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l akas usulü ve 
Vesika ticareti 

..... 7rı ıamanlarda sık sık takas 
~~Dlln vesika ticaretine yol 
old lnıdan gazetelerde tikiyetler 
'*oJ u, lktısat veklletinde vuku 
tile •n son değişildik milnasebe
~eni vekilin vesika ticaretine 
"-tı olacak tedbirler alacağın
' b~hıedildi; Fakat bu vesika 
de tbnin mahiyeti kifi derece· 
~~.•lllaşılamadı. Onun için bu 
-.hYet mevzuu hakkında biraı 

lkat Vermek muvafıkbr. 
•-ıc· baadi buhran baş gösterdiği 
~ ıt hükümet ithalihn ihracat
~ fazla olmamasını temin et
~ diğer taraf tan mümkün ol
' kadar ihracat miktannı 
'lbak vazifesi karşısında kal· 
-- r. ltbalibn ihracat hududu· 

'at •tınaması için muhtelif itba- ' lferp akademisinde din SO zabltlmlz• aıpıonra mnll 
dt.. tşyaaı tasnif .ederek bunlar- merasimi replldı. Yukendeı CewatP.. nutuk Irat ederken-
\ hangilerinden memlekete A•alıda : Mezunlar .. (Yazısı iç .. ,.raıerımızdA) 
~ k~dar getirilebileceğini bir 11ıuıı:enırmnurısLW111m111 _____ --------------
'ı e ile ilin etmek usulü yapıl-
~ltır : (Kontenjantman) ihracab 
~ lhrrnak için hariçten memle· 
.,ete bilhassa bük ümet hesabına 
'ttl t.I getirecek olanlaran buna 
~ 11~•bil diğer taraftan memle· 
ette kt n mal satın alıp çıkarmaları 

t konulmuştur : (Takas). 
1lı Şlu izabımıı gösterir ki takas 
ti 

11 
li TUrkiyeye mal satmak is

i~:ıı ecnebi memleketleri bu 
To,~•çlatuıdao istifade ederek 
. • lhıtlı al~ıy• mecbur etmek 
z- l.v 
lbak dı.;:u.,..,'lt. &. ;;rablt vldrak bu 
ı:-,._ 18 a hizıaeti de olmuftur. 

"lt bu aratfa bir veaika uaulU 
tYdana çıkmıştır: Farzediniz ki 
\t ithalatçı tüccar var. Memle-

• 
IsmetPş. Hz. şehrimizde 
Başvekil dün bir buçuk saatte tayyare 
ile Ankaradan geldi ve Reisicümhur 

Hz. tarafından k~ıdanchlar 
Ankara, 1 S (A A) - Baıve- · 

kil ismet Pata Hazretleri buglin 
14,30 tayyare ile lstanbula ha
reket etmtılerdir. Müıarünileybe 
daha iki tayyare refakat etmek
tedir. 

lstanbul, 15 ( A. A. ) - Bar 
vekil ismet Pata Hazretlerinin 
rakip o:dukları tayyare, bugün 
saat 17 de Y eşilköy tayyare li· 

·manana vasıl oimuştur. 
Reisicümbur Gazi Mustafa 

Kemal Hazretleri baıvekil Pa· 
şayı bizzat istikbal buyurmuı
lardır. 

istikbalde ReiıicUmbur Haz-

e mal getirmek isHyor. Takt1s 
~lü mucebince getireceği mala 
~bil mal çıkaracak. Fak at 
~ dan doğruya ihracat mu· 
'-'tleıi yapamıyor. Onun için 
,•cat tüccarlarmdan birine mü· 
---~llt ediyor. "llıraç edilecek 
~ıQ •ars:ı bunu benim namıma 
"l~llı~ ı"ze yüzde yirmi beş retlerine refakatleri mutat zevat 
,, ttıade fazla para veririm. ,, ile yaverleri, lstanbul valisi Mu- ~ 

•r. ihracatçı bu teklıfi şüp- ( Deı·mm 2 nci ıayılatla) ·aazı we ı9niif p._ Hz. 

ı kabul ediyor. ihraç edece- nN1'N:mt1wınıeınııw-••·---------.... u-...------·--··-···=•=11-m 
~ala ithalatcı namma yapıyor. 

