noktasına matuftur. 

Hitler'in diğer fırkalar lider
lerile doğrudan doğruya milza
keratta bulunmak niyetinde ol
madığı söylenmektedir. 

DllnkQ müJAkatın en esaslı 
neticesi, Hindenburg ile Hitler 
arasındaki temasın kırılmamış 
olması ve noktai nazar teatisi 
imkanlarının mevcut bulunması
dır. 

Reisicümhur, akşam Bavyera 
halkçıları mUmessili M. Schaef
fer'i de kabul ederek bu suret
le ilk muzakeratma nihayet ver
miştir. 

Berlin, 20 ( A. A. ) _ Pruı· 
yanın kanuni hUktlıneti, bu ayın 
24 ünde diyet huzurunda Reisi
cUınburun cuma günll neşredilen 
ve Prusyadaki Alman komiseri 
ile Ofto Braua kabinesinin sa
lahiyetlerini tahdit eden emirna
mesini protesto etmiye karar 
vermiştir. 

Postasürücülükleri 

MallY.~ encllmenl 
kanunda esaslı 

tadllAt yaptı 
Ankar, 20 (Telefonla) - Ma

liye encümenin bu haf ta içinde bi
tirdiği mühim itlerden biri müza· 

yede, münakasa ve ithalat kanu· 
nunun posta ıürücülüklerine te· 
maa eden kıımıdır. 

Rekabet yüzünden posta 
1

.. .. • 
··]"ki ' · b d uru cu u erını e la.va veya pek az 

para ile Üzerlerine alan müteah

hitlerin sonradan bu itten caydık
lan ve yahut bu hizmeti yapmak. 

la beraber istedikleri parayı mah
keme kararile idareden almağa 
teıebbüs ettikleri görülmüıtür. 

Münakasa kanununun mevcut 
hükümleri; bu gibi itten cayma 

veya para istemeleri bütün bütün 

gideremediğinden kanununda ge
rek teminat ve gerek müteahhit
lerin caymasına imkan bırakma· 
mak için maliye encümenin· 
ce esaslı tadilat yapılmıf, 

biitçe encümenine gönderilmi9tir. 

Maliye encümeni bugünlerde 

Divanı muhasebat kanununun 

müzakeresine başlıyacaktır. 

ispanyada büyük bJr 
dava 

Madrit, 20 ( A. A. ) - Pri
mo de Riveira tarafından ya· 
pılmış olan darbei bükiimeti ih
zar veya buna iştirak etmiş olan 
zevatın davasına sah günü baş· 
)anılacaktır. 

Van valisi Milat B. 
Ankara, 20 ( Vakıt ) - Van 

Talisi Mıtat Beyin Muş •İlôyeti

ne naklen tayin cdiJeceji söy· 
lcnmektcdir~ 

VAKl1 
? 

Fransız başvekiline bir suikast 
yapıldı , fak at akim kaldı 

Fransanın Bretanya eyaletinin muhtariyetini istiyen 
gizli cemiyetten şüphe ediliyor 

Pariı, 20 (A.A) - Bu sabah 
fecir vakti, M. Herriotyu hamil 
olan trenin geçeceği lngrandea -
ıur • Loire yakinindeki demiryo
Ju, vukua gelen bir infilAk neti· 
cesinde harap olmuştur. 

MahalJi hattın muhafazaaına 
memur olan kimse, gürültüyü 
duyar duymaz hemen vak'a ma· 
halline gelerek trenlerin mOna
kalAtını durdurmuştur. 

Daha şimdiden birçok zevat, 
M. Herriot'ya telgraf çekerek 
maruz kalmıı olduğu kıazadan 

kurtulmuş olmasından dolayı 
kendiıini tebrik etmitlerdir. 

Suikast yüzünden teabbüre uğ· 
rıyan M. Herriol'nun heni, Maa· 
tes istasiyonuna saat 9,45 de 
vasıl olmuıtur. 

M. Herriot, bu şehre Biritan
ya ile F ransanan birleımeıinin 
400 üncU yıl dönilmünü tes'it 
için yapı lacak merasime riyaset 
etmek üzere gitmiıtir. 

M. Daladier, hemen tahkikat 
icrasını emretmi,tir. Bu tahkika
tın vereceği netice!er bal< km da 
şimdiden henüz biç bir şev söy
lenemez i•e de M. Herriol' yu 
Nante götüren trenin geçccegı 
yolun tahrip edilmek istenilmiş 

olduğu söylenilebilir. 

Y o:u, nezaret altında bu1urıdu
ran ve suikasti keşfeden bekçi
nin beyanatına nazaran humbara 
infılakını andıran ıki patlama 

gürültüsü işidilm·ıtir. Bekçi infi
lakın vuku bu'muş olduğu ma· 
halle Y!lk l aştığı zaman haraketı 
haline getirilmiş bir motörüo 
gürültüsüne benzer bir gürill-

uı İflimiştir. lnfilalun bir dina
mitle yapılmı' olduğu zanao!u
nuyor. Bu caniyane teşebbüıü 

icra etmiş olan 'arm otomobille 
kaçmıı oldukları tahmin edilmek· 
tedir. 

Bu teşebblls ile ah'ren yapıl
nuş olan tehditler ve aiuslos 
ayında Rcnnu'de yapılan suikast 
arasında bir münasebet görül· 
mektedir. 

. Ma~a.fib, tahkikatın kat'i ne
hcelerını beklemek lazımdır. Fil~ 
vaki, zihin karıştırıcı b. b d' 

ır a ıse 
olmuştur. 

Suikast, keşfedilmemiş o'sa 
idi, yoldan çıkacak olan hen, 

M. Hereiot'yu hamil o'an tren 
değil, saat 6,30 da facia rna-

ballinden geçecek olan bir yol
cu treni olacaktı. 

Bekçinin teyakuzu sayesinde 
yol memurları hemen keyfiyetten 
habedar edilmiş ve münakalit 
durdurulmuştur. 

Nufuıça zayiat yoktur. Tama· 
men maddi olan hasarat, süratle 
tamir edilmiştir. 

Patis, 20 (A.A) - Gazeteler 

bu sabahki caniyane suikast do· 
layısile, Rennes abidesine karşı 

yapılmış o'an suikasti ve bu se
beple ittihanı edilen 6 Britanyalı 
muhtariyetç'n:o tevı:c fıoi batır· 

!atmaktadırlar. Bu 6 kişi, yapı· 
lan ilk tahkikattan sonra ademi 

mesuliyetıerine karar verilerek 
bırakılmışlardır. 

Mamafih, bOıbOtOn yeni esaı· 
lar Ozerinden yeniden tahkikat 
yapıl maktadmr. 

Filvaki, komUnist ta brik Atın· 
dan mülhem olan ve faaliyeti 

gizli kalmıı olduğundan dolayı 
daha ziyade teblıkeli bulunan 
gizli bir teıkilAt mevcut olduğu 
söylenmektedir. 

Hakkında hiçbir gOna ma)Q. 
mat mevcut olmıyan "Gwennha· 
du., ismindeki tarikat, Rennes 
suikaati hakkında tefe'ülde bu
luomuıtur. 

Bu cemiyet, o zamındınberi 
birçok a:ıHanı mahkOm etmiı ve 
ağızlarından faıla ıöz kaçırmış 
3 mubtariyetçi aleyhinde aarib 
tehdidatta bulunmuıtur. 

Şimd·ye kadar bu gar"p teş· 

kilit azasının hUviyetlerioi mey
dana çıkarmak içın sarfedilmiş 

olan me11i, boşuna gıtaıiştı r. 

Mamafih, vakit vakit dakti

lografi makioesile yaıılmış olan 

birçok mektuplar, bu cemiyetin 
mevcudiyetini ortaya çıkarm.ştar. 

Maten gazetesi, diyor ki: Ren 
ıuikastinin amilleri, bukuku 

umumiye mllcrimleri gibi telik
ki cdılmeli, yoksa ehemmiyeti 

bilimci biç mesab~sinde olan 

bir mubtariyetçi teşkilihn Azası 
gibi nazarı itibara alınmamalı
dırlar. 

Bu gazete, yeni tahkikatın 
yavaf yavaş bu neticeye isaf 

etmekte o'duğunu ilAve eyle· 

mektedir. 
::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::ı™·====·:r.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

8. M. Meclisinde 

Bugün müzakere edilecek 
layihalar 

Ankara 20 (Telefonla) - B. 
M. Meclisinin yarınki içtimaında 
mliıakere edilecek IAyibalar ara
sında ıunlar vardır: 

1 - Ankaradan ayrılan me

murların afdıkfan mesktn bedeli 
tazminatlarmı iade edip etmiye· 
ceklerioin tefsiri. 

2 - Me~tep binalarından be· 
tediye verğisi alınap ahnmıyscağı· 
nm tefs:ri. 

3 - Tapu harçları kanununun 
16 ıncı maddesinin t~fıiri. 

4 - Nahiye müdürlerine ve· 
rilecek hayvan yem bedellerile, 
elli tam teıekkü 'lü nahiye kurul
ması hakkındaki kanunun lağvı. 

5 - Amanajınan teşcir saha· 
larında çalııan mühendislere 931 
senesinden istihkakları olan me· 
baliğin tecliyeai. 

Eunlardan baıka yükıek mek· 
tep mnuııu memurların derece 
ve terfılcı:ri hakkında~i encllmen 
tefsiri de yarm milzakere edile· 
cektir. 

Oöoan bapishaoeslo
deu kaçanlar 
yakalandı 

İzmir, 20 (Hu. M.) - GlSnan 
bap'shanesindea kaçmaya mu· 
vaffak olan mahkumlar tamamen 
yakalanmışlardır. 

Firariler hapishaneye iade 
olunacaklardır. 

Tayyare cemiyeti 
k••ngresi 

An'<ara, 20 ( Vakıt) - Tay· 
yare cemiyeti senelik kongresi 
ayın 25 inde rapılacaktır. 

Aile adı IAylhası 
hazırlandı 

Ankara, 20 (Telefonla) - Her· 
kesin bir aile adı bu:unmaaı 
hakkında Dahiliye ve1 aleti tara
fından haıırlaoan iyıha bugOo· 
Jerde Meclise gönderilecek ve 
tetkikine başlanacaklar. 

Adana pamuğu 
İzmir fabrikatörleri vekalete 

müracaat ettiler 

izmiz 20 Hu Mu.)- Şehrimiz 
fabrikatörleri mıotakarnızda pa
muk kalmadığından Adanadan 
getirilmui için vekiletten mü 
ıaade iıtemitlerdir • ._._,,_..,.,,..,,~~,._ •. 

1 

ilchsat ve~Aleti tetliikat yap· 
tırmaktadır. 

Manifaturacılar 
müstahdemleri 

Sekiz saat çalışmak 
idİ)orlar 

Aol<a.la, 20 Vakıt) - lstan· 
bu manifaturacılar müslahdem· 
leri iş kanununun bütün hükiim· 
!erinin kendilerıne de teşmi l i 
hakkında ric tda bul unmuşlardır. 
Bunlar bilbana günde sekiz saat 
besabile haftada 48 sa1tt çalış · 
mak iste!'l'let ted ir er. 

Dün gece iki dük
kan yandı 

Dün gece ıaat on buçukta Ga

latada bir yangın çıkmıt ve iki 
dükkan yandığı halde ıöndürül-

müttür. 

Galatada tünel kar911ında S nu· 
maralı Kemalettin Beyin kumaş 

mağzası üstündeki terzi dükanm· 
dan henüz anlatılamıyan bir se • 

hepten çıkan ateş az zamanda 

yandaki lpokrat Efendinin şeker· 
Iemeci dükkanına sirayet etmiş • 

tir. 

Derhal gelen itfaiye her za • 
manki gibi muıluklarlda su bula

madığından hortumları köprüye 
kadar uzatarak denizden ıu al • 

mak mecburiyetinde kalmııtır • 

Yangın §ekerlemeci ve kumat 
dükkanları yandıktan ıonra ıön-
dürülebilmiştir. Yapılan tahkikat
ta tekerci dükkanının Alyon si· 

gorta tirketine 4000 ve Evlenya 

1 
fİrketine de 1000 lira ıigortah ol· 

duğu anlqılmıttır. 

Siyasi 
Müsteşarlıklar 

( BaşmakaıemizGen devam) 

mesu:iyet mevkiinde bulunuyo~
lar. Büyük Mıllet Meclisi ıeoeboıd 
en aşağı yedi avında içtima a· 
Jindedır. Meclis faaliyette bulun
dukça teş\<i :atı esasiye kanunu 
mucibince pe< sıkı surette oouo-

k mec-la teması muhafaza etme , 
buriyetindedirler. Bu temas tıbıt 
çalışma zamanlarından ayrılmıf 
saatlerdir. Oığer taraftan senede 
bir iki ay kadar da mecburi ye~• 
ihtiyari istirahat, yahut teftıf 
seyahatleri tutu\ or. 

0 Demek ki aşağı yukarı b~t ,0 

sene her vekil mesai saatlerıoıll 
yarısını vekilette, yarısını vekA" 
let haricinde geçirmek ıarur~ 
tindedir. iş itibarile vekiller~ 
yanlarında hem idari, hem siy• 

• 1 • 'ht" 1 anlar vazıyet erı ve ı ıyaç arı k 
birer arkadaşı butunmatı ço 
faideli o'abilir. Ayni zaınaod~ 
yenı rej ı mın keodilerine itim• 1 
edebiıeceği genç unsurlar Atn~1 .. 
iş ve tecı übe mektebinde yetıf 
tırilmış o 'ur. . 

ık ' f b ' Hh' .... bır ı tara tan u •t mu ıı.. .ı 

. "' masraf ve bütçe meselesı lı 
değıldir. Esnsen meb'"s ola•• 

,. · d ·ı k ol•0 
mec. ıs ıçın en seçı ece ti 
müsteşarların meb'us'uk tahs ı• lı 
olduğu ıçin buna o .sa o ıa P~ 
cüıi bir para ilivesi!e işin dl 

ciheti halledilebilir. ~uoa rnuk1 

bil bu suret le vekiletlerde aıOI~ 
k b' ıl• teşar o arak çalışaca me u J 

diğer umumi masariften taııırr 

yo lları bulabılır. ti 
Bugünkü inkı 'Ap bU~ Qrt'e 

hem hali hazırın geçic ibl•Y~~ 
farı ılc uğr ~rna •• L lU !} .. r ,.. 
nı hazır amak gibi iki katla "'.,. 

O 
,, ... 

luk lar karşısındadır. nuP lı 
gerek Gazı Hazretlerinin ger~ 
ismet Paşa Hazretlerinin eP b f
yük emeller nden biri ~ir tıı~~I 
tan bugünkü 2or u\<lar ı(e ug 0 rıll' şırken diğer taraftan Y8 

6 
ıı 

temellerini lı urmaktır. Bııe ~ 
geliyorki bu iki hedefli ıP 11~~ı· 
da doğru g iderken s"yasi. '°ı~ 
t şu:ık çok ist ifade edılt ıB" 
bir usu ldür. N hayet bu uı"t•' 
tecrübesinden fayda görO '°0ıı
bile zarar gelmesine imkl",:.., 
tur. ehmet ~ 

Ş .. rü Kaya Be1 
eıe• 

Evvelk i gün şehrimiıe ga 8-
dn hiliye vekil i Şül rO ı<~:,,f' 
diin akşamki tren ıe An 
dönmiiştür. d bd' 

Ş·· ı .. K B ı'stanbul ıı ı.rİ" unu aya . ıe•• 
·· re S. lunan a ı lesini almak u:ı l(•Y' . 

m ze gelm işti. Şnkrü d ·ıe fi" 
··tbe •Y evvelki gece Uaru 0 110 

d lmekte ·r drrek temsil e 1 rf'·şt• • 
.. . . sevrtt 

' 'Uç saat .. operet nı ~ 

ırd" 
DUnya gilz~li tzrtJ 

gezin t t1erıoe 
devam edl)Or l{eri

lzmir 20 (Hu. Mu)no-aıoıeY~ 
' bU6 'Jıl 

man Halıs banıril . lataneıerı ti 
.... lJl ıma yke 

ve inc ı r uzu oiis be al 
gezmiştir. Müzede vefotoiraf " 

f ve 
yanında durlJlU 
d t · Se" ırmış ır. d . .. Sa ahattıo tipi 

Müz'! mii Uru .. Ok 
dü a glizelioio yur ·ıe içiO" 

ny bu aı ~ 
güzel o!duğunu v: u ideli• e 

d O .. k bu undugun e y ru 
0 

me\dedır. fjoe Y'";t 
h lJ1 şere lı 

Keriman allı lQbÜPd• 
akıam Kerşı;s~a .ku 
balo verılecektır. 
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@un u·;ı·ş-;;·;ıi;·;ı .. ı 
........... ı Ce ......................... -............... : 
nıaı Nadir ve Türk 
resminde mizah 
~ Amca beye g6renln ikin· 

albUmU mUnasebetlle -

lae ~naca bey, ne sevimli adam, 
t.Jaı •Uı dilli zat.. Birbirilerine 
foa. •n çocuklar bile neşeli ve 
~bol, göbekli arkadaşlarına 
~~ bey diyorlar. Amca bey 
~ ulun her semtini kavrayan 
~ ftbıiyet. Onu Kasımpaşah se-

~r, Şiflili seviyor, Üsküdarlı 
Yi ~or, Adalı seviyor. Amca be
llıy llıae yadırgamıyor. Öyle ta
~0~aı ki bir giln, seneler ge· 
~,: Amca bey nerede yaşadı, 
di de oturdu, mezarı neresidir 
diYe •oracaklar. Amca bey ne 
tt'•rı .Yolunda dolaştı, ne Şişlide 
1\ 1 •çti, ne baloda dansetti. 
a.. rtıca bey genç bir Türk res-
0:11ıtıı fırçasile çini mürekke
ti.,,.:. evlenmesinden doğdu. O 
~ 1 odalarımızda bizim ahba--:-l, kahvelerde yarüvefakarı· 
'G 1 ııeıemizin, gülümseyen büz. 

lllllzün ortağıd1r. 
• • .\L 

~-~~le resim mizah1nda Cemal 
~ •r bir merhale oldu. Amuce 
~1 bun.un eseridir. Amuce Bey 
~ dtvrın ruhunu ifade ettiği, 
~ l'tlb Cemal Nadirin fırçasın· 
l.. lelclini, ifadesini bulduğu için 
~e Beyi bütün lstanbul se
Ye~ • Sanat'kirın da muvaffakı
~ zaten bunu bulmak esiri 
~ide ifadesiz, şekilsiz ~ir 
'- duyulana ifade Ye şekil 
~ek değilmidir? Cemal Na-
~ g~ıü . z~yayı toplıyan bir 
't\'ıız gıbı her gün aramız· 
~ llııp iİden firari hislere 
·,, •eriyor. S.ııyor, onu tipleş-
\ ''" • Cıı::uaaı ~••,una gozıen 

~çası bu harikuladeliği ile 
~nden ayrılıyor. 
~ inal Nadırin gözlerinde, ve 
,~ında üç ıey bir birini ta
lltllıyor : 

2 - Mübalağa .• 
l - Teferruatı tertip .. 

- E . Ce ıprı .• 
\ lbal Nadir mübalağa yapı-
~ Fak.at bu mübaliia ne 
\ d t.t bır Acem müba!Ağası, 
~ ölçüsüz bir taşk1nhkhr. 
~ llı6baliğası reahteyi cte
\'ll tutacacakmış iibi haki
\~•kın, fakat bir türlü ha
~ elele veremiyen bir mü-
~ldır. 
~ltıal Nadirin eıerlerinde te-

tııı yeri çoktur. Fakat 
~ lbanasız, lüzumsuz şeyler 
~ ~· T derruata ait her parN 1Gn bir parçasıdır. Onu 
~ tJ llıİ derhal kili ekıilir. 
~~ ;rruat manasız bir kala-
~~ etil, lüzumlu parçalardır. 
'~bu orada canlanıyor. 
) , ... ~adir, yerli malı espri 
~)'- •dır. Onun çizgilerinde 
i;l~~ llllktenin s ~vimliliği her 
"~~ '

9 \'tl nüktenin balkın 
\~•~tl~it. ~lmasıdır. 
~'- t. •• '• .~•dırın "Amca Beye 

iaıtı ••ııtdi ikinci albümü 
tar ett' ı. 

