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ithali t ve ihracat usul-

leri ile kambiyoda 
İktısat veka etindeki tebeddülle 

beraber tadilat bekleniyor 
1 ı, a~ .. L •• d .. •• 
~· •ıKaıı umum mu uru ve 
'at~ tne'b'uıu Celal Beyin lktı· 
~İ)>~ekaıetine geçtiği gündenberi 
dtı-d ada büyük bir alaka uyan· 
~ ~ l abii olarak bir çok kimse
~~ ~ defi.!şiklikten bir takım fey
\~ltı.ı kliyor. Vakıa lktısat Veki
hu~ \ruku bulan bu değitikliğin 
le~tin istinat ettiği prenaip
tiI/ bir değit iklik yapacak de-

lt, 8llnunla beraber bugün tat
t~dilınekte olan ithalat ve ih
de Usulleri ile kambiyo itlerin
~. fliphcsiz bazı tadilat olacak· 

o~~ba bu tadilat neden ibaret 
oı-. 1~İt? Bugün tatbik edilmekte 
~b~halat ve ihracat sistemi ile 
l'Q~. 1Yo muamelatında tik.ayeti 
dit? 

1
1> 0 lan ha.ılıca usuller neler· 

~İıt ~u hususta bir fikir vermek 
di) ntenjantman usulünün •inıa· 
~h • \ kade.r geçirdiği ıafhaaln 

'\{JI' •tll\ 
•o. ... · ili\: Malumdur ki kon-
t -·ı an tın 
Qa.I d an Ualllü tatbik edilmeğe 
ı'"" an det . ı.ıti ~ an sonra ithalat eıyası 

l •ına &YJ'ılınıttı: 
..,,'. Kontenja.ntmana tabi olan 

~İ/~lc.i, bunlann memlekete ithal 
~ e,, mıkfarı lkı ""r ... ,,u... .... •. 
~~ hükumetçe tertip edilen lis-
~ le ilan ediliyordu. 

~)'' l<onten)antmana tabi ol
~~ eıya ki bunların ithali 
~ili eket için lüzumlu görüldüğü 
S0~tbeat tutulmu,tu. 
~ '1 lrtinlere kadar devam eden 
~~ 0~1 beıinci kararname ile ta-
1~ ndu: Bu kararname ile hil
~'t ~ lneın}ekete hariçten giren 
\iı : ... , •• 
l~ t 1 C§yayı kantenjanmana 

tıllttu Ye bu esas üzerine bir 
~), e§rctti. Bu listeye dahil olan 
~ tt llliktarı tayin edilmiı ise 
'ott hu ıniktar ile tahdit edil
~') ~o~du. Şayet bu miktar 
~~Urı~· etın ihtiyacına nisbetle az 
~~-a~•e fazlasının ithaline gene 
b~ ik· e ~diliyor, yalnız bunun 
h"" k 1 llııali ihracat yapılması 
~~decluluyordu. Bundan bafka 
l~~t h?ntcnjantmana tabi tu-

'·~ı,.. ır kısım eıya vardı ki 
ır 'llk . I· .1t ~o art ısına rakkam yerme 
~ .. ,~ın.U§tu. Bu suretle iki mis-

lt d ~.Y~J>nnak ıartile bu mal
' 

1 ıthal olunabileceği ifa-

Yeni lkh•at veklll 
-······················---.. ·--

Fran.mz Bqveklll 

M. Heriyo 

Almanyanın silah
lanmasını reddetti 

"Almanya bıç bir hal ve 
kirda ne yeniden ailih
lanabilir, ne de ordusunu 

değiıtirebilir. " 

PARIS, 11 (A.A.) - Fransa 
hükUmetinin Almanyanm tealihat 
sahasında hukuk müsavatma dair 

1 olan metalibine ait 29 Ağustos 
'tarihli "hülaıa,, ama vermiş oldu
ğu cevap, bu ıabah ıaat 11,30 da 
Fransa:nm Berlin sefiri M. Fran
çois Poncet tarafından Alman ha
riciye nazın baron von Neurath'a 
tevdi edilmittir. 

Daktiloğraf i makinesile yazıl-
mıt 10 sahifeden ibaret olan Fran
sız notası, Pazartesi alqamı Pa
riste netredilecektir. Almanya hü· 

ey ~ IWDıetinin ayni zamanda notanın 
Almanca tercümesini ne9retmeıi 

muhtemeldir. 
Bütün subelerden ma!ibnal:~ Matbuatta intiıar etmit olan 
"'rOp11ya--Yınc=1>ugüokü vekil- bazı haberler hilafına olarak Fran 

Jer heyeti müzakerahna sız notası, Almanya hükfunetinin 

hazırlanıyor 29 Ağustos tarihli "hüliıa,, aında 
mevzuu bahsetmiş olduğu meaele-

ANKARA, 11 (Hususi muha- ler hakkında Fransa ile Almanya 
birimizden) - ll:tısat Vekili Ce- arasında her türlü mükaleme ve 
lal Bey ihracat ofisi müdürü Ce- müzakere kapısını kapamaktadır. 
mal Beyi Ankaraya davet etmiş- Fransa hükUmeti, teslihat bah
tir. Vekil Bey yarın burada bulu· sinde Almanyada sık sık Fransa
nacak olan ofis müdüründen vazi- ya karşı yapılmakta olan muaha· 
yet ve Avrupadaki tetkikatı hak- zelerin muhik olmadığım hatırlat
kında izahat alacaktır. Celal Bey mak suretile söze batlamaktadır. 
bütün şubelerden de malumat Mezkur hükumet, Fransanm tah
toplamakta ve yarınki Vekiller didi teslihat davası namına şimdi
heyeti müzakeratma hazırlanmak· ye kadar bir çok fedakarlıklar 
tadır. yapmıt olduğunu ve Cenevre kon-

feransındaki Fransa heyetinin aCelal Beyin matbuata 
lakadar devletlerin milli emnü se-

beyanah limetleri ile kabili telif olacak bir 
ANKARA, 11 (Hususi) - lk- nisbet dahilinde umumi tahdidi 

tııat Vekili Celal Beyin bugünler· teslihat icrası sahasında husule 
de matbuata mühim beyanatta gelmesi istenilen terakkiyatı tacil 
bulunması kuvvetle muhtemeldir. etmekten başka bir gaye takip et-

iktisat vekili Ceıaıı Bey 
mesai arkadeşlarına mU

him bir tamim neşretti 

memiş olduğunu tasrih eylemekte
dir. 

(Devamı ~ nl'i sayıl ada) 
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11"tG.ı 6 ıncı sayıf amızda başladı 

numaralar 
Yeni tertip tayyare pıyan

gosunun ikinci keşidesine dün 
başlanmıştır. Büyük ikramiye 
dün 15000 lira 4855 numara
ya, 10000 lira ~7965 numaraya 
çıkmışhr. En büyük ikramiye 
olan 35000 lira bugüne kal
mıştır. Keşideye bu sabah do· 
kuzda devam edilecektir. 

Dünkn keşide de kazanan· 
lar dokuzuncu sayfamu:dad1r. 

ı .... ____________ _..J 

Ne Haldeyiz? ................................................................. 
•• 
Uzüm, incir çok düşük 
ne alan var ne satan 
Son seneler zarfındaki ithalat 

ve ihracat vaziyetimiz 

1930 senesine nazaran lthallt va ihracatımız ne kadar 
azalmıştır ? ( Bu.na alt malQmat 4UncU aaylfada) 

lkbsat vekilinin de-
ğişmesi şiiphe yok ki 
umumi iktısadi işle
rimizle alakadardı. 
lkhsadi işlerin başın· 
da ihracatımız, ibra· 
cabn başında da Ege 
mıntakasının ve mem
leketin en mühim ih
raç mahsuln olan 
üzfim ve incir var. 
Üzilmle incir fiatları 
bu sene çok dilşük· 
tür. Bu sukutun se-

bepleri nelerdir? Bu- - Bir TUrk balcıya alt balın görUnUşU ' 

nu üzüm ve incir işlerinin için· kım ve dikkat istiycn bir mülktür. 
den üç beş iÜn evvel gelen Ma· Ozüm maliyet liyatındanda aşağı 
nisada çiftçi ve bağcılıkla meı- dOştDğii zaman bir iki sene onu 
gut Fevzi Lütfi bey arkadaşımız- imar edememek demek onn kök
dan sorduk. Fevzi beyden <Sğ· Iemek bozmak ve düz tarla ha
rendiğimize ızöre bu sene üzlim line çevirmek demektir. 
fiatlarmın geçen seneki gibi 
kırk kuruşla 55 kuruş arasında 
olacağını zaten uman ve bekli
yen yoktu. 

Çünkli Avrupaya yapılan ali
vre sahşlar bu fiatları tutmıya
cak bir seviyede yapdmışb. 
Üzüm geçen seneye nisbetle 
on, on beş bin ton da fazladır. 

Bununla beraber üzümiln bu 
günkil düştüğü fiyatı yanı mali· 
yet fiyatından da aşağı on on iki 
kuruşa düşeceğini bekliyemez 
aklımızdan geçirmezdik. Zira 
bu öyle bir düşkünlüktür ki üzü
mün istihsal masrafını bile kur
tamadıktao başka Ege mmtaka
smda vasati hesapla 100 milyon 
lirahk bir servet olan bağ serma
ye ve sanatini esasmdan tehlikeye 
düşürecektir. Çünkü bağ her se
ne mütemadi ve muntazam ba-

Sukut sebepleri 

Üzüm fiatlanndaki sukutun 
sebebine gelince buna dair bir 
tek ve basit bir sebep bulmak 
mümklin değildir. Birçok sebep· 
ler bu sukutta amil olmuştur. 

Bir kerre alivreler esasen ge· 
çen s-:neye nisbetle biraz aşağı· 
dır. Sonra müstahsili idare ede
cek mnttehit halde tutacak te,-
kilitımız yoktur. Bizim belki 
beı on mislimiz derecesinde 
fazla üzüm çıkaran Kaliforniya 
müstahsilleri sırf muayyen bir 
teşkilat içinde bulunmaları yü• 

zündendir ki bugün piyasaya 
bir kilo bile üzüm arzetmemi~
lerdir. Fiatların bu düşkfinlüğU 

karşısında arzetmemekte ısrar 
ediyorlar. Onlardaki müttehit 

(Lutfen sayfayı çeviriniz) 
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Yahu , şu dünyada ne iş iz güç.az adamlar var. 
iki saattir dikkat ediyoı um, ıu iki kişi yan gelmİf 
oturuyorlar .. 



Sayıfa 2 

Dil kurultayı 
azaları 

lSTANBUL, 11 (A.A.) - T. 
D. T. C. katibi lMJlumiliğinden: 

26 EylQlde toplanacak olan ku· 
r ultayda aza olmak arzusu ile mü
racaat eden zevatın isimlerini net· 
re devam ediyoruz: 

Mehmet Nurettin Bey Muallim 
ve muharrir, Behçet Sabit Bey 
Tıp fakültesi uroloji muallimi, 
Muhiddin Celil Bey, M. Medeni 
Bey Doktor, Fahri Kemal Bey hu
kukçu ve muharrir, Sait Cemil B. 
doktor, Abdülbaki Fevzi Bey 
Muallim, Osman Cemal Bey mu· 
allin:a ve muharrir, Cafer Bey mu• 
allim, İbrahim Ali.ettin Bey Sinop 
meb'usu, Hakkı Nezihi Bey Tica· 
ret odası tetkikat Ş. M., Kegork 
Simke§yan Muallim, M. Uziel Bey, 
Fevzi Altuu Bey Muallim, Meh
met Vahit Bey Türkce • Macarca 
lUgat muharriri, M~atafa Nihat 
Muallim, Celil Bey Muallim, lh· 
snn Bey Muallim, Feyzullah Ra· 
sih Bey Diş tabibi ve hukukçu, 
Refet Avni Bey Muallim, Şaziye 
Berin Hanım, Cahit Cevat Bey 
Doktor, İzmirli İsmail Hakkı Bey 
~derriı, Ağaoğlu Ahmet Bey 

Müderriı, Aıım Bey Artivin meb
usu ve Yakıt gazetesi baımuharri· 
ri, A. Rıza Bey llk tedrisat müf el· 
titi, Abdullah Bey muharrir, İs· 
hak Refet Bey, M. Şerif Bey Mu· 
allim, Mehmet Emin Bey Urfa 
meb'uıu, Güzide Oıman Hanım 
Muharrir, Hikmet Turhan Bey 
Muallim, İzzet Ulvi Bey Afyon 
meb'u&u Hasan Halet Bey Mü
hendis, Vahit Bey Muhasebeci, 
ArUn Mıgırdıç, Dr. Şükrü Mual· 
lim, Yahya Saim Muallim. 

• ttmtnıı111tıtt111ıen ... ntn~....,.,.... ..... ,..,........_.... 

müstahsil kafilesine karşı bizde 
dağmık müstahsil zümresi ve 
müttehit alıcı zümresi var. 
Diğer sebepler de şunlar ola· 

bilir: 
Üılim · müıtabslti borçludur. 

Büyücek bir kısmı Ziraat ban· 
kasına bir kısmı diğer bankala· 
r2, hükumete ve hususi alacak· 
lılaradır. Bundan başka müstah
sil kaldırdıtı üzümün gündelik 
istihsal masrafım da lcapamak 
mecburiyetindedir. Hep bir ara
ya gelen bu tediye mecburiyet· 
leri müstahsilin Uzümünü derhal 
sattırmak hadiscaini meydana 
getirmiştir. Bu suretle piyasada 
muayyen talep karıısında müteza· 
yit bir arı l:>aşla mışbr. Bu an 
Manisa borsasında Salihli ve 
Nif çarşısında o hale gelmiıtirki 
büyük harp senelerindeki Iıtan
bul fıranlarımn önünü hatırlatı
yordu. 
Bu vaziyet neticesinde bağ. 

cılar ne düıündüler? 

Bağcllar geçen hafta toplandı
lar. Hükumet erkanı ve meb'us
larla beraber bir iki ictima yap
tılar. Bu ictimalar kalabalık ve 
heyeeaula idi, müstahsilin istirabı 
hakikaten görülüyordu. ictimalar· 
da bu sukut vaziyeti konuşuldu. 
Neticede bazı tetbirlerin alınma· 
sı ve bu derde bir illç bulun
masını Başvekil hazretlerine ar
zeitmek üzere bir heyet seçildi. 
Bu hey'et bu gün yann Ankaraya 
varmış temaslannı yapmıt ola
caktır. 

Bağcının düşüne bildiği çare 
şudur: 

Mahalli ve milli bankalar [bil· 
hassa Ziraat bankası] alacakla
rinı nizamnamelerinin müsaadesi 
derecesinde zaten yapmakta ol· 
dukları fizere hususi miisamaha· 
lar ve sene tecdidi usulleri ile 
biraz imhal ettirmek, vergi borç-

VAKiT 
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Askeri cemiyetin tazy~ki fırkalar üze
rinde kendini açıkça gösteriyor 

Kral taraftarı fırka mevkle geçerse Türkiye ile dost kalmakta 
devam edecek ve reisinin ilk işi Türkiye seyahati olacak imiş .• 

Atina, 11 (Hususi) - - Başvekile pek yakın 
olan mehafilden çıkan haberlere göre, M. 

bir protokol imıalattırılmakta bulunulduğu ıayı· 
alarmı tekzip ediyor. 

Venizelosun siyasi vasiyetnamesinde en esaslı 

şartı, Türk - Yucan teşriki mesaisinin idamesi 
ciheti tetkil eylemektedir. Kraliyet fırkası reisi 

M. Çaldaris te. iktidar mevkiine geçecek o\ursa, 
harici siyasetinin en esaslı tartı Türk • Yunan 

Atina, 11 ( Hususi ) - Muhalif cümburiyetçi 
fırkalar rüesasile. Kraliyetçi fırkareisi arasındaki 
teşriki mesai bozul muştur. Kraliyetçiler, bu İnbilAlden 
mütevellit inkisarlarını saklamiyorlar. Muhalifler
den Terakkiperver abrar Fırkası reisi M. Kafan
daris, Patras şehrinde bu defa mutedil bir nutuk 
irat edeı ek siyasi progmammı izah eylemiştir. 
M Kafandaris, nutkunda şahsi bucumu ve tahkir· 
lerden ictinap etmiştir. 

dostluğu olacağım ve ecnebi memleketlerde ilk 

seyahatı Türkiyeye yapacağım beyan eylemiştir. 

Atina, 11 (Hususi muahabirimizden) - Bütün 
tekziplere rağmen askeri cemiyet mevcuttur. Ce· 

miyetin intibabattan evvt.l müdahale de' bulunma· 

ması fikri galebe çalmıştır. Fakat intiha battan 

sonra şekli bükümet için bir tehlike baş göste

rirse cemiyetin müdahalede bulunması ihtimali 
vardır. 

Yunanistan torpfto parasını 
tlltünle ödeyecek 

Bahriye nezareti, donanma zabitanı arasında 

askeri cemiyet ile mütesanıt bulunduklarına dair 

Atina, 1 l (Huıusi muhabirimizden) - ltalyada 
inşa ettirilen Yunan torpitolar1Dın bedeli hakkın· 
da, Yunan bahriye nezaretile ltalya tezgahları 
arasında çıkan ihtilaf helledilmiıtir. Yunanistan 
bu muhrip!eriu bedelini totnn olarak teıviye 
edecektirr 
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Fransa , Almanyanın silihlanma 
talebini reddeden nota. ı gönderdi 

ItaJyada gazeteler Almanyanın silahlanmasına 
taraftarlık ediyorlar 

( BCJf tarafı l nci aaylamızdta) 

Fransız notaaı, Almanya tara· 
fmdan talep olunan hukuk müsa· 
vatının Almanyanın aıkeri vazİ· 
yetini tesbit eden Versailles mua• 
hedesinin beıinci kısmında mün· 
deriç maddelerde bir yenilik tef· 
kil edeceğini ve binnetice "hukuk 
müsavatı,, meselesinin ancak bu 
muahedenameyi imza etmiı olo.n 
devletin itilafı ile halledilebilece
ğini hatırlatmaktadır. 

Bu mesele hakkında kat'i bir 
karar, mantıki olarak Cenevrede 
inkiat eden tahdidi teslihat k~nf e
r ansı tarafından ittihaz olunabilir. 

Bilmukabele Fransa hükUmeti 
her türlü kararların ittihazı huıu· 
ıu, tahdidi teslihat konferansına 

bırakılmak ıartile, hukuk müsava· 
tı ve emnü selamet meseleleri hak
kında Alman hükUmeti ile noktai 
nazar teatisine amade ve mütema· 
yil bulunduğunu beyan eder. ' 

Bunu müteakip Fransa hükii· 
meti, Almanya hükumeti tarafın· 
dan kendisine 29 Ağustos tarihli 
"hülisa,, tevdi edHmif olduğu an· 
da bu diploma~ vesikasının Al· 
man milli müdafaa nazırı jeneral 
von Schleicherin beyanatı ile ik· 
mal edilmi! olduğunu tebyin ey· 
lemektedir. 

Mumaileyhin nim resmi bir Al
man mecmuası olan Der Heimat· 
dienıt'de intitar etmiı ve ll Resto 
del Carlino namındaki İtalyan ve 
The New· Y ork Ti.mes ismindeki 
Amerikan gazeteıi muhabirlerile 

1UUıutt1U1ıntıtnt11tnılll'lflfttn1111tthnmınımatmm111111nmınmqınnndftttttllmıınnı1t11 

larım da az çok bir zaman için 
müsamaha edilmesi bir de milli 
bankalardan mürekkep bir kon
sorsiyomun piyasadan biraz 
üzüm alması ve bu üzümün 
mümkün olduğu kadar harıç 
piyasalara sevki. 
ŞDphe yok ki en kuvvetli en 

ameli çareyi herkes gene devlet
ten beklemektedir. 

yapmı 

olmu§ olan beyanatı, Almanyanın 
bu müzakeratta takip etmekte ol· 
duğu hakiki gayenin yalnız hukuk 
müsavatı olmayıp belki ve bilhaa· 
sa Alman ordusunun yeniden ten• 
ıik ve Almanyanın aıkeri kuvvet· 
lerini tezyit etmek olduğu dütün· 
ceıini tevlit etmektedir. 

Fransa hükiimeti, bu itibar ile 
tahdidi teılihat ve beynelmilel em· 
nü selamet siyasetine sağlam bir 
surette merbut olan Fransanın hiç 
bir hal ve karda Almanyanm ye· 

Bursa'nın kurtuluş 
bayramı 

Dün çoşkun tezahu
ratla kutlulandı 

BURSA, 11 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Kurtuluş bayramı ge· 
çen senelerden daha parlak ve 
cofkun bir tekide kutlulandı. 

Ordunun ilk girişini tanziren 
gelen askerleri çok zengin mera· 
:sim alayı takip etti. Vedat Urfi 
Beyin filme aldığı bu alaya mek· 

tepler, fabrikalar, esnaflar donat· 
trkları araba ve otomobillerle it· 
tirak ettiler. Bursa tabloları çok 
alkış topladı. İ!Çiler temiz elbiıe

leri ve muntazam yürüyü,Ierile 
beğenildiler. 

Alayın geçi!i bir buçuk ıaat 
ıürdü. 

Borsada sünnet 
BURSA, 11 (Hususi) - Tabak 

esnafı kırk çocuğa ıünnet düğünü 
yapmıştır. 

Borsada sergi 
BURSA, l 1 (Huıusi) - Bura· 

ıa san'atlar mektebinde bir ıergi 
açıl mı ıtır. 

~ ,, ; 
i n sila 1 nmasını ne de man 

.. · ı .. t•' ... rı.ıı:il 

ordusunun vaziyetinde h.akikatta 
Almanyanın askeri kuvvetlerini 
tezyit de olacak ve yeni teali

hat müsabakası tehlikesini tev it 
eyliyecek olan tadilatın icra edil
mesini kabul edemiyeceğini tasrih 
eyler. 