Alman meclisi, hükumete ademi iti~ bnodan ibaret kalsa mese
' o kadar ehemmiyeti yok'1 Nihayet bir ihracatcı hem mat 

tketten mal çıkarmış, bem
Mehmet Ası"' 

reyi verdi amau Hükumet mec-
lisi f esh ettikten sonra ••• 

~~m•~:.-~agıl~:.~-" Berlin, 15 (A.A) - Marqal Hindenburg 
Raybiıtag reisi Nazilerden M. Goering'in mektu· 
buna cevap vermittir. Rayhiştag reisi bu mektu· 
bunda Rayhittagın pazartesi günü kanuni olarak 
yermiş olduğu ademi itimat reyi Dzerine Reisi
cümburun Von Papen hUk6metine olan itim.,--'ını 
geri alacağı ümidini izhar etmittir. 

Hindenburg Rayhiıtağın vermiı olduğu bu 
reyi kanunu esasiye muhalif ve miltealllkı gayn 
mevcut addetmekte olduğunu, çilnkil Baıvekil 
tarafından fesih kararnamesi tevdi ediJdikten 
sonra bu reyin verilmiş bulunduğunu beyan 
etmektedir. 

Bu cevap bOkiimet mahafilinde pazartesi 
gtlnkU Yakayi dolayısile bUkOmetle Rayhiıtağ 
reisi arasında zuhur etmiş olan münakataya ha· 
time çeker mahiyette telikki edilmektedir. 
Almanlar spora neden ehemmlret verlrorler Raylştag reisi Hitler-

8 1 ıs (AA) V lf • d M l cilcrdcn ve bugünkü 
~r in, • - o aıansın an : areşa hükOmctin mtıhalifi : 

Hindeoburg'un ahiren imza eylemit olduğu emir- Goehrlng 
name gençlik ıporlarile spor birliklerinin gençliğin bedeni inkiıaf ve 
kabiliyetıni tezyide matuf gayretlerini, son zamanlarda tanzim edil· 
mit bulunan plin mucibince, intizam altına almak için merkezi bir 
bliıo ibduım derpiı eylemektedir. 

Yarınki Nflshamızda 

Sp~·; .... ;; .. ·M;·;;J;ket 
sayıfalan 

Tel•iz telgraf daha ne bari• 
kala" göaterecek 
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Ay 1 ııtuldu Dive ... ..................................................... 

Gök yüzüne silah atan 
· cahiller tutuldu! 

Şeytan bir ayı kıya
fetinde ayı yİmeğe 

çalışırda ... 
Buna mani olmak için gök 
yüzüne •ilih atmak icap 

edenniı .. 
Evvelki akıam ay tutuldu, bir-

. çok kimseler, havanın gayet gii
zel Ye berrak olmasından istifa
de ederek bu hadiseyi takip 
edebildiler. Ay, tamam saat 21 
on sekizde tutulmUf saat 24,43te 
bitm:ıtir. 

Eskidenberi, ayın tutulmuı, 
birçok cahil kimseler tarafından 
garip bir ıekilde tellkki edilir. 
GOya, ıeytan, bir ayı kıyafetine 
girerek, ayı yemiye çalııır, buna 
mani olmak için de gak yiizOne 
sillh atmak icabeder. itte, ay 
tutalduğu zaman slllh atmak -~ -~--.-....... ....._ ____ ,, 
adeti bu hurafeden doğmuıtur. 

Pek tabii, evYelki akıam silih 
atmıt olanlar, derhal yakalana· 
rak, bu ayı biklyesini anlatmak 
6zre karakollara davet edilmiı
lerdir. 