~ ~ Sadri Etem 
~tı1ı1:-----

... ll laı cemiyeti-
~ 'r~iı fi· kongresi 
16~•·· ılal c• . . l'k .._ -.ılli .. ınıyetı sene ı 
~ li,ıil:~ffenbe günü saat 
~ 1.. ltatd, 1'de Y•pacakbr. Bu 
L .... li Ceaı· ,..> . )et ta •yetin bir ıene-
'~ lbe Poru okunacak, iç· 
~~~eti Y•a Yenilmesi, he· . ·~ aa,, lllt\'ıulan etrafında 

~:tııece1c · ~kti , yeni idare 
r. 

VAKiT Savıfa 3 
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.................................................. 
Fasulya Jstlbsalatı

mız nasıl? 
. -. .._.. ... ·-··--·--···--·· .... ····-··········-························· ............. ···------·- --: 
Belediyede : 

Yedi yıllık inşaat 
Belediye yedi senelik inşaat 

ve tamirat istatistiğini hazırlamış-

tır. Yakında bir kitap halinde 
basılacaktır. Bu istatistikte inşaat 

ayrı, ayrı, tafsilitile gösterilmek
tedir. 

Bu istatistiğe göre geçen sene 
249 apartıman yapılmıştır. 932 
senesinde ise bu miktarın 300 zü 
geçtiği tahmin edilmektedir. 

izinsiz baca açtaranl•r 

Şehrin muhtelif yerlerinde ruh

saiiyesiz bacalar açıldığı görül
milş, açanların cezalandırılması 
~ubelere bildirilmiştir. 

Kaçak et satanlar 

Bir hafta zarfında 250 kilo 
kaçak et müsadere edilmiştir. 

Bunların 200 kilosu kokmuş ve 
yeuemiyecek bir haldedir. Bu 
etleri satan Ali, Tahsin, İsmail, 
Bekir, Aziz, Hayrettin, Yusuf 

Fettah, Halil yakalanmışlardır. 

Belediye mecmuası 

Belediye mecmuası son nüsha· 
sile sekizinci senesini bitirmiştir. 

Kinunuevvelden itibaren bütün 
belediye memurlar1ndan birer 

lira kesilerek mecmuaya abone 
kaydedilrceklerdir. 

Bu nasıl iş? 
Maarif vek ileti her sene mek

tep!erde okunacak kitaplar için 

bir liste yapıyor ve bu listede 
kitola.rıin fiatle.rioi ~- ~-,. R;, 
zanneiiiyord'uli ki ... bu listelerde 
kitap isimlerinin karşısına yazı

lan fiatları koymaktan maksat 

vatan çocuklarına fahiş fiatlar 
ile kitap satılmasına mani ol-

maldır. Halbuki bu sene neşre
dilen kitap listesinde bu maksat 
ile telifi iml<insız bir vaziyet 

vardır. Mesela muallim Sialey
man Şevket beyin güzel yazıla

rının dördüncü cildi için sahibi 
yüz kuruş fiat koy mut olduğu 
halde vekaletin listesinde bu fiat 

az görülerek yüz otuz iki kuruşa 
çıkarılmıf 1 Sühulet k ütüpbanesi 

çıkardığı tarih edebiyata ikiyüz 
elli kuru' fiat koyduğu halde 

gene vekaletin listesinde bu fiat 
ikiyüz doksan kuruş yapılmış! 

Bizim tahkikatımıza göre bu 
rakkamlar tertip hatası değildir. 

Fakat kitap sahiplerinin kabul 
ettikleri fiat rakkamlarının ne 

maksat ile n1ektep çocukları a
leyhine yükseltildiğini anlamak 
kabil değildir. 

Adeta bir muamma mahiye
tinde olan bu meselenin tetkiki
ni Maarif vekili Reşit Galip B. 
efendiden rica ederiz. 

Paogaltı yangınının 
sebebi 

Pangaltıda bir fotoğrafhane ve 
bir dükkin ile iki evin tamamen 
ve iki evin de kısmen yandığını 
dün!.ü sayımızda yazmıştık. Yan-

gının sebebi henüz anlaıılama
mışbr. 

Dün zabıta ve müddeiumumi

likçe yangın etrafında tahkikata 
devam edilmiıtir. Bugün yangın 

yerinde mühendisler tarafından 

bir keşif yapalacaktır. 

Kızıla karşı 
Bütün Jlk~ektep 

talebesine aşı 
yapılıyor 

Şehrimizde, bilhas~a Beyoğfu 
mıntaksında kızıl hastahğının faz· 
laca görülmesi üzerine, Sıhhat 
işleri müdürlüğünce, tedbir alın
mıştı. 

Şimdiki halde, şehrimizdeki 
bütün ilkmekteplerde çocuklara 
aşı yapılmaktadır. Bunun için, 
Beyo~lu mıntakasında bef, Be
tiktaşta iki, Eminönünde iki, Fa
tihte bir, Kadıköyünde bir, Ba-
kırköyünde bir heyet çalışmak
tadır. 

Bugünlerde, lstanbulun muh
telif yerlerinde; ilkmektep ço
cukları haricinde kalanların da 
aşılanabilmesi için, teşkilat ya
pılacak, tesis edilecek istasiyon· 
lara müracaat eden her keıe aşı 
tatbik olunacaktır. 

Sıhhat işleri müdürlüğü, bu 
husustaki hazırlıklarla meşguldür. 
Son safhada olan hazırlıklar bi· 
lince, istasiyonlar hemen açıla

caktır. 

C. H. F. Kaza kon
greleri toplanıyor 

Cümhuriyet Halk Fırkası nahi
ye kongreleri bitmiştir bu gün
den itibaren kaza kongrelerine 
başlanacaktır. ilk olarak Beşik
taş kaza kongresi bu akşam saat 
20 de kaza merkezinde topla: 
nacaktır. Üsküdar kaza konırcsi 
yaı..ı :alrlflUDe ..c...-..U-Ode Bey
koz ve Sarıyer, Ada Kartal ka
zaları kongreleri, 27 pazar günü 
Fatih, 29 salı günü Eminönü, 
1 kinunevvel perşembe günü 
Beyoğlu ve Çatalca, 2 kanun
evvel cuma günü Silivri, Bakır· 
köy, Kadıköy kongreleri, 4 ki
nunevvel pazar günü Yalova 
9 kinunevvel cuma günü Şile 
kaza kongreleri toplanacaktır. 
Kanunsaninin 16 smdada vilayet 
kongresi aktedilecektir. 

.Heybeli saoatoryo
muoda 

Heybeliada sanatoryommıa ila
ve edilen altmış beş yataklı pavi-
yonun, sene başında açılabilece
ği tahmin ediliyor. Bu suretle, 
Heybeliada sanatoryomu yüz 
otuz yataklı olacaktır. 

Yapılma sıbiten paviyonun dö
şenmesi işine devam olunuyor. 

Heybeli sanatoryomunun ile-
ride daha ziyade genişletilmesi 
de düşünülmektedir. 

DAKTiLO 
Sür'at 
Müsabakamız 

Her sene tanınmış bir he
yet huzurunda yaptığımız 

daktilo sürat müsabakasını 
çok yakın bir zamanda tek
rar edeceğiz. 

Bu müsabakaya hanım \'e 
erkek isteyen iştirak ede
bilecektir. 

Muvaffak olanlara mükafat 
verilecek ve işleri yoksa 
kendilerine iş temin edile
cektir. 
Müsabakamıza girecekler 

isimlerini idarehanemize bil
dirmelidirler. 

Poliate: 

Otobüs bir adama 
çarptı 

Dün aktım saat 18 de Bakır
köy - Sirkeci seferini yapan 

3678 numaralı otobüs Samatya
dan geçerken Rum mektebinde 

memur Çeçe isminde birisine 
çarpmış, ağır surette yaralamış-

tır. Yaralı Cerrabpaşa hastane
sine kaldırılmıştır. 

Kamyon altlnda kalanlar 

Şükrü isminde birisi üç gün 

evvel Beyoğlu kaymakamlığına 

ait 4035 numaralı kamyonu şo-

förün haberi yokken daire önün
den almış, Hamal başına gider-

ken Etem ve Jak isminde iki 
kiıiye çarparak yaralamıfb. Ya-

Bu seneki fasulya istihsalih· 
mız hakkında ticaret odası is· 
tihsal merkezlerinden malumat 
toplamıya başlamıştır. 

Oda aynı zamanda rakip 
memleketlerdeki istihsalit bak
kmda da tetkikata başlamış ve 
rakam toplamıştır. 

Buna nazaran meseli son se
nelerde fazla miktarda fasulya 
yetiştiren Bulgaristanın fasulya 
istihsalatı boldur. Buna mukııbil 
fiatlar çok dütüktür. Azami fi. 
atlar 2 - 3 Leva üzerindedir. 

Bulgaristan bu fiat düşüklO· 
günden istifade ederek Bulga .. 

ristan, Fransa, Belçika, Yuna
nistan, Italya, ve diğer memle .. ' 
ketlere de ihracat yapmaktadır • .ır 

Pamuk 

ralılardan Jak dün kaldınldığı Mısırda bu sene pamuk stok-1 

Ingiliz hastanesinde ölmüttür. lan fazladır. Buna mukabil bu
1 

Şükrü tevkif edilmiştir. seneki mahsul de pek azdır.· 
Tramvaydan atlarken Muamele de az olduğu . için pa~~ 

muk fiatları \ müteaiadiyen düt·1 
Fatihe giderken 3353 numara- mektedir. Yalnız 'pamuk'" satişınaı 

lı kamyon Türbede tramvaydan ( bağlı olan bu vaziyet ' üzerine' 
atlıyan 16 yaıında gazete satı• Mısırın iktısadi vaziyeti zorlaı·; 

' cısı llyasa çarparak yaralamıştır. , , mııtır. J 

Yaralı çocuk Cerrahpaşa hasta- öğrendiğimize göre Mısır hü•, 
nesine yatmlmııtır. kümeti iktısadi Yaziyetin. tek bi~ 

f mahsule dayanmamuİ için geniş 
KISmUr çarpmı' 

Kasımpaşada iskele caddesin· 

de çivi fabrikasında amele Hü
seyin, Mehmet, Hasan odaların

da yaktıkları kok kömüründen 
zehirlenerek hastaneye kaldırıl-

mışlardır. Bunlardan Hüseyin 
dün sabah ölmüştür. 

Al•c•k ~azanden 

Üskildarda pazar yerinde pas
tırmacı Mehmet ile Süleyman 

bir alacak yüzünden kavga et

mişler, Süleyman bıçakla Meh
medi başmdan yaralamıştır. 

Mehmet Tıp fakültesine yatarıl-
mır. 

Bir motör bir ••ndah 
parçal•dı 

Kuruçeşme açıklarında balık 
tutan Riza, Salih, Ihsan efendi
lerin sandalına Hakkı kaptanın 

motörü çarpmış, sandal ortasın
dan ikiye bölünmüştür. Denize 

düşen üç arkadaş motör tarafın
dan kurtarılmışlardır. 

Meler merdivenden du,mu,ı 

Dünkü akşam gazeteleri Be

yoğ:unda Yeni ceşme caddesinde 

şarap fabrikası bekçilerinden 

Ivan isminde birisinin gece ya
rısı başından ağır yaralı bir 

halde sokak ortasında bulundu
ğunu yazıyorJardı. Tahkikat yap· 

tı's. Hadisede fevkaladelik yok

tur. lvan merdivenden düşme 

neticesi yaralanmış, hastaneye 

kaldınlmışhr. 

•• 
UIUm 

Meşhur kehribarcı başı Ali 
bey dünkü pazar günü saat 1,30 
da iki gün süren bir hastalık 
neticesinde vefat etmittir. Ali 
bey kırk sene kadar kehribar
cılık sanatile iştigal etmiştir. 

Sultan Hamide dahi 15 sene 
kadar kehribarcı başıhk ettiği 
gibi Avrupa sergilerine iştirak 

eylemiştir. Bugün divan yo'un
daki evinden öğleden evvel ce
nazesi kaldmlıp Merkez efendi
ye defnolunacaktır. 

bir istihsal siyaseti takibine ka· 
rar vermiştir. Bunun için de 
sebze, meyva vesaire gibi mey
vaların istihsaline fazla ehem• 
• 
miyet verilecektir. 

Mısır hükümeti buna süratle 
bir karar verilmesi için bir ko· 
misyon teıkil .. ctmİ§tir. K~misyon 
bundan sonraki Mısırın yeti9ti~ 
receii maddeler hakkında bir 
karar verecektir. 

Bulgariatanda arpa 

Balgaristandan gelen malu
mata göre Bulgaristanda arpa 
istihsalitı seneden seneye azal .. . .,., 

• maktadır. 

Yapılan istatistiklere göre, 
1930 senesinde 402 bin ton 
olan arpa istihsalitı bu seneki 
hasat mevsimi sonunda 360 bin 
ton olarak tesbit edilmiıtir. 

Bu farklar b6yle devam eder-.. • 
se Bulgaristan hari~ten fada it-
halat yapacağı tahmin olunmak
tadır. 

İstanbul ticaret odası bu va• 
ziyet hakkında daha yakından 
alakadar olarak arpa tacirl~rinin 
nazarı dikkatini celbetmiştir. 

Yunan kontenjanı 

Yunanistan hükumeti yeni 
kontenjan listesinde bir çok 
emtiayı tamamen men edeceği 
ve bir çoklarını da azaltacağı 
hakkında malumat gelmiştir. 

Bunun üzerine lstanbul ticaret 
odası ithali men edilecek mallar 
içinde memleketimiz emtiası 

o!up olmadığını sormuştur. 

························································· . 
.. ~.~-.~~.~--~-~~~.~~-~ ... ~ .. ~ .. ~-~.!. .. ! 

- 21 Tetriniaani 1917 -

- Milli talim ı:e terbiye cemiyeti 
yakında Binbirdirekte kciin merkc • 
zinde umuma konferanslar ı·c•rmiye 
başlıyacaktır. llunlardan sıhhat kon
feran.sı Besim (!m~r Paşa, Şark fcl
sefesı Melımet bmın bey, Milli hukuk 
konferansı Sadettin Ferit bey, milli 
san'at konf cransı Hamdullalı Suphi 
bey, milli terbiye konferansı lsmail 
Hakkı bey tarafından uerilecektir. 

- /Jeyoğlunda 1'ünel cir.:arında ter 
zi Marinosun bir paltoyu 3i liraya 
.11aptığı anlaşıldığından paranın faz • 
lası istirdat edilerek müştcriy<' veril· 
miş ve kendisi divanıharbe verUmif -
tir. 



Savıfa 4 VAKiT 

Stıivrinin Gümüşpınar kövunde ................................................................................................................ Dil 
Çeşme başında su doldur- Cemi yet· nde 

maktan _çıkan kavga ! (Baş taraf• / m: •ayıfada) 
Ağır ceza mahkemesinde dilo iki kadın 
karşılaştı. Döğen,cezalaodırıldı. Ancak •• 
lstanbul a~ır ceza mahkeme

sinde, dün, döverek çocuk dü
şürmesine sebep olduğu iddiasile 
bir kadının bir kadın aleyhine 
açtığı dava görülmüştür. 

Hadise, Silivrinin Gümüşpınar 
köyünde olmuş. iddiaya göre 
Emine hanım Çeşmebaşıoda 8~ 
d~!dururken, Saadet baaım gel· 
mış. Su almak meselesinden ara
da kavga çıkmış, Saadet hanım 
su tenekelerinin sopasıyle Emin~ 
hanımı dövmüş. Sopa ile beline 
vur?1uş. Sonra, vuruş tesirile, 
Emıne hanı mm çocugv u d'' .. 

D- uşmuş. 

unkü muhakemede, davacı 
da, dava edilen de, kucaklarm
d~ çocuklariJe mahkemeye gel
mışlerdi. 

.. Saadet hanımın çocuğu, bir 
turlü rahat d . urmuyor vıyaklı· 
yordu. Nihayet annes • k d' .. . , en ısını 

e~zırmek suretile susturmayı dü
şundü Çoc -. . • ugunu, çarşafının pe· 
lerını altına aldı. Emzirmeye 
başladı. 

. ~mine hanım, mahkemeye bir 
ıstıdn verdi. Ayrıca, orada yazılı 
olanları anlattı : 

- Bu Saadet hanımın yüzün
den, dedi. Hem canım acıdı, hem 
çocuğum düştü hem masrafa 
girdim, O kad~r yerden buraya 
gele gide masrat ettim. Kendi
sinden bin lira isterim l 

Saadet hanım, bin lira lakır
dısını işitince, hemen sÖzf} ka· 
rıştı: 

- Bin liramı ? ne bu ! ben 
de masraf ettim. Ben de gittim 
geldim Am b _ 1• · a, en yuz ıraya 
razıyım! 

Emine hanım 1 d -
den kalktı : ' o ur ugu yer· 

- Ben b d d' e· ' onu, unu bilmem, 
e ı. ın liradan ek 'k k b l 

etmem r sr a u 

Saadet han . 
B 

_ım, gene ıtiraz etti: 
- en, bın r 

b 1 - ırayı nereden 
u.acagım? Hem n· . 

- · ? ıçın verece· 
gım Ben, seni dövmed' 
- d- .. un, ÇOCU· 
gunu uşurtmedim ki S . 
a - ... enıo 
yagın ~aydı, yere yuvarlandın! 

Hıç de öyle degv il ben· 
rapor ' ım 

.. um var raporum. Pullu 
~u.hü~ü raporum. Üs~elik şahit~ 
e~ım e dinlendi! Bu sırada Sa

a et hanım çocu-
arasında 'ıı gunu koHarı 

- sa aya sallaya "sus 
aglnma!,, Diyordu. Re"ıs 'k' t , 
r f b· b" ' ı ı a-
d
a a.. lır ırlerine dünerek lakır-
1 soy ememeleri 5 · ·ı ' ıra ı e sual so-

ruldukça cevap verm 1 • J 
munu hatırlattı. 

e erı üzu-

Müddeiumumi, mütale:ısını b'l
dirdi. Emine Hanımın dövüld~. 
ğünü sabit görüyordu. Anc:k 
çocuk düşürme bahsinde ~öyl 
d d

. , ~ e 
e ı: 

- Davacı, o sırada kendisi
nin gebe olduğunu bilmedığini 
evvelce isticvabında söylemiştir. 
Kendisi bilmediği bir sırada 
Saadet Hanım nereden bilecek? 
Döverek çocuk düşürmiye se
bep olmak iddiası, sabit değil
dir. 

Saadet Hanımın a\•ukatı, mü
dafaasını yaptı. Sonra mahkeme 
heyeti, karara çekildi. Yarım 
9aat ıonra bildirilen karara gö· 
re, Saadet Hanımdan sadece 
dövmekten 456 ıncı maddenin 

son fıkrasına uygun 
lira ceza atm:ıcaktır. 

o!arak on 

Ama, mahkemeye onun bir 
daha böyle bir şey yapmıyacağı 
kanaati geldiğinden, bu ceza 
çektirilmiyecektir. Para cezası 
alınmıyacak, yalnız davacıya yir
mi beş lira tazminat verecek tir. 

- Anladın mı, hanım? ... 

Karar, kendisine açıkça anla· 
tıldı. Saadet hamm. •1 peki! ,, 
dedi. 

Emine hamm, mu'1akeme bit
tiği halde, hala söz söylüyordu. 
Şöy:e: 

- Ben kefalet isterim, ke
falet!.. 

Ulilmle neticelenen 
alacak meselesi 

Kasımpaşada, Tersane civarın· 
da bir kahvehane önünde bir 
müddet evvel alacak yüzünden 
kavga çıkmış, cinayet olmuştu. 
Davaya göre. borçlu Ahmet, 
alacaklı Kamil tarafaodan öldü· 
rütmüştür. 

Bu muhakemeye dün fstanbul 
Ağır ceza mahkemesinde devam 
olunmuştur. Bazı şahitler dinle· 
nilmiıtir, davacl taraf, mnznun 
Kamilin sabıkasl C?lduğunu ileri 
sürmüş, Fakat neticede Kamilin 
evvelce mahkumiyeti olmadığı 
anlaşılmıştır. 

Muhakeme, gösterilen başka 
bazı şahitler dinlenilerek tahld-

katın geni~letilmcsi için kal· 
mışhr. 

TAKViM 
Pazartesi 

21 T.sanl 
21 Recep 

CU.O doğtı:-.ı 

an.o batı~ 
SabAb namazı 
ôğle namazı 
Ik.lndl namazı 

Akpm namB.ZJ 
Yatsı namazı 

Ims:ık 
YıJm geçen 

gllnlerl 

Yılm kalan 
günleri 

6,5) 
16,46 

6,16 
11,59 
14,31 
16,46 
18,23 

s.ıı 

} 310 

l 54 
I 

Salı 

22 T.sanl 
22 Recep 

6,56 
16,46 
6,18 

12.00 
14,31 
16,15 
ıs, .2 
5, 12 

311 

53 

HA v A - DUn sıcaklık azamı 8, tıSf;'arl 
4 derece idl. Bugün ha.ve. ekseriyetle bulut
lu olııcnk ve rtızgAr poyrazdan C3CCcktlr. 

Radyoda: 
···················• 
İSTANBUL - 18 den 18,45 e kııdıır 

Saz (Vedia Rıza hanım), 18,45 ten 19,20 ye 
kadıır orkestra 19 20 den 19 45 e kııdnr ! ' • , 
ranaızca ders (llcrlcmJş olanlara mahsus), 

l9,45 ten 20,30 a kadar orkcst.rn 20,30 dan 
21 • 
k c kıı.dnr Yesari Asım bey, 21 uen 22 ye 
f:;:nr saz (Alcko ve Yorgi efendilerin re • 

ııtııe Hikmet Rıza Hanım) 22 den 22 SO 
a kadar k . • ' 
1 or cstra, aJaruı, ve borsıı. haberle· 

r ' saat o.yan. 

Islan bul Belediyesi: 
DarUlbedayi Şehir Tiyatrosu 

Temslllerl : 

Yaranki Sah ISTAHBUL BELEDIYES\ 
akşan11 saat 

(~:~;;. ~~~t~ ~ij 
3perde27tablo 

Yazan: 
Ekrem Re,ıt e. 

Besteliyen : 
Cemal Reşit e. 
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llllllll 

D. - Lugat ve ıstılahlar: Kol
başı Celal Sahir, Abdülhak Şina· 
si, Ali Canip, Enis Behiç, Fazıl 

Ahmet, KiJisli Rif at, Lut fi Mü -
fit, Ahmet Baha, Reşat Nuri bey
ler. 

1. - Istılahlar: Felsefi ilimler, 
A.- Mantık, B.- Metafizik: Fu 
at bey (Müderris), Hilmi Ziya, 
İzmirli İsmail Hakkı, Mehmet E· 
min, Orhan Sadettin, Osman Saf 
fet beyler. 

2.- Rıyazi ilimler: A. Hesap, 
B. - Hendese, C.- Mesaha, D. 
- Ölçüler bilgisi, E.- Cebir ve 
müsellesat, F.- Topografya: Ali 
Hikmet, Ali Yar, Hüsnü Hamit, 
Kerim, Mehmet izzet, Nazmi Nu
ri Beyler. 

3.- Gök ilimleri: A.- Heyet, 
B.- Kozmografya, Abdürrah • 
man, Abdülfeyyaz Tevfik, Fatin, 
Beyler. 

4.- Yer ilimleri: A.- Meteo· 
roloji, B.- Coğrafya, C.- Jeo -
loji, D.- Madeniyat, Mehmet 
Malik, Ahmet Tevfik, Faik Sab
ri, Hamit Nafiz, Hamit Sadi, İb
rahim Hakkı, Malik (Ankara li · 
sesi), Refik Beyler. 

5.- Fizik. ilimleri A.- Fizik, 
B.- Kimya, C.- Mihanik: Avni 
Harun Reşit, Hayri, Kemal Za • 
im, Mehmet Halit, Naki, Rüştü, 
Sabit, Murat beyler. 

6.- Hayat ilimleri: A. - Ne
batat, ve ziraat, bağcılık, sebze • 

' cilik, çiftçilik, arıcılık, B.- Hay· 
vanatt müstahasat ve teratoloji, 
C.- Antropoloji, D.- Bakteri • 
yoloji, Fiziyoloji, teşrih, E. -
Baytarlık: Akil Muhtar, Ali Rı -
za, Ali Süha, Ali Vehbi, Aziz Ce 
vat, Rü§tü, Ekrem, Şerif, Şerafet· 
tin, Galip, (Konya meb'usu), Hü 
seyinzade Ali, Kemal Cenap, Mah 
mut Sadi, Mehmet Hilmi (Malat
ya meb'usu) Neşet Ömer, Necdet 
Süreyya (Baytar) Şevket Aziz, 
Süreyya (Devlet şurası), Tahsin 
Beyler. 

7.- Ruh ilimleri: A.- Ruhi • 
yat, B.- Terbiye, C.- Ahlak: 
Ali Haydar, Avni, Cevdet, Nasu· 
hi, Esnt (Bursa meb'usu), Hıfzı 
Rahman, Kazım Nami, Mustafa 
Şekip, Mustafa Rami, Muzaffer 
Şerif, Nafi Atuf, Nebizade Ham· 
di, Refet, (Urfa mebusu) Sadre't· 
tin Celal, Zeki Mes'ut beyler. 

8.- Tarih ilimleri: A.- Arke· 
oloji, B.- Mitoloji, C.- Etnolo
ji, D.- Paleografi ve Epigrafi: 
Ağaoğlu Ahmet, Ahmet Hamit, 
Ahmet Refik, Akçora Yusuf, Feh
mi Ata, Halil Etem, Hasan Ce • 
mil, İt.mail Hakkı, Mükrimin Ha
lil, Rıdvan Nafiz, Sadri Makau • 
di, Şemsettin Beyler. 

9.- Cemiyet ilimleri: A.- Et
nografya, B.- Sosyoloji, C.- lk 
hsat, D.- Hukuk, E.- Diniyat: 
Alaettin Cemil, Emin Aslan, Ner
mi, Mustafa Şeref, Namık Zeki, 
Nazım (Tokat meb'usu) Niza • 
mettin, Ali Remzi, Sadettin, Re -
şit, Saffet, Servet Süreyya, (Ak .. 
saray meb'usu) Şevket Süreyya, 
Ubeydullah, Vasfi Raşit, Vedat 
Nedim, Veli beyler. 

10 .- Dil bilgileri: A.- Len· 
güistik, B.- Gramer ve Sentaks 
C.- Fonetik, E.- Edebiyat A : 
gah Sırrı, Ali Ulvi, Cenap Şeba
bettin, Falih Rıfkı, Halit Fahri, 
Halit Ziya, Hıfzı Tevfik, Hüseyin 
Rahmi, İbrahim Alaettin, Köprü
lüzade Fuat, Talat, (Çanakkale) 

Memleket Haberleri 

Adapazarında kanlı 
bir cinay,et 

Adapazarı lıu8uBi muhabirimiz den: 

Bakkal Selim oğlu Fatin Efendi, gece yarısı, Karaağaç ci• . 
da muhtelif yerJerinden b,çaklanmak suretile ö dürülmüttür. C . 
yet mahallinde bir tabanca bu!unmuşlur; katil. meçbuldilr. A 
ve polis tahkikat yapmaktadır. 

~ * ~ 

Beş nüfuslu bir aile ayda 
20 lira ile geçiniyor 

Demircide bayat ucuzladı : fakat •' 
~~~----··----~--'~-

Demirci hususi muhabirimizden: 

Denizin sathıodan 800 kü
sur metre irtifada bu:unan De· 
mircinin havasının saflığı ve su· 
yunun güzelliği ile beraber önde 
gelen vasıflarından birisi de ha
yat ucuzluğudur. 