Alman mutalebatı 
ve Italya 

ROMA, 11 (A.A.) - Alman· 
yanın teslihata ait metalebatı mü· 
vaceheıinde F raıuız efkarı umu· 
miyesiriin içinde bulur..makta ol
duğu ruhi haletten bahseden Mes· 
sagerio gazetesi diyor ki: 

Tamamile menfi ve itilafgiriz 
olmıyan hakiki bir ittifakı efkar 
mü,ahede olunmaktadır. Hemen 
hemen bütün siyasi mahafilde, 
Almanyanın tekrar silahlanması 
Fransa noktai nazarına göre ne 
derece kabili kabul değil iıe kuv· 
vetler arasında mevcut olan v~ 
Fransaya müsait bulunan niıbet· 
sizliğin ipka edilmesinin zaman 
geçtikçe o derecede tasavvuru 
gayri kabil bir şekil alacağı, çün· 
kü bu mesele hakkında cihan ef • 
karı umumiyeıinin tebeddül et· 
mekte olduğu beyan olunmakta· 
dır. 

Popolo di Roma, diyor ki: 
Fransa, meselenin münhasiran 

kendisine müteallik olduğunu ve 
takip edeceği hattı hareketle Al
manyanm meriyet mevkiinde bu
lunan mukavelenameleri resmen 
ve kat'iyyen ayak altına alarak 
yeniden silahlanmasına müsaade 
etmek ve bilhaıaa ıon zamanlarda 
o kadar çok mütkülitı iktihaıın ve 
o kadar çok meıai ıarfolunarak 
takip edilmekte olan tahdidi teıli
hat ve beynelmilel uzlaşma, aiya· 
setine en çetin darbeyi indirmek 
auretile pek mülhit bir mea'uliyeti 
üzerine almak mecburiyetinde ka
lacafıru iddia etmektedir. 

Beklenen 
Değişiklikler . \ 

( Başmakalemizden devarn) 

de edilmiı oluyordu. Sonra 
kararnamede ,ayanı dikkat 
bir cihet fU idi ki liotede iııni 
zdmamıt olan herhangi bir ın 
takas mukabili de olsa ıııernle 
ithali menediliyordu. Elbiseli 
manif aturalar ve sair bazı }cal 

ler isimleri listeye girmernit 
arasında bulunuyordu. Bu111111 

beraber tabii önümüzdeki kir'I 

sani iptidasında neşredilece~ b 
ni listede bu gibi eıyanın ıt Si 
hakkı cıubafaza olunuyordu· 

kı11m ithalat efyasınrn bu • el 
~uvakkat bi.r zaman içi~ JIJ ti 
dılmeıi manıf aturacılar ıle . • 

y.erli sanayi erbabının şikiY~ 
mucip oldu. Manifaturacılar ıtl 
ihracat şartile de mal getire 

1 
sek ne yapalım? Daha evvel~ 
parİ§ edilmit mallarımız güJJ11111' 
te kalacak. Büyük zarar ed~e~ 
diyorlar. Bir kısmı yerli saıı'1j 
ler ise f abrikaların1 işletebi~ 
için hariçten mevaddı ipti~ 
getirmek mecburiyetinde °/ 
larrnı, yeni },ararname ile bu ıl, 
buriyetlerin .nazarı dikkate • · 1 
dığı için vaktile teşviki sanat' J 
nunundan istifade ederek t~ 
etmiı olan fabrikalarını kap~ 
ğa. mecbur kalacaklarını, bıı 
vaddı iptidaiyeyi takns ınukıl 
getirmek müsaadesi de kafi o~ 
dığını, kendilerinin bir tara 

f abri~a.larım idare ile mefS~ 
lurken diğ r tara an ihracat I 
reli ile uğraşamıya~ak arını ı 
lüyorlar. Bütün 'bü şikayç~ 
aında taka usul .. nün tc1'lit et 

ir mahzur aha var: -'fiu ~· 
kısım ithalat tüccarlarıriın i~' 
lekete mal aetirebilmeleri ~~e" 
racat tüccarları ıle uyufm~ 
buriyetinde kalmalarından b~r t 
vi vesika ticaretinin bat i" 
meğe ba,Iamasıdır. Çünkü it 
tüccarlarının ihracat tüccarl 
yüzde yirmi be! nisbetinde ·~ 
verdikleri, sonra bunu getird1 

mallann fiatlarına zamedere1' 
hilde yüksek fiat ile sattıkl•'' 
rülmüıtür. J 

İtte şimdi yeni llttısat "'l 
mizin tetkik ettiği şikayet ~7.t 
larmın baılıcaları bunlardıtı/J 
hesiz C.elal Bey ithalat ve i ~ 
ımüvazenesine halel verdi~ 
şartile mevzuu bahis §İki~ 
arasında mümkün olanları P"J 
edecektir. Diğer taraftan ~( 
yo muamelatında bugün tatlı/ 
dilmekte olan usulde daha ~if· 
adekar olacağı temin olun•"' ~ 

--1 Mehmey 

Şllkrll Kaya aef 
An karada 

ANKARA, 11 (Hususi) ~ 
biliye Vekili Şükrü Kaya Stı 0 
raya geldi. Vekil Bey isl~5~.f 
Veka let erkanı ve dostlar• t• 
dan karşılandı. 

Vekiller heyeti bıdt 
toplanıyor ~ 

ANKARA, 11 (Husıııi); 
killer heyeti yarın saat oıı 1 
lnnacaktır. içtima öğledeI1 
da devam edecektir. 

ıet1 
· Gorgulol nıese ti~ 

PARlS, 11 (A.A.) - e•'',I 
komisyon Gorguloff'un c • ;;l,J . d ..... 
tahfif i husuıunun faY ~ 

• • • • > k rot ğuna mütterikan ~ 
olduau ıöylenmektedır· 
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llaberlerl o ı 
----·--------= 

o ••••• Hapisanede 
'•--------------···------···-····························---

mal sanayii ıınnwır Yerli 
ediyor, 

• • Bir katil mahkumu 
ınkışaf ··~1111111111111' on sekiz yerinden 

fazla.o ( __ -,, vurdular 
Evvelki gün Usküdar hapisa• 

rekabet 
J ------------------~:---- nesinde kanla bir hadise oldu 

f Ticaret odası rekabete karşı durmak için bazı ve Recep isminde bir cinayetj 
= h k . mahkümu on sekiz yerindeni 
,

9 sanayi ŞUbeJerİnİn ta didİnİ İsfİyece Imİş.. ağır surette yaralandı. Yarala 

, lc:ımen ıazetelerde o· 
= Recep evvelce lstanbul hapisa-: 
= Son senelerde yerli malı mislini yetiştirmiye bifidir. dikkatini cclbetmi§tİr. Ticaret nes:nde iken Üsküdar hapisane•! 

' 4) l&zetelere nazaran: 

~ •ekaletindeki tehed· 
. h'defj fabrikacıların men• 

1
§=;; imal eden sanayi ıubeleri pek Son günlerde de esasen inki· odası bu vaziyet ilzerine tet· ~ sine nakledilmiştir ve kendisi' 

fazla inkitaf etmiıtir. BilhHsa şaf etmiş olan bu sanayi şu- kikata başlamıştır. 1 şofördür. 
s deri, ipek menıucat, trikotaj, beterine bir çok yeni serma· Oda tetkikatını ikmal ettik· = Şoför Recep evvelki gece yil· 
f çorapçılak gibi aan'at ıubele- yedarlar daha iltihak etmiştir. ten sonra neticeyi ve1'ilete \ zünü yıkamak için bapisane da-
~-=-= rı·nd•ki istibsallt iıtibllktcn Bu vaziyetler karşısanda reka- _j bilindcki çeşmeye gitmiş. Bu sı-
= ~ bildirecek ve fazla inkişaf e· pek fazladır. Hatta mevcut fab· bet fazlalaşacağandan mevcut i rada Arnavut Rüıtem ve Recep 
1 rikalar muntazam çalışbğı tak- fabrfüalarm da iyi çalatamıya· den sanayi şubelerinin tahdit ~ isminde iki mabktim çeıme ba-

l) lllı•ye etmektir. 
'•yeye emniyet vermek· 

>t~ 
~ lerdeki tetevvütü orta· 

\ dirde bugünkü iıtihllklhn iki cağa Ticaret odesınan naz:ara edilmesini talep edecektir. ( ıında yüzünü yıkamakta olan 

~p1ıııııııııuırııııııınıııııııııKlllllllll1tıııııııııuwııııınrıııt1ıırııı1uııııııııırııııııı11111111ııııııııııı11111ııııııııııııuıııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııumııııııırııııııııı1111ıııı111111ıııııuıııııı1111111ııııııııııı11111iji şoför Recebio yanına gelmiıler ~) dınnakbr. 
1-..İrde çıkan bir gazeteye 
'1.!lctııat vekaletindeki de· 
~: ~iıt~min iflaıı demekti~. 
il~ın ıfl~ın.dan yalnız hır 

=-,. ve birisi arkadan ellerini totmut 

. ııfh:d;k / R;k~~~t 2 K;:i;Yon ::#~:F::~:~~~:~!F~~:~: 
ul değıldır. Bu ıazeteye Mahsulümüz Tri-

. hükamet he:men çekilme· Iran OzUmlerlyle 
Uzftmlerlmlz arasında 

T - Can kurtaran yok mu? •• 
erk osun nasd İda- Diye feryada başlamııtsr. Ha- : 

~ yeste de piyasaya 
~;L" .. tebeddülden ithalat ta· k ld 

re olunacağım piaane gardiyanları yetiımit ve ' 
kavgacıları yakalamııbr. Şof6r · 

:ıtr tiiııırük komisyoncusu iı· ÇI an 1 Berlin Ticaret odası Tork ve konuştu Recep on sekiz yerinden aidatı 
libi istifade ede:eiini, Triyutedrn ıelrn mal6mata Iran üzümleri hakkında bir tel· Kinunuaanide T erkosun bele- yaralarla baygın bir halde yere 

yuvarlanmışhr. 
erin derhal ardına kadar nazaran ilk fındık mabaulilmOz kik yapmışhr. Buna naıariln diyece resmen aabn abnacatını 

~ lnı d h'I Iran son senelerde Avrupa pi· ve Terkoıun tekli idaresini tea-' 1 L ı ümit ediyor. 25 ağuıtcsta 1 riyesteye a ı b J d d 
,tc ~il için yaııyan ıiyaıi hıra· o'muı ve derhal piyHaya çıka· yasHına. fazla miktarda üzüm bit için e e iye e geçen pazar 
'Oh sevketmiştır. yapılan umumi bir içhmada iki iıte tekrar liberalizme ralmııtır • Iran üzümlerinin evveli amba· komiayon seçildiğini yazmıtbk. 

tıız diyor ilk ırırün fındıldarımızdan 30 çu· G d B k · ı d b b b 
" • 

6 laJ· ı ,.0 k mükemmeldir. iln en u omısyon ar lln sa a e-
val kabukıaz mal kental baııaa ,. k ı k b · 

• • • eBne de ambalij teıkillh le A· ediyede mOıtere ir ıçtima '-~ 20 DdleM•• llalthbtftlr. • . 1 d B · t• d b 1 a:_t •e._ıetindeki deiit-e mül etmektedir. yapmıı ar ar. u ıç ıma a e e· 
-.. ebl .&-ı. Bu sene fındıklarımız hakkın· ı d' · • M b. ı e ·ı b ,.. ....... ,_~. · e5!ni ifade ede· Ancak piyasada Iran tizOm e• ıye reısı u ıtt n • ı e azı 
ı>.~'-""~u. ı ... _. p h"'-'!.- t' da fena haberler plmektedir. ri TOrk üzümlerine rekab~t ede- tehir meclisi azaları hazır bu-
~jJ:... ~ •ta UaUDJe 

1 Bunun en mObimmi Çekoslavak· 
llt: •1gı fU veh bu nazariye memektedir. Bunun en bqyük lunmuşlardır. Dün gene terko· 
ı~ o ar ... '- E 1 ya i '.e Macaristan ve Polonya ı il '- · kı· 'd · f d .. 

t. ~ e &efe yapmak, ve sebebi lran üzüm er e ızmır sun ıe ı ı areaı etra ın a mu· 
l 1111 f 1 hilkimetlrrinia tiddetli tabdida· d k r· h •- t . k . ııt ~· r e ıef eyi hayata ıeçir· OıOm!eri arasın a i ıahn e em· uaere cereyan e mlf, omsayon tr,, devletçi olmuı deiildir. ~::· ~:v:::ı:~!t::ra: t~~~il:; m~:,e~.•!:.::•;:;rfarkı olmadım ~~=.~ fi~!~~~:! -:r~:e~:::; 

'--~'--:---;IW"Jl!ills:u:ıi·&·~~...:..:..:~ .......... ~ .... ...,rrır ·~- •. ·-ld · 1 • ı için her zaman lzmir Uzümlerini için kat'i bir karar verilmemit· 

'

llb dev etçı o maia mec· d'I · kt• y ı Al nya k 
· e ı mıyece ır. a nız ma tercih etme tedirler. tir. Bizim aldığımız hususi ma· 

'el .. ıt1 tir. Bu hadiıeler hili ay· i:e Avuıturya bu kabil tahdidat Maamafih Iranın yeni rekolte- lômata göre . dünkü celsede ı ~ r altında, ayni neticele- d d k · 
veıetme iğin en bu memle et- den ihraç yapmıyacağı tahmin bir çok azalar terkoıun bir mü· 

•ktadır. Hadiıelerden 1 °b 1 • 1 k 1 k h d d k ' ere ı raç muame esı yapı aca • olunmaktadır. Zira aon ayjarda dür ü alin c i areai ıe linin 
l\ici il gelen bu zaruret bü- hr. nakliye ma1raflarmsn ziyadeliği daha muvafık olacağını söyle-

Yeyi kavrıyan fimil bir Mahreçlerin azalmıt olmasın· ve sigortaların artması maliyet mişlerdir. Kooperatif veya bir 
,linına ıöre devletçi bir dan c:!olayı alivre aabı geçen fiahnı artumaktadır. Bu takdir· tirket te"kili fikirleri taraftarları 
d •lırııttır. Celil Beyefen· aenekine nazaran çok aza!mııtır. de bilhassa Iran üzümlerinin en akalliyette kalm1ttır bir ıayiaya 
• e•letçilikte mutedil hir Geçen aeae bu m~vıimlerde çok aahldığı Almanya ve Avus· göre belediye ıene baımda 

İt batına ıelmeıi bir 12-15 bin çuval mal aabldıiı taryada lran üzümleri çok pahalı terkosu resmen aabn alacak ve 
~~deiitmeıini dejil, belki halde bu ıene ancak 3 bin çu- olacaktır. Bu ıebeplerden dola- ilk takıiti verecektir. Y anbz 
\.'tolda ıür'atin azalıp ço· val sahJ yapalabilmiıtir. yı lraaın mal sevkine ihtimal yeniden teıkilit ve yeni tesisat 
~~ ifade eder. Türkiyenin Fındık ibracab ile uğraıan verilmemektedir. yapılması zamana ve paraya 

\.ıı- q.rtu1ut hareketinde bu tacirler ildııat ve"Aletine müra· mütevakkıf o!duğundan belediye 
~~ t caat ctmitlerdir. Deri tacirleri ve daha bir mOddet için idareyi 

epdiJi delil, hareket tirkettea almayacak, terkosla bir-
. a bir deiitmedir. teşviki sanayi 
ltl' tıklan tetkiklerde çok metodlu da likte ıehrin su vaziyetini tanzim 

ıa 1ci kartal yüksek uçuf· hareket ederler ve hatta makul Teıviki sanayi muafiyet liste- edecek umuıDi bir proje hazır· 
. ~·.ı kanatlannı toprağa ıinin kalkması Ozerine bilhassa Jadıktan sonra kendi hesabına • .. rL· ıörünen ııeticeler bile elde eder· 
·, t l>edııqJenin lktııat veki.le· deri tacirleri ziyan edeceklerini yeni tesisah yapmıya baıhyacak e ler. Fakat deTlet idareıi, hir kül 
'" dülden medet uman söylemektedirler. Netekim dün ve hazırhklarım bitirince terko-"11.... halinde bir milleti kurtarmak te~ b' d · · · d · t' k. 
_:

1 blüıtemlikeciler, Tür· ır erı tacırı emıı ır ı ; sun idaresini eline alacaktır. 
~de ..... k • . tebbUstl aade huauıl iktııat pren· - Muafiyetin kalkması üzeri· B Jedı0ye reı's · · H mı·t . -zar yapma ıçın e muavını a 

~'lctıı ~İnden TUranlar, lktı· ıiplerile mümkün olmıyacaktır. ne iptidai maddelerin gümrllk Bey dün ictima hakkında demiş· 
etı d k rünkü' 1°ktııat itleri aermayeye ıa· vuaire dolayısile maliyet fiah t' kı' • ""-•il e i bu cleiiımeyi ~ ır • 

'~:' '. lll&hiyette alıp deTle- hip olan ferdin veya tirketin men· çoğaldı. Hatta ithal edilecek bir "ictimalarda yanhz tr.rkos de-
"--.~' faatine pek ıılo hir ıurette bailı· çok iptidai ı:ıaddelerin gilmriik ğil belediye itleri de aörilşül
~,, 

1

>"aaetinde ıade ıanayi dır. Fakat bir milletin kurtulut resmi hakiki fiattan daha fazla· mektedir henilz verilmiı bir ka· 
~)t ~ lrlıplannm menfaati• hareketinde yan miUtemlikelikten dır. Elimizdeki mevcut iptidai rar yoktur. Gelecek pazara tek· 

'-, ecefini zannedenler, tam müıtaJdl iktıaat uzvu haline maddeler bittikten sonra bu ka· rar ictima edilecektir . ., 
I' ~larını yalıyabilirler. ıiriti ne ıade fertler, ne ıade bil iptidai maddelerle işe baş· 
·ı~ hilldlmeti Te layınca Avrupadan birçok ıerait 
" "lla..- ıirketler l>qaramular. Yarı mili· •11 fırkanın iktıaat , __ • • altında ithal edilen derilere re-
.,~tır. Bu pro.,,,.am temlikelikten kurtulut hareu:tını kabet edemiyeceğiz ,. 
~ •· idare etmek için her menfaatin 

~~ J,g Ye ıımflar men· üstünden hatta tebellüre bqlıyan 
l~ 0 ~le müsait delil· 11nıflann fnkinden 'bakmak icap 
' ~ a.uaadı bir kunyı eder. 

>t ~!dir. Hiç ayayı Bu Mbepler Türkiye için bu,Un 
~ 1 

lcunetlerini da· de dünkü kadar mefttlttur. Onun 

i ~ Cepheler ricada için Celil Beyefendinin lktıaat ve· 
edi11111ez. kiletine plif ini keneli anulanna 

'-. ~nde olanlar bel· tefıir edenler yqadıllça mütema· 
"'-a_ "-Qal ilctuat ,azile di7en aTUÇlannı yalıyacaklardır. 

• 811 Z&YİJeden 1ap- .. drl •t•111 

Bir gasıp şlkAyetl 
Galatada lzmir otelinde misa· 

fir SUleyman Şevket efendi dnn 
poliae milracaat ederek kendisi
ne ait etyadan 15 metrelik ku· 
maı ile yedinde emanet bulunan 
bir miktar paranın otel sahibi 
Fehmi efendi tarafından gasbe· 
dilmek istendiğini tikiyet et· 
mittir. tahkikat yapıbvor. 

Çaldığı mallar elinde 
Sabıkalılardan Ziya isminde 

bir adamın bir elinde bir sema· 
ver, diğer elinde de bir çift si· 
yab iskarpinle Lileli yangın yer· 
terinde doJaıhğı polisler tarafın· 
dan görOlmDt ve Ziya yakalana· 
rak elindeki etyaJarın k;me ait 
olduğu sorulmutlur. Ziya sema· 
veri Heyazıtta COmhuriyd cad-
desinde 18 numarada kahveci 
Mehmet Ef. den çaldığını iskar· 
pinlerin kendiıine ait oldujunu 
söylemi,tir. · 

Kavganın sebebi henllz anla• 
ıılamamııbr. Bu hususta tahki
kat yapılmaktadır. Y arah Recep 
tedavi edilmek 6zre lstanbul 
hapisanesine nakledilmiıtir. 

Belediye müstahde
min şllbesl 

Bazı belediye tllbe mndorleri
nin verdikleri emirler üzerine 
evlerde vesikasız çahıan hiz
metçi, aotnine, qcılar teker, te
ker meydana çıkarılarak müs· 
tahdemin tllbeaine aeYkedilmek• 
tedir. Son biray zarfında bu su
retle yakalanan vesik11ız 100 
müstahdem bOroya kaydedilmiş 
ve bunlann bazılanndan para 
cezası alıamııhr 

Komflnlst propa• 
gandası 

KomOnistlik propagandaıında 
bulunduklanndan dolayı maznun 
bulunan Fadıl otl.ı Şerif ve 
Muıtafa oğlu Ramazanm ağır 
cezada dOn de muhakemelerine 
devam edilmiıtir. Çairılan ıa· 
bitlerin gelmediji r6rtllmo, ve 
muhakeme 30 Tetrinienele ta• 
lik olunmuıtur. 

Masonlar gittiler 
Evvelki glln son celıesini ak· 

leden Mason birliği kongresi 
münase:betile ıebrimize gelen 
ecnebi memleketler murahhaala· 
rının bir kısmı daha dün gitmiı
lerdir. Fransız murabbaalarından 
ceneral Viet ile M. Marechal ve 
arkadaşları dOn şehirde bazı 

. gezintiler yapmıılar ve bu me
yanda Topkapı sarayını gezdik· 
tc1 ıoara akıam saat 21 de ha· 
reket eden Semp!on ekspresi 
ile memleket!erine cö:ımüılerdir. 

Deri labrlkat6rlerl 
lstanbuldaki deri fabrikatör• 

leri dün Tıcaret odasma müra• 
caat ederek "teşviki s3nayi mua
fiyet listesi vaktinden 40 gDn 
evvel kaldmlmııtır. Bizim 20 gOn 
daha bu listeden istifade etmek• 
liğimiz livmdsr,. demişlerdir. 

Ticaret odası deri fabrikaU5r
lerinin müracaatı üzerine tetki·. 
kata başlamışhr. 

. . 