Ay tutulmasa birçok Alimler 
tarafandan mObim tetkiklere ve
sile olmaktadar. Nasılki birkaç 
hafta evvel Amerikada giinq 
tam bir şekilde tutuldu ve bun
dan mühim neticeler çıkarıldı 
iae, ayın enelki akpm tam bir 
ıurette tutuamuı olmuı da mG· 
him tetkiklere vesile olmufhır. 
Bu hususta, bize, ilim bir zat 
ıu malümatı verdi: 

- "Fotosfer,, denilen arıı 
ihata eden kısman üıerinde Kro· 
mosfer onun üzerinde de Gouro· 
nne denilen gilneşin ziyası ile 
dolu muhit vardır. Bu glbıq ile 
dolu olan kısmı tetkik etmek, 
gtlneıin tam bir ıekilde tutaldu
ğu zaman kabild:r. Bu sayede 
bir çok gazlar keıfedilmiıtir. 
Ayın tutulma11 iıe bu dere

ce bOyOk bir ehemmiyet anet
memekle beraber alınan foto· 
grafiler ayın parlaklığı hakkın
da fikirler verir, bir çok ıuaatın 
ölçülmesine yarar, ıayam dikkat 
olan nokta şudurki ayın üzerin· 
de inikis eden şuaat arzın şua
atıdır, bunlar tetkik edilir. Kısa-
cHı, ay tutulduğu zaman, biz, 
ayda inikia eden arzın ıuaahnı 
yani, ayın aynası Ozeriode, arıın 
aksini tetkik ederiz. 

A~ın nasal tutuldul••• 
gBsterlr temslll resi• 

Çinli Sinema yıldıza 

tevkif edildi 

·Anne Ma~ Vung 
Viyana polisi, meıhur Çinli 

sinema yıldızı Anna May Vong'u 
tevkif etmiştir. 

Bu hadise sinema aleminde 
olduğu kadar, Viyanada da bü· 
yilk bir allka uyandırmıştır. Bu 
tevkife sebep, güzel Çinli artis
tin bir sabah otomobille gezer• 
ken, bir bisikletliye çarparak 
devirmesi, ve onu ağır suretle 
yaralaması olarak gösteriliyor. 

Karilerimiz hatırlar ki bu Çinli 
artistin geçen sene Haytang is
minde bir filmi oynanmıştı. Soo 
gDnlerde de yeni bir filmi gös· 
terilmektedir. 

-----------------IUllltlllU8llU8WlD1UdlUIUllWlllUlllWl
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- Esef edecek bir ,e, yok yahu.. Senin bir senede kaza
•madılını ben her dakika karbedlp dururorum .. 



·----Heyet hazırladığı 
muhtıravı Iktısat 
VekAletlne verdi 
Ankara, 15 ( Hususi) - Sa· 

nayiciler bugün iktısat vekili 
Celll Beyle tekrar görüşmüşler 
ve hazırladıkları muhhrayı iktı· 
sat Tekili Beyefendiye taktim et
mişlerdir. Muhtıraya, fabrilcalara 
lazım olan ilat, edevat, yedek 
parçalar ve iptidai maddelerin 
bir listesi de rabttediJmiştir. 
Hey'et muhtarasmda takas ve 
ihraç vesikası usulünün kısa bir 
tecrübe devres"nde memleketin 
asıl mustahıillerine maddi bir 
faydası ve yerJi mamulahna rakip 
vaziyette bulunup kontenjanla 
tahdit edilen bir çok ecnebi 
mamulitmm bu vesikalarla mem· 
Jeke~e girm~~i memleketin ihraç 
ve ıthaJ bılançosunda istihdaf 
edilen gayenin elde edilmediğini 
kaydetmekte ve faydalı, esaslı bir 
de~bi~ bulununcaya kadar bu usul· 
Jerın ılgasını Ye buna imkan gö· 
~ülmediği takdirde bu vesikalarla 
memlekete girecek mamulatın 
memlekette mümasiJ ve muadil-
leri bulunmıyan eşyaya hasrmı 
~stemiş ve bu meyanda konten· 
1an tahdidatmı filen kaldıracak 
kadar ehemmiyetli bir yekun tu
t~n bir kiloluk posta paketleri
nın meni ithali surelile hem milli 
para hem milli sanariin muha· 
fazasını temennilerine ilave et· 
miştir. Çünkü kontenjanda ol· 
mıyan veya miktarı az bulunan 
ecnebi lüks mamulab bu paket
lerle gelmektedir. Fabrikalar 
için nümuneler ve ticari kıymeti 
olmıyan e'ya paketlerinin müs
tcsnn tutulması ;stenmişHr. 