Euhranm her şeyden ziyade 
dahili istihsalat kıymetlerini dü· 
şürdüğü şu zamanda Demircide 
bayat o kadar kolaylaşmıştır ki 
l:eş nüfuslu bir aile, ev kirası 
da dahil olmak üzere, nihayet 
20 lira gibi asgari bir ayhk ge· 
liri ile müreffehen yaşayabilmek
tedir. 

25 okkası bir kile itibar edi
len buğday 80 • 100, koyun eti· 
nin okkası 20 · 25, nefis tereya· 
ğınm okkası 60 · 70, beyaz pey
nirin ok kası 25 - 30, bir piliç, 
tavuk 10 • 15 kuruşa tedarik 
edilmektedir. fir takım eJbise 

! imali 250 - 300, bir gUzel •1' 
kabı nihavct 400 kuruşa te~ 
edilmekte ise de siy netice:' 
böyle çok ucuz satan mtut• 
pazardaıı tedarikine mecbU~ b 
duğu giyinme eşya!unı, yanı 

1 
arşın kaput bezini 15 • ~5, I'' 
okkasını 40, şekerin okkaıuo• 
kuruşa ancak alabiliyor. . tt 

Bu itibarla giyeceğini barıÇ. 
temin eden halkımız yetiştı f' 
çok şeyi az para ile ver• il' 
fakat az malı çok para ile • t 

· be yor. Bu cihetten kazanç oı• 1~ 
leri çok aşağıdır. Bir ıeotf 
büyük emeklerle meydana ( 
tirdif? malı para ctmiyen ıOrf 
ımızın vaziy~ti fenalaşmıştsr. t 

t:u kadar sıkmtı içinde bO; 
lan kövlümüz evvelce başka 'İ 
lara iÖre yapmış olduğu b.,1 
Jarmı da ödemek kayguıu 
dır. 

Kurşuna Dizilen____,. 
f(raliçe 

Bu emsalsiz tarihi Romanı bugiiıl 

©;HABER© 
Gazetesinde Okuyunuz 

meb'usu), Yakup Kadri, İsmail 
Habip, izzet Ulvi beyler. 

11.- Bediiyat ve güzel aan'at· 
lar: A.- Bediiyat, B.- Tiyatro, 
C.- Musiki ve raks, D.- Resim 
ve beykeltraşi, E.- Mimarlık: 

Adnan, Ahmet Haıim, Ahmet 
Muhtar, Ali Rifat, Celal Eıat, Ek 
rem Zeki, Ertuğrul Muhsin, Sü. • 
heyi, lbnirrefik Ahmet, Mes -
ut Cemil, Namık İsmail, Mahmut 
Kemal, Musahipzade Celal, Mah· 
mut Ragıp, Muallim İsmail Hak
kı, Sabit, Musa Süreyya, Ulvi Ce
mal, Rauf Yekta, Sadettin, Sedat 
Hakkı, Selim Nüzhet beyler. 

12.- Spor av ve oyunlar: A.
Spor, B.- Kara avcılığı, C.- De 
niz avcılığı, D.- Fikir ve talih o
yunları: Aka Gündüz, Ali Rıza, 
(Kastamonu meb'usu), Aziz (Er 
zurum meb'uıu), Hamdi Ostan .. 
bul meb'usu), Hamdi Emin, Ce • 
lal Muvaffak, Salah Cimcoz, Se .. 
Hm Sırrı, Vildan Atir Beyler. 

13.-Aıkerlik: A.- Kara, B. 
- Deniz, C.- Hava (Bu kısma 

ait ıstılahlan erki.nıharbiyeden 
ayrılacak mütehaaııslar tesbit e • 
deceklerdir.) 

14.- H ükUınet teşkilatı: A.
ldare, B.- Diplomasi (Bu kısıma 
ait ıstılahları hükumet dairesin • 
den tayin olunacak mütehassıslar 
taarfından t~tkik edilecektir.) 
15.- Yollar ve nakil vasıtaları: 
A.- Yollar ve köprüler, B.- De 

I 
miryolları, C.- Seyrisef•İO' ~ 
Hava nakliyeciliği (Bu kı•dl'Jı 
ait ıstılahlar bu itlerle u!:,,~ 
resmi dairelerden tayin ol bil ( 
mütehassıslar tarafından te• 
lunacaktır.) ., o' 

16.- Teknoloji (Çok ıeııh JJI 
d 'h. ac>r, 

lan bu şubede iler e ı tıY 1"',.l'. 
ikinci derecede kısunlara • 1',Pı 
caktır.) Ahmet lhıan, Bah~,,if' 
Fikri, Memduh Şevket, ~) 
Osman Cemal, Va•ıf (1d 
meb'uıu. ,.,f1. 

17. - Derleme ko)baflferi' C' 
Hulusi, Abdullah Battal, v.ef' 
lal, Hasan Fehmi, H~~·;e1I~' 
Şerafettin, Zakir Kadı fbr,JI 

18.- Neşriyat kolbat• bÇet ~ 
Necmi, Ahmet Şükrü, Be I•~ 
mal, Bürhan Asaf, EteJIJ fllı 
Faik Reşit, F azh, f arukferid11 

H 'Ianet ..ti Hasan Rasim, 1 
1 ttiıı r lff et Halim H., Kem• e 1.,ıİ 

mi, Kemal Salih, Ke~al, pdeb~ 
Kerami, Ahmet Y ~rı, Netet • j 
Sami H Naıit Hakkı, . f" 

' R'' ~; NecıP ' .;J 
lil, Necdet UJ• ... , r-&'.J 
Nusret Kemal, Mehalet S-~ 
Sadri Etem, Selim ~agıp, S~ 
izzet, Şaziye Berrın Hy.,";J 
Nihal H, Peyanıi Sefa, 1 
ya Beyler. .-ti' 1 

Türk Diii tetkik ceDUY; ı' 
kez heyeti, yarın 15 te ge 

lanacaktır. 



[Sfenks konuştu! 1 
Maurice de Cohra'nın Son Romanı ı 30 

Türkçeye çeviren. Fehamettin Ar~ --

110"-enınuza a•t reslmlerden t Rober!• rstfh'clmda~I o!fa•r"da 

Buna çok seviniyordu. Çünkü Yarası sathidir. On iki saatlik 
1?lcu, daha devam etmiı olsaydı hümmalı bir bayıınlıktan sonra 
tıdeıniyecekti; takati kesilmiş, yavaş yavat uyanmağa batladılar. 
'0luınıya baılamıştı. 1 Kararmağa baılıyan ortalık, is· 