Sayıfa 4 

Harici I icaretimiz 
-·-·· .... --·········-· .. ······· .. ·-··· .. • • - Ih aca 

Piyasadaki umumi durgunluk .. 1930 
ve 1931sene~eri mtıamelatına bir nazar 

Twkiy.~ .cü.~huri.yeti Merkez ı na mukabil (449,5) bin ton, bi
Bankası uçün::u (Nısan - Hazi- naenaleyh (100,000) tonluk bir 
ran 1932) bültenini ne~retti. Ba noksan ..• 
bültenin b~lanrıccmda nemleketi ihracat - (618,1) bin tonun 
mi~ en ?o:ı n~kti v~iyeti ile ti- (665,9) bin tona çıkması hasebi
careti bo.rıcıyesı ~u fluretle tasvir le siklet nok.ta3ından ihracat mik-
ediliyo.r: tarmda ( 48,8) bin tonluk bir te-

Nakti vaziyet: zayüt olmakla beraber kıymet iti-
Piyasadaki durgun)ul;: devam barile bilakis (l930) senesine ni.s 

etme~rte~ir. lstcmbul tnkas odası· petle (24,1) milyon (o/0 15 kadar) 
nın Hozıran 1932 gayesinde altı ve (1929) senesine nazaran 
ayh!': muamelatı g-OÇen seneye nis- (27,9) milyon liralık (o/0 18 ka
p:tle .. dö~tte1 bi-r. derecesinde d\iş- dar) bir tenakus hasıl olmu§tuı-.. 
künı!ur. fa~bu ı geç.en senanin Bu farkın sebebi zirai muhsulat 
m~el~tı da (1930) a nispetle fiatlarmm bütün piyasalarda düş
geno ~ mspette RiJ'lğ"s bulunuyor- müş olmasıdır. (1930) da ihrnca
d~. lçınde bulunduğumuz seneye tın beher tonu vasati (245) lira 
aıt ~!arnk ~nka mu:ımeleleri hn- lnymetine iken (1931) de bu kıy
r:~a~nda ın~hut olan bu müte\·a- ~t (190} liraya dü~ü§tür. 
lı ıııhıtnt Merkez Bankasının h f- Umum ticareti hariciye : 
falı~ vazi:rctlerim e asannı pek (1930) senesi (1,116,499) ton 
barız olara!ı: göstermektedir. Ban- olan emtea ithalat ve ihracatı, ya
kanın iskcnto cüzdanı son üç ni ikisinin eyeti umumiyesi 1930 
ay za.rfındn da mutlak hareketsiz· senesine nispetle (51 1161) tona 
liğini muhafaza etmekte ı~rar et- azalmıf ve kıymet itibarile de 
miştir. (1931) senesi (45) milyon lira-

. Bankanın altın mevcudu cüz'i lık ('fo 15 hadar) bir tedenni kay
nıspcıtlerde de olsa tezayüt etmek- det.mişm. 
te berdevamdıım. Mart 1932 gaye- Senei baliyeye ait ticareti hari-
flinde (17,5) milyon lira mikta- ciyemiz : 
rında olan altın Haziran 1932 ga- 1931 senesi zarfında müşahede 
Yesinde (18,5) milyon liraya ha- edilen ve Tqriniıani 1931 denberi 
liğ olmuı,.tur. Senenin birinci qç a- mevzu kontenjan usulite biFaz da
yı zarfında ilırt:.cat mevniminin ka- ha tebarüz eden bu darlık aenei 
panmı~ ve ikinci üç ayhk devre haliyede de de-Yam etmektedir • 
de henüz a.çdmaım'ş buhmmaıu do (Son Mayıs 1932 ayında me;hut 
layısile döviz me ·cudunda kendi- ufak, bir te21ayütten kat'ı nazar e

ni g6steren tenakusa, mevsim"n diline.) 
kısırlığmda:ı mütevellit ::;ıkmtıya 1932 senesinin ilk be§ ayı zar
rağmen milli para istikrarı fi'lisi- fmda ithalatımızın yekiinu 
ni salabetle muhafaza etmektedir. (34,050,000) lira kıymetinde ve 

Ticareti hariciye: (140,747) ton ıikletindedir. Hal-
1930 ve 1931 seneleri muaınela- buki (1931) senesinde aynı aylnr 

tına ait olaral\: gümrük umum mü- zarfındaki ithaJattmız 57, 796,000 
Clürlüğü t.ı:-afrndan nesredilen lira laymetinde ve (183,436} ton 
kat'i rak:ınıb.ra gö:e 1931. senesi sikletinde idi. 
harici ticaretİmb:in neticeleri §Öy- ihracatımıza gelince; (1932) 
ledir: senesinin ilk beı ayı :zarfındaki ih-

hhalat - 1930 senesine naza- racatımız (39,371,000) lira kıyme
ren (20,8) nıilyon lira (o/o 14 ka- tinde ve (273, 964) ton &.ikletin~ 
Clar) vel92g senesine nazaren dedir. Halbuki (1931) senesinin 
'.(129,6) milyon lira. (o/o 50 kadar) aynı ayları zarfındaki ihracatımız 
azalmı;:tır. ithal edilen emteanın yeklınu ise (50,875,000) lira loy
sik!etinde de bir tedenni vardır: , metinde (224,718) ton ıikletinde 
1930 senesindeki (459,5) bin to- 1 idi. 
uı ıu l'trn ı ı ııtıı un ı 111 ıınn.ı ıl'fını un ın!l ntıt:t:ıl ınını'lftu.n.u::mrmnn:nr:rnnm:nıı:a.u:n uruı ıı ı u ~un 

r"1.aden kö ürJerJo
den mayi mahrukat 

Almı\nyada, lngiltercde ve 
Amerikada birkaç senedenberi 

' maden kömürlerinden, mayi 
mahrukat istihsal edilmektedir. 
Motörlerde lrnl!amian hu mayi 
mahrukatrn son senelerdeki it· 
ıhalab mühim bir yekun tultu-
ğun~n ticaret odası derhal fa
aliyete geçmiş ve tetkikata baş
lamış'br. Bu tetkikatta Zongul
dak Te havzasındaki maden kö
mürlerinden mayi mahrukat is
tihsali imkAnı o!up olmadığı 
araştmlacak ve bundan sonra 
bir rapor tanzim edilerek lktısat 
vekAletine gönderilecektir. 

Bugünkü kanasta göre maden 
lkömürlerimizden mayi mahrukat 

1 ~stibsali imkfio dabiJinde oldu
gun~an mvüteşebbislerin bu iş 
fizennde ugraşması tavsiye olun
maktadır. 

Samsuna girip çlkan vapurlar 

Tutulan istatistiklere göre 
Samsun limanına 1931 senesinde 
1926 adet 1,815,000 tonilatolak 
gemi girmiştir. Bu rakam geçen 
seneye nazaran 150 adet daha 
fazlqdır. 

Burun ve kulak 
kesenler 

KarlSl Kam ·ıe hanımın bur· 
nunu kestiği iddiasih suçlu llyas 
ve Uyatın kulağını kesmekle 
maznun Kamile banımm amca 
zadesi Müoirin Ağırcezadaki 

muhakemelerine dün öğleden son
ra devam edilmiştir. 

Dünkü ce'sede maznun vekil
leri müdafaalarıoı yapn.ıışlardır. 
llyasm vekili müdafaasında ez
cümle demiştir ki: 

- Münir Ilyasın evine gelip 
gittikçe KAmile hanıma gönül 
bağlamış, onu ıevmeye başla-
mııtır •• Hadis~ye sebep bueur. 
Kamile hanımın burnuııu kesen 
Ilyas değildir. Araya luskançhk 
girdi"ten sonra bu işi Münir yap
mııtır, KAmilc hanımın burounu 
ve llyasm kulağıııı kesen Milnir
dir. 

Münirin vekili de bu müdafaa· 
lan kabul etmemiş ve suçu ört· 
mek için hadisenin bu ıekilde 
göste.rilmek isteoildiğinc!cn bah
setmiştir. Muhakeme aösterilen 
bau müdafaa ıahitlerinin celbi 
içi~ ba§~~ gi!~e t~~i_k. ~J'!n~~J!.~· 

VAKiT 

Lehis a a ticareti
iz ink·şaf 

• e emıyor 

Mem!eketimizle Lehistan hü
kumeti t rasında ticari muahede 
o:maması yüzünden tacirler pek 
çok ziyan etmektedir. 

Netekim diin bir tacir bu bu 
susta şu sözleri söylem iştir: 

- Memleketimizden Leli:sta
na pe~ fazla ihracat yapılmak· 
tadır. Ancak Lehistan hükumeti 
menşe şahadelnamesi aradığı 

ıçm b;z çok ziy~n ediyoruz. 
Çünkii Lehistan hükumeti birçok 
memleketlerden gelen mallara 
müsaade vermektedir. Biz de bu 
mi!saadeden istifade için malımızı 
evvela ltaiyaya gönderiyoruz. 
Oradan men~e şahadetnamesini 
"ltalya., dıyc alarak Lebist na 
sevkediyoruz. lk laraftro verilrr ş 
olan nakhye ve sair muameıC! 

parası iki misline çıkh~ı için 
mallarımız Lehistmı piyasc:sında 

pahalıya malo'.uyor. Eu yüzden 
hiçbir m&ılda rekabet yapamıyor 
ve bittabi mal da satamıyoru'I.,, 

Aldığımız malumata göre bir 
çok tacirler ticaret odasına mü
racaat ederek hükumete bir le· 
mennide bulunu'masmı rica et· 
m~lerdir. 

Ticaret odası bu hususta bir 
rapor ba21rlamaktadır. 

Bir mağaza yanğı
nında kasıt var mı? 

Maq:uççutar da 52 r.u:narah 
tuhafiye ve hurdevat mağazası• 
nı kasteo yaktığı iddiasile suç:u 
mağazn sahibi Pana}·olun muba
kemes:ne dün ağır cezada devam 
o'unmuştur. 

Düııkü celsede de, geçen cel
sede dinlenen itfaiye grup amiri 
lsmail Bey ve daba bazı şahitler 
dinlenilmiştir. Bu meyanda mu~
vin karni Bey şehadetinde : 

- Evet yanğm bastırıldıktan 
sonra itfaiye efradından birinin 
bir takım çuval parça'an bu\clu· 
ğunu ve bunları bir kibritle tu· 
tuşturduğu vakıt çuval parçatarı
nın birden alevlendiğini görmüş
tüm, fakat kim olduğunu teşhis 

edemem. 
Demİ§tir. Halbuki muavin Ka

rni Bey cundan evvelki celsede 
bu çuval parçalarınıo gazh o'.du
ğu ve itfaiye grup amiri tarafın· 
dan kibritle tutuşturulmuş oldu· 
ğunu söylemişti. 

Maznun vekili yanğında kast 
o!madığını 22 Şubatta 15000 
Jiraya sigorta edilen mağaıaam 
üç ay sonra 7.1 Haziranda yan
dığmı ve maznunun kefaletle 
tahliyesini talep etmiştir. E!u ta
lep üzerine heyeti h:ıkime mü
%akereye çekilmiş ve bir saat 
sonra 500 lira kefaletle tahlive· 
sine karar verilmiş ve muha
ke mc başka güne bırakılmıştır. 

Eroin kaçakçıları 
Emniyeti umumiye ikinci şube 

müdürlüğU ; o'.dukça vasi bir 
teşkilatla idare edilen yeni bir 
eroin kaçakçı şebekesi meyda
na çıkartmıştır. Bu şebekenin 
başında birkaç ta ecnebi bu!uıı
duğu anlaşılmakta ve tahkikat 
şimdiki halde gayet mahrem tu
tulmaktadır. Şebekenin Beyoğlu 
cihetinde !crayı faaliyet ettiğtne 
dair birçok izler tesbit edilmiş
tir. Tahkikat yakında ikmal olu
narak kaçakçılar bire.r birer an· 
!aşılacak ve adliyeye teslim olu-

!.i.t.~ktır. 

12 Evlfi~ı 
L 

A • L 
Fikri 

bir 
kabiliyetini terbiye etmek 
kadının gayesi olmalıdır 

MUterclml : Zonguldak meb'u•U tfe 
-15-

Ş:ı tafsilattan anla§ılıyor ki, ev · mari fenninin muhtelif ıneslelc 
işi kadın için büyük ve güz\!} bir tarzları arasındaki farkı va 
metgaledir. Maamafih kadının anlamaıun; muhtelif resiın Jll 
sırf ev hizmetine bağlanıp kahına- teplerinin tarihini edebiyntıtl 

, . "'" sı da doğru bir şey değildir. Yani lan veya filan nazariyesi?1 f 
bu me~galeyi zevkli bir vazife bilmesin ve takdir etmesıtlı . 

• 1 
bilsin, bund n daha iyi bir i§ ol· yüksek bir muharririn eserı~fıO 
madığını takdir etsin kafi. Kadın, ku.mağa, yüksek bir edibitı ~i 
evin hizmetçisi değil, hanımıdır.. bir hailesini uyuklamadaıı 
Kocaımın yalnız yemesini, içnıe

sini, yatıp kalkmasını temin et
melde değil, ayni zamanda onun 
fiikir arkadaşı olmakla da mükel
leftir. Yorgun, argın eve dönen 

erkek, orada dinlenmek ister. E
vinin iyi tanzim edilmi§, hatta iyi 
süslenmiı olması kô.fi değildir ... 
Orada ı~lü bir de fikir bulmak 
ister. Kadın unutmamalıdır ki 
aile.nin saf ası, cazibesi, ruba ne
şat verecek neş'esi kendisidir. 

meğe muktedir olsun. d~ 

Bnndan evvelki fasılda J<& ~ 
muallim ve mürebbisi olrnlltl 
onu tahsil ve terbiyenin ın~' 
olan bir idralrtan dnha ınet 1 
daha salim bir idrake ınaı~ 
cıek husunda rehberlik e ~ 

erkek için bir vazife olduğuıı" "' 
d~tıniştik. Fakat l::aclın da bıJ ~ 

Aile siyasetinde en esaslı kaide, 
. m-keğin kendi e ini, ba§kalarının· 
1 

berliğe mükabele etmeğe "~e} 
casınm tahsil ve terbiye§'ıııl 
noksanlarını tama.mlamağl il\\~ 
tedirc!ir .. Erkeğin sert ve b&l·r-si~ 
biatını yumuşatmak, keti /'. 
amiyane ve bayağı itiyııtı I ' kinden daha sevimli görmesini te-

min edebilmektir. Bu itibarla 
(ı~) de bir vazifedir. Vakıa sü-

sün haddi zatinde esaslı bir kıy· 

r:ıeti olmadığı gibi, hakiki mezi
yetlere pek ehemmiyetsiz ıeyler 

katabilir. 

Fakat, hC'.4,~annınhuzur ve 
şaade!i Ü:?:erinde göaterdiği teıir-

den dolayı büyük bir ehemmiyeti 
vardır. Maa.-:nafih, bir evin mah
rem Layatı üzerinde en mücsair 

cazibeyi vücude getiren şey, fik
ri terbiyedir. Pek çok cazip ta
rafları olan ma.hremiyetin de so

lup tesirsiz kaldığı zamanlar ola

bilir. Tekvaperverlik duygusu gi
gi en yüksek ve en büyük hislerin 
hile dermandan düştüğü zaman· 
far olduğu halde diğer be§eri duy

guların kuvvetten düımemeleri 
mümkün müdür?. 

Mahremiyet, aır ıaklamaz. Her 

iki taraf m hata ve noksanlarını 

ifşa eder. Karşılıklı hata Te kusur 
ları ıaklıyacak, tabiatleri yumu
§atıp birbirine yakla§ln'acak, bir 
kavgayı yatıştıracak, veya önüne 
geçecek, birini af dilemek hicabın 

dan, diğerini af etmek sıkıntısın• 
dan kurtaracak gey, pek basittir: 
San'at ve fikir eserleri hakkında 
müıterek bir zevk sahibi olmak .. 
Biraz musiki, bir arada kan§trrı
. lan bir albüm, başha.§a takip olu
nan bir kitap, okunan feyler hak
kında tatlı bir haabühal, bütün hu 
ufak tefek şeyler, kadını ve erke
ği bir zaman için> ~lerin dağdağa 
undan, aile endi~elcrinden, mah
remiyetteki kus'Ul"ları ikide birde 
sezinmek ihtimallerinden kurta
racak avunma çareleridir. 

Kadından, tihiabn bahtettiği 
kabiliyetten üstün bir fikir aahihi 

olmasım istemek aklımızdan geç· 
mez .. Şüphesiz ıade ve tabii <>lan 

bir fikir, iddiacı bir ahmaklıktan 
daima hayırlıdu. Bununla. bera· 

her, malik olduğu fikri kabiliyeti 
terbiye ve teı:ımiye etmek bir ka
dın için daima bir gaye te~kil et· 

melidir. 
Bilgilerde derinlik '9e ihtisas a· 

ramıyoruz. Fakat, anlama.ğa ve 

takdir etmeğe hadim bir istidat 
ıahibi olsun demek istiyoruz •• Mi-

uzakl8.!.tırmak, etvar ve har~e 
ıslah ederek insan cemiyet ~ 
daha layık bir hale getirıne14 
dının elindedir. ~ 

ilim ve irfanı ne kad•f ~ 
sek olursa olsun, hiç bir t 

yoktur ki kadından duygu i/ 
ği öğrenmek ihtiyacında bu111 ~ 
aın. Bu, erkeğin fikird: •' \ 
Te hükümde ııhhat ve ııa~ 
sosundaki tefevvukuna I1l •11J 
kadın lehine ti.biatıu bir t2 
Erkeğin, ~mumi aile ida ·ıte 

mes'ul ve ev haricindelJ \ 

mutlak bir h kimiyete s•h~~~ 
maldaki hakkı müsellem 0 

.... ıJ1 f 
beraber bu, kadının koca.Jl,,.., 
al hayatile alakadar o 
mahrum olması lazım ge f 
mi.nasını tazammun etmej· 

kis... .1 
Kadın koca.sının i~lerini 1';~, 

bu İ§leri anlamalı ve bun1•1 

kalanmalıdır. Kadının bıl 
ta kocasına fikir ve nıiit' ~ 
ileri ı.ürecek bir kabiliye~ ~~ 
mıı olması pek mühimdıt• , 

munda kocasını irşat etJ!I~ L 
gitmekten alıkoymak ve'/• :t , 

•tlV 
ve teşvik etmek kadına ~ı ıJ 

Bilhassa erkek, işleriııd~ i*I 

alara ve tehlikelere uğrf. l~ 
manlardadır ki lıansıDfJl ' f}_ 
sadakatine muhtaç olıJt• 1' 
ekseriya bulmak ve yapıt'~ 
retini haiz olduğu halde 

ı 
tahammül kabiliyetine bet 
malik değildir. JrJ 

Muvaff nkıyetsizlik o~ ıı•1 
§aşırtır ve artrk her ~eY111 IJ 
duğuna inanacak bir htJ~ " 
uğradığı bir haksızlık yu ~ 
kainatı alt üst etmek istet· ~e 
mukabil ka.dm, daha ~ 
andeki tesirleri daha sıııı ıJı 
olmakla beraber ha.yatırı J 

1 .;e 
tar sabanına daha ko nY f 
çabuk avdet eder ve sır .. bıf 

·ı s~ 
nın saadeti mülahza51 c ıJı e 
tahammül kabiliyetini ~5 ; kazanır. Kadın, te~ebbu Jı 
ne malik olmadığı hol~~ ,,e 
yardımcı ve teselli verıcı ~ 
haısa mühim buhranlar~ıı 

h. ur· 
rıcı bir kabiliyete sa ıp 

(~,ı. 



. Bu da bir başka Spor / 
-.... ........................................... -............... .... 

Göbek nasıl iner? 
llıun bir yürüyüş ! - Bereket versin 

elimizdeki kavuna!· Istanbul 
kırlarının güzelliği ! 

la Vell Ef. çayırrndan d8nU' 
d ld, çocukluk arkadaşlanm- eşekli de bize iltihali edince bu 
\(ıi1_~İti, son zamanda, nedense, dört ayaklı bahçe kapıc11~ ~yru· 
d,,:Ct •alvermeğe başladığı için ğunu kısıp aheste beste kın§ı kır· 
~tlar ona: dı, geldiği yere defoldu. Bu an• 
'Yürü birader! lattığım vak'a Gümütıuyu ile Çır-

VAl<IT 

Ecnebi ve ekalliyet 
mekteplerlndekl mu

allimlerin içtimaı 
Ecnebi ve akkaıtiyet mektep· 

lerindeki TOrl<çe, tarib ve coğ· 
rafya ile yurt bilgisi mualJiaıle· 
rinin çarşamba günll öğleden 
sonra içtima edeceğini yazmış· 

tık. Muallimler içtimada gHrllşe· 
cekleri esasları tesbit etmişler
dir. 

Ôğrendiiimize göre 12 mad· 
deden ibaret olan bu esaslarda 
muallimlerin vaziyeti, terfibi, ce
zalandmlması ve oakillerile mu
allimlikten çıkarılması ve bilbas· 
sa maaş meselesi vardır. 

Davet 

Hi1istiyanlıktan M"slümanlığa .• 
....... -··················--... ·····••••1t•••····························································--• 
Bir lngiliz • • 

Müslüma o ' • 
Bu yüzden dostlarile 

fakat asla pişman 
arası açılmış, 
değil .. 

Ingilterenin en meşhur r:calinden ve milyonerlerinden olan 
Sir Palmerin kızını ve Sarvok racasının veliabtı Sir Vyner Bro
nun ıevcesi prenses Dayaney Muda birkaç ay evvel hiristiyan
hğı bırakarak müslüman olduğunu ilan dmiş, bu hadise lngilte
rede ve bütün dünya gazetelerinde uzun uzadıya mevzubahis ol .. 
muıtu. lngiliz prensesi son gllnlerde, çok meraklı ve cazip bir 
eserle niçin müslüman olduğunu izah etmiş, bu eserde bütün 
görilp geçirdiği maceraları anlatmııtır. 

Dikkat ve merakla okunacak olan bu eseri V AKIT karileri 
için tercüme ediyoruz. 

\\ ~llıiıler. Derler a haklarıdır. pıcı arasındaki Katranlı Florya• 
,,e Allah: ' T opkapı to•esinin biraz berisinde. 

~'Yürü ya kulum! 