Manisa heyef inin 
teşebbüsleri 

ffeyet gUrdUğU alAka
dan ~ok memnundur 

Ankara, 15 (Hususi) - Küru"" 
üzüm fiatlarının maliyet fiatinden 
daha aşağıya düımemesi için 
hükt'lmetçe icap eden tedbirlerin 
alınması hakkında temenniyatta 
bulunmak üzere buraya gelmi§ 
olan Manisa heyeti. Başvekil 
ismet Paşa Hz. tarafından kabul 
edildiği gibi bugün de Ziraat, 
ikhsat, maliye, gümrük ve inhi· 
sarlar vekiJleri tarafından da 
kabul edilmişlerdir. 

Heyetin ziraat vekili nezdinde 
bulunduğu sı;.ada ziraat bankası 
Uıtlutnl müdür muavini Supbi 
Bey de vekil Beyin yananda bu
lunarak fizümcülerin isteklerini 
dinlemİftİr. Heyet gördüğO ali
kadırn çok memnundur. 

iş bankası idare 
hey'etl topJanıyor. 
ı\nkara, 15 (Hususi) - Siirt 

meb'usu Mahmut Beyle iş ban· 
kası umum müdür vekili Muam· 
mf'r Bey lstanbula hareket et
tllİ{Iİerdir. 

;' bankasmın idare bey'eti bu 
hafta nihayetinde Istanbul da 
top1ınftcaktar. Bu toplanmaya 
iktisat vekiH Celil Bey de işti· 
1alc edecektir. 

Ziraat vaki\leti teftiş 
heyeti reisi 

Ankara 15 (Hususi) - Ziraat 
Veklleli teftiı heyeti reigj Akif 
3ey Karadeniz Yillyetlerini tef
tiı etmek nıere latanbula hare

ket etmiftir. 

Küstah bir ge~ç 
Gazi Hz. nin yaveri süsünü vererek onu 

bunu dolandırmakla maznun Fikri ... 
Reiıicümhur Gazi hazretleri - ı 

nin imzaları ile, kalemi mahıua 
müdürleri Haıan Rıza beyin im • 
zaıım taklit ve kendisine Reisi -
cümhur Gazi Hazretlerinin yave• 
ti (Na§it bey) ıüıünü vererek bir 
çok kimseleri dolandırmakla maz 
nun Hüseyin Fikri dün öğleden 
sonra ağır cezada muhakeme edil 
miştir. 

Geçen celesede bir çok ıahit· 
!erin celbine lüzum görülmüştü. 

Şahitlerin yalnız sekizi geleme •. 
mit mütebakiıi, 38 tahit gelmit 
ve dün dinlenmişlerdir. 

Bununla beraber maznun mev· 
kiinde arap bir kadın ve gayri 
mevkuf bir suçlu daha var. Ap -
tı,llnh kızı Hatice ve Darçın ha -
nım ve F ahrettin efendi.. 

Hatıce Tarçın hanım, ıahte ya 
veri, sahteliğini bildiği halde e • 
vindc yatınnl'lkla maznun ve 
mevkuf. 

F abrettin Efendi sahte yave
rin suçuna İftirakten maznundur. 

Kalemi mahsus müdiirü 

Muhakeme salonu her günkün
den çok fazla kalabalık... Saat 
ikide davanın rüyetine başlandı. 
Zabtı sabık okundu. Zabta göre 
sahte yaver kendisine hiiviyet 

• 
1 

varakası baadırmış ve altına ri
yaseti Cl1mbur kalemi mahsus 
müdürü Hasan Rıza Beyin im
ıalarınıda takliden bu vesikaya 
atmıştır. 

Maznun kimseyi dolandırma· 
dığmı, vesikaya imzayı gelişi 
güzel attığmı söyledi. 

iki maznuna gellnce .. 