Blokhavze doğru artık adım a· tihk5.mın dahiline yayılıyor. Mü· 
d111ı ilerliyebiliyordu. Güçlükle ne sademe durdu. Bir aralık Niko1· 
~~~ alabiliyor, ayakları taılara ta· 

1 
son sol ko!unu oynattı. Yavaşça, 

"lllnıya başlıyordu. korlta kor!<a Robertain sarkan e· 
Şark tarafında ufuk pembeleı- lini tuttu, utanarak sıktı, sessiz 

ıı..ıe baıladı. Şafak neredeyse bir an!a:ma, çok dokunaklı bir 
~cekti. Allah verede ortalık hareket.. Roberta dalgınhktıı.n 

1 
"'&bütün ağarıp (800) metre me- kurtuldu. 
:'•de puıu kuran (Abzakdel) • Nikolsonun başı biraz eğildi, 
L l'İıı ıözlerine görünmeden hclk- mırıldandı: 
"'t'tze varabilse.. - Beni kurtardınız.. Hiç bir 

8irdenbire, önünde a 'acı.t k4' • zaman unutmıyacağım.. Hiç bir 
"'lllıkta, Subacların hayaletini zaman!. 
IÖrdü. Subadar bağırdı: j - Suı, Nikolıon .• Bu bahıi ka· 

- Ah, yüzbaıım !.. Bi!ıen Ar· pa, k9,nuıma .. 
"uıeraıu.au ~·hln-t. ..ııı:ı-.-cl .ı.ı_...LJ.l- 1.. •• : r· .. .I•ı•a-
t, gelmiştim .• Allnha tükür, de· caklardı; hayal meyal habrımda .. 
lllek onu buldunuz!. , - Allaha şükür .. Vaktinde ye· 

b• - Evet .. Tatımak için bana tişe~ildim .• 
1taz yardım et.. Acele edelim, - flcberts, sen benim karde· 
~lık aydınlanmadan bolkhavze ıimı;in .. Te~e.dilir ederim. 
litınemiz lazım. - Zavallı dostum, seni hiç o· 
) Baygın yaralıyı taşıyarak i!<'rli- ra:la öylece bırakabilir mi idim 
t Otlar, Roberta arlık ayakta du- ki?· 
lcak halde değil.. N:hols~n aü;lükle teneffüs e-
~ Gecenin karanlığı yava§ yavaş debiliyor. Kel=.meler dudakların· 
b alıyor. Elli adım daha yol va:-.. elan ancak dökülebiliyor. Roberh 
I> 'iııı eteğinden bir kaç el silah -ağır olmal:tan fazla ıstırap ve- . 
L~tlaınaua başladı. Kur~unlar &r· ren- kolundaki yarasının acııile 
"({ et fi k l kıvranıyor. tı ra annda vızlıyara taş a· 
k Parçalıyor. Birdenbire Roberts Istırap çeken ve tehlike anın· 
lıt küfür savurarak Nikolsonun da kinlerini kalplerinden ailen bu 
llltak) iki zavallı genç biribirlerine uzun annı salıverdi. 
.._Yaralandınız mı, yüzba§ım? uzun bakıyorlar. Teessürden göz· 
.._ E ler doluyor. Biribirlerine kartı fı._ Vet, kolumdan .. Haydutlar. 
~ .ıc. sarf ettikleri acı sözlere, dütün • ı... •aıs salim varacağr.mız anda 
"'l\l~ .. ff k düklerı' haince fikirlere •imdi pit· "" a oldular!. ~ 

'......_ Bırakınız, mülazimi ben yal· 
laıırnn .• 

d, ...... liayır .. Onu ta sonuna ka-
; kendim götürmek istiyorum . 

~&tasının acısına rağmen, Ro· 
~d •aikolu ile yaralının bacak· 
~~1;n kaldırdı ve tekrar yola 
~ ular. Kurfunlar dört taraf
~ ::«1Yordu. F ~kat teıadüf, isa-

tiih eıı olmıyordu. 
~tiye '~et blokhavze girdiler. 1-
''ıı~1 1 ~ adımı atar atmaz, bo· 
k"~e:· hır zemberek gibi iradesi, 
ti'bi h 1 tUkendi. Cansız bir cisim 

'l'tın bir halde yıkıldı. 

man oluyorlar. 
Roberta yava§ça: 
- Nikolson, diyor, belki bu is· 

tihkamın harabeleri arasında ni· 
hayet ikimiz de öleceğiz.. Senin 
için düşündüğüm bütün fenalık

lardan cl ... -,layı, beni affet. 
- Hayat.mu sana borçluyum ... 

Bana böyle söyleme! 
- Her ikimiz de belki gene 

yan yana öleceğiz, arkadaı olarak 
ölelim, Nikolıon .• 

Nikolıon müşterek hisle ve 
minnetle bakıyor. Gözleri biribi .. 
rini arıyor, yüzleri toz toprak için· 
de, mahrumiyetten, ıstıraptan, Ö· 

b • • • ı·· k ku d b" "im"' 'b· 'ler ilt· um or sun an uzu Uf, sa· 
'" Jce~ Yaralı zabit, hendeğin rarmı!··· 

~lıtılrrı. ;na kurulan sedyelere Nikolsonun kirpiklerinde yaf • 
lr.~ ~olct! ar~ı. lstihkimdan ge· lar beliriyor. Minnettarlık göz 
i~~ r Nıkolsonun kat'iyyen yatları .. Birdenbire zorla doğrul· 
~~ iiıt :••ını emretmitti .. Ci- mak iıtiyor, kollarını &mirine u • 
~del •mına ıaplanan kur· zatıyor, o da kalkmak, onu ku • 

~ P~ ~ Yaraıı pek ağır!.. cak!amak, teselli etmek İ3tiyor. 
~ ... lohe ul~ak ihtimali de ı Fakat Robertsin kolundaki acı 
~lorta bır kaç günlük isti- yürejine iıliyor. 

lara, &Jağa kalkabilir.. (Devamı var) 

VAKiT 

~l<1neat!a varı. ku11du /' 
··•··············································· 
Cellidın 

.. ı·· .. ' o umu. 
Gi yotble ba,ı keı len Er· 
meninin yaptığı ilanlı i~l r 

Avrupada neıredilen bir cinai 
hadiseler istatistiğine göre, büyük 

Avrupa şehirleri arasında cina • 
yet hadiselerine en ziyade sahne 
olan ~ehir, Paristir. 

Son zamanlarda, Pariste bir 
kitap baaılmıştır. Bu kitapta, son 

bet sene zıırfında işlenen cinayet 
lerin ba:'·-;alarından bahscdili • 
yor. Bu arada, karısını öldürdüğü 
için, giyotinle batı kesilen bir 
celladın vak'ası vardır. 

Menegikiyan ismindeki bu a • 
dam, Franaaya gelmeden Rusya • 

da cellatlık yapıyormuf. Cellat o· 
larak, yüz iki kitinin ölümüne va· 
sıta olmuf. 

Menegikiyan bir ermenidir. 
1927 senesinde Pariıe gelmiıtir. 

Orada bir müddet marangozluk 
etmiı, fakat herkes onun kor • 

kunç çehreıinden, tavırlarından 
ürktüklerinden, kendiıine it yap 

tırmaldan çekinmiıler, nihayet 
para kazanamıyan sabık cellat, i-

ti serseriliğe vurmuş, gece, gün • 
düz içmiye batlamıştır. 
1925 senesinde, Marailyada sabık 
cetiatla evlenmit olan karııı, ken 
di halinde bir ermeni kadını, bil· 
ha11a kocası iti ayyatlığa dök • 
tükten ıonra bir cehennem ha • 
yatı geçirmittir. Kadın, Marail • 

yada marancroz olarak tanıdıiı 
tnı-.CSamın 1JYYelce elıatbk etti • 
f ini bitmiyormuı. 

Bir ak~am, kadın, ıarhoı ko • 
casına çıkıtmıt, bunun üzerine 

hiddetlenen Menegikiyan, der • 
hal mutfa~a giderek eline geçir· 

ditii bir balta ile geri dönmüt, 
zavallı kadının üzerine atılmıştır. 

Kadm, can hevlile kocaıının a • 
yaklarına doğru bir iskemle fır • 

latmıf, sabık cellat, yere yuvar • 
lanmıf, karısı bu sırada çocuğu • 
nu kucah:lıyarak kaçmıya davran· 
mı§tır. Kadın, haykırarak kom!U• 
!arından birinin katına geçmiı, 
kocaaı arkasından yetitmit ve ka· 
dını yakalıyarak, elindeki balta 

ile kafasını bir vuruşta kesmit • 

tir. Kom§ular, bu aralık çocuğu 
kurtarabilmiılerdir. 

Facia, bu kadarla kal:mamıt, 
sabık ceJlat, karısını balta ile par .. 

ça parça etmiı, kafasını elinde tu

tarak pencereye yaklaımış ve ka

fayı tutarak evin önüne birikmit 

olan kalabalığa doğru fırlatmıt • 

tır. Sonra, kendi katına dönmüt, 
bir iple pencereden aıağı inerek 

kaçmak istemiş, İp kopmuf, bi • 

rinci kattan aşağı yuvarlanmıt • 
tır. Sokağa dütmesine rağmen 

ölmemit, ahaliye ve polislere ıal

dırmış, güç halle yakalanabilmit· 
tir. Menegikiyan hapishanede 

de rahat durmamıt, bir gardiya· 
nın başına iskemle indirerek a • 

ğır surette yaralanmasına sebep 
olmuştur. 

Yüz iki kişinin celladı olan, 

yüz üçüncü olarak karısının ha • 
şını kesen bu kanlı katil, nihayet 

Pariate boynunu giyotin ıabrı altı 

na uzatmı§, tam manaaile hak et· 
tiği cozaaını bulmuıtur. 

• 

1 işli yen 
Milli Roman 

il 
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Yazın son ayında, arhk enine 
boyuna ınip etlenmekten usa 
nan Turan mektebin açılmuım 
özlemiye batlamıth. Ey.(i ün 
OçUncll bıftaaında, meh tebin açı· 
lrcatı gOaden bir akıam evvel 
kllçOk bavu unu ve yatağını bir 
otomoLile kovarak bariz bir •~
vinç:e mektebe ko ş tu. 

Arhk mektebin eski bir tale
bes ydi. Geçen yıl çekingenlığini 
adamakıllı g c!ermiıti. Yeni ge· 
len bir iki tılebey~, kendi ser· 
vetini göıtermekbn gurur duyan 
bir adam gibi, Kolecin ötesini 
ber .ıini gezdirdi ve oridorlarda 
eski talebeler gibi a!ıt'r.an hare· 
ketlerle, gtçen aeae ö ~rendiği 
mgilizce ıar~ ıları yOkaek ıes!e 
ı6yliyerek c!o'ıtmıya baı!adı. 

Ko'ec, Turanın bayah Onrin· 
de blkim olan yeıloe lcuvvetti. 
Babraınm yok'uğu ıahıiyeti fize· 
rindeki aile nllfuzunu hemen 
hemen 11fıra indirmi9ti. BOyük 
babaaıle bOyDkanneai artık ken· 
di hallerinde birer ihtiyardı. 
Annesi ise zaten öteden beri 
~ oc&ığunun şahsiyeti Czerinde 
tesir yapacak bir kudrete Hhip 
değildi. Turan kOçüklOğOnden 

berj bab11•nın elinde yetiımitti. 

Cevadın bi;cim sesi dindiği za
mandan itibaren Turanın ruhu 
111ız bir magara gibiydi. Bu 
ıasız'ık içinde yeni seslerin ora
da abıi seda basıl etmesi a-ayel 
tabii idi. 

Eu hususta Turanfa tali arka
daıı olan daha ne kadar talebe 
vardı I Aile ocaklarından ayrı:ıp 
yalnn veya uzak viJAyetlerden 
ve kasabalardan buraya gelen 
bir çok çocuklar içio ko!ec 
milnferit bir lem oluyordu. Bu 
çocuklar ailelerinin yanına ancak 
tatilden tatile, bayramdan bay· 
rama giderlerdi. Senenin geriye 
kalan ıamanları11da daima bu 
bava içinde yatarlar, daima ayni 
muallimlerle, ayni arkadaılarla 
beraber bu'unurlar, hayatlarının 
bOtOn intibalarını buradan alır· 
lardı. Hlttl daha geniı intibalar 
için de Ko'ec bir kanal, bir 
gDmrllk yazifeai görllrdll. 

Geçen seneden itibaren Tu· 
ranın 9abıiyeti Dzerinde iki k ·ti 
bikimiyet tesiı etmiıti: Miıter 
Meyer ve Miıter Peri. Biıha1sa 
Miıter Peri, artık on t.ördilnO 
5Uren Turan için, muallimle ar
k1ıdaf arasında ve muıllimden 
ıiyade arkadaıa yakın bir ir san 
olmuştu. Onun bOyDlclere 6yle 
bir kendini •erlşi vardı ki aile 
mubıtioden ayrılarak aYareleımit 
o!an kOçlik ruhları derhal etra· 
fana top ardı. 

Mister Peri, kendi halinde bir 
ailen"n çocuia o!arak, memleke· 
tinde bir kolec tahsili görmüttü. 
Mezun olduktan ıonra Amerika· 
da bir ıene hemen hemen bir 
serseri nayat yaşamıfb. Bir ıe· 
ne içinde belki o yı lın aylarının 
adedinden daha fazla mes:ek 
değiıtirmitti. Ş mdi çocuklara 
kazandığından babıettiği iki yüz 
doları ise o ııralarda ancak an· 
cak rüyalarında görebilmişti. 

Nihayet, bir tesadüf eseri ola· 
rak, hi i Kolecin müdürü olan 
ve o sıralarda bir it için Ame· 
rikada bulunan Doktor Vudla 
tlnıımıf ve farkı kendilerine fa · 
aliyet sabası seçmit o~an mııvo· 

ner teıkili:ına bir ren~ mürit 

Savıfa S 

Yara 1 
Yazan . Necmettin Ham 

o'arak dahil o'mu~tu. Kendisini 
bu ı, o'e ce bağlayan muaJlimlik 
l onturatım im~alamazdan evYel 
Do'.dor Vud ona temasa gele
ceği rr.u ıit ve oradaki çıhtma 
tarzı hakkında uzunboylu iıabat 
verm:tti. Genç macerapereatio 
zaten o zamana kadar muayyen 
bir istikamete akmamış olan te
ma)·Ulleri bu yeni vazifede cazip 
bir mecra bulmuştu; yabancı ve 
batıl bir dine sahıp o!an bir 
memleketin çocuk arına kabil 
olabildiği kadar proteıtanlık aki· 
deleri aıılıyacaktı. 

M;ıter Peri bu nzifeyi o'ta• 
dar benimıemiıti ki konturatının 
biteceği andan itibaren ba9hya• 
cak o'an hayatı için de gaveaini 
timdıden tayin etmiıti: Ateıli 
bir protestan va"zi o!mık. 

GörC:üğQ kolec tahsili bittabi 
kendis ne bir muallimin baia ol• 
maaı Jbım gelen evsafı Ytre
memiıti. Bu itibarla çocuk nı
hunu ve çocuk dimağını yalnıı 
protutan'ık tohumlan 11çdacak 
bir saba olarak kabul ediyordu. 

Mister Peri ilk ateıte bu itte 
biraz u uorta ıitm f ve bazı bO-
yük talebeler araSJnda ıızılhlara 
meydan vermişti. Fakat bu ha• 
dise•erden sonra doktor Vudun 
mütemadi d;rektifleri saye.inde 

hedefine daha ihtiyatlı, fakat da· 
ha emin adımlarla yürümek yo
lunu tutmuş'u. Bunun için çizilen 
umumi p in ıu idi: Çocukları ilk 
önce kendi muhitlerinden ve 
onun tcs·rterinden tecrit etmek 
ve bir aksü amele meydan ver
memek için onlara kendi dinleri, 
memleketleri ve barale ri aley• 
hinde bir ıey aöylemiyerek yal-

nız karşı A!emin cazibelerini g&1-
termek. Bu isimsiz bniıtiyanhkb. 

M:ster Peri bu yoldaki meHİ• 
sinde muvaffak oluyordu. Ço
cuklara, tahrir vazifesi olarak, 
Amerikada bulunan muhayyel ar
kadaşlara mektuplar yazdmvor, 
kendi hazırladığı cev .. pları oku
yor ve anlıthiı bitmez tükenmez 
bil, lyelerle o körpe ve maaum 
muhayyilelerde, medeniyetin bin 
bir s ihirli vasıtasile zeoginlqmit 
ve h.1yırhab insanlarla dolu bir 
Amerikayı yavaı yanı ve gizli· 
den gizliye canlandmyorda. Bu 
hayırhahlığın nereden ileri gel
diii daha yDkaek sınıflarda oku
tulan içtimaiyat ve ruhiyat dera
lerinde gösteriliyordu. Bu kolecde 
bütün dersler ve fa31iyetler aynı 
havuzu do.durmak üzere açıUnıı 
muhtelif su bentleri gibiydi. 

Mister Peri Turanda itletile
cek daman hemen keffetmiıti. 
Çocuğun zekasını Ye çalıtkanla
ğını o !cşıyarak onu Amerikada 
tahsil hulyasına teşvik c.diyordu. 
O irfan diyarından a'acağı fe· 
v:z!e, cihanın harıgi köıesinde 
o ursa o sun, muhtaç bulunanla• 
rın dimağ l armı ve tuhlannı ha
kikatm ışığıyle aydınlatmak il· 
ı.ımdı. 

Fak at bu ba!dkat Ye onun ııı· 
ğı ncydı? unu ne Turan vazıh 
o'arak an!ıyabi.ıy or, ne de Miıter 
Peri henüz bunun hakkında aa
rib bir ıey söyliyordu. 

~u amerikaya gitmek bulvaaı 
birço:< çocuklarda, böyle kOçilk· 
ten baş ıyarak, bir baatahk ha· 
tini ah~· ordu . N celeri vardı ki 
ruyalaıında bile bunu görürlerdi. 

(Devamı rxır) 



Henüz 
''YILDIZ'' 
Değilmiş 
Amma~. 

ı loan Bennett gittilice J<endine büyük kadın rofü oynıyan bir ço
miihim bir mevki temin eden, kız cuk hissisini verir. 

karde!i ve ablası Konstans Ben- Fakat bizzat bu halleri onun 
nettin ıöhretini bile ıanan genç ı cazibesinin bir kısmını belki en 
ve ~~k ,~udretli bir artisttir. Ona, • üyük kısmını temin et~iyor mu?. 
henuz yıldız,, rütbesini vermi- 1 . 
yorlar b . d h stanbullular Joan Bennettı, 

am.ma, unun hıç e e em- lk d f l l 
mi ef k . . · e a o arak, gecen sene, "Bu -

Y ı yo , zıra saçlarının rengı d D d : · r f T d 
hemen hemen platin renginde o- ~gd .. lrummon ,, ısım ı ı ım e 
lan bu çok güzel kızın henüz bü- gor u er. 
yük bir bebek halinde oluıu buna Zannedersek o zamandanberi 
mani oluyormuş. Filhakika Joan de ba,ka bir film oynamadı. 
Bennette sade tavırları ve masum Her halde, Joan Bennett, pek 
halleri ile her görende bir çocuk yakında kendisini, güzelliğini ve 
a.f>luınin vey~ genç annesinin san'atini herkese tasdik ettirecek-
!:-letlerini giyip ayna karşııında tir. , 
- -.-ın..-ı111111111111111 ... mm =gn1111 ' mı ı ın ı ı•~• 

VAKiT 

= 
lfil91'' 

Milton'un son filmi ................................ --··· 

ÖP BENİ 1 
Milton sahnede fllm-ı 
den daha komiktir 

Paris (Hususi muhabirimizden) -

Miltonun son çevirdiği film 
geçen cuma ak!amından itibaren 
yalnız Fransamn değil bütün Av· 

rupanın ~n büyük sineması olan 
"Gomon palas,, ta gösterilmiye 

başlandı. Eserin rejisörlüğünü, 

"Bubulun Çetesi,, nde olduğu Ki: 

bi Leon Mato, artistik direktör -
lüğünü de meşhur Ermolief yap· 
mı,. Mızıkası "Vensen Skotto,, İ· 
le "Rene Mera iye,, nindir. Film 

"Tristan Bernard, "İv Mirand,, 
ve "Güstav Kinaon,, un beraber 

yazdıkları bir piyesten nakledil • 
mittir. Başlıca rolde Milton, Ta • 

nia Tedor, Abel Tarid, Jan Mel
bling vardır. Şimdi size kısaca e
seri hulasa edeyim: 

"Milton, §ey Bukatel meıhur 

bir şarap taciridir. işleri hem 

çoktur, hem de yolundadır. Bu 
kadar çok işi olmasına rağmen 

harpte hayatını kurtardığı asil 
fakat fakir bir aileye mensup ııtr

kaClaşı Gastonun isteklerini yeı·i • 

ne getirmek için vakit bulabilmek 
tedir. Gaston'un son arzuıu ken • 
disinden bilmem kaç yüz bin 

franklık bir çek istemektedir. Bu 
katel her zamanki gibi arkadaıı· 
nın bu arzuıunu kabul ediyor, ga 

rajını süsliyen ıon moda otomo • 
billerinden biriıine athyarak doğ 

ru dostunun oturduğ~ Şampaneı· 
şatosuna gidiyor. Gaston mü"şKül 
bir vaziyettedir. Ailesine Buka • 

teli nasıl takdim etsin? Fakat ö
teki bunun farkında mı ya? O 

mütemadiyen çam üzerine çam 
devirmekte ... 

Maalesef bu asil aile mali ta -
raftan hiç de asil değildir. Hatta 
senelerdenberi oturdukları Şam 

pana şatosu bile kendilerinin de
ğildir. Sekiz gün zarfında orayı 

terketmek - mecburiyetindedirler. 
Bukatel ne duruyor? Hemen şa • 

toyu satın alıyor. Çok güzel bir 
kadın olan "Oror,, teyzenin ken· 

dine bir öpücük verdiği takdirde 
,atoyu yarı pahasına onlara bıra· 

kacağını bildiriyor. "Oror teyze,, 
§İmdiye kadar Bukatelle bir li • 
kırdı etmek tenezzülünde bulun • 

mamıttır. Bu teklif kartıımda ar• 
'.Amerikaldarın ço'~ d"kl . .. b" • d 1 ka arkaya bir iki kere bayılıyor. 
ld 1 'K sev ı erı l sı ır tayyareıı var ır. 

yı ız ardan birisi de Lilı" D . R . . d onu tayyareıı·n· , .7 akat düşünmek için vakit yok -d B' amı- esmımız e , . .. 
ta ır. ılmeyiz, bu güzel ld batında ve bir sinema sesli gaze- tur. Zira ertesi gün tatoda buyuk 

nuz? 
Fran11z ld " yı ızın 'J' b" d l · ç 0 ugunu biliyor ınusu- tesine beyanat verirken görüyo- ır şenlik tertip e i miıtır. are-

Lili Damita bir Frans d 
ız ır am-

ma, Amerikan sinema yıld d L .1• D . ızı ır • 
ı ı amıta Fransada art• tl"k 

v IS 1 
yaptıgı zamanlar, sadece muzik 
hollerde oynardı. O zaman) b .. 

1 
• ar u 

guze artıst bir Alman prena. . 1 d .• d" ı ı e 
e sevıtır ı. Hatta evlenecek} -

d"b" ~ ı ıle. Lakin ortaya harp kt _ . çı ı, ve 
tam manaaıle Franaız olan t·ı· 
D . k ı ı 
amıta 8.J ını milliyetine f d . e a 

ettı ve prensten ayrılarak b 
ıd .. .b. A aıını 

a ıgı gı ı merikaya kaçtı. Ora-
da, güzel ve tık Lili ıahnelerde 
bir hayli muvaffakıyet kazandık
tan ıonra ıinema yıldızı oldu. 

Şimdi Lili Damita zengin ve 
methurdur. En ziyade ıevdiği §eY 

İM tanaredir. Kendisinin huıu· 

ruz. 

Artist olabilmek için 
ne yapmalı? 

Artist olmak iıtiyorsamz, her 
feyden evvel kendi kendinize ya
pabileceiiniz bi.- tecrübe vardıı· • 
Size anlatalım: 
Aynanın karıııına geçeuiniz. 

Önce kendinize bir bakarsınız. 
Sonra, liir kqıruzı kıpırdatma· 
d ••t k .. an o e ını oynatmağa, yukarı ve 
Ya aşağı hareket ettirmeğe çalı
tırsınız. Eğer muvaffak olursanız 
kor~ayınız, ıizde artist olmağ~ 
kabılıyet var demektir. 

. Fakat bunu her yapabilenin ar
tııt olaıbilecejini garanti ~deme· 
yiz Bu, baait bir tecrübeden iba· 
rettir. 

siz Bukatele kendini öptürüy<'r .. 

Bir kere değil.. on kere.. yirmi 

kere. Bu sırada bu şenliğe iştirak 
için İngiltereden kalkıp gelen 
Oror teyzenin vasisi Lord Aşvel 
odaya giriyor. Evlatlığı o vaziyet· 

te bulunca geceyi otelde geçirmi· 
ye karar veriyor. 

Erteıi sabah itler yoluna giri
yor: Lord Aşvelle Bukatel hesap 

görürlerken, asil İngiliz Ororun 
asil kızı olduğunu ağzından ka -
çınnıştır. Hatasını kapatmak için 

Bukateli evlatlığa alıyor.. Ve 
bundan ıonra birleşmeleri için 

hiç bir mania kalmıyan iki ıev • 
giliyi el ele veriyor. 

Milton gördüğümüz gibi bu 
tefer bir zengin rolünde. Maama· 

• 
enı Fi/imler 

Melek Sinemaslnda .......................................... _ ........ . 

Mavi Tuna 
Brigitte Helm 

Me~bur \'e mt.-raklı bir filim: 

Çarşamba gUnUnden itibaren M~lek Sinemasında gösterilmlye 

başlanacak olan meşhur (Mavi Tuna) filminden bir sahne 

Macaristanın bir ormanında 

çingeneler çadırlarını kurmuı • 
lar. Sandor güzel ıesile mehtapta 

farkı söylüyor. Kendisi gibi çin· 
gene olan sevgilisi Yutka bu nağ 
meleri büyük bir zevkle dinliyor. 
Şatosu ormana civar olan güzel 

kontes atını sürerek ormandan 
geçerken çingenenin sesini işidin
ce sihirlenmit gibi durup kalıyor. 
Şarkı bitince kontes çıngeneye 

serseri gibi memleketten m 
kete dolaşır. 

Bir gün kontese tesadüf 
Kontes kendisi için ne ya~a 
ceğini Sandordan sorar: S 
reddeder; yoluna devam 
Bir büyük kahveye çalgıcı 

rak girer; orada çingene şa 
söylemektedir. Yutka evle 
tir. Tesadüfen kocasile ·l:n 
bu l:abareye gelir; çalgıcıyı 
sasma çağırır. Sandor şarkı 

Budape,te yolunu soruyor; ıonra ler; Yutkanın kocaaı para ve 
dönüyor, çeribatıyı ertesi güıaii ıe iater. Sandor kabul etmez 
h irde konağında tertip ettiği elf • çar. Saadetini bozmut olan 
lencede çalgı çalmıya davet edi- kontesle ikinci bir defa dah 

yor. şılaşır. Yutka Sadorı.'in kendi 
Ertesi günü kontesin konağı ni betbaht eden bu 'kadınla 

davetlilerile dolmuştur; çingene - nuştuğunu görür .. Hiyanet 
ler çalgı çalmaktadır; kontes rası kalbinde uyanır. San 
fevk ve hayret içindedir .. Eğlen- 1 birlikte yerlerine dönmek a 
ce güzel çingeneyi yanında tutar. suna galebe ederek kocasını 

Yutka Sandorü sabaha kadar luna geçer ve kabareden 
beklemiıtir. Adımlarını duyunca Sador yeniden sefilane hay 
hemen elinde hançeri aıçrar, fa - atılır; ormana döner, artık 
kat sevgilisini öldürmiye cür'et e- bir haldedir. Ölmeden eri 
demiyerek kaçar.. Meyus olan son bir defa sihirli aşk 
Sandor Yutkayı - aramıya çıkar; . söyler. 

•ııınıııuıımııınııuıuıııııııımııımıınıııınıımnıııııoınıuıınınnınoıııımıımııı:ıııımıı ııoınoınoınmınnıııflııııııınnıınııın ııınııınırııonıııııııınııımıımııının 

KISA HABERL fih aslı fakir olduğundan kibar - "'
ların yanında yapmadığı müna - • 

sebetaizlik, gaf kalmıyor. Söyle • İİl§9iEldlilt IMIJlelra•l,l,Plillilçl,,l
1
l. sliııı~l 

diği ,arkılardan ancak bir tanesi film çevirmiştir. Bu eser ıO 
''Şu çapkın aık,, hatırda kalabi - romancılardan Anri Dü•e 
lecek kadar güzeldir. Diğerleri 

silik. Filmde çok lakırdı var. Mil· 

tonu~ çevirdiği öteki eserlere na

zaran çok hareketsiz. 

Sahneye konu! çok ihtişa.mlı. 

Şatoda tertip edilen ıenlik ma • 

na11z .. Cazibe noktası olsun diye 

sokulan bu bayramın filmle hiç 

bir alakası yok. Sonra itiraf etme 

1i ki bu sefer Miltonun etrafını 
çerçiveliyen artistler nafile. Bü -

tün gayretlerine rağmen sabık Bu 

bul Fransızları ancak güldürebil

di. Bilmem lstanbulda film mu • 
vaff akıyet kazanacak mı? 

Geçen gün Miltonu sahnede 

Mogador tiyatrosunda "Beyaz el 

misafirhanesi,, nde oynarken gör 
düm. Orada halkı daha fazla gül· 

dürüyordu. Şunu da ilave edeyim 
ki, oynadığı operetin vaziı sah -

neıi Erik Şarl ! hani şu me,hur 
"K "'l . ongre eg enıyor,, u yapan a • 
dam! 

A. Fuat 

nın eserinden alınmııtır. 
§ Meg Lemonye ile Anri. 

(Simon Böyledir) isinıli ta 
piyesini filme almışlardır, 
bu filmde rol almıtlardır· 

§ Holivuttaki Paranıont 
yoları yirmi bisiklet satın : 
tır. Bunlarla, memurin, ·~·t 
lan stüdyolarda bir yerden ° 
ı·afa gidebileceklerdir. 

§ D · M k ·1 _ı,.jle, 
or~tı a aı .:aa• ad•i 

Ş~valyenın bat rohı oyJl 
rövüda dansörmiit· . .ii-İ 

h t etlht 
§Clive Brok ıeya a 

· alır· man yanına dört pıpo ' e 
§ Diki m,UT dünyanın g Zi 

. l . . •ht'yarıdır· 
tıst erının en ı ı · .. e 

5 dir •1•· yaıındadır ve tene · 
rol alıyor. . ,. eıı 

. , H J<ın• ın § Marıyam 0 P. 1 akt•f· 
yük gayesi muharrır o Dl P• . 

§ Bir film çevrilirken, bit 
. h ket eden . 

Maraılyaya are l ··,{er 
b ·1 . . k ntro e go cunun ı etını o • irı 

icabetmi,. Gidip bunu~ ıç po 
ci bir bilet sabD alnııt &r• . 

luğun bu dereceeine ... 
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ı-~ınwı•ı•mımı 

Şatranç 
ıneraklısı 
lkdaın muhbiri merhum Ah • 

-~ f -İd' e endi tatranca pek meraklı 

~r kere tatranç masasının 
le ıeçti mi hazan yemeği bi-

'-lluttuğu olurdu. 

'Gece yarısı heyeti tahririye o
d' da otururken bir haber gel
'( l. limanda bulunan büyük bir 
~ vapuru karaya oturmuf, 
te lesi açıklarında, batmak ü-

r'e)lnif. Sermuharrir hemen 

~et efendiyi çağırdı: 
- Koı, Sirkeciden bir sandala 

~ Vapura kadar git, bak ba • 
lı11ı. içinde eıyayı ticariye var 

"-' k be 1 . • . g • azanın se p erını, zıyanı 

4~'Q. Süvari ile, filan görüş .. 
tele et, çünkü geç kalıyoruz. 
. ~lıırıet efendi fırladı, bir ok 

t•bi s· k . . d' B' . 

= s 

YAZILAR ~ 
i e 
~ 
E g 
~ 
~ 
~ 

~1111mmwııı~ııımmııooıınıı~ım ~ı~~ıııııııınııı ' 1111111r mı lrr lııııııın 1 ıwııı ıı ııı ~ooı 

Nereye 
ııp'i' 

gidiyoruz? 
. 

Fikret bey eski kalem arkada.• 
şı Aslan beyi gene zil zurna sar• 
hoş görünce kemali esefle başını 
salladı: 

- Hey yarabbi, kime rru;gel • 
dimse zil zurna sarhoş.. Halimiz 
ne olacak, nereye gidiyoruz bil • 
mem. 

Aslan bey yoluna devam ede
rek: 

- Seni bilmem ama benim ni· 
yetim Apustolun meyhanesine git 
mek~. 

Bir terbiye meselesi 
Biri yaşlı, kellifelli bir efondi, 

diğeri genç, biraz hafif metr~p 
bir zat sokakta biribirine rasgel
diler. Yaşlıca zat: 

- Na11lsın evlat, inşallah t~v· 
siye ettiğim yere girdin! .. 

'b· ır ecıye ın ı. ır martı gı-

1 ~-Ylğa atladı ve açıldı. Yunan 

~~nu zaten kayıkçı biliyordu. 

- Beyefendi, ciddi söylUyorum, erkeklerin kar,ımda açık saçık lek1rdı söylemelerine 
hiç tehemmUJ edemem ... 

- Sayenizde oldu efendim. İki 
aydır çalışıyorum. 

... ••••••••••-------••••••••--..-.. w-•n•w-•-=-w ......... •---••1U---·=-=--•M••••--•••••••• -----• - Peki ama insan gelip bir 
kere teıekkür etmez mi? ~tılar. 

""'~met efendi vapurda ilk raa
d tği bir memura gazeteci ol -

~~u ve kaza hakkında ma -
,, -t almıya geldiğini, geminin 

~lriıini görmek istediğini söy • 
~ 1. Katip mükemmel türkçe bi

O?du. Ahmet efendiye süvari • 
~· bıraz metgul olduğunu, maa· 

~fi~ ~azanın ehemmiyetsiz sıeç· 
tinı söyledi. Ahmet efendi sü • 

.. ,~ . .. k d' • •Yı gorme le ısrar e ınce: 

-.., .._ Peki buyrunuz, salonda bir 
bekleyiniz ! 

di Vapurun katibi ile Ahmet efen 
d •alonda gevezeliğe daldılar ve 
~thal anladılar ki, ikisi de şat-
lıcın pek hararetlisidir. 

'liernen bir prti şatranç oyna -

~r verdiler. Katibin ma.

llllUllUHllWJUUlllDllllllllDlllDllDIDnınım ı ıınıııııııınnn 

--. ... 

sa11 hazırdı. Kartı karşıya geçti

ler ve bir an içinde o kadar dal· 
dılar ki parti bittiği zaman vr.pur 

hareket etmitti. Çanakkaleyi ge -
çiyordu. Çanakkaleyi de geçince 
İ§ itten geçmit bulunduğu için 
Ahmet efendi ıatranca devam et

ti. Diğer bir partiye daldılar. 

iki ha.fta aon!a vapur Pireden 
tekrar"Lden~ dOlıımes ...- bir 

martı gibi kayığa atladı ve bir ok 

gibi Sirkeciden idarehaneye fır -

ladı. Heyeti tahririyeye girer gir-

mez karşısına meşhur sermuhar -

rir çıktı. Daha o ağzım açmadan 

evvel Ahmet efendi atıldı: 

- T ahkikatımın neticesin; so • 
racaksınız değil mi? efendim, ha 

dise pek mühim dei!ilmiş. 

ntD1t1IBll HWIUllllllillUDlllllllDlllllfllillllllDllllBlllllUlflUllUllllllllllllllllllM 

.... ~~·" ~ Y•a ••nlnle denizde taaı,hkllktl t 
ı,ın bana pek tuzluya mel oluyorsun,delll mi? 

Nuri Beyin Kısmeti - Affediniz efendim, adresi • 
nizi bilmiyordum. 

Kırk bet yaıına geldiği halde · düğün yapılıverdi. Ancak Atıf 

evlenmeyi aklından geçirmiyen bey gelin hanımı görünce hayret· 
- Allah .. allah.. Bir mektup 

yazıp adresimi soramaz mıydın·? 
Nuri bey mahalleye yeni tqınan ten dona kaldı. Nuri beye: Misafirine •• gore genç kızı görür görmez kırk ıe • 

nelik fikrinde ıırar edemiyeceği • 
ni anlamıfb. 

Bu sargıl\, m:lvi 'i'ôzlü, pe~'be~ 
yan.Jdi ~ Wl'ıdHl'at ttfÖ'~•iftd& 
daktilo idi. ~abası yoktu. Anne • 
sile yaşıyor, akıam i§inden çıkar 

çıkmaz evine geliyordu. Onu da· 
ima yalnız gördüğü halde Nuri 

efendi, birkaç kere takip etti. Her 

defasında ne sağına bakıyor, ne 

soluna bakıyor, doğru evine geli
yor, yahut doğru idaresine gidi • 
yordu. Kızla aralannda yirmi bet 

senelik bir yq farkı vardı ama 
Nuri beyin gönlü taze idi. Bunu 
anlatmak ve kızın gönlünü almak 
için çok cehdetti. Fakat kabil 
değil.. ceıaret edemedi. Yolda 
konuımıya imkan yoktu. O cesa· 
reti kendinde bulamıyordu. Jkit; 
rafından ağır an saçlar ile bu yir
mi yaıındaki genç kıza harfen • 

dazlık etmek kolay it d.-ğildi. 
Dü§ündü, tatındı, gidip annesin
den açıktan açığa kızını isteme -

yi daha muvafık ve daha diirüıt 
buldu. Can ciğer dostu Atıf bey 
de ayni fikirde idi ve bir gün Nu-

ri bey bu mühim iti becerdi. Genç 
kızın dairede bulunduğu bir 11ra • 
yı kollıyarak kap11mı ;aldı. 

Evine avdet ettiği zaman oda
da kendisini bekliyen Atıf beyin 
boynuna ıarıldı: 

- Atıfçığım, koca karının beni 
ne derece memnuniyette:: kabul et· 

tiğini tasavvur edemezsin, Sizi 
görüyor ve beğeniyorduk. Ağır 
batlı bir bey olduğunuzu mahal • 
leliden de duyduk. Bir kere kızı· 
ma da sorayım, timdi evde yok! 

Ama inıallah bu hayırlı iti yapa· 
nz.,, dedi. 

Nuri beyin sevinmekte hakkı 

vardı. Erteıi gün kocakaı·ı kızı • 
nın da razı olduiu haberini ge • 
tirdi ve hemen nitan, nikah ve 

- Yahu, sen yirmi yaşında bir 
genç kızdan bahsediyordu11, hal.. Aç gözlünün biri sık sık devam 
buki bu hanım kırkını geçkin! ettiği bir ahbap evinde bir akıam 
dedi. - yemeği yerken çorbanın arkawı-

Nuri aaçlarını yolacak deı·t!fee- dan kuru f aaulya, onun arkasm-
de bir esefle: dan pilav geldiğini görünce: 

- Sorma batıma gelenleri, de
di. Meğer ben kızın anası diye 

büyük anasına ba§ vurm1ışum. 

Koca karı da benim yaşıma başı

ma bakıp sahiden kendi kızını is 
tediğimi sanmıt· Bu eıeklik yü • 
zünden kıımetimize bayıldığım 

- Öyle aileler var ki bir misa
firi gelince hemen bir kızartma, 
bir pirzola falan bir §ey yaptın· . 
verıyor. 

Demiş, ev sahibi pilava devam 
ederek: 

- Evet, amma misafirine ğö-
re! .• 

Dem it .. kızın anası çıktı! •• 
•ıı•••••--•••1111•1111·••11111ı•••=•n•111ımn••-11R1m111111111nınmııllllllllllUllllııı 

- Ayol pe4lnden polisl t:a g..!liyor ? 
- Allah, elleh, benim serho' olduıumu nereden enledder 

•ceb• ?. 
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Tlrklyenla içinde balandağa dahili ve harici vazıye 
bizi asla endişeye sevketmlyacek olan bir vazıyett 
.Milletimizin diğer milletlerle olan münasebatı ise, hemen pe 

az devletlere nasip olan dostane ve emniyet hislerine 
müstenit oldukça salim bir halde kabul olunabilir 

temas ettiği Politikamız , fikirlerimiz ve dostluklanmız her millete 
nasıl söylüyorsak , iç yüzünden de vaziy~t 