Ecnebi ve akalliyet mektep· 
lerindeki Türk muallimler cemi· 
yetinden : Ecnebi ve akalliyet 
mekteplerinde Türkçe, tarih, 
cotrafya ve yurt bilgisi okutan 
cemiyetimize kayıtlı veya kayıt• 
sız bilumum mualltm arkadaı· 
lann çarşamba gilnü öğleden 
sonra saat üçte Halkevinde ak· 
tedilecek fevkalide içtimaa gel
meleri ehemmiyetle rica olunur. 

"ihtiyatsızlık,, en belli batlı va· 
sıflarımdan biridir. En küçük ya· 
tımdanberi doğruyu ıöylemekten 
hazeder, ve hiç bir kimseyi iğfal 
etmemekten zevk duyarım. Be
nim bu halimden memnun o1mı· 
yanlar, hiç füphesiz, pek çoktu. 
fakat ben onlara aldırmadan bil· 
diğim gibi hareket etmekte devam 
ettim. 

yete girmekle ya çocukluiumdan 
beri bana telkin olunan her kana• 
ate iıyan etmit oluyordum. Bu İı• 
yan yüzünden zerre kadar piıman 

değilim. 1 
~ L~tecek değil a ••• Kimine de it· 

"'O}'Je doktorlar: 
'Yürü birader! 

e~berıer ve o da kalkar, benim 
\ :Yaya yürümeyi beceren birini 
h~. -~ bulur ve beraberce yürür ha 
. "'lit ! 

~Sonbaharda kırlarda yürümek 
~ lr &porun zevklisi var mıdır 
~il ba? Hele Cuma günkü gibi 
'"k\'etli bir poyraz alabildiğine 
dij .. ~~rzda.n iterse! Artık ne yürü-

iunüz·· d ld --it u uyar, ne yoru ugu· 
Zun farkı F k 
rı Yold Oda olursunuz. a at, 

~lef • a k•.- ıru.za bostan kö-
0 er_ı çıkına teı.rlile ! Çoban çeşmesinde ve Çarpıcı 
~tbıplet-· yolunda •• 

~-lıt •ne son derece sadık, 
~,~cılara ise aşırı derecede 
ı~, r:r olan bu mübarek hayvan· 
~d Anouı ınrıa ................... --·-·--

~ 1aı da çoğalm~ş ! Hemen her 
k· 

\.. Ufl, her ahırın bahçesinde ve 
ı ~ ıtııaır, domatis tarlasının ke

~ll tlda, bir tane ... Bereket versin, 
~h~'-lllanda göbek ı;alvermiye 
•ıtı14>'an bizim çocukluk arkada

, !;\~ koltuğunda ayrıca irice bir 
)etd tı \>ardı, yoksa en tenha bir 
1, Stı ~ bizi ilk kar~ılıyan kara baş
\t!1arın elinden pek kurtula-
~ ilik! 