Darçm hanım Hüseyin Fikri
nin sahte yaver olduğunu bilme· 
diğini diğer maznun F abreltin 
Ef. de iddiaların asılsız olduğu
nu söyledi ve şahitlerin dinlen
mtaine başlandı .•• 

Kom,u Emine hanım 

Emine hanım, Hatiçe Darçın 
hanımın komşu~udur. Reis Beyin 
suallerine cevaben dedi ki: 

- Bu efendiyi komşum Dar· 
çın hanımın evinde bir dafa si
vil sonra da resmi elbise ile 
gördüm. Bize Gazinin yaveri 
oldum. Dedi ve evJeomek istedi 

Şahitlerden, mektep baş mu· 
allimi Naim Bey şahadetinde, 
Hüseyin Fikriyi Darçın hanımın 
evinde ve resmi elbiseyi libis 
oldugu halde Gazi Hz. nin Ya
veri Naşit Bey o'arak tanıdığını 
sövldi. 

a 

Şahit Abdullah ve Hafız Ce· 
)Al da mununu Gazi Hz. nin ya· 
veri olarak tanıchldarını diğer 
şahitlerden ikisi de m"znunu da
ha evvelden tanıdıklarını, bir 
gün Üsküdar adliyesinde kori
dorda resmi elbiseyi llbis oldu
ğu halde gördllklerini ve fllphe
ye dU§tükıeri için keyfiyeti miid
deiumumi beye haber verdikle-
rini söylediler •• 

Maznun sahte yaver Hiiseyin 
Fikri de, e1aıen bu ihbar üze
rine yakayı ele vermiştir. 

Şahitlerden 17 yaıında Şükri
ye hanım da şu suretle ıahadet· 
te bulundu. 

Bir akıam bize gelmişti Gazi 
Hauetlerinin yaveri oJduğuuu 
söyledi. 

Muhal<eme saat ikide başla
ma~ ve 38 şahidin dinlenmesi 
saat beş buçuğa kadar devam 
etmişti. Şahit istimaı bittikten 
sonra heyeti hakime yarım sa
atlık müzakereden sonra mev
kufen muhakeme edilmekte olan 
Darçin Hanımın yalnız imzası 
alınmak suretile serbest bırakıl· 
masına ve maznun Hüseyin Fik
rinin müttefikan mevkufen mu
hakemesine devam edileceğine 
dair karar verdi. Ve muhake· 
me 22 Eylule talik olundu. 

" Yüzümüz bütün 
bir hatıra 

mazimizin yazılı 
defteridir . ,, 

olduğu 

Dünya güzeli Keriman Halis 
H. şerefine dün gece Taksim 
bahçesinde bir müsamere veril· 
mi§tir. Havanın serin olmasına 
rağmen bahçe kalabalıktı. Saat 
dokuzda Peyamı Safa B. bir kon· 
ferans vermjş ve demiştir ki : 
"Gene bu sahnede, Keriman 
Halis Hanımı gene ıi7.c ben 
takdim etmiştim. Keriman Halis 
H. bize burada güzelliğinin ses
siz, fakat en yüksek beligatile 
vadettiğı zaferi kazanarak ara· 
mıza geliyor. 

Ben burada güzellikten bah
setmiye davet edildim. Fakat 
biliyorsunuı ki EfJatundan za· 
manımıza kadar bu mevzu dün
yanın bütün mütefekkir başlarını 
yormuştur. Ve binlerce cilt ki
tapta izah edilememiştir. 

Yarım saatlik bir müsabahenin 
içinde ancak biz bu güzelin 
etrafında küçfik bir gezinti 
yapabileceğiz ve daha ziyade 
vücut güzelliğinin ruhla münase
betine şöyle bir göz gezdireceğiz: 
Evvela yüz. güzelliği üstünde bi
raz duralım: Günün her hadisesi 
yüzümüze belli belirsiz bir çizgi 
ilive eder. Dışından jntibaını 
kuvvetle alan, hassas ve ihtirasla 
adamlarda bu çizgiler daha 
serttir. 

Mülayim, sakin ve devamlı bir 
derunu muvazene içinde yaşıyan 
adamlar da bu çizgiler daha in
cedir. Yüzümüz, bütün mazimi· 
zin yazılı olduğu bir batara def· 
teridir, 

Dııardan intibaım kuvvetli 

alan, hassas Ye ihtiraslı adamla
rın yUzilnde sert kalemle yaııl
mıı, silikler, çizgiler, kaııntılar 
ve kargacık burgacıklırJa dolu, 
karııık ve keskin yazılar vardır. 