~~~~-=-~~~----------~~~~~·~~~~ 
öyledir 

safhada 

:ANKARA, 20 (A. A.) - Bat· meli, bu vazifenin bütün itlerinin 
vekil ismet paşa hazretleri, An • iyi bitmesini hevesle, endite ile, 
kara hukuk fakültesinde beşinci helecanla takip etmelidir. Bu nok· 
sene mezunlarına diploma veril • tai nazardan cümhuriyet vatan • 
mesi münaaebetile yapılan mera • daıının hayatı ve dütüncesi, bü • 
simde !U çok mühim siyasi nutku tün diğer devirlerden büsbütün 
irat,~u~rmuşlardır: başka bir şeydir. lmperatorlukta 

.. Azız arkadatlarım, Fakülte ve geçen zamanlarda vatanı ida
reısı beyefendi, mektep hocaları : re edenler onun mukadderatın • 
ve bu sene diploma alıp hayata ı dan meı•uİ olanlar, onun iyi veya 
karıtan kız ve erkek meslektatla· fena gitmesinden hesap verecek 
rım · 1 l 'b' b' .. t ' o an ar gı ı ır zumre ve va an -

Bu güzel cemiyeti huzurlarıy· daş kendiıini onun içinde ayrı 
le §ereflendiren dinleyicilerimiz bir fey zannedilirdi. 
a~.~~da hakikate:;} bir bayram Cümhuriyet vatandaşları, siz 
gunu Yatıyoruz. Sizin ciipfomala • cü:t:nhuriyet \·atandaşları, böyle 
rmrzı verirken memlekete hiz • dütünemezsiniz. Vatanın her i .. 
~et e~ek atkıyla kendilerini teç tinde mes'ul olacaklar, siz kendi· 
hız etmış bahusus bugünü bul • nizsiniz. Herkes kendisini mes'ul 
mak için senelerdenberi çok ça • ve hesaba maruz tutmalıdır. (Bra 
lışmıt meslektaşlarıma, vatanda§· vo sesleri, alkışlar). 
larıma, hayatta muvaffak olmala· Hiç §Üphe yoktur ki, cümhuri· 
rı için bir hüccet vermit olmak yet Türkiyesinin bütün geçmiş 
zevki, benim mevcudiyetime ha. devirlerden en esaslı farkların • 
kim oldu. dan birisi de milli bir devlet ol • 

Kız ve erkek arkadaşlarımızın masıdır. Türkiyenin, Türkün dev 
hu münasebetle söyledikleri hita• leti ve vatanı olmasıdır (Bravo 
heler, eminim ki, benim gibi bü- sesleri, alkıtlar). 
tün dinliyen arkadaşlarım üze • Bütün geçmiş aıırlardan bir 
r-inde de gayet kuvvetli bir intiba anda görülen ve daima görüle • 
yapmıttrr, cek olan esaslı bir farkımız bu • 

Çalışmak ve memlekete hiz • dur. Bu memleket, Türkiyedir. 
met etmek yolunda kat'i bir ka • Burada yaşıyanlar, Türktürler ve 
rarla hayata atılanların ifadeıin • Türk vatanperverliği ve Türk mil· 
den bu muhit üzerinde kalmıt o • liyetçiliği bu memleketin idare • 
lan tesir, bu olabilir. Bizim üze· sinde, mukadderatında müesair 
rimizde hasıl olan tesir, budur. ve hakimdir. (Bravo sesleri, tid-

Bu kadar kuvvetli irade ile detli alkışlar). 
Y~t.işen arkadaşları, yetiştirdikle-
r . .. 

ı ıçın mue11eseyi, ona hizmet e· 
den hocaları, ve fakülte reiıi be· 
!efendiyi bilhassa tebrik ederL"ll. 
,(Alkıılar) 

Arkadaılarırn, gerek reis bey 
ve gerek arkad3.§lar vukufla bir 
çok tarilıt hadiselerden bahsetti • 
ler. D~~loma. alan arkadaşları • 
mız, cumhurıyetin kend·l .. .. . ı erını ve 
cumhurıyet devrinde kendilerine 
düıen vazifeleri tebarüz ettirmiye 
çalı§tılar. 

Cümhuriyet devrinde vatanda· 
fın, bütün geçen asırlar hiç ol • 
mazsa son aıırlarda olduğundan 
~aşka, bir takım vazifeleri oldu • 
g~n~ .kabvramak, ite batlamak i· 
çın ıyı atlangıç ıa<Ylam b. t 

ld. ' <> ır e • me ır. 

Haki~aten içinde bulunduğu .. 
muz devır, cümhuriyet de . 

vrı, ge. 
çen aıırların yaıayıtına, ihtiyaç _ 
larma ve vatandaıın kendi üze • 
rine teveccüh eden vazifelerine 
bakılmsa, büıbUtUn baıka bir de • 
virdir. 

Arkada~lar, bir esaslı noktayı 
Türkiyeye hizmet etmek istiyen 
her vatandaşın kafasında daima 
a~ık olarak bulundurmaıı lazım • 
dır. Bir vatandaı, bütün vatanın 
mukadderatı üzerinde kendi şahsı 
için ali.kadar oluyormut kadar 
alakadar olmak lazımdır. (Şid • 
detli alkıılar). 

Vatan i~lerine karşı alika 

Cümhuriyetin vatand~ı, bü • 
tün vatanın işlerini tek şahsmm 
hayati itleri kadar alaka ile gör· 

Türk vatandaşı kimdir ? 
Türk vatanda,ı kimdir? Devle 

tin resmi kanunlariyle Türk mil • 
liyetçiıine, Türk vatandqına ver 
diği tarifte biz hakikaten, cidden 
samimiyiz. Türk milliyetçisi ve 
Türk vatandaıı olmak için bu 
memlekette yatıyan her hangi bir 
fertten anormal hiç bir fey iste • 
miyoruz. Türk olmayı sevmek ve 
Türk olmayı kabul etmek, Türk 
milletine menıup olmanın verdi • 
ği bütün haklara malik olmak i · 
çin kafidir. (Bravo, sesleri, alkış
lar). 

Kanuni vaziyet böyledir. iç 
yüzümüzde de ıamimi olan kana· 
atimiz ve vaziyetimiz böyledir. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Şarkta ve garpta memleketin 
her tarafında dolattığımız za -
ınan, kendisini Türk olduğunu 
bilen, kabul eden her hangi bir 
vatandaıımın, her Türkün nail 
olduğu haklardan her hangi biri
sinden mahrum olmasından endi· 
§esine müsaade etmedim. Herkesi 
tatmin ettim ki, Türk olmayı if • 
tihar edilecek bir mazhariyet o • 
larak yürekten kabul eden ve öy· 
le çalıtan vatandaş benim ıibi, 
benim bütün hukukum gibi her 
hakka malik olmak için bütün 
eıbaba maliktir. Bu kanaatimi 
her yerde ıöyledim ve bu sözle • 
rimde gayet samimiyim. Böyle bir 
idare ve zihniyet devletinin mil • 
1i devlet ve Türk devleti olmasın· 
daki esaılan ancak kuvvetlendi -
rir. Onun artmasına, ıeniılemeai· 

ne ve yükselmesine hizmet eder. 
(Şiddetli alkıılar). 

cumhuriyetin mea'ullyet hissi 

Arkadatlar, cümhuriyetin ilk 
cümlede dediğim mes'uliyet his -
si, tatbikatta bir çok hususiyetler 
ve geçen devirlerden bir çok 
farklar gösterir. Bu farklardan 
mühim birisi de mali ve iktısadi 
safhalardadır. Geçen asırlar, bu 
memlekette yafıyanlarm mali 
ve iktısadi ıafhade. vazifeleri, 
meı'uliyetleri olduğunu, hiç ol -
mazaa ameli ve fili olarak kabul 
etmiyordu. Bu memlekettı yaıı • 
yanlar, ıerek doğrudan clöftüya 
icraat ve mes'uliyet mevkiinde o
lanlar, gerek olmıyanlar, bu mem 
leketin yolu, bu memleketin ima
rı, memleketin ıanayii ve ya zi • 
raati aıibi bu memleketin bütçe • 
sinin intizam ve kif ayetinde yani 
masraflarım koruyacak parası • 
nın tedarikinde kendi rolünü ve 
kendinin mes'uliyetini kavramı• 
yordu. imarda ümit, hariçten pa • 
ra getirilerek yabancı adamlann 
bu memleketin imanm dütUnme· 
lerine bağlı zannolunurdu. Bu 
memleketin imarını dü,ünmek 
bunun içinde Y&§ıyanların, yalnız 
onlann ilk vazifesidir. Bunun ak· 
sini farzetmek bir inıanın kendi 
evinin temizliğini, güzelliğini, ge 
nitliğini ve rahatlığını her fey • 
den evvel ba~ka evlerde bulunan· 
ların vazifesi sanmak demektir. 
Hayat, bir adam için, bir ev için 
böyle olmadığı gibi bir vatan için 
de böyle değildir. itte bu kadar 
basit bir feyin anlatılması ve si· 
yaıette, idarede esaslı olarak ıö .. 
zönünde tutulmaıı cümhı.. ... iyete 
nasip olmuştur. Ancak cümhuri· 
yetin siyasetile bu memlekette ıa· 
nayi için, yollar için ve her türlü 
mali ve iktısadt inkitaflar için 
vatandatların kendilerini evvela 
bir takım tedbirler dütünerek ak
tif bir surette memleketin mu • 
kadderabna müe11ir olmak vazi
yeti hiasedilmi9tir. (Alkıtlar). 

Bunu hi11etmek yalnız ilmt 
bir karar mevzuu değildir. Bunu 
hissetmek bir ıiyaset takip etmek 
tir. Birçok mes'uliyetler ve zah -
metleri üzerimize almaktır. Zah
met ve mes'uliyet üzere alınırken 
zamana mütevakkıf itlerin mey • 
dana ıetirilmesinde çok ıabır la
zımdır. Çok tenkide göğüs ıer • 
mek ister. Tatbikatta mütemadi • 
yen mütkülltı yenmek lazımdır. 
Amma gidilen yol o kadar tabii, 
alınan vazifeler o kadar eıaılıdır 
ki, bugün artık, Türkiyenin ima • 
n her teyden evvel vatandatların 
vazifesidir sözünü anlamıyacak 

kimse kalmamıı gibidir. Yalnız o 
kadar değil, bu memleketin her 
işleri ıibi mali ve iktısadi itleri • 
nin düzelmesini de biz kendimiz 
dütünmiye mecbur olduiumuz ka 
dar batka birinin bizden evvel ve 
bizden ziyade dUtUnmesine de 
müsaade edemeyiz. Bu o kadar, 
hem bizim hakkımız, hem de bi • 
zim mecburiyetimizdir. Sonra da 

hası var; nefsimize güvenerek 
söyliyebiliriz ki, Türkiyeye taal • 
luk eden itlerin ana ve temel e • 
sulan ne olduğunu en doğru ola· 
rak biz Türkler biliriz. (Bravo 
sesleri ve f iddetli alkı9lar) • 

Sözlerim, memleketin imarı ve 
inkitafı için münhasıran kendi ve· 
saitimize bağlanmak manasında 

telakki olunmamalıdır. Zaten böy 
le bir şey hiçbir millet için varit 
olamaz. Sözlerim, memleketin 
mali ve iktısadi idare ve siyasetin· 
de bu memleket evladının görüşü 
Ye ıiyaaetl aııl ve müessir oldu -
iunu ifade etmek için tasrih edil· 
mlttir. Veıa~t meselesi başkadır. 
Vesait içerde de veya dıtardan 

nereden olursa, vesait olarak kul
landır. 

damlar vermez. Bin Y1L'"';, 
bin cahil, bir yarımdan daha 
dalı olamaz. Fakat, daha z 
olur. Bin yarım adam, bir taJIS 
dam değildir. (Alkıtlar) • , 

llim müesseselerinden ~i 
lar daima iyi yetiımelidirler· 1, 
yasette ve idarede en muzır ı~fr 
milletler ve cemiyetler için te b'I' 
si en zor olan felaket, yarıııı , 'al' 
gili adamların salahiyet sahib• 
maaıdır. (Şiddetli alkıtlar)•. ft 

lıte bu mülahazalardır Jd, , 
kültemizin reisi beyin müe•,et'ff 
nin ve talebenin, çalıtınal1 ~ 
bilgiye hevesi üzerindeki .Oı~, 
den çok müteselli ve çok ıııu ~ 
in olduğumu tekrar ediyorudlj I' 
zinle senede bir defa haabiib'.t , 
diyorum. Bu bana hukuk il~ 
mize giren yeni unıurla~,f 

Vatan:Jaı'ann asıl vazifeai kararlı, ateşli ve ümitle dolu°', 

Vatandatın ud vazifesi, veıa· mevcudiyetlerine, yakınd~ ;. 
it bulmak yolundaki gayretler a • maı etmek için kıymetli bır ;I 
ra11nda, asla gözden ayrılmama • sat oluyor. Bununla beraber• , 
lıdır. Bununla beraber, arkadaşla müeasesenizde ve sizin 9ah~tl~ 
rım, size samimi olarak söylüyo • ruzda, memlehetin bütün ihOI Jı&I 
rum senelerden beri bu memle • esseselerinde, her sene yeti§oı;.
ketin iman için çalı9ıyoruz. Bu olan genç. meslektaşlarımla t~ 
nesil ve selecek nesilJr daha çok etmiş olduğumu kabul ediyo j' 
ıeneler çalıtacaklar ır. ek iğ" • Size söylediklerimi 'bütÜP A

miz sıkıntı, açık manasiyle, pa • tişen ge!lç neslimize aöylüyoru'" 
ra11zlık değildir. Çektiğimiz sı • l 
kıntı nilgi sıkıntısıdır. (Bravo) Hak·min vaıife• ,! 
sesleri, alkıtlar.) Asıl çektiğimiz Arkadaşlar, t imdi ıizin ~ 
11kıntı buraaddır (Alkıtlar). Bi • ginize hususi bir noktadan t 1 
len, anlıyan ve sonra ihtisas ile etmek isterim. Benden e~.~11._ 
tatbik eden adamların elinde ve- liyenler mevzuun güzel ıııil~:J 
ıait ve para her gün mütemadi • betini düşünerek hakimin ~ 
yen artar. Biz bunu milli haya • vasıflarını tebarüz ettirdiler~ 
tın inkitafmda her ıene aşikar bir bu noktada esaslı kanaati~ 

genç hukukçularımıza söylif'" ı surette görüyoruz. Büyük iktısadi - v 
ve mali itlerde bilğimiz, anla • ğim. Hakim va.zifeıi, elbetti 1' j( 
yı§ımız, ilerledikçe elimizde bulu miyet hayatı içinde en yü~e ~ 
nan vesaitin de geliri o kadar art lerden birisidir. Hep bi]irı1 ; 
maktadır. Bizim inkişafımızı ma- milletlerin birbirne karşı ol•"de ~ 
kul ve selim hislerle takip edebi· nasebetlernde, birinci dereC~~ 
lenler için Türkiyede çalışmak tibarda olan milletlerin ?'J tl,tl 
hevesi de artmaktadır. icabederae onların mevcud•Y'; Jıl' 

için, hayatlarını feda e~ece gl; 
Her{eyden evvel bil;?i IAnm dar gözleri pek sinirler• ~Jetle' 

Hulasa, milli hayatta her fey· olmasiyle ölçülür. Evet, rıı~ ib'" 
den evvel bilgi lazımdır. arasında birinci derecede d1.~tle' 

Fakülte reiıi beyefendinin, bu l.iyık olanlar kendi meV'cu ~ fe' 
müessesede çalışan talebenin iyi leri için icabederse hayati• 1.,,.ıır çalıı.ması, iyi öğrenmeıi ve yetif· da etmiye her an hazır bU 
kin olarak çıkmaları için müeaae· lardır. (Alkışlar). 

11 
~ 

senin çok emek sarfetti ğine dair Bu kabiliyet milletl~riıı ~aJılıl'.: 
olan teminatı beni çok müteselli sek evıafının ifadesidır. 1' b1 

ve mutmain etti. Ben, mektepleri· lik, bu kabiliyet kadar yükt; 
mizde ve aleHlmum bilrıi müeı • rinci derecede yaradılıt i•~' bşi~ 
ıeıelerhtıi•de yetişen arkadatla • Arkadaşlar Türk nıilletı fıtri o' 
rın iyi yetitmeleri lüzumunu an .. olmak kudretinde ta~ii. ve V'e ~ 
latmak için mübalağalı talepler lan selfıhiyetinde tarıhın bU~ 

d .. eıı 1 

yapmıtımdır. Gene bu fakültede, günkü dünyanın tanı ıgı .,
0 

,e• 
diler bir vesile ile söylediiim, milletlerden biridir. (Br• , 
ıöz sırası geldiği için, tel{rar aöy· leri alkı~lar) d. J1'İ ~ 
liyeyim; ilim müe11eselerimizin Hikim1ik güç bir ıeY. ırbir Çj 
hakiki ilim müesaeıesi olmaıı, ho tinin ve bir çok kitile~:iıtı old I 
calarımızın muktedir ve talebe • ahvalda tam k~naa~le latı1' oıe 
nin çahtkan, hayatında bilgiıini larını iddia e~t~k!erı do ar• ç•~ 
mütemadiyen arttırmıya az=.mli, lelerde bir kıtınm ort ııib'f ~ 
itte bu zihniyette yetişme!eriyle hcpı{ni dinledikten so:r~l ,d~i,ı 
bu memleketin hali ve atiıi için kendıinde bir kanaat . a• ye Si''. i' 

1 
. h"k·· ın eınır _,ı en büyük aervet ve en büyük kuv o kanaatı, u u • '). etdl 

vet temin edilmit olur. (Şicl<letli tin iradesi şeklinde 1
A an drt• .... f 

alkışlar.) çin büyük kabiliye~,1azıs:ıiJlıttr" · 
Arkada,lar; ilimde ekıik a • Bu kabiliyet, Turk ~ .. ,.,. 

damlarm toplanması, tamam a • (Devamı 9 11nc:11 
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6 Numaralı Bilmece 

6 No. Ju bilmecemiz heceler· 
den cümle teşkil etmektir. 

(eı 
ket .. yecek olaa bir vaziyettir rıuz • yu - ku - o • nı - rı • Ja. tı • 

ha - ra . len· di • zi ·na - şu· kur• 
de - sim - te • gaz .. ber - ha. 

• ilci ••rlfadan devam ) 

~ :ı:~lerinde bir bizim milleti
. ı,· ını olarak dünyanın her 

ır nıilletine kartı zerre ka
~~niyet kabul etmez. (Bra 
r_ ı, alkıılar). 

.. ~İ§ zanıanların f U veya bu 
eaJarında eksik görülen ıey· 

'~la hi.kim olmak kudret ve 
fetinde alınmamalıdır. Tat-

o 1IJla. gelmit usulleri kanun· 
.•e ıiyasi, idari bir takım 

oı...._11 hale uygun, makıada ki
' ~aıı yolunda aran.malıdır. 

le b~li.ıayı hakimin vaziye
'-ı. kbaıyeti üzerinde yapmak· 
~ ---.dım, genç arkadatları

"-hlderinde en yüksek ha-
0lıtıak çin kendi karıılarına 

ekaikleri mütemadiyen 
e, tashih etmeie ve tashih 

~~rie çalı,maları için tetvik 
~ ır. Büyük vazifenin if aıına 
' ken gens arl~~daılar bu ıa
~ Yüksek ve en muhterem 
-.,.:--1akıyetleri kaznnmağa 
ı...~ olduklarını kabul etmeli, 
"L.. ~ edecekleri eksiklerin u • 
~' kanunlarda alınan ted

muzu daima hatırlıyabiliriz · ı milletlerle münasebetlermizde 
Memleketimizin coğrafi vaziyeti emniyetle dost hayatı temin ettik. 
ve beynelmilel cereyanların asır· Böyle bir siyaset ile komtularımız 
lardanberi aldığı türlü istikamet
ler, Türk milletini bir cok ıafha
larda ve ıahnelerde hemen dün· 
yanın her milletiyle her türlü te· 
maıa getirmiıtir. Biz, muharebe 
halinde bulunduğumuz tarih ve 
hayat safhaları gibi, ıulh halinde 
yaşadığımız hayat ve tarih ıafha
larım da milli karakter olarak da
ima, açık ve göğsünüz kabarmış 
olarak zikredebiliriz. 

Milli karakterimiz 

Arkadatlar, milli karakterimi· 
zin ıayanı dikkat bir ıiması §U· 
dur: 

Biz muharebeye girittiğimiz 

milletlerle kendi mevcudiyetimizi 
için muharebe etmiıizdir. Hele 
ıon asırlarda yüzde ıeksenden 
fazla ahvalde muharebe vaziyeti· 
miz budur. Onun içindir ki muha
rebe halinden çıkip da ıulh mü • 
naıebetine girdiğimiz milletle 
ıulh için, doatluk için, hakiki em· 
niyet ve hakiki temayül görünce 

bizden emniyet, huzur ve itimat 
vermiş olduğumuzu saklamayız • 

Milli hayatta, bütün hayatımız· 
da hepimiz bunu hissederiz. 