• ~" t l'ını21 ve yumu§ak topraklı 
~~~::rlanın kenarmdnn eski ço-
1 d,1 ~uzu anarak neş' eli ne§' e· 
~ilt tın dnlğm giderken birden-

geçti. Ah, bu dediğim yerler ne 
güzel yer]erdir. Yorgun kafalar, 
4aınat:a.d.a-iiri•l•U.l..n ıaa~an in· 

sanlar için buralar sonbaharda ne 
munis, ne ruha yakındırlar. 

Küme küme incirler, cevizler; 
sıra sıra kavaklar, yığın yığın bö· 

ğürtlenler, yer yer narlar, hün· 
naplar .... Girintili, çıkıntılı akar 
sular, geniş kuyuların üstünde gı· 
cır da gıcır dönme dolaplar, ya· 
maçlarda metruk kar kuyuları, te
pelerde tek tük fıstıklar, çamlar .• 
Aşağılarda geni~ havuzlar, su ke· 
merleri.. .. Ve ucsuz bucaksız, yem 
yeşil tarlalar, bostanlar •.• 

- Daha yürüyelim mi dersin 
yahu? 'tı :'ğdaki idrislcrin aralarından 

)ıld, .. e sert bir uluma ile karabaş, - Sen bilirsin, göbeğini indire· 
~--· •ıtı "b• cek ben değilim, &enıin r , , ~ı. gı ı çiti atladı. Arı-mızda 

'1 .. tt tek· l"k b" - iskarpinler ayag"'ımı sıkmıya " ~ ız on metre ı ır rnesa· 
''İl ~dı A k • · ba1lad1 da! r ~, b. r ada§m benzi kül ke· 
\~ _;..._ ende ise tam manasiJe şn- - Biraz daha gayret! ı,te bak 
~ '<lllfh. yarı§ yeri göründü, oraya vanna-

,L~llıak d ... ·ı k d dan Çoban çeşmesinde bir mola J ~tı egı , ıpır amanın 
~.; l'oktu. İkimiz birden avaz· veririz! 
"'tll<frJc~ıktığı kadar bağırmağa - Hangi Çoban çe§meainde, 
, · Faruk Nafizin "Çoban çeımeai,, 
it, lio!t ! Hoşt! nde mi? 

~ıi'a.n saniyede yanıbaşrmıza - .Hayır, hu Çoban çeımeıi 
~'~ıı"'· Can havli bu, kolay mı? başka! Şimdi varınca görürsün! 
·~it le arkada~ın kolundaki ka- - Köpek möpek tehlikesi kal· 
·,. u ... apınca bacağımı yakala- madı ya artık! . 
'4~· ~ere 1 

tı-diltl 0 an hayvanın kafasına - Kalmadı aina her ihtimale 
' )ulll. Vakıa kavun çok olgun- karşı biz dönü§te Veli Efendiden 
~i de ~~ktı, hırçın karabaşın ihtiyat bir kavun alalım! 
. a it •ç canı acımamıştı, fa. 

• • • b te Ocla. Yuvarlağın knfasma 
.. ıa ak 1 k 
litıe Rö .• 11 a çekirdeklerin 
~ b·ıune aktığını görünce, 

- Ey gele gele geldik buracı· 
ğa, daha gideceğiz nereciğe? 

., .. _ ızinı babacan gevşedi 

Hlndlstanla 
ticaretimiz 

1925 senesinden 1932 senesi 
haziran nihayetine kadar Hindis· 
tandan (28,713,000) liralık itba· 
lat ya}>ılmıı buna mukabil Hin
distana 201,000 liralık mal ihraç 
edilmiıtir. 

iki memleket arasındaki harici 
ticuet açıj'ı memleketimiz aley• 
hine bllyDk bir yekan tuttuğun
dan ihracat ofiıi Hindistana mal 
ihracı için toşebbOsata başla· 
mııtır. 

Yapılan teıebbftaler mOspet 
netice vermiı ve Haydarabat ile 
•~•n•• lacfr, OzDm ve lokum 
ile Türk tekerlemesi gönderil· 
mesi için mahrtç bulunmuştur. 

Bir Upllcllk 16 bin lira 
hasılAt getirdi 

Bu yakında Ncvyorkta eski 
artistler şerefine bir mllsamere 
tertip edilmiştir. Varidatı eski 
artistlere ait o~an bu mDsame
redc fazla bir varidat temini 
maksadile me~hur artist Beti 
Den 10 dolar mukabilinde puse 
verm•ş ve güzel artistin bu ca
zip buluşu büyük bir alaka 
uyandırmışht. Birçok zengieler 
artistin pusesinin mukabili olan 
10 dolar yerine 100 dolar ve 
daba fazla vermişlerdir. Fakat 
Beti bir puse için 10 dolardan 
fazla almamJştır. Bir tiltün fab
rikatörü Betinin puselerine mu
kabil bu müsamerede 8 bin do· 
lar vermiştir. Yani 16 bin lira .• 

litmlnmıuunmnı ... .-----·-•tM1111 ........... 1,.1--•nm••ıu• -™-
verdikten ıonra Bakırköydeki bir 
ahbaptan ödünç birer kalın buton 
alıp karanlıkta ıeı:iye döndük, 
ayni yolu güderek saat ona çeyrek 
kala evde soluğu aldık ve hemen 
bir mezura ile arkadaıın göbeğini 
ölçtük. Ne dersiniz tam dört san-

tim inmemit mi? Böyledir itte, ki
mine Allah: 

- Yürü ya kulum! 
Der \'e o, yürüye yürüye boyuna 

göbek titirir, kimine de böyle bi· 
zim gibi doktorlar: 

-Yürü ey birader! 

isabet mi ediyorum?!... Bana 
kalırsa öyle. Çünkü ne diye kendi
mi bir ıürü göateriılerle muazzep 
edecek, ne diye bir sürü yalanlar
la vicdanıma eza verecektim?! ..•. 
Yazık değil mi? Cösteriıe, yala· 
na, riyaya ve bunlara benzer bir 
sürü zencirlere tlbi olmak insanı 
canlı bir varlık olmaktan çıkara· 
rak onu batkalannm esiri, bqka
larmm aksi ıedaaı yapmakt&J]. baı
ka neye yarar? 

Y qamamn, hence iki yolu -var
dır. Biri•i mukadderata boyun e
ierek o ne kısmet ettise ona ra
zı olmak, kadere mukavemet et
meden yaıamak ve bu suretle hem 
kendi nefsinizi, hem ailenizi sürü 
ıürü zahmet ve azaplardan koru· 
mak. 

ikincisi mukadderatınızı Kendi 
elinizle çizmek ve hedefinize doğ
ru, sarsılmadan, yılmadan, yürü· 
mek. 

Benim tuttuğum J:ol, bu ikinci 
yoldur. 

Bu yüzden bir çok defalar aya· 
ğmı sürçtü. düttüıı:n, fakat sonra
dan kalktım ve pİfman olmadan, 
tereddüt etmeden, kendi yolumda 
tekrar yürüdüm. Geri dönmek, 
gerçi elimde idi. Fakat bir adım 
bile gerilemedim. 

Hayatımın en mühim dönüm 
noktası hiristiyanlıktan çıkarak 
İslamiyete girmem idi. Dinini de
ğiştiren her insan bilir ki, böyle 
br hadise, ona umulmıyan bir çok 
kederler getirir. ve ona bir çok 
fedakarlıklar yükler. Çünkü bu 
yüzden bir çok dostlar, akrabalar, 
insandan yüz çevirir, insanın aley
hinde bulunur, onu kıracak, eze· 
cek bir çok feyler söylerler. 

Ben hiriıtiyanlığı bırakarak ls
limiyete girmekle eski ideallerimi 
bıralanıf, dostlarımın türlü türlü 
tel'in1erine uğramıı, zevcimin ai
leıi ile bütün münuebetlerimi 
kırmıı bulunuyorum. 

Kocam SarvaI< racumm veliah'• 
ti olduğu için, kendisini bu ülke-

1 
nin tahtına oturduğu zaman, onun 
tebeuı içinde 80,000 Müslüman 
da bulunacaktır. Ben de Müslü .. 
man olmakla bu ıekaen bin Müs• 
lümanm biri ve onların hem,iresi 
oldum. Bundan dolayı derin bir 
mea'udiyet duyuyorum. ' J 

Beni en acı kelimelerle tenkit 
edenler var. Hele bu yazılanmdan 
dolayı bana bütün ıiddetlerile hü· 
cum edecek olanlar, hiçte az de .. 
iildir. Çünkü hakikat, her zaman, 
kolaylıkla kabul edilmez. Buna 
rağmen ben münhasıran hakikati 
söyliyeceğim ve münhasıran ha• 
kikatı yazacağım. 
Hayatımda bana en çok zevlC 

veren ıey, Londra soıyeleai için· 
de geçirdiğim senelerdir. O za· 
man, bütün emelim, sosyete içinde 
muvaffak olmaktan ibaretti. 

Dünyada Londra soayetesindeıı 
daha donuk, daha sıkıcı bir şey 
tuavvur edemiyorum. Londra sos· 
yeteainin sayısız partilerinden, 
danslarından, yarıtlarından, mo• 
dalarından tiksindiğim kadar, bir 
şeyden tiksinmiyorum. 

Sosyete hayatını için için Kemi• 
ren türlü türlü rekabetler, kinler, 
hırslar beni hastalandırıyordı. Bu 
hislerde yalnız değildim. Çünkü 
Londra sosyetesine benim gibi is .. 
yan edenler pek ç.oktur. 

Londra sosyetesinin beni liat• 
iyyen tatmin etmiyeceğini anla
dıktan sonra kendimi baıka §ey· 
)erle alakadar etmeğe çalJ§tım ve 
okumağa batladım. Zaten esM· 
denberi, çok okuyan, okumaktan 
zevk alan bir lıadındım. Terbiye 
itlerile derinden alakadnr olan 
babamdan, klasiklere mu..habbeti 
tevarüs etmiştim. Ve dalıa çok 
genç iken babamın bütün kütüpa· 
neıini okudum. 

Ve on sekiz ya~mda i1ten İslam 
dini hakkındaki tetebbülerime 
başladım. 

(Sonu yann) 

ıH ım ı ıun mınrnıP1nwınnııu11nı~ıı:tın11TTıı11n ıı 

Bulgarlstanda bir 
tirene taarruz edildi 

Sofya, 11 (Hususi) - P•levne 
i?e Sofya arasında bir yti.k tireni 
lizerine etraftan korşun atılmak 
suretile te"·ki~ edilmek istenmiş, 
fakı:ıt tren ·o.una devam ederek 

'' -·nı ld , 4t l>~ ' ga •nnasını hafifle-
11tı •old 

~llta. an geri yaptı. On-
'reu• 0b .Yarı tehditçi, biz ya· 
-._ )'ll~ •r müddet havhya., 
~,..,.:~na Yürüdük. Biraz 

ile Yoldan g~en bir 

- Eğer göbeğin matlup derece· 
de indise dönelim, yok, daha in· 
dirmek iıtiyoraan yürüyelim! 

- Önümüz deniz artık, nereye 
yürüyeceğiz? 

Saat yedi idi, Sakız ağacına 
gelmi~tik. Birer mola da orada 

Der, biz de dağ, bayır, dere, te· 
pe de~z, bir günde Haliçten 
Ma~raya, Marmaradan Haliçe 
yürüyerek göbek indiririz! ••• 

Doğduğum za.man ad.ım Gladiı 
Palmer'di. Sir Walter Palmerih 
biricik kızı ve bil'icik varisi idim. 
Babam geçen asrın en re~hur si
yasi aimalanndan biri idi. Sonra 
yetiıtikten sonra düny;anm en 
muhteıem ailelerinden birine men 
sup bir erkekle evlenmittim. Bu 
aile, dünyanın yegane beyaz ra· 
cası Brook'lar, yani Sarvak hü· 
kümdarları idi. 

Sofyaya gc1~ bilm" ştil".. Atı'an 
kurşun?ardan yanlız bir garc!i· 
firen yaralanmışhr 

Hükumet treni tevkif etme'.: 
istiyen bu suikastcılann ya.ia
lanması için hadise mnhallinc 
asker ve zabıta kuvveti sevk 
etmiştir. 

- . JS 

OSMAN CEMAL Hiristiyanlığı_ bır~arak iıliıni· 
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VA il 1 T 
TEF~iKASI: 1 

Ahaen Bey Eernköyünde, lç E
renköyüne yakın büyük tahini bo
yalı kötkün sahibidir ki Kadıkö
yünden kıvrılarak gelen yolun 
müntehasındaki bu kötk bir sara
yı andıracak kadar büyüktür. İki 
tarafındaki kuleleri kötkün etra
fındaki geni§ duvara ve yüksek 
ağaçlara rağmen ta uzakladan 
görülmektedir • 

Abdülhamidin kilercibaıııı 
Hamdi Efendinin oğlu olan Ah
sen Bey kadife perde ve kanepeler 
ve acem hahları, sedefli takımlar
ı~ mefr~t köşkte iki uşak, iki 
hızmetçı, ahçı ve arabacısı ile yaz 
ve kıt oturmaktadır. Babasının 
sağlığında evde hocalar ve mü· 
rebbiyelerle yarım yamalak bir İ· 
dadi tahsiline sahip olduğu için 
babası ve annesi öldükten sonra 
muazzam bir servete konan Ah
sen Beyin en büyük zevki arada 
bir keklik avına çıkmak, kötkte 
eşedosta eğlenceler tertip etmek, 
bahçede içki alemleri yapmaktı .. 
Kırk beş yaşına geldiği halde ev
lenmemitti. 

Buna evinde yakıni olarak hiç 
bir kadın bulunmaması sebepti ... 
Ah1en Bey konudan komşudan 
tavıiye edilen, parasına göz konu· 
larak verilmek istenen kızların 
hiç birisini beğenmemitti. Yalnız 
lstanbulda merhum doktor Refik 
Paşanın kızı ile fazla alakadar ol
mu,, onunla nişanlanması bile 
mevzuu bahsedilmeğe bqlamııb. 

Ahsen Beyin en yakın arkadaıı 
daha doğrusu yegane candan sev· 
diği, çocukluğundanberi beraber 
büyüdüğü Ahmet Adil idi. Bu ar· 
kadat gene Abdülhamit zamam 
erkanından askeri bir cerrahın oğ 
lu idi. Fakat bu cerrah, Tahir Bey 
bir zamanlar Ahsenin babası 
Hamdi Efendi gibi Erenköyünde 
büyük bir kötke sahip iken son· 
ra yavaş yavat fakirleşmif, varını 
yoğunu satınıt, ihtiyar karısı, oğ· 
lu Ahmet Adil ve bir gelin· 
lik kızı Lamia ile Fatihte 
küçük bir eve çekilmitti. 
'Adil Erenköyünden tatındıkları 
halde bir çok zamanlarını gene 
geceli, gündüzlü Erenköyünde, 
:Ahsen Beyin kötkünde geçiriyor
du. Adil babasının ıararile mek
tepte okumu§, hat ti Tıbbiyeye 

girmişti. 

Fakat Ahmet Adil tiire ve ede
biyata meraklı idi. Bazı mecmua
lara hikaye ve şiir yazıyor, bp tah
silini ihmal ediyordu. Nihayet 
mektebi bırakmıya mecbur oldu. 
Şiir ve tdebiyat bu yaıım ba· 
fını alınıt adama pek az para ka
zandırdığı için çok yakın dostu 
Ahsen ona araaıra binbir mütkü
latla yardım ediyordu. 

.. . . 
Bir son bahar günü Ahmet :Adil 

ile Ahsen tahini boyalı kötkün 
korusunda hasır koltuklara yas• 
lanmıılar, kahve içiyorlardı. Ah· 
sen korunun sık ağaçlan içinde 
yalnız ağaç seslerini dinliyerek 
dedi ki : 

- Adil bizi kimsenin ititmiye
ceğinden emin olarak sana sene· 
lerden, ta babamın öldüğü gün
denberi sakladığım bir ıırrı tevdi 
edeceğim .. 

Adil hayret içinde sordu: 
_ Ay, senin benden sakladığın 

bir sır mı vardı?· 
- Evet, bir sır ve bir dert •• 

VAKiT 
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1 Yazacağımız hadise hakikattan aynen iktibas edilmiştir. Okadar f 
( ki bir çok kimseler bazı isim değişikliğine rağmen bız on beş j 
1 sene evvelki vakayz hatzrlzyacaklardzr. Bununla bernber korkunç \ 
) bir suikasta ve yiiz bin altınlık miithiş bir servetin oıtadan kay- ( 

\ bolmaszna sebep olan Erenköy hadisesinin iç yiizü ve bir çok j 
f esrarengiz telerrııatz heniiz kimsece malum değildir ki biz 1 
j bunları cürme vaz'zyet eden zevattan naklediyoruz. { 
\.1111ııııııııı11u111ıııııııııııı11111ııııııııııııı111uı11ıııııııııı111111111ııııııııı11 1111ıııııııııııu111111ıııınıııııı 111111ııııııııırr111uııııı11111111ıııııı11ııııııııır11uııııırıı11111ır1111rıııııtıııır11111111ıırııııı1111111111ııııııırııı1111.J 

Adil güldü: damndan inen küçük bir merdi- temin edeceğim, eğer birden, bir 
- Mutlaka benim bilmediğim venle inilir. Yalnız içerden açıla· kaza ile ölürsem ... 

bir kadın işidir. Tevekeli değil, bilir. işte o küçük odadaki kasada Adil dayanamadı: 
sen bir türlü Refik paşanın kızı Ni- tam yüz bin altın saklıdır. - Canım Ahsen, ıana bugün 
garla bile nişanlanıp evlenemedin. Bu müthiş rakam bile Adilde ne oldu?. Ne münasebetle böyle 
Amma bu habere çok canım sıkıl· hiç bir hayret tevlit etmemişti. O tatsız §eyler söyliyorsun?. 
dı, sen böyle bir derdini benden aynı lakaydi ile dinlerken arada - Sus, sözümü kesme, yalnız 
saklayasın ha... bir bahsı değiştirmek ister gibi aklında olsun: Şu bileğimdeki ka· 

- Evet, çünkü bu sır sana da Ahsenin sözünü kesmek istiyor, yıf bileziği görüyor musun?. Sen 
taalluk ediyor. Hatta yalnız sana.. fakat muvaffak olamıyordu; Ah- ve herkes bunu alelade bir bilezik 

- Allah, allah .. Merak ediyo· sen devam etti: sanırsınız. 
rum, Ahsen... Bunu söylerken Ahsen, sol eli-

- Anlatayım Adil.. Ben babam nin bileğindeki kayııı söktü, çı· 
dan senin bile tasavvur edemiye· kardı. Arkasını çevirdi. Küçük bir 
ceğin kadar büyük bir servet elde gözden ince bir anahtar çıktı: 
ettim. aFkat babamla, annem öl- - Bu anahtar babsettijim ka-
dükleri gündenberi yalnızım, kim- sanın ilk kapağının anahtandır. 

sem yok .. Evlenmedim, evleneme· Diğer iki anahtar daima yasbğı· 
dim. Bir çok kadınlar tanıttılar, mm altında durur ve bunlan en 
fakat hiç birisile evlenmiye cesa· eski, babamın zamanından kalan 
ret edemedim .. En çok ali.kadar hizmetçiler, ufaklar bile çekmele-
olduğqqa Refik Pqaıµn kızı Ni- rime ait zanneaer1er • 

gar Hanımın bile vaktile bir baı· • Ahsen anahtan tekrar kayııınm 
ka zata nişanlanmış olduğunu, arasına koyarak bileğine takarken 
nedense ayrıldıklarını duydum... dil: 
Tabii şimdi onun için de tereddü- - Biliyor musun Ahsen, fU ıöz· 
de düştüm. Hülasa bana senden lerinle beni ne kadar muazzep et-
baıka yakın olan kimse yok. Ben tiğini .... 
çok zengin olduğum halde sen - Biliyorum, fakat ben bu söy-
müıkülatla geçinebiliyorsun ve lediklerimin artık aramızda bir 
iyi biliyorum ki biraz da bu y&fa münakata mevzuu olmasına ta • 
geldiğin halde babana yük olmak- hammül edemem. Sana bunları 
tan rahatsızsın... zorla kabul ettireceğim, hiç bir 

Adil arkadaşının sözünü kese· söz dinlemem. lıte bu ... Şimdi ya· 
rek: rınki ava nereye gideceğimizi 

- Bunları neden tazeli yorsun?. konuşalım.... -
- Söyliyeceğim şey bu değil: * * * 

fakat evvela sana tunu ıöyliye· 
yim ki dünyada bu kadar can ci
ğer dost olan iki kişinin bu derece 
farklı yaıamalan bana çok çirkin 
görünüyor. Sana arasıra yaptığım 
muaveneti çok güç kabul ettiğini 
düşünerek şimdiye kadar teklif e· 
demiyordum. Fakat şimdi karar 
verdim, ben senin de bundan son.:' 
ra benim kadar rahat Y.a§amanı is
tiyorum .... 
~lmkimyoli 
- lmkinı var. · 

Ben kuk beı 
yaşındayım;söy• 

ledim ya, elim• 
deki paranın 

hesabını ben 
bile iyice bil
miyorum. 

Ben ölilnce bu 
servet, bu k&tk 
diğer köşkler 
ne olaca~? Sa· 
na asıl teYdi e-' 

deceğim sır bu 
değildir ı Adil 
bu köşkiln alt 
katında demir 
parmaklıklar İ• 
çinde knçnk bir 
oda vardır ki' 
bu odaya yalnıa 
benim yatak o-

Ahsen Hey 

- Bugün hiç bir varisim yok, 
bu para ve bu emlak belki de ka
pannın elinde kalacaktır. Ne za· 

intikam hırsı 
Osman Feyzi Bey hariciye teı· 

rif atlarındandı, teşrif atçılıktan al
dığı 2000 kurut maaşla bile Şit· 

man öleceğim, bu da malum değil, lide rahatça y&fayabiliyorken pe
fakat istiyorum ki senin gibi can· deri miralay Nadir Bey de vefat e· 
dan sevdiğim bir bedbaht adama dince ona bir hayli servet bırak· 
bu hiç bir işe yaramıyan servet mııtı ..• 
faydalı olsun. Sana hayatında Y akıtıklı bir genç olan Feyzi 
benim kadar müsterih ıaıamap BeY, bir cuma günü T eıvikiyede 

· , ~ . · · - merhum dokto~ 

l!renk8yUndekl tahini boyah kB•k 

Refik Pş.nın ko· 
nağına gelince 
durdu. Kapının 
zilini çaldı. 

Bahçe kapı-
sını bir uşak 
açtı.. Feyzi Be
yi görilnce geri 
çekildi, ona içe· 
riye davet etti. 
Feyzi Bey, bab· 
çenin çakıl taı· 
h yolundan ge
,çerek konağın 

kapasından gir
di... Karıısına 
temiz pak gi
yinmiı bir hiz
metçi çıktı .• 
- Hammfendi 

evde mi? •• 

BAKll 
Bi~ 

- Şimdi sokağa çıktı. Bu 
nuz, salona efendim .. 

Feyzi Bey salondaki a'fi~ 
altından geçerek salona girdı, 
koltuğa ilişerek hizırietçi ka b8 

- Nigar Hanımefendi, 
geç vakit sokağa çıkar mı?· 

- Mühim bir işi vardı 
derim .• 

- Geç mi gelir? • "'-
- Bugün ne?. Cuma... ( 

cuma ve pazartesi günleri gef 
kınca eve çok geç döner .... J 

Osman Feyzi Bey hız ,/ 
kadının böyle gün tasrih etJ!J_..J 
den hiç bir şey anlayamadı. D'' 
şüphelendi : J 

- Garip, dedi.. HanıJ!J~~~ 
neden cuma ve pazartesi ~ 

1• 
geç vakte kadar dışarıda kalıt f 

Y qı geçkince, fakat ıehil.
zeki kadına benziyen hi.zm~ı1c\ 
suale cevap vermekte hır uı'd" 
tereddüt etti, ıonra: ~ 

- Beyefendi, dedi .. Nigit 'f 
nım bu ıabah gayet idi bir~ 

hane ile bana bir tokat attı· iiıl 
kovdu .. Belki de yarın gideceJ'. 

Fakat bu adi kadından inti~ 
mı almak için size de her 9eY1 

her vereyim. ' 
Feyzi Bey ıüphe ve teredd./ 

kadının ıöyliyeceği sözleri dı' 
yordu •. Daha doğrusu onun ~ ~' 
bir vaziyette bir takım ~ ( 
:ve iftiralar uycluracağn:aa 1'aD> 
larak ne söyliyebileceğini il' 
ediyordu. 

O devam ediyordu: bd 
- Doğrusunu isterseniz 1"" İ 

lit' kadından daha bu eve ge ,J1 
mez intikam almak istiyor~ 
Benim böyle bir paJa kızı k ~ 
ayarttı. Kocamın bir kuJıd:A' 
dükkim vardı. Pekala geÇi~j 
duk. Amma p&fa kızı kaÇ~ 
ben çocuğumla sokakta kal~ 
Çocuğum öldü, ben de hizııs~· 
ğe düttüm ... O gün bugün o ~ 
ğa benziyen kadınlara dütll' 
Bu Nigar da on benziyor.. h\e' 

Feyzi bu kadının nasıl !- f' 
telif kinlelrle tahrik edildiJ~~ ( 
rerek söyliyeceği sözlere ~ ~r 

hemmiyet vermiyordu. Hatl' ·tY 
mek üzere hazırlanıyordll b• 
Fakat k~dın birdenbire: beıf 

- Belki benim sözleriJ!Je e ~ 
miyet vermiyeceksiniz. ~-1'11 
size ona gelen mektupları ~,Jı* 
tereceğim... Beyefendi bıJ ti 
sizinle nitanı neden uzatı~0;;rJ• 
den sizinle evlenmekte bil•.,. ç~9' 
düt ediyor biliyor musunıJı · ,,..Jıı'' 

rı• .... 
kü ona koca değil, para a g~._ 
Sizden daha zenginleri eline 10,.1 
O 

• • • • t p dı1rlJ ,~ nun ıçın sızı oyna ı . 
1 

(je 
inanmıyorsunuz değil 1111 

• se' 
. . . b ld w Ahsen al 

nız sıze yenı u ugu ·ısı· r 
yin mektuplarını göstereY;şıe··' 
simleri de var .. HeJ!J taze a11d'' 

Kadm büyük salonda11f;yıi JI 
ki küçük odaya geçerken d·" ıJ&S' 

d. or "' 1&J' 
merakla onu takip e •Y .... de D ., 

. . önll.. dı 
rada hır yazıhanenın JI 

açtı• &~ 
ran kadın bir çekınec~ tar" 
yığın zarf çıkardı.. Bır .f, 

ı· 
da: di11iı ti' ı~ 

Ah 8 · ·,itıne .te" - sen eyı ı ıııira'' 11" 
Erenköyünde oturan d'ııİl1 oı 
kilercibqı Hamdi Efen 

1 
~ 

(DevaJlll 1 
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11111 llllij ~~ıııı~~ı~ıı~ıı 

~,; Arnı kuma,, ayni terzi •• Acaba bu aşiftenln elblsesl 
•n benimkinden zarif duruyor, anhyamıyorum •• 

ı''''' •• {. K~d~~ı~;d~;···N···r ;~ı .. ···~ 
'• : •••• • o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••·••••••••••• \tpt ç ~kadaşhlar. Üçü de mek ki büyiik adam evli değildir, ban-

8~ll Yeni çıkmışlardı. ki büyük adam evlendiğinden 
ır llkş ~n bah •nı buluştular. Kadın· dolayı büyükluğünü kaybetmiş-

dının :e baııadılar. Birisi ka- tir. Hiç ... 
\~t\ er de tar11fından fethedi· l h=si '!:;öyle münakaşa ederken 
ltdi.~;k~Ü~e.l şey olduğunu söy- üçünciisü bu münakaşaya giriş-

' ınc sı: mi) or, uzaktan onları lakaydana-
~t~ek Hay budala bay.. evvela dinliyordu. Ona fikrini sorduklan 
t~lb kadını değil, kadın erkeği zaman kıs ·ıca : 
tt (lrniştir. Saniyen kadın erke- - Ben ı adan diye bir mev-
~ .. . elaket getirmiştir, saadet cut, bir zevk aleti, bir dert 

tıl k d . ..k t v f' IA E ~I ··.ne a ar ınsan mu em- or agı ı an tanıma ın. öyle bir 
~''- bır meslek uhibi olacak eşy yo tur. insan mes'ut olmak 
~'ll!ı tvlenmeleri yiizünden geri is lerse yanin, yahut arkadaşla· 
~ı._. •t, mahvolmuştur. Ka.dm rile yaşamahdır, ölünciye kadar 
\~Saydı aşk faciaları da olmazr evlenmiyeceğim: 
~"- k~~Unla beraber itiraf ede- Bunları wöyliyen genç diş dok-
~d •yatın da zevki kadmdır. loru çıkmıştı. Babasından aldığı 
bq~~" olmasaydı heyecan ol- para ile yeni bir muayenehane 
bi~ açtı ve ilk müşterisi olan kırk 

itri hemen teyit etti: beşlik bir kadmın bütün dişleri-
, l'abii yahu .• Sen meslek ni sökerek takma diş yaparak 

,~d~~ olanların evlenince mah- esiri oldu, ötekilerden evvel ev-
'•,,~unu söylivorsun ama han- lendi. 

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

' ' ...... ta ,,~ tll zamanını eaıencell geçirdin mi ? 
.l.llJ, u •..!!, 

--
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f Sağlamlık.) 
~ . ••••••••••••••••••••••••••• 

Kavgadan, gilreıten, kuvvetten, 
tahammülden bahsedilıyordu • l 
Meıbedi atıldı; 

- Menımki kimin polat beden 
özüm bile görmemişem. Hele 

özüm min defa cenk etmişem, 
min kişi ilen gurşun, gama, ga-

satura, huliRa min silah cengi 
yapmişem. Hemmisinde yarralı 

çıkmişem; heç birinde ölmemi· 
şem •• 

•••••••• 
Borç bu 

Müfit yazı geçirmek üzre Hey
beliadada kiraladığı odayı artık 

terketmiye bazulaoıyor. Fakat 
ev sahibinin kızı güzel Marika-

dan ayrılmak ona çok güç gel
diği için işleri onu mecbur etti-
ği halde bir tOrlü çıkamamakta

dır. Çünkü Marika ile çamların 

altında, sahilde banyo yaparken 
bu yaz öyle tatlı zamanlar ge· 

çirdiler ki Müfit bunları bir daha 
bulam.amaktan korkmaktadır. 

Müfit Marikaya artık Istanbul· 
daki evine, ailesinin yanına gi
decegindeo bahsederek: 

- Ah Marikacığım, dedi, sa· 
na ne kadar medyoou şükramm. 

Bu borcumu nasıl ödiyeceğim, 
bilmem •• 

Marika şöyle cevap verdi: 
- Ne zaman gidezeksiniz, 

papa ile hel'ap görezeksiniz, o 

zaman benim bahsisimi de ve
rezeksiniz pasam .• 

•••••••• 
Ameli bir dilenci 
Aksaraya inen yolun bir kö

şesinde elini uzatarak bekliyen 

dilenci bergün bir temiz pak 
Efendinin kendisine kırk para 

verdiğini biliyormuş. Bir giln di· 

lenci bu efendiden gene kırk 

parayı alırken demiş ki : 

- Acaba Beyfendi bana bu· 
gün on kuruş vermeniz kabil 
değil mi? 

- Adamcağız hergün sada· 
kasını alan dilencinin bu arsız-

lığma biraz da kızarak : 

- Neden? diye sormuş. Di

lenci kemali sü .. iio ile şu cevabı 
vermiş: 

- On gün kadar Büyükadaya 
istirabata gideceğim de on gün

lüğü birden veremez misiniz di· 
ye sordum. 

•••••••• 
lf ki ve deliler 

Maliimya, Amerikada içkinin 

men'i aleyhinde nümayişler ya

pılıyor. Bu nümayişlerden birin· 

de bir hatip demiş ki: 

- Efendiler, içki menedildi
ğindenberi timarhanelere bakı-

nız, çok şükür delilerin ne ka
dar azaldığını anlarsınız. 

Orada bulunanlardan birisi 

şu cevabı vermiş: 

~ Hayır deliler azalmadı, 
şimdi delilerin çoğu timarhane 

haricinde içki memnuiyeti aley· 
hinde bulunuyor. 

- Herkesin boynunda yeni moda bir gUmU' zencir var •• 
- Ben sana öyle şer alamam •• Zenclr, esaretin allmetldlr 

Zenciri esaret derler, bilmez misin ? .• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

f Tasarruf Devri ··! 
• • ~ . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kırk beşlik Mahir Efendi yir- ser hanım fevkalade bir ev ka· 
mi senelik karısmı kaybedince danı idi de .•• 
kendini de kaybetti. Günlerce Maamafih şunu da' itiraf et-
yazıhaoesine gidemedi. Takip mck lazım gelir ki bir kaç 2'Ün 

ettiği davaları yüıüstü bırakb. içinde Müyesser hanımın genç-
E vi de pek yalnız kalmıştı. liği, güzelliği Mahir efenöiye 

Yemeğini kim piıirecek. Ortalı· rahmetli karısını utiotturuverdi. 
ğı kim süpilrec€:k, çamaşmnı AkfamJarı Mahir efendi ne ye
kim yıkayacak, yahut yıkata- mek yapıldığını merak ederek 
caktı. Artık yaııhanedeki işler eve biran evvel can attı, beraber 
daha ziyade yüzüstö bırakılamı- karşı karşıya yemek yemekten 
yacağı için evi bütün gün terke baılıyarak bir minderde otur
hazırlanırken kendisine tavsiye mıya, gece yarısına kadar şnn• 
edilen bir kadın kadıncığı eve dan bundan bahse geçtiler,sonra .• 
aldı. Nihayet bir gün Mahir efendi 

Bu dul da, otuzluk bir kadın- belediyeye müracaat etti ve 
dı. Ayda 20 Jira ile Mahir efen- Müyesser hanımla evlendiler. Bu 
dinin bütün itlerini görecekti. hadise bazı arkadaşlarım hayre· 
20 lira az para değildi, ama te düşilrdii: 