Onların yOzleri adeta bir ka
ralama defteridir. Sakin, mD!l· 
yim ve devamlı bir derunu mü
vazene içinde yaşıyan insanla· 
ran yüzünde çizgiler muntazam 
ahenkli ve satırlar dilpe düzdür. 

Demek ki yüzümüzün içimizle, 
ruhumuzla bir münasebeti var
dır. Hastalıklar, anadan babadan 
tevarrüs edilen fiıiyolojik kusur· 
lan ayıplar, noksanlar, sinir man· 
zumeıi üstünde ihtilaller yapar. 

Tabii halinde, yani bastalan
mamıı, yorulmamış insan güzel 
bir mahluktur. Kainat nizamının 
ahengin ve muvazenenin enmu
zecidir. işte hakiki güzel bun
ladır. Vücutlarda büyledir. Ana· 
dan babadan tevarüs ediJen ku
surlar barıcında hergünüo ha
disesi vücutlarımıza belli belirsiz 
birer işaret çeker. insanı vücu
dun tenaslibü noktasından çir
kinleştiren birıey de hastalıklar· 
dan sonra meslekler ve ihtisas· 
!ardır. 

Filozofların, san•atklrların ek
serisi vücutça güzel değildirler.,, 

Peyami Safa Bey güzelliğe 
ait daha bazı malumat verdik. 
ten sonra sözünü şöyle bitir
mittir: 

Burada yalnız Keriman Hali
sin güzelliğini değil, buraya 
akseden kendi güıelliğiniıi rey· 
redecekıiniı. Kendi güzelliiiniz 

yani dilnyayı kendisine taptıran 
Tiirk güzelliğini ... " 

Konferanstan sonra Keriman 
Halis Hanım halka takdim edil· 
miştir. 

Dil kurultayı 
azaları 

Istanbul, 15 (A.A} - T. O. G. 
Katibi Umumiliğioden : 

?6Eylulde toplanacak olan ku· 
rultayda ·aza olmak arzusiyle 
müracat edenlerin isimlerini 
neşre devam ediyoruz : 

Avni Bey, Sabık Samsun 
meb'usu. Sami Bey Muhabere 
kaymakamı. Faik Ali Bey. Mus· 
tafa H ıkln Bey, Darlllfüoun fen 
fakültesi reisi ve kimya müder
risi. Ahmet Şükrü Bey, gazete· 
ci. O. Senai Bey, Muallim. Be· 
dia Neşet Hanım, Muallim. Ra
sim Bey, Diyarbekir mektupçu
su. Dr. Cevdet Nasuhi Bey, 
Ziraat Bankası m~clisi idare 
azasından. Emin Recep Bey, 
Y eoi nesil mektebi müdürü. 
Dr. Cemal Zeki Bey. Abdülve
bap Bey. Celil Nuri Bey, Te
kirdağ meb'usu. Celal Memduh 
Bey, Muallim. Ahmet Mecit Bey, 
Muallim. Triantafilos Bey, Eski 
adliye müfettişi. Ekrem Reşit 

Bey, Muallim. Suat lsmail Bey, 
Diş tabibi. Saffet Bey, Erzurum 
meb·usu. Edip Servet Bey, GU
müşbane meb'usu. Avram Ga· 
lanti Bey, Müderris. lsmail Hak· 
kı Bey, Balıkeıir meb'uıu. 

Takas usulü . 
vesika ticareV 

' ( a., makalemlzden d• 

de malını ylizde yirmi bet 
betinde fazlaya satmıf. D . 
olurki hakikatta bizilll 
memnuniyeti mucip bir ıe 
Fakat burada madalyanın 
tarafı görOnüyor, ibrac•! 
yiizde yirmi beş nisbetiO 
fazla para vererek vesik 
alan idbalitcı bu fazla p• 
hariçten getirdiği idhalit . 

f . d' 1 sının ıyahna zamme ıyor. 

catcıya prim olarak verdijİI 
rayı bu suretle . müstehlik 
ıırhna yükletiyor. 