Dahili siyasetimiz 

Arkadatlar, dahili ıiyasette va
ziyetimiz emin olabilirsiniz ki her 
sene bir ıene evvelkinden çok 
daha iyi, çok daha kuvvetlidir .• 
Size mali ve iktııadi hayat itibari· 
le değil, münhasıran dahili siya· 
set itibarile söyliyorum. 

Memleketin asayiti, emniyeti 
vatandaşların itimadı, kanunların 

yazılı olduğu gibi tatbikatı ve bü
tün vatanın Türk milletinde, Türk 
devletinde ısınmı! ve kaynamıf ol 
mak telakkiıi her sene bir evvel
kinden gözle görülecek, elle tu· 
tulacak kadar açık ileri, kuvvetli
dir. (Alkışlar). 

Memleketin şarkında ve garbin 
da dört köıesini her sene hiç ol
mazsa bir iki defa dolatırız. Bu 

ltifi derecede uygun olup muharebe zamanına haı olan düt 
• L..-. ında velhasıl tashihi iza- manlıktan kaf alanınızda aıla eser 
.~I ıeylerde olduğunu bil- kalmamııtır. Gene, onun için yeni ne olan merbutiyeti ve kartı ola-

~~bil feylerde olduiunu bil- teraite ciddi ve samimi dostluğu • rak Türk devletinin ve Türk ka

sene ıark vilayetlerinde bir çok 
yerleri gezdim. Vatandaıları 
Türk milliyetine ve Türk devleti· 

ır. Böyle bir iıtikamete zih- na inandığımız milletler kalbi -
• • izi ıevketmek istiyorum. mizde, ıiyasetimizde en yakından 

llleıleğinin ve umumiyetle ve en candan doıtumuz olmak 
lleminin ve adliyenin te- mevkiini kazanmıılardır. (Alkıt· 

etıneıi için memleketin ihti· lar). 
ffia limwwtt ayfd11'W'11'&· 

~esi için cümhuriyet, ıene· 
beri çok emek sarf etmiştir 

l. · çok emek ıarf edecektir . 
.._, nıücadeledir. ilerlemek ve 
İyi olmak icin bir mücade
~i ıizin, ye~i yetiıen genç 
larımızın, hizmetleriyle 

ile aluyetlerimiz daha bariz, 
~ ri olacaktır. 
"-a daılar, hayata atıldığınız 

e terek mili i hayata, gerek 
'-ıilel hayatta mühim hadi

• doludur. Size, cümhuriyet 
~.e•inin umumi bünyeıini 
~ aibi bugün, içinde bu
:i~ uz meıeleler içinde bir 

e aöylemek iıtiyorum . 
eıtin dahili ve harici vazi· 

\~letlerin hayatı mütkülit· 
~, a. Her milletin kendiıine 
~~· diğer milletlere niıpetle 
~ a.aeıeleleri olması, ıonu 
~~i~Jc olan bir vaziyettir. 
~~er ~r .çok meıeleleri olması, 
~ 0.:n tabii olan hayattır . 
\~~t· _kla beraber ceıaretle 
• ~~l'i~ ki: Türkiyenin için

~a· 111U dahili ve harici va-
• 0~ ••la enditeye ıevketmi· 

. ·._~bir vaziyettir. Çok se
'-Si~~' lll~irur olacağımız 
. cl,11 ~a ıle ifade edici ted· 
• ~· 'lllnak için, halimizi 

e İf 11eceğimiz bir vaziyet 
•de ediyorum. 

"dl ı.. letıerle mUnaae-
"'lil,. laetinılz 
~~:~ d~ğer milletlerle 

' .:Ttettere tı ııe, hemen pek 
Set Ja·llaaip olan doıtane 

"1i._ ~lerine müıtenit ol-
~. .. . 1

' halde kabul olu-

~ ~1-.., ı,· 
Ne ~ild•12: tarihi "•tıra· s: .'fİ ZNnan tabii 

ıle ınuhtelif vazl· 
~v-.. .. buıwıc1a1a-

Sizin milli karakterinız, •i•i.-, 
gerek mücadele ve gerek ıulh ha· 
yatında inıanlar gibi milletlerin
de yekdiğerine inanarak, yekdi • 
ierini aldatmıyarak, yqaması la
zım geldiğine olan milli itikadınız 
bizim harici ıiyaıetimizde dürüıt 
olmaktan baıka br iıtikamet ta· 
kip etmemize aıla müıait değil • 
dir. Çünkü nihayet bizim tııtbik 
edeceğimiz dahili ve harici ıiya· 
set ıizin ıibi her ıey anliyan ve 
rımızın anlamaıına ve tetvik et
meıine bağlıdır. Onun için milli 
karakter, harici •İyaıetimizin va
zifelerinde dürüıt olmamızı birin
ci derecede amirdir. Demek ki biz 
asla aldatmıya taraftar değiliz ve 
zaten buna iıtidadımız yoktur. 

Politikamız, fikirlerimiz, 
doatluklanmız 

Politikamız, fikirlerimiz ve 
dostluklarımız her millete temas 
ettiii ıafhada nasıl söyliyoraak , 
iç yüzünde de vaziyet öyledir . 
Bittabi her ıiyaıette, karııdan da 
ayni derecede doıtluk ayni dere
cede inandırmak ha11alarını bek-
leriz. Zaten emin olabilirıiniz ki; 
aldatmak emelini ve ıiyaıetini ta· 
kip etmek, bu aıırda ne harici ve 
ne dahili ıiyaıette mümkün değil
dir. (Bravo ıeıleri ve alkıtlar). 

Kendiıin çok akıllı, çok mahir 
zanneden bir adam veya bir dev· 
let, bütün dünyada aldatacak a· 
dam veya millet bulamaz. O de
virler geçmittir . ( Alkıtlar). 

Onun için biz en doiru ıiyaseti, 
milli karakterimizin sevkettiği ta
bii yolda bulduk. Söylediğimiz gi
bi olmak ve söylenildiği gibi ol
mak çok dikkatli ve ,ok mvteyak 
kız olarak bu politika ile hemen 
bütün komıularmuzla, bahuıua 
bizim ihtilaf lıalinde bulunmamız 
ötedenberi mukadder farzedilen 

nunlarının vatanın her köıeainde 
mer'i olmak nüfuz ve kudreti ba
riz bir ıurette göze çarpmakta • 
dır. 

ArkadNlar, ltizim çektiiiıniz 
ciimhmr,o• alt ..... 'S..._ •• ...._ 
tılardan biriıi ıizin huzurunuzda 
her hangi bir mesele naııl mevzu· 

bahs olabiliyorsa bu meseleyi va· 
tanın her hangi bir kö,eıinde ay· 
ni suretle mevzubahs edebilmek 
mükellefiyetini duyduğumuzdan
dır. Bu bidayette sıkıntı olarak 
görüldü, bugün de bazı yerler i
çin sıkıntı sanılabilir. Mahıus ke· 
limesi ile söyledim amma yakın 

bir zamanda çünkü ıenelerin ço· 
ğuğ yüzde yetmif, ıeksen, doksa
nı bitmittir. Yakın bir zamanda 
memleketin her tarafında milli it· 
lerin ayni ıurette görülmeıi, An
karada olduğu kadar tabii bir hal 
olacaktır. Bu sene ıeyahatlarım
dan iki esaslı intiba ile döndüm • 

Biri vatandaıların Türk devletin· 
de kendiıini alakadar görmek his· 
si, çok terakki etmit ve çok kay· 
namı§ bir haldedir. 

Diğeri, bizim milli mefkUrede 
ve daimi siyasette icabeden ted
birleri hem vakit geçirmeden hem 
doğru olarak bulmakta isabet et· 
tiğimizin senelerle teeyyüt etme· 
sidir. 

Mali ve ikhsadi itlerimlz 

Arkadaşlar, size günün yakın 

mali ve iktııadi meselelerinden 
tekrar bahsetmeliyim. Mali ve ik
tısadi meıelelerde meı'uilyet ada
mı olarak son buhran senelerin • 
denberi halletmeğe çalı§tığımız 

muadele iki cepheli idi. Biriıi bu 
memleketin yeni ıerait içinde aı· 
gari mali kudreti, vergi vermek ve 
bütçe yapmak kudreti, nedir ? .. 
ötekisi bu memleketin yeni ıe· 
rait içinde ihracatı ne mihtar ola
caktır?. Senele!'dc::~=-~ ~ {k\ ta

kamın pe§inde koıuyoruz. Hiç ol· 
mazaa bir kaç ıenedenberi hallet· 
miye çalııtıiımız muamma budur. 
Çünkü 928 - 929 senesinden iti· 

haren bütün dünyada ıerait de
ğişince tenzilat yapmıya başladık. 
Bu seneki bütçeyi geçen ıeneden 
az yapmak için ne kadar tasarruf 
yapmış isek, erteıi seneki bütçeyi 
yaparken de o kadar tasarrufa 
mecbur kaldık. 

Dünya buhranı, ayni zamanda, 
memlektin ihracat kudretini her 
sene tahminden başka türlü tecel
li ettiriyor. Bu ıene iyi ve hayırlı 
bir alamet olarak diyebiliriz ki 
mali tahminatımız artık tahakkuk 
edecek sahaya giriyor. Bütçe tah
minatını tamamen tahakkuk ettir· 

Bu bilmeceyi doğru olarak 
ballediniz. 1, 'l, 3, 4, 5 numara-
lı bilmecelerin hal varakaları 

birlikte saklayınız. 
Bu bilmecelerin hepsi 10 tane 

olacaktır. 4 biJmecede müteakip 
günlerde neşredilecektir. 

Dikkat 
Bundan evvelki 10 adetten 

ibaret biJmecelerin hal varaka
larını adresinizi okunaklı yazarak 
derhal gazetemize gönderiniz. 

meıek bile artık tedbiri ıuhuıetıe Kilis civarında 
bulunabilecek bir ıahaya sokmuş k k ) k 
oluyoruz. Bununla beraber ümi· aça ÇI 1 
dimiz kuvvetlidir ki, bütçe tahmi- 1 · 
n tı t hakk k tt' w • Bir kaçakçı vuı uldu, bır hay a nı a u e ırecegız. k k ak I d 

. . . b aça eıya y a an ı 
Anlatılıyor kı, yenı ıeraıte dev· 

Jetin mali hayatını uydurmak i- Ankara, 20 fA.A) - 12·11-
çin tedbir almakta ıeri kalanlar· 932 gecesi Kilis gar~inde gilm
dan değil, ileride olanlardan ve rill: muhafaza kıtalarıle kaçak• 
en çok muvaffak olanlrdan birisi çılar arasında yapdan mUsade• 

mede 28 teneke gaz, üç çuval de biz olacağız. Ancak diğer me-
sele memleketin emin olarak yeni şeker bir miktar lastik v~ kibrit 

yakalanmııtır, Kaçakçılardan bir 
ıeraitte yapacağı icraat miktarı maktül vardır. 
nedir meselesi, mali meıele kadar 

tavazzuh etmedi, henüz bu anla
tılmadı. 

Fakat her feyi olduğu gibi ıöy· 
liyen bu icraatın size gerek mali 
gerek iktısadi ıahada meselele • 
rimizin, kabiliyetlerimizin dahi
inde meıeleler olduğunu göstere· 
cektir. 

~kacl,.Jr, mali ve iktıaadl sa· 
hada bizim ç.ok memleketten ve 
milletten farklı olan vaziyetimiz 
hayırlı ve güzel vaziyetimiz §U• 

dur. Bunu siz, genç arkadaşlarım, 
bilha11a en iyi anlıyarak göz Ö· 

nünde tutmalısınız .. Biz bu aldı-
ğımız tedibrelrde geçici bir ııkın-

tıya asıari bir had tayin ediyoruz. 
Bunu, ıuhuletle bulacağız. Bizim 
mali ve iktııadi ıahada iıtikbali· 
miz gözlerin kavrıyamıyacağı 

kadar ileri, yükıek ve genittir .• 
Biz tedbirlerini bitirmt artık alı-
nan, kurulan cihazın ve düzenin 
tutulmaması ııkıntııı yüzünden 
ıstırap çeken, alisinin ne olacağı· 
nı bilmiyen bir millet değiliz. (Al 
kıılar). 

Biz geçici buhranlar içinde bir 
defa tedbirlerini bulup dayan· 
dıktan ıonra her sene ilerlemek İ· 
çin, zengin olmak için membaı, 
çok çalıımak için bir itleri olan, 
daima ilerliyecek, daima kuvvet 
bulacak ve gelecek senelerin bu 
ıenelerden daha müreffeh olması 
için bütün ıeraite malik olan bir 
milletin evlatlarıyız. (Bravo ıes· 
)eri, alkıılar) . 

Biz fabrikalar açıyoruz ve aça· 
cağız. Çok yerde açılmıı fabri· 
kalar mahıullerini satacak adam 
bulamamaktan mustariptir. 

Amma, bizim açacağımız fab
rikaların mahıuli.tına vatandaı· 
tan ki.fi derecede müıtehlik ye· 
rinde hazır duruyor. Fabrikaları· 
mız y&§amak için bütün teraite 
maliktir. 

Sanayide böyle olduğu ıibi i
mar itinde, yollarda, ziraatte, her 
ıahada böyleyiz. Beni hariçten 
dinliyecek bir adam ilerlemiı, te
rHki etmiı, bir çok milletlerden 
tesadüfen ıeri kalmıı olmayı bir 
nimet saydığımı zannedebilir. As
la böyle bir zihniyette deiiliz. Ge 

T. D. T. Cemiyetinde 
iki gün içtima yapdmıyacak 

Ankara, 20 (A.A) - T. D. 
T. cemiyeti umumi katipliğinden: 

T. D. T. Cemiyeti merkez he
yeti bugün saat 15 de toplana• 
rak Ahmet Cevat Beyin cemi
yetin çalııma programına eu• 
olmak fikriyle hHırladtfı npora 
tetkike baılamıı ve cemiyetin 
gaye ve maksatları etrafında 
konuşo:uıtur. . 

Merkez heyeti Anadolu kulli· 
bü binasına ?ıakli dolayısile iki 
gün toplanmıyacak bu mliddet 
zarfında kolbaşılar seçilip Ye 
isimleri neşredilen azalana ça
lııma tarzlarını tesbit edecek• 
Jerdir. 

:ıı::ııı:ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:mn 

ride kalmamak, bütün hayatta 
her fey için bir kusurdur. Amma 
bunun mes'ulü biz değiliz. Biz bu· 
nun yalnız ııtırabını çektik. Ge· 

çen aıırlarda geride bulunmuı ol• 
maktan cümhuriyet neslinin, ciim 
huriyet adamlarının asla bir ıuçu 
yoktur. (Bravo seıleri, alkıılar). 

Ben şimdi emri vakiin tasviri 
veya meı'uliyeti ne olursa olıun 

bununla iıtigal etmiyorum. Biz 
emri vaki ve mevcut halin gelecel( 
ıeneler için bize verdiği vaziyeti 
tasavvur ediyoruz. Bu vaziyet, 
emniyet, refah, kuvvet ve yüksel· 
medir. 

Arkadtalr, görüyorıunuz ki ıi· 
zin bu bayram gününüzde sizinle 
emniyetli ve ümitli bir iıtikbal İ• 
çin -mübalağa ile o tabiri kulla· 
nayım- hayali.t denilebilecek iyi 
tahminlerle dolu taıkın bir net' e 
ile konuıuyorum. 

Benim bu halim ıizin bütün ça• 
lııma ömrünüzde bir hatıra ola• 
rak zihinlerinizde kalsın. Sizden 
genç meslektqlarımızdan iıte • 
diklerimiz bütün hayatınızda 
neı'ede, ümitte, çalıtma hevesin· 
de ve bu memlekete hizmet et· 
mek aıknhla bugün it batında bu
lunanlan, bizi, hepimizi ıölgede 
bırakmanızdır. (Bravo ıesleri ve 
aUreJdi ve ticlcletli alloılu). 



Savıfa 10 VAKiT 

ransa ile hükômetimiz arasında 
yapılan itilifnamelerden : 

Şimendifer meselesine ait mukavelenin metni 
Ankara, 20 (A.A) - Türkiye 

ile Fransa arasında Bağdat hattı 
hakkında yapılan protokol ve 
onn merbut mektupların metin· 
leri aşağıdadır : 

Müşterek beyanname Tü.1kiye 
hükumeti ve Fransa hükumeti 
Türkiye Suriye hududu ilzeriode 
dostca bir meHinio teşriki 
rabıtalarını kuvvetlendirmek ar
zusuyla mütehassıs olarak ve 
ls'~enderon ile Nüsaybin ara· 
sında bulunan Bağdat de-

. 'I mıryo. arı kısmının normal 
bir tarı.da işle"Tlesi şartlarını 20 
Teşrinievvel 1921 tarihli Anka
ra itilafnamesinin 10 uncu mad· 
desi ruhuna göre tayin etmenin 
ve bu demiryolunun şı:rka doğ
ru temdidini temin eylemenin 
kendilerinin mütekabil menfaat· 
leri. mukteıasından olduğunu 
teshm ederek mezlcur şebekeyi 
kıymetlendirmiye tekmil ihti
mamtarın sarf ve bu maksatla 
Ttlrluye ile Sariye arasındaki 
~Unakalat nefine uygun makul 
bır usul tes'.s ~lmek Uzerc Bağ· 
~at demiryolları imtiyazını ha
ız şirket içinde bir itil~f 
akdini her iki tarafın teş· 
riki mesaisile teshil eylemek 
niye~inde olduklarını beyan eder
ler. fşbu niyetlerin husulünün 
temini için yüksek akit tarafları 
(a) bugün mevcut işletme usulü
nün azami cir sene müblet zar
fında tasfiyesine tevessül etmeği 

b - Kat'i bir usulün teessü· 
süne intizareo şimendüfer şebe
keıinin normal işlemesini ve bu 
şe~ekenin heyeti mecmuası iize
rinde münakalatına kesilmemesi
ni müştereken temin ey~em~ği 

C - Bu nıaksatla yukarıda 
mezl<ur bir sene mühlet zarfında 
gerek merbut protokol ahkimı
Qa tevfikan tesis olunmuş kum· 
panyalnr vasıtasile, gerek bu 
protokolun tatbiki . k b"l' 
"kt·h gayrı a ı ı 
ı ı am ·· k .. I • muş u a\a maruz kalırsa 
lşbu gayeye tekabül edecek bil-
vasıta veya bilavasıta d ' - h . • ıger er 
nevı tarzı ıdareye teveısül ile 
muvakkttat bir işletme t 

··t 11 k b" · 'IAf arzına mu ea ı ır ıtı a aramağı ka-
~arlaşhrmışla~d!r. Bugün mevcut 
ışletme usulının tasfiyesi için 
lazım azami bir senelik mühletin 
inkızasma ve yeni bir muvakkat 
usulün teessüsüne kadar vaziyeti 
hazıra tadil edilmiyecktir. 

Böyle o!makla beraber Ada
na· Fevzipaşa kısrnt işbu ihtilafın 
imzasından altı ay sonra Türki
:ye hükumetine teslim edilecek· 
tir. 

Ankara, 27 Teşrinievvel 932 
Charles de Cbambrun Dr. Tev
fik Rüştü B. yeni bir usulün te
es üsüne ve hali hazırdaki işlet
me usulünün tasfiyvsine müteal
lik protokol; 

Madde 1 - Türkiye cümhu
riyeti Pozan ti - Adana - Fevzi
paşa hattının işletmasini temin 
edecektir. Türkiye cırazisi dahi
liude kain bulunan Payas, Top· 
rak kale, Fevzi paşa, meydanı, 
Ekbez, ve Çoban bey, Nüseybin 
kısımlarının işletilmesi Türk 
kanunlarına tevfikan müteşekkil 
olup Türk sermayelerininde iş
tirak edebileceği Fransız serma-

. bir tirkete tevdi olunacak
tır. MezkQr şirketi işbu işletme

nia aartJarını tavin etmek için 

Türkiye hükumeti ile anlaşacak
tır. Suriye erazisi dahilinde kain 
bulunan iskenderon payas mey
danı hatlarının işletilmesi Fran
sız kanunlarına tevfikan teessüs 
edecek bir şirkete tevdi oluna
caktır. 

Madde 2 - Münakalaat şart
larını tanzim için Türkiye dev
let demir yollarile Türk şirketi 
ve Fransız şirketi aralarında bir 
itilaf yapılacaktır. Ru itilaf bil
hassa (A) Türk şirketi ve Fran
sız şirketi katarlarının Türkiye 
devlet demir}olları tarafından 
işletilmekte olan Toprakkalc Fev· 
zi paşa kısmına mürur harcı ver
mek suretiJe geçmeleri hakkm:la 
(B) her üç işletme idaresini ala
kadar eden bu kısımdaki nakli
yat tarifelerinin tesbiti şartlarma 
taalluk edecektir. 

Bu kısım üzerinde esos itiba
rile biç bir mütevafit tarife va
zediJmiyecektir. BDnuola beraber 
işbu kaide hilafına hareket edil
mes 'ni istilzam edcc.:k hususah 
iki hükumet ledeJicap müttefi
kan tethik etmek hakkını mu· 
hafaza ederler. 30 mayıs 1926 
tarihli Ankara itilafoamesınin 
5 inci lahikası o!an protolrnlda 
tesbit o!unan şartlar dairesinde 
Türkiye meydanı, Ekbezden, 
Çoban beye kadar Sariye ara 
:ıisi tizerinde şimendif erlerle nak· 
liyatı askeriyesini icra etmek 
hakkını haiz olacak ve Suriye 
Çoban beyden Nüseybine kadar 

kadar Türkiye arazisi dahilinde 
şimendiferlerle nakliyatı askeri
yesini icra etmek hakkına malik 
olacaktır. 

Madde 3 - Malzeme ile ha
vayicin taksimi alAkadarlar ara· 
ıında ml\ttefıkan yapılacakttr. 

Jşb'u taks:mde uyuşulmadığı tak· 
ditde cemiyeti akvam münakalat 
ve transit teşkilatı tarafında ta
yin olunacak bir hakeme müra
caat o!uoacakbr. 

Madde 4 - Birinci maddenin 
birinci fıkrasında istihdaf o .onan 
kısmın halen işletmekte olan 
Fransız şirketiuin uhtesine geç
tiği tarihten Türk hükumetine 
tes\imi tarihine kadar işletme 

hasılatı üzerinde her mütalebe
den Türkiye bükfımeli kendi 
namına feragat eder ve bu iş
letmeye müteallik hesabattan 
kendisi İsa bet eden hisse için 
kat'i ibra verir., 
. Madde 5 - Bu protokolun 
ım1ası tar\binden itibaren 15 se
ne nıliddetle Türkiye ve Suriye 
evvelenıirdc mutabık kalmaksı
zın iştira haklarını istimal evle
miyeceklerdir • Meğerki i.şbu 
mü.ddet zarfında bu şimendüfer
lerın kat'i usulünü t b"t . . . . es ı ıçın 

bır itılaf aktedilmiş ola. Böyle 
olmakla beraber payas toprak 
kale ve F evzipaşa meydanı, ek
bez lusımlarımn işletilmesi Türk 
şirketi tarafından deruhte edil
diği tarihin dördüncü senesinden 
itibaren Türkiye hükumeti bu 
kısımları mezkur şirkete üç ay 
haber vermek suretiyle iştira 
hakkını istimal etmek sala· 
hiyetini mahfuz tutmaktadır. 