Mahir efendi genç, balık etinde, - Yahu bir adam hizmetçi• 
dınç ve zeki Müyesser hanımı sile evlenir mi? Diye soranlara 
görünce 20 lirayı çok bulmadı. o da şu suali soruyordu: 
Mahir efendiye cazip görünen - Peki, benim gibi bir adam 
Müyesser hanımın gençliği, dinç- hizmetçisine ayda yirmi lira ve· 
liği, balık eti değildi. Hayır ha- rebilir mi idi? Tasarruf kuzum 
yır.. Bu bir iftira olur. Müyes- tasarruf .• 

······••ı••················································· 

rTWFW7> 

- Kim s8ylemlş ben Greta Garboyu seviyormuşum div!':I 
Vallahi blllAhl bu karıyı ne gördUm, ne de tanır1m .. 



Saym 8 

Hallol ıslah 
etmlyenler 

Mftteaddit sirkat suçundan 
maznun Salabattin Mehmet ve 
Ömer isminde üç şahsın ıslahı 
hal etmedikleri görülmüş ve 
Nana hizmetlerinde istihdamla· 
nna karar verilmiştir. Bunlardan 
Salahattin Vana sevkedilmiştir. 
Ömer ve Mehmet te şarktan 
başka vilayetlere sevkedılecek-
lerdir. 

Yangın ve kaza 
Balatta leblebiciler içindeki 

53 numa~ah dükkanda evvelki 
gece yangın çıkmıştır. DükkAn 
kısmen yandığı gibi bakkal Dizi 
efendi de yangını söndürmiye 
uğraşırken muhtelif yerlerinden 
yanmışhr. Yaralı Balat hastane· 
sine kaldırılmışbr. Y angınm gaz 
ocağinın parlamasından çıktığı 
anlaşılmaktadır. Tahkikat devam 
etmektedir. 

Otomobil kazası 
Şişli tramvay istasyonundaki 

takside çalışan Muhiddin idare· 
sindeki 2775 numarala otomobil 
dün Danımarka sefarethanesin
de aşçı Rus tebaasından Vasile 
çarphrmıı ve Vasilin ağır suret
te YRralanmasına sebebiyet ver
mişt:r, Muhiddin yakalanmı§br. 
Vasil Etfal hastanesine kaldml· 
mıştır. 

Avustralya üzüm 
istiyor 

Bu sene Avustralyada fazla 
üzüm mahsulü olmadığından in· 
giliz tacirleri lzmir piyasasındıan 
üzüm ıabn almıya karar vermiş
lerdir. 

Verilen malOmata göre lngiliı 
tacirlerinin ilk partide 100 bin 
sandık Ozüm alacakları tahmin 
olunmaktadır. . 

Yunan cilmhur reisi 
ve fırkalar 

Atina, 11 (A.A) - Atina ajan
•ı bildiriyor : 

E8tİa gazetesinin istihbaratına 
Söre reisicümhur M. Zaimia yük· 
eek siyaset ıı.damı ile göriltürken 
son dahili ve siyaai mücadelelerin 
hallini kolaylaştıran aiyaıi fırka 
reiılerinin isabetli görüşeri ve va
:lanperverliklerini methüsena et • 
ınit ve fırka rüesasının yalnız in· 
!ihabata kadar değil intihabattan 
)K,nra da vaziyetinin tabii bir ıe
.kilde inkişafını teıl11İn azmide bu
~unduklarmı ıöylemittir. 

M. Mussollnl Alman 
metallbatı hakkıda 

ne diyor? 
Berfin, 11 (A.A.) - M. Muıoli· 

21i Berliner Boraen Kurier gazete
liine beyanatta bulunarak demi§· 
lir ki : 

"Cenevre konferansı devletler 
~asında hukuk farklarını idame 
~den bugünkü vaziyeti uzatmak
tadır. Bu konfransa akim kalmıf 
nazarile bakılabilir. Binaenaleyh 
!Almanyanın teılihatta müsavat is 
teınesi gayet muhikktir. Eğer tes· 
~ihat e8gari seviyeye indirilmezse 
tt\1manyarun silahlanmağa hakkı 
vardır. 

Paraguvay-Bollvya 
harbi 

Assomption, 11 (A.A.) - Pa
)'aguvay kuvvetleri dördüncu Bo
livya fırkasını mağlup ederek 
1200 eıir ve ı 1 top almı§lardır. 

VAKiT 

Yeni lktısat Vekili Celal Beyin mesai ar kadaslarzna tamiıni . 
...................................................................... ' 1 •• ' ....... ' .......... ' ••• ' ....................... 1111111 •• ' .................. " ............. ... 

• 
lktısat Vekaleti bir hattı • • • 

ıçın yenı 

hareket mevzuu bahs olamaz 
• 
lktısadi sabadaki mesaimiz umumi riyaset beyanna

tesbit edilmiştir sile Fırka programında 
ANKARA1 11 (A.A.) -lktısat 

Vekili Celal Bey yeni vazifesine 
batlarken meaai arkadatlarına hi· 
taben atideki tamimi göndermit· 
tir: 

"Şeflerimin takdir ve iradelc· 
ri üzerine iktraat vekaleti umurunu 
uhdeme aldım. Vekalete geçtik· 
ten sonra mesaimize na ıl bir isti· 
kamet ve cereyan verileceği husu· 

su bir merak ve alaka ile bekleni· 
yor. Şu bir kaç gün içinde vaki o· 
lan müracaatlardan ve bu yoldaki 
ne§riyattan merak ve alakanm de· 
recesini daha iyi anlıyorum. He· 
men ifade edeyim ki iktııat veka· 

Jeti için yeni bir hattı hareket, ye· 
ni bir istikamet aramak mevzuu 
bahıolmaz. Çünkü iktısadi sahada 
mesai faaliyetimizin esasları fır· 
kamızın umumi riyaset beyan· 
nameainde ve fırka programında 

her türlü tereddüdü izale edecek 
bir vuzuh ve yüksek bir ihata ile 
çizilmiıtir. Bu mevzu üzerinde 
uzun uzadıya beyanatta bulunn;ıak 
tan ziyade kanaatimca umumi ri· 
yaıet beyannameıile t'ırka prog· 
ranundaki esasları hatırlatmak 
vaziyeti en iyi tenvir eden bir va· 
sıla olacaktır. (Umumi riyaset be
yannamesi ve fırka prosıramı ikin
ci lu&ım C fırkuı) Türkiye cüm· 

huriyeti haJkmr ayrı ayrı aınıflar· 
dan mürekkep değil ve fakat fer· 
di ve İçtimai hayat için it bölümü 
itibarile muhtelif mesai erbabına 
ayrılmıt bir camia telakki etmek 
eaaılı prensiplerimizdendir. 

Küçük çifçiler, küçük sanayi 
erbabı ve esnaf, amele ve İJçi, ıa• 

nayi erbabı, büyük arazi ve İf sa· 
bipleri, tüccar ve serbest meslek 
erbabı Türk camiasını teıkil eden 
ba,tlıca zümrelerdir. 

Bunların her birinin !;ali§muı 
diğerlerinin ve umumi camianın 

hayat ve saadeti için zaruridir. 
Fırkamızın bu prensiple istihdaf 
ettiği gaye ıınıf mücadeleleri ye· 

rine içtimai nizam ve tesanüdü 
temin ve biribirini nakze!miyec.ek 
surette menfaatlerde ahenk tesis 
eylemektir. Menfaatler kabiliyet 

ve marifet ve çahtma derecesile 
mütenaaip olur. 

(Fırka programı üçüncü k111m 
5 numara) Memleketin inkifafın
da bütün ticaret faaliyetleri mü· 

himdir. Normal çalııan ve tekniğe 
istinat eden ıermaye sahipleri 
teşvik ve himayeye layıktır. 

(Fırka programı üçüncü kııım 
numara 10) lktısatta hareketli ıer 
maye mühimdir. Normal serma
yenin yegane membaı milli ıayi 

ve tasarruftur. Bunun için çalış· 
mayı arttırmak fert ve aile haya· 
tında ve umumiyetle devlet ida
resinde mahalli ve milli idarelerde 
taHrruf fikrini kökleştirmek fır· 
kamızın bqlıca prenıipidir. Fır· 
ka umumi riyaset beyannamesi 
memleketin inki§afında büyük ti
caret, fabrika, büyük arazi ve çif
lik sahiplerinin faaliyetleri mü· 
himdir. · 

Normal çalışan ve tekniğe isti· 
nal eden ıermaye ıehipleri 
teşvik ve himayeye layıktır. Fır• 

ka umumi riyaset beyannamesi ve 
fırka programı, (üçüncü kıınn nu· 
nnara 5) küçük, büyük sanayi, ip· 
tidai madde müstahsillerinin 

menfaatlerine de uygun ve hima· 
yeye nail olacaklardır. Fırka u
mumi riyaset beyyannamesi : 
memleket içindeki dokuyucu, tez• 
gi.h ve küçük, büyük fabrika san· 
atlarına inki~af vermek emelimiz· 
dir. Fırka umumi riyaset beyanna-

mesi ve fırka programı, (üçüncü 
kısım numara 7) Harici ticareti· 
mizin tanzimi başlıca işimizdir. 
Bu hususta ticaret erbabının fa· 

aliyetlerini semereli kılacağı mil· 
li mahsulat ve mamulitnnızın re-

vaçlarıru teshil, §Öhretlerini mu· 
hafaza, ihraçlarını temin tedbirle
rile yakından alakadar olacağız. 
Fırka programı (dördüncü kı11m 
numara 4, 3) Gümrük tarifelerini 

ve muamelelerini milletin iktıaa
di menfaatlerine daha uygun şe· 

killere koymağa çalışmak ve e· 
hemmiyet verdiğimiz hususlar· 

dandır. Fırka programı (üçüncü 

kıaım numara 888) ithali.tın ibra· 
catta.n fazla olmaıı ve E>n nihayet 

ayni kıymette olması tediye müva· 
zeneıinin temini i_ in elzem addet· 
tiğim'iz ittir, Fırka uımuml riyaaet 

beyannamesi milli vaziyetimizi re· 

fah ve inkitafa doğru hareketli 
bir gidit haline koymak husunda· 
ki dü§üncelerimize kuvvetle bağ-

lıyız. Fırka umumi riyaaet beyan· 
namesi fırka programı (üçüncü kı
ıım uıadde 13 ) lktııadi 

mülaha.zalarımızda her hangi ve· 
kalet ve makamlara taalluk eden 
bütün devlet iılerinin milli iktı· 

sat noktai nazarmdan mutlak kar
lı Ye faydalı olması kaideıini u· 
mumiyetle esas tutarız. Riyaset 
beyannamesi ve fırka progra· 
mı (üçüncü kısım numara 4) çift· 

çilerimizi kredi ve iktısat koope· 
ratifleri gibi iktısadi te§ekküllere 

mazhar etmek ve bu teşekkülleri 
terakki ve tekamül ettirmek gaye· 

mizdir. Fırka umumi riyaaet be
yannamesi ve fırka programı (Ü• 

çüncü kısım numara 5) küçük 
san' atlar erbabını ve esnaf mı müş

kül vaziyetlerden kurtarmak ve 
onları daha kuvvetli ve emniyetli 

bir vaziyete aokmak ve onlara 
kredi müesseseleri yaratmak dü
§Ündüğümüz esaslı noktalardan· 
dır. Fırka programı (kısım 3 nu-

mara 11) kredi ve ıigorta İ!lerile 
ihtiyacın talep ettiği eheınmiyette 
ittigal olunacaktır. 

Kredi de ucuzluk ve kolaylık 
temini baılıca emelimizdir. Fır· 
ka riyaset beyannamesi ve fırka 
programı (kısım 3 numara 5) mil 
liyetçi Türk amelesi ve iıçileri 

mevcudiyetleri ve emeklerile 
Türk camiaaının kuvvetli uzuvla· 

rıdır. Bu itibarla amele ve iıçile
rin hayat ve haklarını ve menfa
atlerini göz önünde tutarız. Fırka 
programı (üçüncü kıaım numara 
5) ıay ile ıermaye arasında ahenk. 
tesisi ve bir it kanunu ile ihtiyaca 
kafi hükümlerin vaz'ı frrkanın 

mühim iıleri arasında ıörülür. 

Fırka umumi riyuet bey~nname· 
si, sanayi kredi~ine ehemmiyet 
vermekteyiz. Fırka programı ( ü
çüncü kıaım numara 5) Sanayi 

ve Maadin Bankasını hareketli 
bir sermaye ile techiz etmek asli 

dütüncel rimizdendir. 
Fırka umumi riyaset beyanna

mesi üzerinde yaşadığımız vata· 
nın servet men balarını itletmek ve 
bu suretle iıtikbalimiıi açmak ve 

aydınlatmak için yapılabilecek o· 
lan her tedbire teveaaül olunacak· 

tır .• Fırka umumi riyaset beyanna· 
mesinde ve fırka programı ikinci 

kısım C fıkrası ferdi meıai ve fa• 
aJiyeti esu tuhnakla beraber 

mümkün olduğu kadar az bir za· 
man içinde milleti refah ve mem· 
leketi mamuriyete eri9tirmek için 
milletin umumi ve yüksek menfa· 
atlerini icap ettirdiği itler ve bil· 
hassa iktısadi sahada devleti filen 
alakadar ve faal kılmak mühim 
esaslanmızdandır. Bu madde fır· 
kanın salahiyettar liaanile §Öyle 
izahedilmittir: 

Memleketin bütün istihsal mem 
balarını ve vasıtalarını devletleş· 

tiren serbest ticaretin mülkiyet 
hakkını tanımıyan ıerbeat ıerma· 
yenin çalı ma.a na. :ınüaa.ıfd e i-

yen ve bütün ikt;~~di fa~liyetleri 
benimsiyen asri devletçilik fikri· 
ne yol açmıyacak bir vuzuh var

dır. Kanaatimce memleketin iktı· 
sat ve faaliyet sahuında fertlerin 

müıtereken devletin mesaisile 
yaratılacak, yapılacak sayısız it· 
ler vardır. Bu mühim it milli iktı· 
sadiyatımızın inkişafı için sefer· 
her edilecek olan bütün bu milli 
kuvvetlerin faaliyeti araaında e· 
taslı ve samimi bir ahenk temin 
etmektir_. Türk içtimai ve milli 
heyetinde namuski.rana liyakatile 
say ile temin edilecek kazançlar 
içtimai bir şaibe değildir. Bunun 
aksine olarak muhitimizde siyi 
olan telakkilerin esaa prensipleri· 
mizle alakası yoktur. 

Milli servete bir zerre daha İ• 
lave edebilmek muvaffakıyeti bil· 

akiı hepimiz için sevinç vesilesi ol
malıdır. Umumi buhran münase-

betile içinde bulunduğumuz vazi
yete tek bir ki~i de olsa biraz da· 
ha ekmek verebilmekte menile• 
ket efradına ihmal edilmiyecek 

bir fayda olduğunu kabul etmeli· 
dir. 

Nerdeyse hayati, sanayi hayatı 
kazançlı ticaret hayatı, zirai f aa· 
liyet varsa o muhitte mutlaka nis· 
bi bir refah ve huzur fazlalığı 
vardır. Onun için memleketin her 

tarafında ıuurlu tekniğe müstenit 
it yaratmak ve himaye etmek esas 

lı bir gayemiz olmalıdır. Milli pa
ramızın kıymetini muhafaza et• 
mek esaıh ve milli bir umdedir .. 
Tediye muvazenemizin tanzimi i· 
çin ticari ve iktısadi hayatımız Ü· 

zerinde bazı tedbirler almak za· 

ruridir. Bu zaruretin derecesini ve 
almcak tedbirlerin hududunu tes
bite yarayan en doğru mikyas pa· · 
ramızın kıymetini muhafaza e~a .. 

Mütehassıslar 
Kayseri'de 

Kayseri, 11 (A.A.) - Tür 
Rus sanayi mütehassısları 
mürekkep tetkik heyeti Kay~ 
gelmittir. Heyet bugün tetkı 
bulunmak üzere Bünyan kaza 
gitmi~tir. Belediye heyet §ere 
bu aktam bir ziyafet verece 

Izmlr'de bir zeııe 
İzmir, 1l (A. A.) - Bu a 

saat onu beş ge~e şiddetli ~e 
kat devamsız bir zelzele 0 

tur. Hasarat yoktur. 

Amerika blltçesl 
NEW·YORK, 11 (A.A.) _,. 

isicümhur M. Hoover, biıtçe 
reıinden 1932 seneıine ait ıı1 
rif in yakununu 1933 seneıi 
derpi§ edilmif olan miktarcJ•tl 
milyon dolar eklik olarak t 
etmeıini talep etmittir. 

Malum olduğu veçhile Ay~ 
liye encümeni azaırndan bi, 
fikrince hazine ,varidatı tahlll 

rin dununda olduğundan ön" 
deki mali sene zarfında açı1' 
tarı iki milyftr dolara. baliğ .O 

lecektir. 

Hava facıaları 
VARŞOVA, 11 (A.A.) -

nelmilel turizm tayyareleri Ş 
zi mükafatım kazanını§ olan 
~areci mülazim Zwirko, refak 
de tayyare İtl§aat mühendisl 
den M. Vigoura oh" 1 ~ 

• nl Prague tayyare metıng.ne ı:r 

ken Çekoslovakya Silezr•• 

35 
.ıı:ı 

dü ~ 

idi.· 
Vigoura (30 yatında), Z 

nun parlak rnuvaffakiyetit\l 

zanmı§ olduğu R. W. D-6 ta 
sini inta etmif idi . 

Moakova, 11 (A.A.) Şirsı,J 
~if heyetine kara denizinde 
vuzluk yapan bir tayyare 
boşluğuna tesadüf ederek rJ 
kin civarında yere düşmü f'~. 
çalanmıştır. içindekilerin ii~\I 
müş ikisi kurtulmuftur. 

Hazin bir. irtib8 
Esbak Adliye müsteşarı h 

fakültesi müderrislerinden 1' 
Ömer Beyin oğlu Metin Be1 
nüz yedi -yaşında olduğu ~ 
üç gün evvel ani bir ıurette 
hataızlanmış ve dün gece 
9,30 da irtihal etmiıtir. ceıı 
bugün aat 10,30 da küçük 1 
lıcadaki kö§klerinden kald•~; 
ailesi makberesine defned• .

1
J 

"' tir Kenan Beye ve 
ne beyanı taziyet ederiz. 

ıdır. .h .. 
. l'I jttı KontenJantman yo ı e 

dilen bütün tedbirlerde bu 
ktJt'• bir azimet noktası olaca 

d b.. ..k b. . . ..., ·ıt jle meyan a uyu ır Uu• • 
• 1 

tiğimiz aanayi hareketirı111 

§afına çalışmak karar111d.ıı d 
k t uce.r 

bulunuyoruz. Memle e de 
iklı at hayatının şuurlu "e 1' 
lı mesaiye ihtiya~.nı v~ yu d • 
izah ettiğim prensipler• 

göz önünde bulundursrıak' yl 
arkada§larımın deruhte ·~ri 
leri vazifelerde kend~er• 
beklediğim ciddiyet ve 

1 1
;c:t 

· ete çalı§malarını chernın•Y 
derim. 

İmza t 
İktıBat ,•eldJJ 1 !f.abJ12U 
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Kadın! 
- Yok ... Fakat ..• 
- Fakat ne? 1 

- Gelir. Bilha11a bunun için ı Bir kadın takip 
geli.r. Zira, çekinmek, böyle bir ederken çıka b· dl 

var. va.zıyette aklından geçmez. Bun· D a 80 Gülüşlü - Kurvilin bir mektubu 

11_ Araen Liipeain yeni. bir maceruı - 44 O:la:unda m~sor..m üzerinde bul- dan iyi tuzak kuracak yer de yok. Cuma günü Fatihte kayms-

muıtum. ~ c .Alod& föpla~ · 1iü:A~e ~ultuı: fa.. 

~~. •abaı. iri Pol, bir oto · 
'~llıııitti. Şoför mevkiin • 

Vücutları yan yana, dirseklerine 
dayamnqlar, bahçeye bakıyor • 
lar, Sarı Kliranm altın saçları 
Raulün yüzüne sürünüyordu. 

lri Polün ne§' esi yerine geldi: 
- Ver bakalım. 
Me!ttubu nlmca tetkik etti, bir 

ka~ tecrübeden sonra ter.ıiz bir 
kağıt alnrak alelacele bir kaç sa· 
tır yazdı, sonra Kurvilin imza:ım 
attı. Zarfa koydu ve üzerine ay· 
ni taklit yazı ile: 

- Peki. Fakat Jorjöreyi ne ya· kamlık dairesi önünde bir vak'a 
pacağız? Jorjöre hem onu, hem de olmuı meçhul bir şahıs takip 
bizi görebilir. etmekte olduğu bir kadına Ji

- Hakkın var. Buna da bir ça· kırdı atan Fevzi ismindeki tıabsı 

' J.t oturuyordu: 
~'Ydi bakah.m ! 
~il ~~areket etti ve çabucak 

''idil •Ydeki kötkünün önü • 
• ~~' fakat durmadan geç· 
. 1.-· 1 otuz metre ilerde dur 
·~~~?.), otomobilin içine 

h 0 n taraftaki aynadan, 
ı- &bçeyi ve parmaklıklı 
h,~-.•ut ediyordu. Soıten, 

~, 1 açnııt okuyor ıibi ya • 

~ıec. 
'diı,.. bir saat kadar 
'-'· lii · J(_ötkten ıea ıada çık· 
il. ili \ıı 'b.ır hareket ıörülmü • 

'- ~ rol: 

~ "'ba, dedi, içerde kim .. 

't: 
""--b, cled. 
~-~ it.. ı, ıeYdalılar o ka· 
' ._ IJcar ını ya? 
' llitde"~~ kadar daha bekle· 
~~•re iri Pol: 

~~İte icarı.. Ah namuaua 
.. ~ ~ldanclı: 

il. ~ -lr Pencereıi açrlmıf, 
~111 .. J:. •• •• 1 d. 

svrumııuı er ı. 

İri Pol: 
- Haydi, dedi, gidelim. Hmzı· 

rı kifi miktarda ıördüm. Şıllığın 
da idam hükmünü verdim. 

Otomobil kalktı. Bir müdde~ 
yürüdü. Sonra iri Pol, muavininin 
omzuna dokanarak durdurdu: 

- Şurada, dedi, bir fey içelim. 
Gel! 

indiler. Küçük bir meyhaneye 
rirdiler. iri Pol ıaraona: 

- iki vermut! .• 
Dedi ve kağıt kalem iıtedi. Son

ra uzun bir dütünceye daldı. Yü
zünden hain feyler dütündüğü 
bel1i oluyordu. Zaman zaman mı· 
nklanıyordu: 

- Evet .•• Tamam •.. Evet ... Tu· 
zaja düter.... Hem de farkında 
olmaz... Hem madamki aeviyor, 
her halde aldanır ..• Ve o zaman .. 
Y oba bqka ıey dütünmek lizmı. 

Suıtu ve muavinine aordu: 
- Ne yuık ki Raulün bir el 

yugı yok .... Sende Yar mı 7 

Matmazel Klara 
Marok caddesi, 27 

Yazdı. 

- Şimdi, beni iyi dinle. Seni 
burada bırakıyorum. Zira ben ka· 
lırsam, kendimi belki tutamam ve 
elimden bir kaza çıkar. Anlıycr 
muaun? Burada kal. Yemeğini ye. 
Sonra git, kapıyı tarassut et. Her 
halde Raul ile Klara sokağa çı· 
kacaklar, ve ~üphcsiz Raul daha 
evvel çıkar. Zira, Klara çıkıa, 
gezmek için çıkacaktır. Raul çık· 
tıktan bir, iki saat kadar sonra, 
otomobil ile kö,ke gider kapıyı 

çalarım, sonra, telatlı bir hal ile 
bu mektubu Klaraya gönderirsin. 
Bak oku. 

Sosten mektubu okudu. Batını 
salladı: 

- Yer fena intihap edilmif. 
Volter nhtımına hiç gelir mi? 

re dütündüm. Al tunu da telgraf· tabanca kurşunu ile dizinden ya· 
haneye götür. ralamış ve kaçmıştı. 

lri Pol fU telgrafı yazdı: Polis bu adamı yakalamıf ve 
Polis müdiriyctine dün hastanede tedav:de bulunan · 

"iri Pol ile arkadaşları, her gür. aa- Fevziye gösterilmiıtir. F .evzi: 
at altıya doğru blonparruıa'da bir _ Evvet • demiş _ beni vuran 
barda toplanıyorlar . ., adam budur. 

- Bu ıuretle Jorjöre oraya gi
decektir. Gitmeden e~vel Y•paca· 
ğı tahkikat telgrafın yalan oJıma· 
dığını gösterecek. Bu suretle ora· 
da bizi yakalamak üzere bir tuzak 
kurmakla metrul olacak. Bundan 
sonra arkada~lara haber verır, 
baıka yerde toplanırız. 

- Ya Raul bugün evden çık· 
mazsa ... 

- Meseleyi yarına bırakırız. 
Sen de ona göre hareket edersin. 

lri pol ile Soıten ayrıldılar. Ye· 
meğini yedikten ıonra Soıten Ra
ulün evinin önüne gidip, uzakta 
beklemeğe baıladı. 

O gün hava pek ııcak olduğu 
için Raul ile Klara, bahçede üç 
dört aaat kadar baıbaıa kaldılar. 

I 

(Devamı. var) 

Caribin ismi Osmandır ve 
Aksarayda Ahmediyede otur
maktadır. Dokumacıdır. Osman 
dün adliyeye teslim oluntouştur. 

lstanbul ikinci icra memurlu· 
ğundan: Bir alacağın temini için 
mahcuz ve pareya çevrilmesi 
mukarrer muhtelif numaraJan:la 
kunduralarla camekin ve lastik 
ve sairenin 14-9-932 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 17 
den 18 ze kadar P.ı1ogaltıda 
Osman beyde Hamamcı zade 
aparhmananın tabhndcki dükki· 
nında açık arttırma suretile 
satılacağından talip olanların 
mezkür gün ve saatte mahallin· 
de bulunacak memuruna mDra
caatları ilin olunur. (4157) 
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Sah 

13 EylUI insanın yüzünden r Şefika Hanım nasıl olup da o
tomobil kullanmak için aldığı ruh
sat tezkeresinin üzerinde yaşını 

on ya' küçük göstcrmeğe muvaf
fak olmuştu?. Meçhul.. Fakat şu
rası muhakkak ki, lutüfkar bir !::ı 
]em, 1880 scnesincle doğmut olan 
bu dul l:adınm doğdağu seneyi 
1890 olarak yazmıştı. Vakıa, Fen
gara veya Ca!ibe H:ınımd.:ı. giyi
nen, başını Marselde yaptıran ve 
akşam yemeğini teşkil e::!e:ı !ala
tanın yaprakl:ı•·ır..ı sayile yiyen bir 
kadın için bu on yaş farkın bir e
hemmiyeti yoktur amma, ne de ol
sa, bu kü;:ül=ıe h.S.diı:~ıi ho:ıa gi-
der.. ~ 

O gün Şefika Hanrm uz·m uzun 
aynad~ kendisini :;eyrcu:kten sen· 
ra : 

-.E, dedi, geriye 42 ye~ kaldı. 
insan, bilhas:;:. bir .knclm 42 ya

tında ihtiyar değildir ar-.'"tla, i!l: 
b~ba .. mcla d~ :;ayılmaz. Eh c!· l k~
dın için 42 y~ş çok:ur. Hetta pek 
çoktt:r. O halde, m:ıtleıru~;, kcndi
ainc h~! görünme~ i:teyen bir rne 
mur or.u, on yaş kü;:~!•tü, o halde 
onu yalancı çıkarmamak gerek
tir, binaenaleyh, küçü!~, amma kü
çücek bir lcalem çizgisi ile mese
lenin lıallecHJmesi kahil.. Hnydi 
cesaret .. Şu 1890 senesini 1899 
yapmak kolay, bir O, 1:0!3ycac1k 
9 olr.bilir. l~~e oldu. !)im:Ii, me:;e
lc bu vesilıayı kullanabilmek! 

O gün Şaziye Hanrmlarm çayı 
var. Şaziye Hanım otuz ya~!arm
da bir esmer güz~Edir. Şaziye Ha
nım Şefika Ham-:na karşı pek 
hürmetkar de.vrcımr. Mendili ka
zara yere dü~se hemen iğilir on· 
dan evyel davranarak alır. İçeri
ye girse, ayağa knHc:ar, on:ı yer 
verir. Nerede iı;e, hıınım nine gibi 

]. . .. 1 D ~ ·1 k _1 e ını opczc :. o~nıs:.ı rr.a::ı .. ; auın 

amma, nezaketin bu derecesi de 
çekilmiyor. 

Onun için kendfoi bu yaş ır.ez~
lesine inandırrne?{ eü;.. Hem e~ki
denberi tam!.ıyorbr. F n!;:nt, bir 
hafta evvel Flurya p!ajındn tZ\Ilı!}· 
tıkJarı Snimeye "yuaurmak,, lı:o
lay olacak galiba .. Hele bir tecrü
be!. 

Şefika Hanım, bu ~er.;!iği~e 
kendisini de inandırmak için 
merdivenleri lco~:ı koşa indi. Az 
k:ılsın merdivenden düşecekti. O
tomobiline bindi, fakat yeni eldi
venlerini bozmamak için toförü
ne bıralttı. 

Taksim meydanına gelince dur
Öu. Ayaspaıayn, Şaziyelcre yaya 
gitmcğe karar veı·di, ve sıcakta , 
oflaya, poflayn apartnnana yetiı· 
ti. 

Şaziyede, o gün pek kalabalık 
vardı. İçeri girer girr.ıez, Saime 
§efika Hamına yakf nşarak: 

- Aman ne güzel tualctiniz 
var .• 

-Diye onu kar§ıladı. Şefika Ha
nım yalanlar hazırlz.miştı. Her 
söze bat ladığı zaman: 

- Ben ki sizin büyüğünüzüm .• 
Diyor ve alelusul: 

- Hayır efendim, hiç te göster
..aiyorsunuz ! 

Denmesini bekliyordu. Fakat 
bu hain kızlar seslerini çıkarmı
yorlardı. Nihayet aklına parlak bir 
fikir geldi. Çantasını kasten unu
tacaktı. O. gittikten ıonra muhak
kak açacaklar, ve muhakkak ya
§ımn tarihine bakacaklar birbir-
i 

. , 
erıne: 

- A ... Sahi mi, ver bakayım .. 
Diye haykırıtacaklardı. Şefika 

Hanım dediği gibi yaptı ve ertesi 
gün, Şaziye, telf onla, çantasını 
kendi evlerinde unuttuğunu, bir 

adam gönderip a!dırmasmı bil
dirdi. 

Mcıele hallolunmu~tu • 
Aradan bir kaç hafta geçti. Şe

fika Hanım çantasını smuile Zeh
ralarda, Leylilarda, ve o hain 
F atmanın evinde unuttu. Bütün 
dostları kendi kendilerine soru
yorlardı: 

hunu okuyabilirsini 
11Cema.eVYel 12 Cema.evvcl 

GUn doğuşu 5,37 5,3S 

GUn batışı 1 .'S lF,2! 

Snbnb namazı 4.38 4,41 . 
Uç köşe, dört köşe, yuvarlak, uz 

Öğle no.mazı 12,10 12.10 

!kindi namazı 15,'4 I 15,43 

Akşam n:ı.r:ınzı 18.25 18,22 

yüzlerden ne anlarsınız •• Yatsı namazı 19.59 19.5 

1msıık 3.~6 3,57 

Şefika Hannna n; oluyordu? .. 
Ne olacah, yirmi yaş gençle~mi~
ti. Şimdi artık zaıflnmış, yüzüne 
taze bir renh ::elmi_s.ti. Hatta, rnü
t~!~ait Cezmi P~a ona bakıyor 
\'C: 

· - Cinsi cazibesi var. 
Diyordu ... 

Dir gün, Şefiks H:!nımın sıra· 
ıı:b çantMını unuttu~u arkat:a§la
rı b:r çayda toplnnmı§larc!ı. İçle

rinden birisi, Şefika Hanımın 

en s:;n ~-~mt.ı~:nı unu;~uğu Hali
me Perin: 

- Ayol, dedi, Şe:-ika Hanım 
bi::::e çanta!imı unu!n::.:1tu. Kcn
di::;=r..e söylemeyin runn:a. açıp bal;
tnn. Kıı; Yil§tnda imi~ biliyor mu· 
sun·u?. 

Hcpı;i birden ba3rıştılar: 
- Bizde d~ unuttu ::!i. 
- B!:z:de de ... . 
- Bizde de .. . 

tnı:ıyct mesele anlaşıldı. Ve 
o~ıa., bir oyun oyn:ım.:ığrı. ko.r:ır ver
dil-::r. 

• 
Şefika Hanım mes'uUu. On be§ 

gündür a~ıktı. Zira, vaktile nley
hinde bulunmuş olduS-U Mısır 

prenslerinden genç Abdülgaf~ 
fimdi pervane eibi etrafında dola
§ıyordu. Şefika Hanım Abdiilga
furun p•·ens olmadığım, f aknt bir 
p ·enain u~acı olup l:cr..di~in~ böyle 

süs verdiğini ileri sürır.üstü. Haki
kr.tte de, bu, pek yanlı! değiJdi .. 

Zira Abdülgafur kendisini prens 
diye takdim ederek, zengin ve ya~
lı :a lca<lınlarclan para çekmekle 

geç.inen bir serseri idi. Yalnız, ne 
de c!:ft genç ve haki!iatcn yakışık 

Yılm geçen ' 245 246 
günlcrl J 

Yılm kalan l 1~1) 119 

(Phyaiognomonie) henüz yeni 
olan bir ilimdir. Bu ilim sayesin· 
de insanların sadece yüzüne ha -

============='.... karak nasıl bir tabiatte ve ahlak· 

gUnlerl j 

' HAVA - DUn sıcaklık nzamt 28, as - ta olduğunu öğrenmek kabil olur. 
garl 19 d.?rece olaraic tcstlt cciiımııur. Du Bu ilimde ihtisa:n ofmıyanlar bir 
gUn rUzgO.r mUtch:ı.vvll esccclc ha\'O. ynn 
bul'ıtıu, yıın nr;ı1t oı::.calctır. ,ahsın heyeti umumiyesini tetkik 

etmekle onun Jıüviyeti hakkında 
1 R A () \' (j 1 bir fikir edinebHirler. Faknt me
-------------'- baret sahibi olanlar için böyle de

BugUn ğildir. Bir adamın sadece yüzüne 
!STA...'lımı. - 18 d<'n 19,30 a ltndar biraz dikkat ederek onun hakiki 

MUçcrrcl hanım ve Hafız Ahmet Bey, heye 

l!, 19,SO dan 2 le kadar crkestm, 21 den 
22 ye kadar Eafiye hanll!I. ve ıı.rknda.sıan, 

22 den 23 (l lm:l:ır &r.'.Ullofon. 

VlYANA (517,2 rn) - 12,80 konser, 