Diğer taraftan 
ihracatcıya yüzde yirmi be' ~ 
betinde fazla para verdiğini rl 
rupadaki mllşterisi olan Ol el 
sese haber alıyor, bu müeff ı' 
nin mOdürD ihracatcıya aıek 
yazıyor ve diyor ki : 11 

- Haber aldık. siz bize ~ 
derdiğiniz mal için prim •; 
sınız, satış bedelinden bu ~ 
tarı tenzil ediyoruz. Aksi ta:.ı 
de ınalınızı alamıyacağız, ~ 
bu mıktar tenzilat ile aynıJJI 
ten bize mal teklif eden 13" 
yerler vardır. " ,~ 

Ihracatcı tüccarın prim oJIJ 
aldığı faz.la parayı Avru~-. 
müşterisine devretmek iste'1'~ 
ceği açık bir hakikattir. f 1; 

daha ucuz ti at üzerinden f ( 
satmak istiyen rakipleri tar• 

1~ 
dan müşterisine bu yolda ttııı 
lifler yapıldığını görünce ısr 
olarak muvafakat ediyo~· ~j 
takdirde ihracah teşvik içııı ·~ 
bul edilen takas usu ü netice~~ 
de ihracatcı tüccarların aldık 61' 
prim bir taraftan memleket Ol t( 

tehliklerindet1ll'-k kıyor,. di ... e~ f 
raftan musteh ı ten Çll\an dl' 
ra memlekette de kalmıyor, I 
laşık yollardan ecnebi müellt b' 
lerin kasalarına giriyor! Y~ , 
muamele iktıaadiyatımız ıçıo lf 
başlı bir zarar olan bir İ§ lfl' 
yetini alıyor! ,/_ 

işte bir müddettenberi "fi 
teterde vesika ticareti diye ; 
yat edilen fenalığın esası 1 J, 
Hiç şüphe yok ki takas .,_ 
memleketin ihraca hm aı ttı~ 
maksadile alınmış bir tedb 
Tamamen hüsnü niyete aı 

nittir. Sonra mesele de b;I.; 
mele ait hiç bir suiistimal; 
tası da yoldur. Şu kadar ~ 
büyük bir hüsnü niyet ile ~ ( 
edilen bu usulün ihracab bit ti 
raftan teşvik ederken diğe' I 
raftan memleket aleyhine ç~ 
len bir noktası da olduğu ~ ~ 
mektedir. Bu itibar ile yeoı ~ 
tısat vekili Celal Beyin dide'' 
bahs fenalığı bertaraf e 
tedbirler alması tabiidir. ~ 

Mehmet!;,1 

ismet Pş. Hı· 
( Baı taralı l nd aayf~~ 

hiddin Beyefendi ve dab; l'.ı 

1 
çok zevat hazır buluno>Uf •1ı Başvekilimiz sar• I 

Başvekil Ismet Pş. tfı- ,V 
saat iki buçukta Ao~•~" 
tayyare ile hareket etdl1~ 
saat ~eıte Yeıilköye .. rııu i~ 
eylemışlerdir. Başvekıluı b ~ 
leri teyyareye iki tayyar• . " 
kat etmiştir. 01110~ 

Reisicümhur Hz. ot~ 
Y eşilkl>ye gitmişler ve ti 
ismet paşayı karşıla111ıtl~t• ~ 
tikte saraya dönmüşlerd~,t 
vekil Hz. saat sekize k• 
rayda kalmışlar ve billh•'' 
beliadaya döomilılerdlt• 
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ı, t • v Çanakkalede • • • 
l\.On enıana ragmen ···-·········; .. ······;···· .. ···· Iktısat V ekılı 
~eınleketimizin sekiz ay zarfın- ŞehıtJıkte İhracat ofisi müdüründen ithaJa. 
daki ithalatı ihracatından 4 - 5 Bugün bir heyet bü- tımız , ihracatımız hakkında 

milyon lira fazladır yük harp şehitlerini malumat bekliyor 
illt ihracat ofisi 1932 senesi 
~~ ~tkiz ayın vaziyetine dair 
B lll~tistik yapmışbr. 

'1 \l ıstatist ğe nazaran ma• 
'•d f d s.•2 son sekiz ay za.r an ~a 

ta 4,171 lira fazla ıthalat 
Pınııtır e· . 