Çoban bey, Nüsaybin kı mını 
işleten Türk şirketinde bu kıs
mın işletilmesini deruhte ettiği 
tarihin dördüncü senesinden iti· 
baren her zaman üç ay evvel 

haber vermek şartiyle iş ttmek
ten vazgeçmeye hakkı olacaktır. 

Aadde 6 - 1 ürkiye arazisi 
dahilinde bulunan kısımlar işle· 
ten şirkete işbu protokol ile 
bahsolunan hukuk Türkiye hü· 
ldimeti ile evvelce anlaşmadan 
biç bir suretle diğer bir şirkete 
terkedilmiyecektir. 

Ankara 27 ·ı eşrinievvel 1932 
tarihinde iki nüsha olarak tan
zım olunmu1tur. 

Charles de Chambrun Dr. 
Tevfik Rüştü Bey. 

Bi.lyük elçi hazretleri , bu 
günkü tarihle imza ettiğimiz 
l>• o tok ola atfen işbu prolo <O un 
linci maddesinin 2inci fıKrasıo-

da teşkili derp'ş o:uoan Türk 
şirl<elinin müdirivet teş\<i ah 
lımir K.-saba dcmiryolları t\u n· 
panyasındakine müş1bib olacağı 

nı zatı devletlerin~ tasrih etme 
yi faydalı bu m::ıl<tayım. işbu 
şirket iş~etmenin istilzam etl ği 
idare ve faaliyet bitliğinin le· 
mini zımnında Suriyede icrayı 
taaliyet eden Fransız şirketiyle 
bir itilaf yapmak hususunda 
serbest ofocakhr. Pek yüksek 
ihtiramahmın teminatmı kabul 
buyurmaoıt.ı rica ederim büyük 
elçi h~zretleri. 

Dr. Tevfik Rü,tü 
Büyük elçi bazretlri 
Bu günkü tarihle imza etti

ğimiz proto't<ota atfen işbu 
protokolun imzası tarihinden 
6 ay zarfında Türkiye Cüm· 
huriyeti hükumetine iade oluna· 

cak lnsmıda halen istihdam edil· 
mekte olan memurin ve müıtab
deminin hizmetlerine nihayet ve
rildiği tekdirde Mersin - Adana 
hattmın memurin ve müstabde· 
mininin hizmetlerine nihayet ve
rilmesinde tatbik edilmit o an 
usu'ü veçhile haraket olunacağını 
zatı devletlerine beyan ile kesbi 
şeref eylerim pek yüksek ihti
ramatımın temınahnı kabul bu· 
yurmamzı rıca ederim büyük 
elçi hazretleri. 

Dr. Tevfik RUştU 
Vekil Beyefendi, 
Bugünkii tarihle imuladığımız 

protokola ilave o'unll'ak üzere 
irsal buyurmak lütfunda bulun
duğunuz iki mektubu aldığımı 
haber vermekle şerefyabım. Bu 
vesaıki senet ittihaz ederek ih
tiramatı faikamm teminatını te
yit eylerim Vekil Beyefendi. 

Kont de Cembrun 
Şimendiferlere müteaılik 27 

teşrinievvel 1932 tarihli müşte
rek beyannamenin İm'Za proto· 
lrn!u müşterek beyannamenin 
mukaddemesindeki ahl\amı ha
leldar etmemek üzere akitler a
za mi bir sene milddetin işbu be. 
yannamenin a b c fıkralarındaki 
ahkamı tatbik edılece~ini ve bu 
müddet nihayetinde yüksek akit 
taraflardan her birinin serbestii 
hareketini iktisap edeceğini tes· 
limde müttefıktirler. 

Carles de Chambrun Or. 
Tevfik RUştU 

Türk Fransız itilafları 
Parlste neşredildi. 
Paris 20 (A A) - 27 teşrin

evvel tarihinde Ankarada imza 
edilmiş alan 1 ürk· Fransız itilaf
ları ohkamı Pariste neşredilmiş
tir. Bu itilafnameler ~ımendıfer
Jere, Türkiye·Suriye hududuna 
rnücav;r olan mırtakalara ve Su· 
rıyedeki Türk tebaası ile Türkiye 
deki Suriye tebaasının emval ve 
emlakine mülealhkhr: 
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ÇOCUK 
7 numaralı bilmecede 

kazanan talililer 
7 numaralı bilmecemizi doğru 

halledenler araıında en talili ka • 
riimiz İstanbul Erkek lisesinden 
764 numaralı Tarık beydir. Tarık 

Beye bir kol saati hediye edece· 
ğiz. 

Tarık Beyin bir fotoğrafı ile 
birlikte per§embe günü öğleden 

sonra idarehanemize gelerek he -
diyesini almasını rica ederiz. 

Birer kitap kazenen 
10 tamı kariimlz 

ı - Maltepe askeri ltscsinden Pertev, 2 
- Beyazıt 6 rncr llkmcktep 5 inci smtf ta
lebesinden 310 numaralı Ahmet R~ bey, 3 

- Bakırköy Sakızağacı E. Ekmel Bey, 4 
- Antalya muhasebe ktlUbl Fevzi, 5 - Bo 
lu 'Ortamektep ikinci smrl b ıu'beslnden 127 
numat'alr Gnllp, 6 - Kooya Akaaray orta 

mektep UçüncU smıt talebesinden bir numa
ralı Hayri, 7 - Çorum İğrldere lcbleblcl 
Hllmll mahdumu lsma\1, 8 - Askeri u.n'al 

ıar mektebinde 119 MusWa ~urctUn, 9 -
Ankara tapu mUdOrU kızı HUkmJye, 10 -
Krzrltoprnk Kuyuba,ı numua 16 da Firuze 
FeM!.% hnnım ve bey1cr. 

Birer paket çikolata kazanan 
20 tamı karUmiz 

~ .. ....ıbOS" 
Muhtar Yusuf, 20 - Üsküdar ._-:.-
llye Nuri hanımlar ve beyler. 

B:rer paket blskUY1 keıE• 
10 tallll karu,..ıa 

ı - Feriköy Bozkurt cnddesi '' ;" 
rada Suzan Adil 2 - lzrıılrde • 

' de Hakkı bey Jazr Naciye, 3 - tzın~ 
yakada Ali Rıdvan, 4 - tı:~ ~ 
182 numarada Halit Scyf etUn. beY eııl 
tumu Ali Hikmet, li - Beyoğlu ~çl 
tsınall Avni bey, 6 - Be~ktaŞ K6 Jl 
ta.ta Nuri, 7 - UskUdar ıtısıı.nlYC > 
bey kertmesi Gllzin. 8 - Be~kW~ ~ 
9 - Selçuk san' at mektebi 3 Uncll oP 1' 
lebosinden Semiha, 10 - KadtköY :ıı! 
Hasan Oezml bey ve baııııntar. 

Birer Y o • Y o kasan•" 
ıo taım karlinıla ~ 

ı - EyUpsultan Knmn çavu~ ~ 
1 numarada Cemal, 2 - lstanbul g~ 
ğünde Mehmet, 3 - Eytlp ls14nlbe~.-J,; 
lesi 17 numanı.da Kemal, ' - DatWt'""5 
8 incl smıt talebesinden 3SO }38.llıi~ 
Ntşantaş kls orta melttebt 7 - 3 .ı : ~ 
m ı.tua.zze%, 6 - D:ırünata.ka ll" 58 il" 
el emı!tan, 228 Bahir, 7 - BeyoğlU ~ 
Ukmcktep sınıf ıı numara 46 :r-...-ııııet !' 
8 - lııtanbul gümrU~nde Haındf. 9 ~ 
hıva munekt.ep 93 ümit. 10 - Gala-....uı· 
llscsi 1148 Osman Naci bey ve ~ 

Kart po•tal kazana.,U•' 'I 

ı~ hıclye kadar kartpostal ~# 
rllerlmi:r.ln l:oılmlerlnl n~retmıso,,ıı. !fl'' 
bu posta fit- kartp'>!ltallarr göndcrllıfl ı - Ayasotyn 13 numarada Şaı;lye, 2 -

Aksaray Va.ilde maahllcslndc çıngıraklı bos· 
tan soka.ğmda 55 numarada Fatma, 3 - Dikkat , 
Kulc!l nskcr1 lisesinden Maclt, 4 - Ka • 1 - Müsabakada ka.zaıı•~J 
ımnpaşo. Degtnnend aokak GülsUm, 5 - be f'ıı 
Kadıköy Asım bey, e - Kadıköy Yeldc.ğir • rın hediyeleri her per§em oe •!J4 
mcnlnd::ı karakol caddesi Beria Fahrcttın, öğleden sonra idarehaneJIS"-
7 - Fatih Çarşamba Ali Bey kerimesi verilmektedir. r( 
Zehra, 8 - Emniyet ııandıfı mücevher Amlr cJ,ı' 
muavtnl KAmil bey mahdumu Hamdi, u - 2 - Hediye kazananlar ~ jl' 
lııtanbul ııscsındc Nacı, ıo - 'Osküdar Pa· simlerini gazetembı:de göraıe~ 
§allm&.nrnda 46 Net'lman Arıt, 11 - AA • iyen er i arehanemize g.e.l:_AI 
kara Gazi mektebi dörpıiııc mnr! nwnara rıe'". 
ıo tbralılm Turgut, 12 - Jstanbut 6 mcr birer de resimlerini getırı ~' 
llkmcktcp Handan Fevzi., ıs - Eyüp 36 pazartesi günü bilmece süt&JP"' 
mcı illancktep tal(lbcsfnden ıs lbrahlm, da resim .. lerini görürler. ,ık 
H - Bakırköy Sakrzağacr Baha, 15 - E· ,-V 
yUp ortamektcbl son smrf talebesinden Ce· 3 - Uç hafta müddetle ~· 
maı Avni bey, ıs - BUyUkada Tepeköy Çat fatlarını almıyanlarm haklO 
lafelek sokağı :?2 numuadn Muhtar Salp, boluyor. 

1
.ff 

17 - tstanbu 6 mcr mektep sıs Ahmet ,>" 
Necdet, ıs - Takslm Srraselvller Hidayet 4 - Anadoludan ka.zarı' 

.::.~~·--~~ .. : .. ~:.~.~: .. ~~=.~-~.~: .... ~~.~ .. ~:~~:. .. ~~~.~.~.~~:~~~::.:/ 
··v;ktii;···~;;ı;;~ı;··-·······u~··k·;;·d;ş···E~,, 

şimdi ayan. azası ! bir arada \\e~ 
8ağdattan Taymise ~ti-eri• 

malftmata göre Maver•6~1d• 
Emiri Şerif Abdullah aıı ~ 
gitmiştir. Bu suretle merb""' ~t 

Önümüzdeki martta toplanacak 
Amerika lyan meclisinde vaktile 
bir cazbant beyetinin batında 
bulunan bir zatta vardır. Bu zat 
Viktor Aloys ustur-. 

Siyaset alemine ıakadan giren 
M:ster Viktor günün birinde ken
dini vali muavini bulmuş, ve işin 
ciddileştiğini görmüştür. 

Mister Viktor ancak geçen 
sene siyaset Alemine girerek 
Leatte belediye reis'iğine nam
zetliğini koymuş, program o'arak 
tramvay i:cretlerioi indireceğini, 
polislere İpekten şapkalar giydi
receğini, otobüsleri sabaha kadar 
işleteceğini, tramvaylara çalgılar 
koyacağım vaddetmişti. Mister 
Viktor bu programla belediye 
reisliğini kazanmamış ise de dc
moluatların kazanması üzerine 
lcattle namma ayan meclisine 
girecektir. 

Mister asıl ışını bırakarak 
mecliste ne yapacağını, nasıl ha-
reket edeceğini, meclis teamlll
leriniıı neden ibaret olduğunu 
tetkike bac;lamıstır. 

Bolivya • Paraguay ihtilafı 

Londra, 20 (A.A.) - La Paz 
dan bildirildiğine göre bütün 
1929 - 1930 ihtiyat sınıfları, bil· 
yUk Chaco'da Paraguaylıların 
taarruzlarına karşı koyabilmek 
maksadile seferber edilmiıtir. 

'f (H.. • ) • .. vl&1 d• ... ..1 rı useyın 1n uç og P"" 
araya gelmiş buluuuvorl•'· ,r 
lar Irak hükümdara fey511

' iJ 
bık Hicaz kralı Ali, ,e 
Abdullahtır. t• ~ 

B ·cf•t , Emir Abdullah, ag ıı1,re 
hafta kadar k alac3ktır. ~ 

·ıeo 
tin sebebi hakkında ver• 
lumat şundan ibarettir: ndd~ 

b., - / Kral F eysal Hz. 1 
1
.,1, 

··tşer et 
mukaddem Maverau d ri il'. 

yaaret ettiği ıamaıı ~~~ı:rİIS~~ 
rif Abdullahın kerı u••ı' 
birini veliabti olan preP' el• 131f 
. . . ş •f Abdullah de' 
ıstemıştı. erı bir• , 

. · asırıcla ~· dadı zıyareb esn ,k 
. koouşar bl~ 

rile bu meseleyı . Abd\ltl• ~ 
kt Ecnır ~ 

rarlaştıraca ır. . ... cfell ~· 
. t ethgıo ... , 

Bağdadı zıyare k 01ıJl'I,.... 
• •v• e bU ın 

işin o'.up bıttıgıo 

tadır. __ ..... --- dlfe 
lf ohtelis bele 

reisi 1ı'" 
- M•b _u, 

Atina 20 ( A .A) b"'IP 0:1 ' . ..tte 1 ~ 
bir ihtilas cürcnıle ~u rcil' J 

bık Pir- beledıye iti'" 
sa ' 8 ıene 
Panayotopulos u 

mabkO.m etmiftir. 



~1 Tesrin:sani 1932 

c ZAYıLER 1 
iataoou, Y uksek tıcaret mek· 

~eb~ iken bu kere tıcaret lisesi 
/ ıoe kalbo unan lise kısmın-
ın 930. 931 senesinde aldığım 

ınuvak at şehadetnamemi zayi 
tttirn. Yen· sini çıkartacağımdan 
~skisin in hükmü yoktur. lstanbul 
Aıcaret l ııes mezunlanndan 6 14 
"\bdullah Orhan (5520) 

k § Para çantamla ihtida vesi· 
t arnı zayi ey!edim. Hükmü yok· 
Ur. Hasan Hami. (5522) 

§ Şanı sultan s!nden verilm ·ş 
~e2~~i~et nsil<amı kaybettim~ 
enıs nı çıkaraca ;:.ımdan bü ' mu 

Yoktur. H. A 'i . (55~6, 

~ 2245 numııra'ı chlhetnnmem: zayi 
Cttirn \ ' .ı h"'k ij · enis'ni çık:ı. acağımuon u ·m 
Yoktur - Unkapanında arabacı Ha~:ın 
o~ıu S . 

aıt. ......_____ ___________________ __ 
Fatih Su'b ıkirci hu' u '< mah· 

ktnıesinden: At pazacında Ma· 

ıı:aa' ı Mehmet paşa caddesinde 
~Usaf:ar caddes nde yukarı mey
dan so<ağında eski 21 yeni 14 
~o. 1ı bir ahırla üst katta üç 
0
da Ye bir he:adan ibaret olan 

iayrı menku.ün izalei şuyuu 
~1ınoında mahkememiz 'e açı'< 
artırrna suretıle satılaca~lır. Bi
~llci artır:na günil 22· l 2 9;;2 
''tembe saat 16 da yapıiacak 

;c kıymeti muhamminesi o'an 
~28 liranm yüzde yetmis beşini 

!ursa ihalesı yapı l aca'~ hr. Bu 

ii"tarı bulmazsa ikinci art rması 
d l .933 cumartesi günü saat 16 
l ıcra olunacak ve birinci ar· 

~tın.ada en son talibin teahbüdü 
akı kalmak şartile o gün en 

~O'.( artıranın üstünde lmakıla· 
~aktır. Bundanj}r ~·· a jkinci C:efa 
ll&n edılecektir . talip olan:ar 

)Uzde yedi buçuk depozito ak
t'•.ni .veya mılli bir banl<anm 
tfaletıni g~tırmelidirler. Müza· 

~Cde teraiti bugünden itibaren 
b•\'anbaneve asılmıştır. Doı ras·nı 
er u görebilir. Açı< arhrma 

t'raıı peşindır. Tarihi ihaleye 
t •dar vergi ve bütün masraflar 
,.. l:ttl&k ısah ıplerine ve ondan so:ı 
~-k· 
• 

1 alıcılara "a ttir. ihale pu u 
'&.~ Yllıde iki buçuk tel iliye de 

b·ıcıya aittir. Gayrı men' u 'de 
l ır hak iddia edenler 20 gün 

ı~fırıda m:'. racaatla ha'darını 
b,:t etmez erse gJvrı m :.:s "' ccel 
\ •abipleri pay aşmadan harıç 
a ~Caklardır. Şera iti mez' üre 
. ııt 