13,40 ~arkı, 14,10 plrı.k, li,45 konser, 20,55 
kon3cr, 22,0S muslld, ::?3 d~s. 

Büramş (3t'l,2 rn) - 13 pl~k. 14 pllllt, 
18 orkestra, HJ,10 orkestra, 20,20 p!Ak, 21 
oda musikisi, 21,45 musiki, 22,15 oda rnu
fiikJsl. 

Rm.IA (441,2 m) - 13,::0 plllc, 18,SO 
konsor, 21 pllıl:, 21,45 musiki. 

llUDAPEŞTE (550,5 rn) - 10,1:5 salon 
orkestrası, 13,05 konser, 18,30 koruı~r. 21,15 
ltonscr, 2ıl cfga., orl<c::tr:ısı. 

M03KOVA (1S01 O) - 15 mu.siki, 18 
10 rnu .. ıırt, 19,10 musiki, 20,10 muslltl, :2 
inglllz::e nc:;riynt. 

VAnrJOVA (1411 rn.) - 13,45 plAk, 14,55 
p:t1k, 18 ko::ı:ı~r. 23,30 p!l'ık, 23,ıiO druuı. 

KöNlGVÜSTER HAVZEN (1635 m) -
21 musll:I, 22,10 cıusfül, 23,15 bcrllnden na
kli, 23,SO ko::ıs~.-. 

P.ARlS (1725 m) - 17 konı:ıcr, 20 mu
sfül, 21 lconı:er, 21,40 mU!lahnbc, 21,45 kon-
ser. 

Yarın 

§ahs:yetini k.?~fedebilir!er. 
(Physionomonie) denilen yüz· 

den insanın ruhunu okumak illim 
ve s::ın.' .ıtt bz..~lıca iki kı:::na oyrı
lır: 

Birine T~pes c~ometriques 
(Hendesi tipler), ikincisine Types 
p?antaires (Seyyarevi tipler) di • 

• yorıar. 

Hendesi tipler muhitlerine na
zaran insana hende:;e şekillerin -
~~n birini hat!rlatan hatlard:ın 
müteşekkil simalardır. Bunlar • 
dan bazıları murabba, bazıları 

müselles, bazıları daire .. ilah şe • 
killerini hatırlatırlar. 

Her hangi bir sima bu ıekil!er
den birine benzemesi itibarile bir 
çok istihracat yapılabilir. Bu is • 
tihracat ek~edya int3.I:&::. h::.yrd ve 
recek surette Jıakikate tevafuk 
~der. Mesel& murabb:ı biçiminde 

VlNANA. cr.t.7,2 ırn. - '12 ::o Kon8"'t' - l .. ) ku. • • L 
13,40 Gnlll Curd - 14,lOKonser - 16,20 _o an yuz e.r: ~•hu, asmı.n~ ••ua-
Opc.:-ct - 17,45 Orl:cstr:ı - ::0,40 Senfonik hn, müspet his~iyatm alameti o • 

Konser - 23,10 Ul!si!:t. Iarnk telakki edilir. Müselles bi -
BÜiffiEŞ (391,2 m.) - 13 PJ~I; - ıs 

Hıı!I! mu.siki - 20,40 PIO.k - 21 Orkc:;tra 
- 21,45 Şarla - 22,15 Orkestra. 

ROMA (~41,2 m.) - 13,30 Plft.k - H 
Rakl3 ltonscr - 18,30 Kon::zcr - 21,45 Kon· 

BUDAPEZTE (550,5 m.) - 10,lu Konaer 
- 13,05 Kons"r -- lR Çigan orkcftre.:ıı -
19,SO Konser - 21 Çigan orl<cstrn.cı - 24 
Dans. 

çiminde olan yüzlere bnkarak 
sertli!c, başk<lsmn fenalık etmek -
ten zevk almak, hatta hazan zu
lüm inhimaki gibi temayüllere 
hükmolunabilir. Kezalik bu tipler 
de pnra ihtirası, mansıp hırsı, ek
s~riya müfr~t bir inat va;:dır. Siv-

ri yüzlerde incelik, 
riya, hiddet kahiliyeti 
Müdevver yüzlü tiplerde 
runlult, kararsızlık, tabiatte 
ruluk, ~ehvet, ihmal, oburl. 
ratli, fakat geçici hiddet 11 

lere tesadüf edilir. . 
TypatJ planetaires, yaııı 

revi tip denilen simalara 1 
bunlar es!t:i Yunanlıların 
addettikleri tiplere beıızİ1. 
dir. işte bu suretle ba:zı ' 
vardır ki, {Venüs), (Ay), ( 
(Merih), yahut (Zühal) ti. 
den birine benzetilir. Meleli 
rih tipi denilen simada .. 
bat ile sivri elmacık kemi 
lunur. Jupiter tibi gayet ııs 1 
ısip birkafa.tası olur. Zühal 
zun ve dört köşe bir batt~l 
kül eder. Kadınlar için idi' 
olan (Venus) de yuvarl,.)f 
latif bir yüz, tatlı yanakl~1 

bir nim bulunur. 
Umumi harpten ev-vel 

physiognomonistler zamıı 
yük adamlanndan bazıları. 

malarına bakarak onların 

hallerini, . talilerini ketfet~ 
dir. Çok garip tesadüf eserı 
bunların ekserisi bilahare b 
lerle tahakkuk etmiştir. 
meşhur Alman İmparatoru 
Vilhelm hakkında yapıl-" t 
lca.t. t.i~ncl uJıülciitıl 

miştir: 

''Bu adamın tipi hem ke 
ni, hem baıkalarını mah'Ved 
tabiata maliktir.,, 

Sabık Rusya çarı ikinci , 
h-.kkında da şöyle denilınitl' 

"Bu adam tabiı.tı itibarile 
lmdan hal'edilmek tehliketİ 
ruz olan bir tiptedir. 

lı olan Abdü!zafur, kırk ya~ındo.n 
yukarı olanlarla münasebette bu
lunmaz, vaziyetini r.ıuhafazaya i
tina ederdi .. 

OSLO (lOil,4 m.) - 21 Kelimeler ve 
tonlar h:ıklund:ı. musahabe - 23,15 ~lurlkl 

vo Dnruı. 

Şaziye ile arkadaşları, ona, Şe- MOSKOVA (1304 m.) - 22 Fransızca 
f ika Hanımın henüz 33 yaşında nc~rlyat - 23 Macarca ne:rtyat. 

·~~ılSi98iiia 
Bisikletle Adana'dan Istanbul'a gJ 

gençler bugün gidiyorlar 

olduğunu yemin ile inandırmı~lar- VARŞOVA (1411 m.) - 13,45 PIO.k -
14,3:5 PIAk - 16,10 PIAk - ıs Halk kon

dı. Hatta kendisine, ctomobil ku!- sert - 19,20 Dans - 20.~s Radyo - 21 

lanmak için aldığı ruhıatiyede Halk konscrl - 22,15 Koru:er - 22,50 Rad
yo - !!3 Dans. 

doğum tarihini de göstereceklerdi 
KôNlGVOSTEP..HA VZEN (1G35 m.) _ L S k N 

amma, artık Şefika Hanım, kafi 21 Konser - 23,25 B:ırllndcn nakil _ :?3,<lO BeKir it İ, ecmi ve Ahmet 
derecede tesir yaptİğır.a emin ol- Mustıtı. Beyler isminde üç genç sporcu 
duğundan, bunu ötede beride u- PARls <1725 m.) - 20 ı.tusil:ı - 21 Adanadaki seyhan spor klübil 

Konser - 21,43 l{omedJ - Z3 PlO.k. 
nutmiyordu. Fatma, Abdülgafu· namına bir Bisiklet seyabatı yap, 
ra demi§ti ki : lstanbu1 3 tncü icra memur- mışlardi 18 Ağustos:la Adanadan 

- Her halde bir gün evine" gi- luğundan : Borçtan dolayı mah· h:ıreket eden genç b;si detçilt"r 
dince, i~te, bak, yalan mı değil mi cuz ve fuı uhlu mukarrer 503 U:u!uş!a • Ereğli - Karaman -
görürsün?. Model Fiat markalı bir O?o r:o- Çumra - Konya - Kadınban - 1 gın 

Abdülgafur, bu söz üzerine Şe- bil halen işler bir halde 1· Ey- • Akşehir - Afyon - Kütahya -
fiha Hanıma kur yapmağa ba§la- lfıl · 932 Perşembe gunu sant lnönü - fuısa - Yaloya yo'.undan 
dı. Bütün meharetini kullanarak 10,30 dan 11,30 kadar Taksim lıstanbula ge:mişlerdi. Bisikletçi-
da, nihayet kendisini evine davet meydanında &çık arlhrma sure- ler burada ır.uhafız gücU kuman· 
ettirdi. tile satılacağından taliplerin ma- dam lsmail Hakkı Bey tarafın-

• • • hallinde memuruna müracaatları dan misafir edilmiş~erdir. 

Şefika Hanım, genç a•ıkının iliin o!unur. (4154) .Bugün gene vapurla Ya!ovaya 
:r ııu .. ııınuuııuııııuıuıuuııın.nııı:uıı:ıı ı ı ı ı ı ı ııuı 

biraz daha heyecanlanmasını te- geçecekler, oraden l!uru yolile 
ve: 

min için onu salonda bekletmeği Eskişehir - Ankara • Bilecik-
muvafılt: bulmu~, ve sanki kasten - Böyle bir kadın, demişti, ol- Konya • Adanaya gideceklerdir. 

maz unutmak vesika her yer<le .... 
unutulmu! gibi, bir mika zarf i- B Jk • 
. d Arap §İvesinin komikleştirdiği a an tenıs 

çın e duran otomobil ruh:;atiyesi-
. d b km bu sahneden kendine gelen Şefi- şampı·yonluğu 

nı e masaya ıra ı~tı. • 
ka Hanım, derhal atıldı, ruhsat 

Pembe bir k!mono ile ıalona tezkeresini çıhardı ve h:lktı.. Dün Kadıköyünde F enerbı:.hçe 
girdiği zaman, Şefika Hamm, 1899 tarihinin birinci "9,, unu kortlarında Balkan Tenis ıampi
Abdülcafuru elinde otomobil ruh- mahir bir lı:a!em "O,, haline getir- yonMmrn finali y:ıpılmı~tır. Maç.
satiyesi ile gördü. kırıtarak yanı- mişti. "O,, larm "9,, oluşu ne ka- lnra sabahleyin snat 10 da batlan
na yaklaıtı ve hatti, ona, sokul- dar kolay ise, ak3i de öyle idi. Bu mı~tır. Sahada şimdiye kadar gö
du bile .. Fakat Abdülgafur: suretle vesikada Şefika Hanımın rülmemiı bir halk tabakası nazan 

- Li vallah ••• U .. Ben böyle doğum tarihi 1809 olarak gözül::ü- dikkati celbediyorc1u. Seyirciler 
§ey yapamaz... yordu. Yani Zaro ağanın dişisi meyanında bir çok meb'uslar ile 

Diyerek kapıya dolru yürümüf 1 gibi 123 yaıında.. 
1 
~ehrimizin tanmmıı ıahsiyetleri 

ve bazı sefarethane erkanı d• 
Junuyordu. 

lik ma.ç saat 1 O dil. tek et 

arasında finale kalan R~ 
takımından Botez ile Yu11-:, , o•· mmdan Stalios arasında 1 •

1 dakikanı heyecanla seyir ed• 
maçın üç setini de Stalio• 'ı 
neticede 6/ 3 - 6/ 4 - 6 
rakibine bir set bi!e 'f'e~ 
tek erkekler fampiyonJuğasıl 
zandı. J• 
Öğleden sonra saat ıs,30; 

erkekler finali Türk ve 
takımları arasında cereyl!Lııfe 

Oyun çok çetin ve ze'V1' 
redi!en bir cereyan ta.kİP 
ve seyir edenlere çok hef 
dakikalar raşatmı~tır. ıar1', 

b~ 01 
mımn bu maçta pek asa 1 

51, 
ğı gözüküyordu. Neticede . 
Nicolaides (Yunan) ekibi 6 
Suat (Türk) c!dbini 6/ 2..,., 
6/ 4 yenere!c çift erkeklerıJ 
yonluğunu da kazanını~ 0 

k et 
Maçlardan scnra te 'l" 

§ampiyonu olan Stalio• ı 
erkekler §ampiyonluğun~ 
Nicolaidcs - Stalios ekib•~ı 
lan tertip eden komite re• ' 
fından kupaları tevzi edi 
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~Kocaeli Vilayeti Daimi 
ı (,ncümeninden: 

Adapazarı-Hendek yolunun 0-907 ila 40-280 kilometreleri 
~asında Ye muhtelif mahallerdeki kısım tamiratı elli bin altı 
bı ı . seksen iki lira on bir kuruşluk keşifnamesi ve ıartna· 
ih eaı mucibince Eylülün 28 inci çarşamba günü saat on beşte 
ı'le edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya konulmu~r. Talip 

0 aı:darın mezkilr tarihte 3800 liralık muvakkat teminat mektubu 
lcya banka makbuzu ile Kocaeli Villyeti Daimi Encümenine ve 
ktbJamesini görmek istiyenlerin Kocaeli kalemine encümen 
~aatlan. (4683) 

l' erleyenlere 
~ 

• : BIDBOL 
~z ilAçor. Ayak ve koltuk1ardaki teri ke.ser. Vücuda zarar vermez. 

~nkara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi 14406 lira 88 kuruştan ibaret Ankara-Ayaş 
~lldaki tat ihıarah kapalı zarf usulile münakasaya konmuıtur. 

.._ Yevmi ihale 15-9.932 Perşembe günü saat on beşte Vili
)tt Daimi Encümeninde icra olunacaktır. 
, 3 - Talipler münakasa kanunu veçhile yevmi ihaleden % 7,5 
~betinde 1081 liralık teminat ve teklif mektuplarını ve Ticaret 
~ dasından rnusaddak iktidarı mali vesikalarını Encümeni Daimi 

'aaetine tevdi etmiş bulunmalıdırlar. 
' 4 - Keşif, şartname ve sair evrakını tetkik etmek jsteyen
~lrı her gün Baımühendisliğe müracaat edebilecekleri ilin olu
~ (4473) 

~nkara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi (22893) lira (3) kuruştan ibaret Ankara

~~a~bul yolunun Ayaş· Beypazan kıaımlan araaında (15574 .:ı) 
~ ıhzarı kapalı zarf usuln ile milnakasaya konulmuştur: 

2 - Ye•mi ihale 26-9-932 pazartesi günü saat (15) te vilA· 
)et Dairrıt encümeninde yapılacakbr. 

3 - Talipleı münakasa kanunu mucibince bedeli keşfin 1/o 7,S 
\lan (1717) lira (3) kuruıluk teminat mektuplarını ibrazla milna· 
"-aya iştirak edebilirJer. 
\ 4 - Keşif, şartname .-e sair evrakını tetkik etmek isti yenler 
~gün BaımUbendialiğe müracaat edebilecekleri ilin olunur.(4554) 

latanbul Kız Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

~ 1- Müessesemizde bir orta mektep kısmı açılmıştır. 2- Bu 
ttt lbın bu sene için birinci ve ikinci sınıflarına talebe alıoacak
dt. 3 - 15 Eyliil perşembe akşamına kadar namzet kaydına 
~'lam edilecektir. Girmek şartlarını öğrenmek isteyenler her glln 
~~e müracaat edebilirler. (4466) 

1 t ____ •_s_t_a_n_b_u_• __ a_e_ıe_d_ı_y_e_s_ı_ı_ıa_n_ıa_r_• ____ I 
~ilk mektepler için imal ettirilecek Azami 1200 asgari 1000 
~ be masası kapalı .zarfla münakasaya konmuştur. Talip olan· 
~t ••.rtname almak için her gün Levazım MüdürJilğüne müracaat 
l'~~elı münakasaya girmek için de 900 liralık teminat makbuz 
._;a ı:nektubu ile teklif mektuplarını 15·9·932 perıembe gllnil 

t on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. {4346) 

l\onservatvar Müdiriyetinden: 
dt \' ttıi ders senesi için 14 Eylul 932. den itibaren kayıt ve kay
t,('tıileme muamelesine ve 1 Teşrinievvelde derslere başlana· 
"';tt·. Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba gllnleri birden beıe 

ar müracaat edilmesi. Telefon 21482 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
'r'll Cöztepe Amerikan mektebi lise kısmını bu sene ikmal edip 
tiıı ~~bilgisi dersinden imtihanları yapılmıyanların Eyliilfin on be· 
'iıı:' ~erşembe günü sabahleyin saat onda latanbul Maarif idare
'1- c •ı:ntihanları icra edilecektir. Alakadar talebenin mektepten 

Cıtkları Yesikalarla idareye gelmeleri beyan ve ili~ olunur. 
(4773) 

~~isarlar Umum müdürlüğünden: 
ı. .Nevi Miktarı 
~~to şişesi 10,000 adet 
t ı " 1,500,000 " 
ç. •ana Bergamot 400 kilo 
y 'kber 17 ,500 ,, 

'~• u arda nevi ve miktarları yazılı eşya 21-8-932 tarih ve 13259 
t~lip~a~ kararname mucibince ve takas auretile satan alınacaktır. 
.~,kerın şartnameleri görmek üzere her gün ve pazarlığa 
~lle11 1 ;tı:nek üzere de yüzde yedi buçuk teminat akçesini ha· 
"~iay ·9·932 perşembe günfi saat 15 te Galatada mübayaa 

onuna müracaatları. (4703) 
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Kemençeci Anastas 
Efendi Gecesi 

Harbirede Belvii bahçesinde 13 Ey· 
lül Salı günü akşam Anastas Efendinin 
ellinci sahne hayatı şerefine memleketin 
en kıymetli san'atkArlannın iştirakile ve· 
rilecek bu ziyafeti musikiyycye biltün 
kadirşinas halkımızın tc~rif edeceklerini 
ümit ederiz. 

r ......... z.A·Y·İ·L·E·R··· ........ , 
...... __.. ........................................ . 
Beşiktaş askerlik ıubesinden 

almıı olduğum askeri vesikamı 

zayi ettim yenisini çıkaracağım

dan eskisinin hnkmü olmadığını 

ilan ederim. (4151) 
Seltnik muhacirlerinden Hafız Emin 

o.ğlu Hafız Jbrahlaı 

* lstanbul kız orta mektebinden 
aldığtm 18-9·929 tarih ve (17S) 
numaralı tastiknameyi :zayi ettim. 
Yen isini atacağımdan hükmü 
yoktur. Saadet 

htanbnl Uottnct1 icra Memurluğundan: 
AnesU oğlu Andon vele dl Andirtya Andon· 
yadlnln Yervan t.efendl veledi Toroa efendi· 
den istikraz eycdiği parayo mlukabll vefaen 
mefnığ Tophanede Hoca Ali mahallesinin 
Hoca Ali efendi m.ahalleal sokağmda atik 7,7 
mükerrer cedit 1, 7 kadimen tevsU 1.nUkallJ 
kAgtr niaa dükklu hanenin 12 de li hissesl 
'15 gUn müddetle mUzay.edeye konarak ~ 
Ura bedelle talibi uhtestnde olup bedeli mn
zayede hattı lAyıkmda görtıımcdiğinden iha· 
leyi kat'iyeı!l icra kılmmak Uzere bir ay 
nıUddetıo müzayedeye konmu§tUr. lıılll§tem.1· 
JA.tı: 110k&kta iki kanatlı deınlr kaprdan gi
rlldlkte zemini renkli çini d6§el1 bir antre 
bir dôlap blr od& buradan zemin katma lnll· 
dikte zemlnl çimento bir aralrk bir bodrum 
bir helA bir dolap zemini çimentolu içinde 
bir teknesi çimento ve yerli kazan ve oca~ 
bulunan terk<>11 mwiluklu bir mutfak Ud kat· 
ta bir llOfa bir helA. fkJ oda Uc katta bfr sora 
bfr hea 1k1 oda dört katta bir .ota bir belA. 
ve lJd oda beflııcl taraça katmda zem1nl kır· 
mı:zı çtnl d8gell bir sofa blr kiler ve bir dolap 
ve semini lamın:ı çini d6~ çimento bir 
telaıell terkoa musluklu bakır yerli kazan 
ve ocağı ve alafranga ocaklı bir mutfak 
ve bir de zemlnl Janruzı çlnl dlS§ell et.rafı 
kısmen duvarlı Ustu açrk ve denlze nezareti 
bulunan bir taraça oulp bu taraçada demir 
merdivenle çrktlrr ve mezkur aofa ile mutfa· 
tın UstünU teşldl eden diğer zemini çimen
tolu ve üatU açık bir taraça vardır. Bu ta
raça katı potreldir. Tahtında zernJn1 çimento· 
lu ve yaprak demir kepenkli bir bakkal dük
kAru olup dUkkAnm Ustünde asma ufak bir aa 
lon ve altında bir bodrum ve bodrumunda blr 
kuyu vardır. Elektrik terkos tesisatı var
dır. Hanenin fki ve Uç katıarmm merdiven 
başlan camekAntı ve dört kat merdiven ba
oı taht& bölmelidlr. Zemin ve birinci katm 
pencereleri derntr parmaklıklı lJdncl ve n
çüncU ve dördUncü katlardaki odaların önün· 
de zeminleri çinko dö§Cll etrafı demir par
maklrklı ufak bir taraçaları vardır. Od& 
kapılan yağlı boyalıdır. Hududu: bir taratı 
Eaat efttıdi vereaelerl arsası aol tarafı tariki 
lrn nrka.sı Hoca Ali camtı ocrlfl imam n 
müezzln1ne me,,nıte mahal ccphest Hoca Ali 
çıkmazı ile mahduttur. İçinde Dimosten Ka· 
rolldi, İshak Cenyo, Böhor efendiler ve dük· 
klnda İııtavrl efendi kiracı olup bir lmmu 
bo§tur. Krymetl muııammcnesı tamamı 8700 
llradır. Talip olanların 18/10/932 tarihinde 
klymeU muh&mmenenln yüzde onu nlsbetlnde 
hlaseye muıılp miktar ile ve 926/4927 dosy& 
numaraane ııaat 14 ten 17 ye kadar bizzat 
veya bllvekAle ve fazla malumat dosya.ıımdan 
ita edileceği lüzumu 11An olunur. 

'O'ıkUd&rda ÇtnW camtoerifinde 32 numa
ralı luı.nede mukim lken elyevnı nerede bu
lunduğu mc~uı olan Şerit Mehmet AU Bey 

tıtanbul tcra Dalrcalnden: Hacı YU8Uf 
etendl veledi Yuvandan tııUkraz etm111 oldu
ğunuz iki b1n yedi yUz altmıg bC3 Uraya mu
kabll da)'ln mumaileyh uhdC31.na vefaen 
mefnıg bulunan Bcynzıtta Eın1n bey ma· 
hallest.nde Emln bey camlşcrtn 11<>kağmda 
atik 8 mUkerer No. De mUrakl:am bir krt'a 
nrııa.nm te.svtye1 dcyn edilmemesi hMeblle 
daytn mumaıteyhln vaki olan mUrncaatı u. 
zerine me!urğblh gnyri mcukuIUn :tUrühtunu 
talep eylemi§ ve tarafmıza. tebliği mukte· 
zl llıbarnıune ikametgAhr hazrnnızm meçhu
UyeUna bina.en tebliğ kılm&nıryarak tebll· 
gatrn i!Anen lcraııı tekarrUr etmıo olmakla 
tarl1ıt 11Anda.n tUbaren bir mal\ zartmd& 926· 
6448 doııya numasasmı mUst&ahiben daireye 
bllmUracaa deyııl mllııteknz b1h1n ademi tea· 
vtyesl hallnde veya icrayı tehir edecek ~anu
nl bir itiraz serdi beyan etmediğiniz tnkdlr
de mc!nıf blh gayrl menkulün bllm~yede 
fUrWıtu SU?'(ltfle lııtltayı matlup edilceğt ma· 
ıamunuz bulunmak ve ihbarnamenin tebliği 
makamına kaim olmak Uzcre k&Yfi\'et ua.n 
olunur, 

Savıfa 11 

Yüksek Orman M te 
Rektörlüğünden: 

Talebe kayıt Ye kabul muamelesi kapanmıştır. Müracaat 
olunmaması. 4752) 

Orclu Belediyesinden: 
Ordu ıehrine isale olunacak suyun celbine muktezi borular 

ile bunların ferşiyab ve malzemelerin inşası 7 Eylul 932 tarihin• 
den itibaren kapalı zarf usulile ve yirmi gün müddetle münaka• 
saya vaz olunmuştur. inşaatın muhammen bedeli (59085) liradır. 
Şartname Ordu ve lstanbul Belediyelerinde beş lira mukabilin• 
de tedarik olunabilir. Talip olanların nihayet 26 pylul 932 tari· 
bine müsadif Pa%arlesi günü saat on beşe kadar Ordu Beledi· 
yesine mOracaat etmelidirl~r. Daha ziyade tafsilat almak istiycn• 
lerin Ordu Belediyesine müracaatları ilin olunur. (4751) 

Kiralık kftglr hane 
Beşiktaf Akaratı Vakfiye idaresinden: 
Beşiktaş'ta akaretlerde 26· 74 numaralı hanelerle 1-3 numaralı 

dükkan birer sene müddetle icar edileceğinden beş Eylül dokuz 
yüz otuz iki pazartesi gününden itibaren yirmi gün müddetle 
müzayedeye konulmuştur. Talip olanların eyliılün yirmi sekizinci 
çarşamba günü saat on üçe kadar mahalli mezkurde 54 numa• 

-nda mUte•elli kaymakamlığrna ve yevmi mezkiırun saat on üçfin• 
den on beşine kadar lstanbul Evkaf Müdiriyetinde idare encUme
nine milracaat etmeleri. (4588) 

Tahllslye Umum Mlldllrlilğllnden: 
1 - numaralı Tahlisiye Roket tabancasına mahsus 1500 ill 

2000 adet roket fiıeği ile aynı miktardan % 30 fazla olarak maa 
kapıill hartucun imali kapalı zarf usulü ile münakasaya konul• 
muştur. idarede mahfuz nümunesine tevfikan Türkiyede imali 
meırut olan fişeklerle teferruatının 1.10.932 tarihine müsadif 
cumartesi fÜnfi Hat 14 te ihalesi icra kılınacağından İmale talip 
olan fabrika sahiplerinin bu baptaki şartname ve nOmunelerini 
görmek Ozere Tahlisiye Umum Nüdürlilğllne milracaatları. (4759) 

Y eniköy Sulh icra momurlu- ı 
ğundan: 

istinyede Neslişah sultan ma· 
hallesinde değirmen sokagında 
IS8 numaralı dükkAnda bakkal 
Dimitri Maodila efendiye • 

Leonida efendinin 23·3-930 
tarihli ıenetle sizden alacagı 
olan 200 liranın tahsili hakkın· 
daki takip talebi üzerine size 
gönderilen ödeme emri yunanis
tana ğittiğiniz ve oradaki ika
metğabmızın meçhul olduğu 
beyanile biJA tebliğ iade edilmiş 
ve iJAnen tebligat icrasına karar 
verilmit oldugundan tarihi ilin· 
dan itibaren Otuz ğün için de 
bir itirazınız varsa dermeyan 
etmeniz itirazınız yoksa yine bu 
milddet içinde borcu ödemeniz 
veya borca kifayet edecek mal 
beyanında bulunmanız ve aksi tak
dirde veya bakikata muhalif beya· 
natta bulunursanız hapis ile ceza· 
landırılacagınız ve borç ödenmez 
ve itiraz olunmazsa cebri icraya 
devam edileceği <Sdeme emri 
tebliği makamına kaim olmak 
üzere il&n olunur. (4148) 

lstanbul Mahkemeyi Asliye 
Üçüncü hukuk dairesinden: Emi· 
ne hanımm kocası Haydarpaşa 
Anado:u Demir yollan bekçisi 
Ali Dtırsun Efendi aJeyhine aç-
tığı boşanma ve nafaka davası 
üzerine tebliğe gönderilmiş olan 
auuhal sureti semti meçhule 
gitmiş olmasından dolayı bili 
tebliğ iade edilmiş ve mesbuk 
talep veçhile 20 gün müddetle 
ilanen tebliğat icrası karargir 
olmalda mumaiJeyhin cevap ver· 
mesi ve tahkikatın icrası ıçın 
tayin edilen 11 Teşrinievvel 932 
Salı günü saat 14 de hazır bu
lunması lüzumu ilan olunur . 

(4153) 
~~--~~~~~~~~~-

Doktor 
Hafız -Cemal 

Dahllt Hastahklar l'ı.'Hltehassısı 
CUmadan maada her g1ln öğleden eonra 

saat 2,30 dan 5 e kadar latanbulda Divan. 
yolunda 118 numaralı bususı kabinesinde 
dahlll hastalıklan muayene ve tedavi eder. 
Telefon: latanbul (2.22.398). 

Kayıp aranıyor 

Bundan dört beı ay evvel 
Boyabadın Akmesçit mahallesin• 
den Zeytinli lbrahim Mehmedia 
oğlu Ömer lstanbula gelmiş ve 
memleketteki annesine yazdığı 

mektubunda [ Istanbul Aksar ay
da Hilaliahmer terzihanesinde] 
bulunduğunu bildirmişse de şim• 
di kendisini bu adreste bulama• 
dığımdan elyevm bulunduğu ye· 
ri bilenlerin Eminönündc komis• 
yoncu Boyabatlı Cufi zade Tur
sun Efendi vasıtasile Ortaköydo 
Y enimaballede Kahveci sokağın• 
da 16 numarada Sinoplu Hoca 
hanımın evinde annesi Fatma 
hanıma malumat vermeleri insa-
niyet narr:ına rica olunur. (4149) 

lstanbul ikinci Ticaret Mah• 
kemesinden: M. M. V. Avukatı 
Süleyman Tevfik Bey tarafından 
Istanbulda Meındet Han No. 31 
32 de Mustafa Eşref Bey aley• 
hine ikame olunan alacak dava• 
sından dolayı ilanen vaki tebli· 
gat üzerine gelmediğinden gı• 
yaben icra kılınan tahkikahn:Ja 
Davacı vekili mumaileyh tarn
fmdan mukavelename ve evrakı 
sairei müsbite ibraz edilmiş ve 
mubakeaıe 11-10-932 tarihine 
müsadif Salı saat 14 de talik 
kılınmış olduğundan mezkur gün 
ve saalta mabkemaye gelmediği 
ve itiraz da eylemediği takdirde 
gıyabmda mahkemeye devam 
olunac. ğı Han olunur. (4167J 

Beykoz sulh icra memurluğun• 
dan: Bir borçtan dolayı haciz 
edilerek 28 • 8 • 32 tarihinde ya
pılan birinci arttırmada takdir 
edilmiş olan kıymetini bulmıynn 
47 takım erkek elbisesi 14 9 32 
tarihinde so.nt 10 • 12 ye kadar 
Beyoğ!uuda istiklal caddesinde 
Opera sinemasının bitişikteki 
Hacı Kosti ve Panayotidis Efen
dilerin mağaz!lsmda açık ut· 
tırma suretile sah acağmdan talip 
olanların mezkur saatte satış 
yerinde ha2ır bulunmaları ilia 
olunur. (4165) 



Sayıfa 12 VAKiT 12 Ev?ül 1932 

28 tane potreJ, 10 tane çı
ralı kadron, 22 tane kiriş, 210 
tane kalas, 130 tane çıralıdan 
biçme, 17 tane siyah saç, 4 
demet demir çubuk, 25 kilo 
sülyen 25 kilo 2ehirli boya, 
1 O teneke katran, 5 çuval kö
mür. 

Yukarda müfredatı yazılı on 
iki kalem malzeme Eyliilün 
14 üncü Çarşamba günü pa
ıarhk suretile satın alınacak· 

tabletleri. 

ECZANELERDEN REÇETE iLE ALINABILIR 

- ·------ - ---------- -----------
tır. Depozito % 15 tir. (4733) Leyli ve Nehari ' 

~ ........................................ _ .. ___ .! Kız Feyzı· atıı• Lı· s esı· Erkek i= ....................................................... . 

1=1 ... ~_Sl~:,;ı~ l=l= An:::~~~~ .~::~~T.~·~~:t~ y~rı~.::y~:::flan aırrup_~rn Kayıt için her gün mektebe müracaat edilebilir. 

li KARA DENiZ POSTASI ii ·'~----- Telefon: Bebek 210 

~ SAMSUN~ ROBERT K-OL_E_C --. 
ii vapuru S AL 1 U n 13 EyHiı n Kolec kısm• - Mtlbendls kısmı 

Sanayi kurları. 
başka her gün öğleye kadar kayıt yapılır.17Eylülde 

••••••• derslere başlanacaktır. •••n••• 

, Ankara caddesinde 

Kiralık Odalar 
ve kiralamak için VAK ı1 Orhanbey hanında - Görmek 

yurduna mliracaat. ~ 
~ 

,..ııı .... ,, ... , ... ,,,, .. , ..... , ..... 11.ıı•···•·ııı•"''''•ııııı••····· .. ··'''''lr 
! Dr. Balıkçiyan { Dr. Aristicli 
~ Muayenehanesi Beyoğlu mektek ~ Mo~y:nehanesı: J 
Ş sokağı :\o. I 7 Telefon: 3626 Bcyojtlu : x·mlnönü. Emınonu han 3 üncn tat ~ 
... 11111111ııııııı11 1111ıııııı11111ıııııı111111llllllll111ıııı•11111111ılllllll11..I 1ıııa------------~ 

Meccanen sUnnet; Urologue __ .,. 

Sirkecide Beşir Kemal ecza- Dr. F E Y Z ( _.» 
hanesi karşısmda Sünnetçi Halil Böbrek, mesane, idrar Y"' 
zade Ahmet Mehmet Bey pa- hastalıktan mütehassısı 
zartesi ve perşembeden maada Beyo~lu, lstiklAl caddesi Elh•ıf 

f k apartıman No 3 Hcrgün öğl~den #. günlerde ı araya meccanen 
k d ra. Tel. Deyo~lu 28.iS ~ / 

sünnet ameliyesi yapma ta ır. ____ =-' 
Tel: 23755 (4057) 

Istanbul 8 ci icra memurlu
ğundan: Bir borcdan dolayi 
mahcuz ve ikinci açık artırma 

ile paraya çevirilmesi mukvarrer 
Beyoğlunda Aslan sokaganda 
Kauçi apartımanınm (5) Numa
ralı dairesinde mevcut Konsol 
masa ve saire ev eşyası 17-9-932 
tarihinde -•t doküzeön' 10 a 
kadar satılacağı ve talip olanla· 
rın mahalinde ki memura mü
racaatları ilan olunur. (4156) 

---• Dr. Ihsan Sami 

Uksilrllk şurubll 
Öksürük ve nefes darlıp;ı boğı:ıı~ 
ve kızamık öksürükleri için pek b 
sirli i!Açtır. Oivanyolu Sultan r.1• 

mut türbesi No. 189 

Alemdar Z. MehlJJet 
~~~~-...-vapuru 