•tı even er muayyen g]nlerde 
iı,11-t artırmaya ştirA { etmeleri 
~ unur. 5531) 

~~~o"• 
~i ... 

1
• g U bir:nci Su h !-Iu uk ha· ., .. ~. 

A.ı ll•nden: Madam Arşagu.ıin n 
• \te N 

ili~ t. •l<ola A jvalyotı Efend le r 
lı ~ııın ., 
ı e ... · e ıııaıne ev'ediği Galatada, 

"ıc:a . M 
~ I~,. mı ahalle.!İnde, Kürek 
ta ile cadc'eaiocie idi n 59 Numa· 
tıı 11 • tnurakkam bir bap dükka· 
ttı •ı•lei . 
lıhak şuyu davasının carı 

dell A. ~Clıes ınde müdde.aleyb.er-

~a·1ınınJva ı}' Oti Efendinin ikamet 
lataf

1 
meçhul oldu7u müboşiri 

lltıt tıdan . o 
aı1ı.... Verılen meşruhatd.ın 

i'' . .,., v b' 
ı.ıtı llıUd e ıltalep yirmi bet 

ta31tıa k detıe ilanen tebliğat ic· 
haı arar v . 

"elll erılt!rek emri mu· 

:~dif c: 17
· 12·932 tarihine mü· 

'4llik k rtıartea · 
.. •!atı- gUııü saat 10 da ye • .,,, o'd -

\takt• ugundan ycvm 
tdilttı ı tneıkn d • 
t edıg" · r e ıspah vücut Q•k 1 takt · d 

ell:ıe •r c gıyaben mu· 
lb.alc Cereya d 
o}ll a;.~ k . n e eceği tebliğat 

lllQ ı'llllJl Dl.aı ı_ •• • • 
• 15· 1'.._ ~PJ4! J.aD .. 52~) 

1 anyorum 
idareye muktedir, çok tecrü

bekar, yeni, eski Türkçe, Fran· 
sızca, Almanca, İngilizce, İtal

yanca, beynelmi:et ticaret, nak
liyat, kom'syoncuruk, sigarta, 
daktilo v. s. iş:eri bilen, ciddi 
ve faal bir zat ıt aramaktadır. 

Adres: Binbanasto kabristan 
12 Beyoğlu (5328) 

Is. 1 inci if is memurluğundan: 
Pangaltıda Fatin Ef. sokağında 
oturmakta va evve.ce Fincancı
larda Y usufyan hanında ticaret· 
le meşgul bulunmakta olan Yer 
vant 1-iamparasyan Ef. if,as et· 
mit ve if as 19-11-932 tarıhinde 
açılıp tasfiyenin adi şekilde ya· 
pı masma karar verılmiş oldu· 
ğundan: 

1 - Müfl aten alacağı o'anla· 
rm ve istihkak iddiasında bulu
nan.arın alacaklarını ve istıh'.• ak· 

arını ılindan bir ay içinde tatil
lerden maada hergün saat 9.1an 
12 ye kadar Sultanabmette ad
liye suayında B rinci ıf.as dai
resine gelerek kaydettirme 'eri 
ve delillerini ı &enet ve defter 
bu:asalan ve ı.ı re) asıl veya mu· 
uddak suretlerini tevdi eyleme· 
leri. [1 1 

2 - Hi:lfına hareket cezai 
mesu'.iyeti müıtc!zim o'.mak üze· 
re müfliıin t orç:u arıoıo ayni müd· 
~et içinde kendılerioi ve borçla· 
rmı b ldirmeleri. 

3 - Müfıis 'n mallarım her ne 
ufatla o!ursa o'suo ellerinde bu· 
lunduran!arın o mallar üzerinde 
ki hakları mahfuz kalmak şartııe 
bun:ara ayni müddet içinde daire 
emr ne tevdi etmeleri ye etmez· 
Jerse makbul mazeretleri bu!un· 
madıkça cezai mesuliyete uğra· 
yacakları ve ruç'ıan haklarmdan 
mahrum lcalacakları 

4 - 28 t 1-932 tar bine mU· 
sadif salı günü saat 14 de ala· 

cakhlarm ilk ıçtimaa gelmeleri 
ve rnüf is ile müşterek borç'u 
olanlar ve kefillerinin ve borcu· 
nu tekeffii ı eden sa"r kimselerin 
top anmadR bulunmağa hakları 
o clu i-u ilan o 'u.,ur. (5538) . . 

l l J Pek uza yerlcı de veya yabancı 
memlelıct'cıdc i ıımct eden al:ıc:ıkhlar 

iç n rrüdd:t uzııulabllır 

tatıınbul DördUncU tcra Memurlu~n • 
dAn: 

T.:ımamına Ua bln dört yllz Ura kıymet 
takdir ec!llen Ecyoğlunda Be~lktaş hle~ru-

tJyet mnhalle.sinln atık Molla ayazma halen 

Kodııma.n sokıı.~da atık 43 mUkerrer nu -
maralı arsnnm hudut hnzirııai aağ tarafı 

Slmon kıı.l!ıı. apıırtımanı sol tarafı Bch!ce 
hanım apartnn:ını arkası tq ocakları kısmı 

usurum vaziyetinde o~up cephesi yol ile 
mahduttur. l{ayden ve mahallen 600 arıım 

murabbamda olan anıanm tamamı açık art· 
tırmıı.ya vazeclllmJı olup 20 teşriniSanl 932 

tariWndc ı;artnameıl dlvanhı:uıeye talik edi
lerek 2 l lcl.nunuevvel 032 tarihine mU::ıdif 
cumartesi günU ıaat 14 ten 16 ya kadar a
çık arttırma aun:ıtile eaWacaktır. Arttırmı

ya ıııurak için yüzde yedi buçuk teminat 
nkçc:;I alınır, mUtcrııldm vergi, belediye va-

kıf icaresl rnU;;terlyo aittir. 029 tnrfhll icra 
ve tnds kanunwıun 119 uncu maddesine 

te\'flltan hakları tapu Biclllertyte u.blt ol -

nuyan ipotekli alacaklılar ile diğer nlAka -
daranın ve lrtifıı.k h:ıkltı aahlplcrinln bu h:ık
lannı ve humımtc fa.iz ve masarlte dair olan 

idcllıılnrmı il.An tarihinden itlbtıren 20 gün 
içinde cvrıılu mUsbitelcrlyle bi'cllrmelerl IA
zımdır. Altsl halde haklan tapu slclllerlyle 

sabit olmıyanlar s:ı.tıı bedelinin paylaşma -
emdan hariç kalırlar. AIAkadarlnrın l~bu 

madde! kanuniye ahkAmına göre tevtlkl ha
reket etmc:erı ve daah fnzla malumat al -

mak isUycnlvriıı 932 - 1141 dosya numa
rasiylc memurlyctlmlze mUracaaUan llAn 
olunur, 

'• erayorum 
Usuln defteriye aşinaym. Ke

fatet gösteririm, az üc ret mu· 
kabilinde her nevi iş yapmağa 
haz rım. (~5271 

Sa .• ıatya Hacı Hamza mahe.l· ı 
leıi Saraylnil ..Uğı Ne. 2'l 

Abril 

VAK~IT~==========~========~~~============~===S=aY!fa===t=l== 
Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve ihti!Atlanna karşı 
pek tesirli \'C tnze aşıdır. Divanyolu 

Sultan l\1nhmut türbesi No. 189 

Istaobul 4 üncü icra memur
luğundan: Tamamına 3500 lira 
kıymet takdir edılen Galatada 
Hacı Ağma mahallesinde Çeşme 
meydanı cadde ve sokağmda 
yeni 12, 14, 16 numaralarla mu
rakkam mozayik imalathanesini 
müştemil maa arazi bir bap ah· 
şap hanenin tamamı açık arhr· 
mıya vazedilmiş o!up 'ı. l· 11-~32 
tarihinde şartnamesı divanbane
re talik edilerek 12· 12 93l tari
hine müsadif pazartesi gllnU saat 
14 ten 1 'l ye kadar lstanbul 
4 üncü icra daireıinde açık ar· 
tırma ile satıJacaktır. 

Artırmalar ikinc dir birinci ar
tırmasında 1300 liraya talip çık· 
mış o up l:.u kere en çok artıra· 
nın üzerinde bırakılacaktır. Ar
tırmıya iştırak iç'n yOzde yedi 
teminat a:ınır, müterakim vergi
ler ile belediye resimleri, vakıf 
icaresi mi'şteriye aittir. 

14ı4 numaralı icra ve if As 
kanununun 119 uncu madde~ne 
tevf ı kan haklar. tapu sicilleriyle 
sabit olmıyan ipotekli a acakh
lar ile diğer a li adaranm ve ir
tifak hakkı sab;p erinin bu hak
larım ve husus.yle faiz ve ma· 
sarife cair olan iddialarını ilin 
tarihinden itibaren 20 gün için
de evra.kı ml;sbiteleriyle bildir
meleri lizımdır. Aksi halde bak· 
ları tapu sicilleriyle sabit olma
yanlar satış bedelinin paylaıma
smdan hariç kalırlar. 
A' a'~adarlarm işbu maddei ka. 

nuniye ahklmına göre teyfıki 
hareket etme:eri ve daha fazla 
ma Qmat a'mak i•tiyenleria 931· 
9CO dosya ndmarasiyle memuri· 
yetimize müracaatları i in o~u-

nur. \5519 ı 

Dördüncü icradan: 
Be;ojlu Hüseyin ağa mahal· 

lesinin Yenışehir Mangasar cad· 
df si Kaş'.: ava! so!cağında 14 
No. lu hane in hissedarlarından 
o'up halen ikametgahlara meç· 
bul hu'unan Yani oğlu Miltiyadi 
~otiyadis efendi ile Yanil oi u 
Va sil efendi ye: 

Ea'ada adresi yazılı gayri 
menbu ün rubu hissuı Agavni 
hanımın o up torcundan dolayı 
açık artırmaya vazedılip 24 lef· 
r n:sani 932 tarihinde ıartbame· 
si divan baneye talik edile. ek 
'.LO lrnnunuevvel 932 tarihince 
lstanbul 4 üncü icra daires:nde 
s a tılacağım ı atık ılan varakası

nın tebliğ makamına kaim ol· 
mak iizcre ilan o'.unur. (5521) 

Devlet Demlryolları 116nlan 1 
120 Ton petrol, 10 ton piz gaz, 10 ton benzin, 400 ton rezidll 

ve 50 ton siirıoför yağının kapalı zarfla mOnakasası 7 Birinci 
Kinun 932 Çarıamba gOuO aaat l 4,30 da idare binasında yapı• 
Jacaktır. FazJa tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beıer 
liraya sahlan ıartnamelerde yazılıdır. l6045) 

Umumi tarifelere tevfikan nakliyat yapılmak ilıere, inıaat 
iı1etmesine açık bulundurulan Uulukışla· Niğde hath üzerinde sah 
ve perıembe ıünferi UJukışladan çarıamba ve cuma gOnleri 

Niğdeden birer muhtelit katarın tahrik edildiği ve bu kısım 
üzerindeki Kareler, Bor ve Nijde iıtasyonlarile ıebekenin sair 

iıtaayonlarile lzmir- Ka1aba Ye Adana· Nusaybin tebekeleri istas• 
yonlarr arasında yapılacak yolcu, bagaj, me1ajeri koJiJeri ve etya 

Nakliyatına 21· 11·932 tarihinden itibaren, ıeraitine tevfikan 
tenzilJi bmuıi tarifeler;n de tatbik edileceii ilin o!unur. (6098) 

1225 adet bandajıo kapah zarfla milaakasası 29 Birinci Ki· 
nun 932 pcrtembe günü saat IS te idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafıillt Arıkara ve Haydarpaşa veznelerinde Seıer li· 
raya Hhlan ıartnamelerde yazılıdır. (6006) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

46,800 Kilo Ekmek : Açık münakasası: 22 Teırini1ani 932 
:Sah ıllnll aaat 1 1 de. 

170,000 " ,, : Kap:ılı zarfla mOnakasa11: 22 Tepini
sani 932 Salı 2nnn saat 13,5 ta. 

11,196 ,. Sot : Açık münaka1a11: 22 Teıriniaani 932 
:Salı gOnü saat ıs te. 

13, 140 ,, 
2,632 " 

28,12S .. 
1,500 it 

Sıiar eti ) 
Kqza eti ) 

Kapalı zarfla mOnaka1aıı: 23 Tqrini• 
sanı 932 çarşamba gOnD saat 11 de. 

30,000 " 

Sıiır eti ) 
Kuzu eti ) 
Yat ıebze; 

Kapalı zarfla mOnakaao:ıSı: 23 Teırini• 
sani 932 çarıambe gGnll Aat 13,5 ta. 
Açık mDnak ıaaı: 23 Teırtnilani 932 
çarıamba rOnil ıaat 15 te. 

11,000 ,, 
" ,, : Açık milnakaaaaı: 23 Teıriniıani 932 

çarıamba gOnQ aaat 16 da. 
lstanbul ve Heybeli Deniz müeaseaataoın efrat Ye tılebe 

ihtiyacı oıan yukarda cinı ve miktarı erzakın bizalarındaki gOn 
ve saatlerde mOnakasaları yapılacağından ıartnamelerioi 16rmel&. 
iıtiyenlerin her gün vermeğe talip olanların da mllnakaaa glln 
ve aaatlerinde muvakkat teminat mektuplarile birlikte KHımpa• 
şada Deniz Levazım satınalma kom ıyonuoa mOracaatları. (5722) 

Kadık8v icra dalreı nden: Bir 
&Orcan almmaıı fçln maheas bu· 
lunao Koyu Kestane renfindeki 
bir reiı ineğin sat.iması mukar· 
rer bulunduğundan 30· 1ı.932 
tarihiae tesadllf eden Çarıamba 
51üoü saat 11 den 13 e kadar 
Oskildar At Pazarınka açık art-

tırma ile aatılacatıodan % 2 bu· 
çuk resmi telliJiye ve pul müş· 
terisine ait olmak Dzere taliple· 
rio mezkGr ıno ve Hatte ma· 
halJinde bµlunaeak men-ura mn
racıatları illa o!aour. (55~9) 

latanbul Asliye mah1'emesi 
ikınci ticaret dairesinden: MOd-
dei Şakir F eyli bey ile müddea· 
levha Mihriban H. arasındaki 
alacak davasının cereyan eden 
muhakemesinde mamaileyba Mih· 
riban H. evvelce LAieli aparh· 
manımn ikinci da ruinin 1 S nu
marasında mukim iken elyevm 
mahalli ikameti meçhul bu un-
dutu anlatılmakla bir ay müd
detle illnep tebliiat icr11ına ve 
muhakemenin 7-1-933 tarihine 
müsadif Cumartes gllnü ıaat 
13,30 a talıkına karar verilmiş 
o duiundan yevm ve aaati mez· 
kurda mahkemede bizzat hazır 

bu 'uamadıts Yeya bir vekil bu· 
lundurrnadıia taktirde gıyabında 
muhakeme icra o'unarak vakıa· 
lara kabul etm•t addo:unacağı 
teblii makamına kaim olmak 
Dzere U•n o unur. (551 St 

DördOncü icradan: 1 emamın• 
1364 lira kıymet taktir edilen 
Beyoilunda Hnıeyin ağa mahal• 
leıinin yeni ,ehir ka9kaval ao
kağında veni 14 numarala l<ö-
mürcıı dnl<kAnını muhtevi ufak 
bahçeli n:m kirgir hanenin rucu 
hissesi açık artırmaya Y11edil• 
mit o'up 24· 11·932 tarihinde 
şartnamui divanhaneye talik edi· 
lerek 20-12-932 tarihine mliıa• 
dif Rerıembe gOnll aaat 14 dea 
16 ya kadar iıtanbul 4 Dncii ic· 
ra dairesinde satılacaktır. Artır• 
maya iıtirak için o/o 7,S teminat 
akçesi ahnar müterakim verıi, 
belediye ve vakıf icaresi mOıte-
riye aittir. 929 tarihli icra kanu
nun 119 uncu maddesine terii
kan hakları tapo s:cillerile sabit 
olmayan iputekli alacakhlar ile 
diğer ali.kadaranın ve irtifak 
hakkı aahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve meauife dair 
o '. an iddccalarını ilin tarihinden 
itibaren 20 giln ıçiode enakı 
müsbitelerile bildirmeleri IAzım• 
dtr. Akıi halde hakları tapo ıi· 
cılJerile sabit olmıyanlar aatıf 
bedelinin paylaşmasından hıuiç 

katarlar. A lkadarların itbu mad• 
dei kaııuniye ahklmana aCSre ha· 
reket etme!eri JQzımdır. Daha 
z,yade ma ii ııat a mak isteyen• 
lerin 932 209 dosva numaraaile 
m'muriyetimize müracaatları itin 
olunur. (5521) 
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Hii 1 AYYARE YlLBAŞl PlYANGOSU 
im Büyük mükafat 1.000.000 Liradır Qü 
Hil 8.. ..k ikramiye 500.000 Liradır liii ·ıH uyu : ... 
İİ Ke,ıde Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 
.. , Taliiaizi deneyiniz • Acele edlaiz • 

l!l!!!!!!l!!I! 
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Norveçyanın Halis Morina Balık Yağının Baş Mahsulü Ecl/fo5/!ts 
Doktorlar \, .. 'S5ama5 ra lslanbul ve 1 ralıya ---.. ,_s_Ev_R_ıs...-.EF_A•~N :::-il 

il ' l\lerkezi idaresi Galata köprü lıaş ı B 2~~ 

ı .. il.1. · eker Fabrikaları 1111 ş;~::": .. ~;::~~~=~:~:;. Doktor 

~:.·=~ .. ":0!'..-:.-;..: .. :~: I~ "" (EGE) 22. ikiocitetri• 

Hnst':ı:r::::;ı;::ı:utrnlş:~a mi Türk Anonim Şirketinden: mı Sah 
11 

de. 

Ara Nişaoyao 

kadar kabul eder. un HH Trabzon Postası 
11------T_eı_c.f_o_n=_'_o_s43-----·•ı iİİi Alpullu 'eker fabrikasının ıstanbul depolartndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda kUp • •• ı".iıl ) 23 ;oı, doktoru mi şekerleri atideki flatlarla her isteyene bin kilodan eksik olmamak Uzere s .. :ı::r. n (ANKARA ikinci 

~,!~!tt~oı s .. ~.~ e.~ a ! mı Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 piİra i=.~.ı:::;:I::;.:.= ~:·~i~:.~a:~· Galata rıhtunaD· 
Mmr apartmıanı. Müracaat: Cuma pa· illi Çuvalda küp, ki osu 38 1-2 kuruş Dönüıte Tirebolu'ya d• 
zardan maada her gUn 9 - 13 ve ıs _ 17 :Jıl ık 

ye kadar. Telefon 40424 HH Sand ta küp, kilosu 39 1-2 kuruş m~ _u_ir_a_r. ______ <6_14_3_) 

ı---:-----0-o-k-to-r-----.I illi Taşradan vukubulacak siparitler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ~m İzmir· Mersin Poata•ı . 
A. K u ti e ) ~iÜ.il ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müı- HH (Ana farta) 23-ikiD'' 

1• ı · M · · · ·· · teıriD 
Karaköy, Börekçi fırını sırasmda No. 34 ı terıye aittir. üşterı ısterse sigorta ettirir. :m 

\. 

Adres: lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 ilncü kat, Telgraf adresi: :m :.~:=b~al~~r~a i~8;t60rttı• Doktor 
Cevat N. ZekAI 

Sinlr mUtchaaw 

Cuma ve pazardan maada gilnlerde saat 
8 ten 6 ya kadar hasta kabul ı o unur. 

Muayenehanesini Babıa.u k&rgıaında An
Kara caddesi No. '7 ye tevııfaıı naklet _ 

~tır. Telefon muayene: 23469, 
lkaınetgAh: 60740 

Doktor 

Emin Şükrü 
D8lılll hastalıklar mUtehaSSl8J 

lataııbuı Sultanmahmut türbesi B b . 
a.ıı caddeal N 0 • a 1 

• o. l · Telefon muayeneba· 
ne: 22622 - Telefon ev: 4.312.5 

"Her 
gt1n llğleden sonra saat U-18., 

Uroloj • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

baatalıklan mlJtehaaaiaJ 
Mll&yenelıane: Türbe, lıCahmudlye cad· 

dest No. 10. Telefon 22622 

OperatBr • Urolog doktor 

Melimet AH 
idrar Yollan b~talıkları mllteha:sııaı 
Eminönü (Sabık Karak8§) banma 
aakletmltUr. Cumadan maada 1ıer gün 

haatalannı kabul ve tedavi eder. 

Doktor 

Mehmet Akif 
Ebe ve ltaduı hasta! 
~ottu ~....... !klan mlltehassuıı 

... uıua.ı caddesi Rus ııctaretı 
Y&nnı'::' No. 4151. 1'el B. O. 200:> 

____ er_g.Uo~ör:ıedcn R'"ırıı 

l 
3UncUKotorduSabnalma 1 

Ko._,.iayonu iUinlat1 

1 Askeri lise ve O t 
teblere birkar mu ıı· r a mek-

.. " a llD ahnacak· 
hr. Muohaller ve ne k d .. 
Yerileceği aşa gıda b. al ucret 
yazılmıştır. ıza arında 

~l - . ~u muallimlikleri iıteye
ceAer ıçın aranılacak şartlar 

- 25 55 . 
bulunacak : N lYl.aşl~rı arasında 
tiıa . ua ıruhge yeni in
f 

1
P edeceklerin yaşı 45 d 

aza olmayacaktır en 
8 . 

- Tlirk olacak • 
haklara malik bul vke umumı C unaca 
• . - Ucreti karşılığı. olarak 

7ırmı saat kadar derı 1 k 
D M "f ama - aarı Vekiietinin ~·· 

seccel muallim olması bu
Lise ve Orta mektepler~e ya ut 
1. ı·k e mual
ım ı yapmak salahiyetini b . 
ld w M aız 

o ~guoun aarif Vekaletinin 
tastık etmesi lizımd1r. 

.J ~ ~u . şartları haiz olupta 
m~al!ı'!llik ısteyenlerin azami 00 
gün ıçmde resmi tastikli ve fo. 
t?ırafb fişleri ve pullu istidala
.nle beraber derhal Ankara'da 
M.M. V. Aıkeri Liseler Mlifettiş
Jiğine müracaat etmeleri. (1034) 

' . . . (6091) 
Ku.Ieli Lıseıı : 1 fizik muallim· 

liği Ücreti 98 lira. Bursa Lisesi: 
1 fizik muaUimliği ücreti 108 lira. 
Bursa Lisesi : 1 T abiiyat mual· 
limliği ücreti 108 lirL &rsa Li
aeıi : 1 Tarih muallimliği ücreti 
108 lira. Bursa Lilıesi : 1 Kimya 
muafümliii ücreti 108:126 lira. 
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lstanbul Belediyesi ilanları 1 
E~razı zühreviye teşkilatı ve hastanesi için lüzumu olan ec· 

za ve alit kapalı zarfJa münakasaya konulmuıtur. Talip olanlar 

fartoame almak için her güa Levazım müdürlüğüne müracaat 
etmeli, müoakaaaya girmelc için de 450 lirabk teminat makbuz 

veya mektubu ile teklif mektuplarını 12 · 12 · 932 pazartesi günü 

saat on bet• kadar Daimi encümene vermelidirler. (615lı 

1 LiRAYA 
Yüzü ile kuş tüyü yasbk · 

lstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuı tüyü fabrikasm· 
da kuş tüyünün kilosu 100 kurUf yilzii ile yorgan 12, şilte 

ı 2 lirad1r. Kuş tüyünden salon yashkları ve kUf tüyil kumaşı 
bulunur. Ankarada satıı mağazası : Saib Franko 

Telefon : 2S027 

KARY Ü LA ve ~~~~::s~şya 121
/2 lira ya karyola 

Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel 22652 
Çocuk, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelif renk
lerde karyolalar hastane ameliyat odaları malzemeleri ucuz fiatla satılır. Her türlü 
ölçüye göre sipariş dahi kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, Sellnlk Bon• 

' ma;,esl ve Yeril Mallar Pa.zartnda da aynı fiatla satılır. f 

TÜRKiYEi 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede t1üyük ikramiye 

S O. O O O Liradzr 
Piyanp şimdiye kadar binlerce kifiyi 

Fırsatı Kaçzrmayznzz 
iıtirik 

zengin etmiftir. 

lstanbul Dördüncü icı a me
murJuğundan: Tamamma 27472 
lira 50 kuruş kıymet takdir edi
Jeo Emin önün de Hoca paşa 
mahallesinde Dervişler Nöbet
hane sokağında 2 mükerrer 9 
15-22 numaralarla murakkam 
166-5 metre murabbaı dükkanı 
müştemil bir bap apartımamn 

24 hisse itibariyle 9 hissesi açık 
arhrmaya vaz edilmiş olup 4 12 
932 tarihinde şartnamesi divan• 
haneye talik edilerek 29-kionu
evvel 932 tarihine müsadif per· 
şembe günü saat 14 den 17 ye 
kadar dairemizde açık artırma 

ile aahlacakhr. Arhrmaya işti
rak için aatıJan hisseye musip 
kıymeti mubammenenin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey ak
çesi alıDlr, müt.esakim ,. vergiler 

ile belediye rei m erl valu ica· 
resi mütteriye aittir. 1424 nu· 
ma:-alı icra ve if lis kanununun 
l 19 · uncu maddesine tevfikan 
hakları tapu sicilleriyle sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alikadaranm ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu baklannı 
Te hususiyle faiz ve masarife 
dair olan· iddialarını ilin tarihin
den itibaren 20 gün içinde ev
rakı müsbitelerıyle bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakları ta
pu sicilleriyle sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasmdan 

hariç kahrlar. Alikadarlann iş· 
bu maddeyi kanuniye ahkimma 
göre tevfiki hareket etmeleri ve 
daha fazla malumat almak iste· 
yenlerin 932· 431 dosya numa-
rasiyle memuriyetimize müracaat
ları ilin olunur. (5516) 

Şile a1liye hukuk mahkeme
sinden : Şilenin imrenli kariye-
sinden Nuri kızı Zeyneti hanı
mın kocası kariyeden Nuri ağa 
aleyhine ikame eylediği feshi 
nikib davasınm müddei aleyhin 
ikametkihı meçhul olması itiba· 
rile ilinen tebliğat bilicra gıya

ben cari muhakemede davacmm 
ademi icabetine mebni hakkm
da gıyap kararı ittihaz edilmiş 

ve muhakeme 27-11-932 pazar 
günü saat 10 talik kıhnmış ol
duğundan yevmi mezkürda gı

yap kararına itiraz ile muhake
meye gelmediği takdirde gıya· 

hında şuhut istima kıhnacağı Ye 
gıyaben karar verileceği ilin o· 
lunur. (5528) 

Istanbul yedinci icra memurlu
pndao: Paraya çevrilmesine ka· 
rar verilen hane eşyası şehri ha
lin 26· 11-932 günü Davutpaşa 
bahçeli kahYe önünde saat 12 de 
hazwr bulunacak memuru tarafın· 
dan ıaWacajı ı!in olwıur. (5523) 

tahminen yüz çeki hurda oduO 
parçaları açık arttırma jJe 
30.11.932 tarihinde sahlacık• 
hr. Güvenme parası % 15tit· 

(6044) 

Sadıkzade 8iraderJef 
VapurJarı 

KARADENiZ VAPURLA~ 
Muhalefeti bava hasebile b•' 

reketi teehhür eden 

Sakarya 
• vapuru 41 p t Si 

21 Teş.sani azar e 
günü akıamı saat 18 de sr 
keci rıhtımından hareketfl 

(Zonguldak, lnebolu, Samı°" 
Ordu, Gireıoo, ve Riı1' 
ye azimet ve avdet etli 
celdlr. . 

Fazla tafıillt için Sirk.es 
Meymenet hanı alhnda ac-' 
talığına müracaat. Tel. 221" 

lstanbul altmcı icra me111ot~! 
ğundan: Bir borçtan dolayı ~ 
cuz ve bu kere paraya çe~ 
mesine karar verilen bir 'f 
kereste biçki makinesı 21-tl·J 
tarihine müsadif · Pazarteıi ~ 
saat 14 ili 15 arasmda ahır*'" 
pıda doğrama ve maranğo~ j,ıi' 
rikaamda satılacağindan tal•P b( 
yevmü mezk iırde mahallinde tl,ıt 
lunacak memuruua muraca• 
ilin olunur. (5530) 

VAKJ'f 
GUnedelik, Siyul Gazete fl11" 

Istanbul Ankara caddesi. v A1'fl 
Telefon Numerel•" 
Yazı tşlerl telefonu: t"7' 
ldare telefonu : US'7' 

Telgraf adresı: 18tanbul - vJJ'fl 
Posta kutu.su No. 4' 

Abone bedelleri : ı,ı 
J!lcsıe 

Seneli}; 

6 aylık 

3 aylık 

ı aylık 

Türkiye -- 1'f• 
l4ö'0 Kr. 2700 

750 • 
1

'
60 

: 
800 400 • 

1~ • sOO -

ilin Ucretlerl: _...,. 
------- O gw~ 

Resmı ua.o.I.arm bir satırı 1 , 

tırı "·
6 

Tlcart U!nlarm blr 8& ' 

Tlcart ua.nıann bir aantıınJ 20 

KUçUk llAnler: ~ I 
Bir def&Sl SO Ud defa.il 60 ;,ç ~ 

dört detaaı 7l5 ve on defa.il ~et8'1 ~ 
' iQ aylık uaıı verenlerlıı bir ~ 
nendir. Dört aatm ge"en U d11lt· 
satırıan beO kuruŞtaD be&aP e 