Mü•terilerine azami sühulet ~e 
y al' 

eşyalara fazla dikkatle r 
bet kazanan 

li g&nü akıamı Sirkeci' den hare- ji 
lı ketle(Zonguldak, lnebolu,Ayan· ii 
ii cık, Samsun, Giresun, Trabzon, n 
si Snrmene ve Rize ) ye azimet ii 
ii ve avdette aynı iskelelerle n 
H Görele ve Ünyeye uğrayarak n 

~ ınınımıııuıııınt11ııııııu11uııııııımıuıııı ıı 1111 ıııuıııır.ıııı 111111ııı11111nııı1111 111111111 ııı ııı ıııı ııııııııınıını ııı 111 ııııııuııı ı .ı ı ı ı il ı ıı 1 1 

.En talihli kunıbara 
·sahipleri kinıledir? 

Bülent .. = Ü avdet edecektir. H 
fi Fazla tafsilit için Sirkeci li 
e! Yelkenci Hanındaki acentalı- ii 
!i ğma müracaat. Tel: 21515 İl .. .. ···························································· ........................................................... : 

, Klrahk 
Sirkeci . Şahin paşa karşısında 

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

. 
Kadın ve doium hastahklar-ı - 'f. 

Mütehassısı 1 1 
Doktor 1 

Hüseyin Natit i 
Tlkbe, eski HiJiliahmer binası İ 

No. 10 Tel. 22622 ' ı 

Çocuklar1nı bakt1rmak 
lstlyenlere 

Evimde çocuklara bakmak için 
çocuk arıyorum. Baktırmak isti
yenler: Beşiktaş Abbasağa Se
Jimhk caddesi No. 18 haneye 
müracaat. (4129) 

r~::~~:;:~K:=lj 'ı= li Birinci smıf mütehassıs il H lBabıaliı Ankara caddesi numara 60 1 .. .. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::&::::-.::::::::::::::::::: 

1 LAN 

: ................... -...................... -............ . 
2500 Lira 
Mükafat 

1 Kişiye 7 50 llru 

1 " 250 " 
10 " 1000 " 
10 " 500 " 

Kur'a 

1 
TeşrinieCJvt:l' de 

Çekiliyor 

vapuru 12 Eylul Pazartetİ 
günü Zonguldak. Inebolu, Satn5~ 
Ordu. Gireson, Trabzon ve RIZ', 
yük, yolcu alarak hareket edece~ 
Acentası; l\IAiye Han No. 1 Tel 21 

VAK 11 
Gündelik Slya.s1 Gazete ~ 

Istanbul Anka.ra Caddesi, V.AKIT f' 

Telefon Numaraları 
Yazı i§lerl telefonu: US'7f 

• dare telefonu : 2u10 

Telgraf adresi: ~bul - vJJffl 
Posta kutusu No. •G -Abone bedellerl ı 

Eçııeıı' Türkiye 
~ 

Senelik 1400 2100 -6 aylık 750 ıfOO -s aylık 400 sOO -ı aylık 150 ...... 
Hin Ucretlerl : ~ 
Resmt UM.lamı bir satırı 10 ı< _ 
Ticari ua.nıarm bir satırı 12,5 -

Ticari 11&..nlarm bir santıın.I 25 -KUçUk il Anlar: ~ 1 
- def,,,."' 
Bir det:ısı 30 iki defası 00 Uç 1<ılj1ll_:f-

dört defası 75 ve on defası ıoo ııı? 
Uç aylık llb verenlerin bir de!~ t 
nendir. Dört satın geçen U!nl Ur• 
satırları beş kuruştan bcsap edi 