1 ılbaasa yalnız Ağustos 
h~~ca on l::uçuk milyon lira· 
bıı •n fa.:la itha!at yapılmış 
~~a ~ukabil ar.cık dört bu· 
llıl ınıt} oa liralık ihrace&t ya-

"'1ttır. 
~tacat ofisinin 1930, 1931 
ib

1 
lcri zarfındaki ithalat ve 

'•t 'tal istatistiğindeki rakam
fun:ardır: 

1930 senesinde ilk sekiz 
ayda 92,668,883 liralık itha· 
tat ve 65,303,647 liralık ihra
cat yapılmııtır. 

1931 senesinde ise ilk sekiz 
ayda 90,037,210 liralık ithalat 
ve 69,828, 174 liralık ihracat 
yapılmııtır. 

1932 de ise ilk sekiz ayda 
57,826,461 liralık itbalAt ve 
52,402 245 ıiralık da ihracat 
yapılmıştır. Bu sekiz ay zar
fında en çok ithalat 11,477,782 
liralık olarak Mayıs da yapıl· 

mış ve 10,346,877 liralık da 
Kanunusanide ihracat yapıl

mı~hr. 

ldhalfıt ve lhracatzmzz .. 

t Ütü ~ .... Ü~·~;-~;·····;·;·ıt";·:·· fakat 

kıymeti azaldı .. 
- ~~~~~~ ~~~~~~ 

Plrt:o v-e içki fabrikası - Şarap imali 
bir nıilyon kilodan fazla arttı •• 

19~1 •e . 
da Tür ~eaırıin ilk altı ayı zar-
eını : 1Yeden ınuhtelif ecne
ef e ettel'ınc 11,392,666 lira 

1l'lde 8,902,569 kilo yaprak 
\. Öıraç edilmittir. Bu aene
~ altı ayı zarfındaki ihraca-

4e ~ a 10,973,902 lir~ ktj'lnetin-
~E03, l 89 kilodan ibarettir. 

~ •.cnesindeki ihracat geçen 
(~~il 1lk nısıf ayma nispetle 

t\i ~~kilo kadar artmı,tır. Fa-
.• 

1
tun f iatlarmın tenezülü do· 

ı e 'h 1 racat kıymetinde yarım 
' kıı.dar bir azlık vardır. 
S. san~a, Amerika, Holanda, 
~Urıye ve Yunanistana buse 

a fazla tütün ihraç edil-

' ~il •ene lsveçreye ihracat 
\"- '-lbıtken bu sene oraya da 
~0nderilmi§ buna mukabil 

~!~ Macaristan ve Yugcslay;ı 
~·' ;eat yapılmamı~hr. Bu se· 
e~; racatı miktar ıtibarile 
1 ':da.dır. ,,, . 

r ~İiık:10 ve içki fabrikası 
~"' ~tat İnhisar idaresi tara
~ I~ . aıaba.hçsinde vücuda ge
t.~r1'Pirto ve içki fabrikasında 
~' ~k:ıe tasfiye tesisatı pek ya
~ ~ al edilecektir Itriyat ve 
~:-"fF '-line elveritli birinci nevi 

~'' 1Pİl'to memleketimizde 
''~·!.•~rikalarda iıtihsal e· 
~. di,., ~1 ıçin bu nevi ispirtolar 
~~ •dar hariçten getirilmek 

'il~lek,ti-. . ff . . 
'llı)tc .. ıızın muıa a ıapır-

yekunu 1929 - 29 mali senesi zar· 
fında 2,682,821 kilo iken 1929-30 
:senesinde 3,154,569 ve 1930-31 
de ise 2,218,358 ve 932 Mayısın
da hitam bulan mali sene zarfın· 

da azami bir tezayütle 3,269,385 
kiloya baliğ olmuştur. 

Son sene zarfında. şarap imali 

için 4,670,550 kilo ya~ üzüm sar· 
fedilmiştir. Şarap imalatında ku

ru üzüm kullamlmaktndır. 

UzUm ve incir 

Son sene zarfında Müskirat in
hisarı tarafından soma imalatın· 

da sarfedilen üzüm ve incir mik
tarı fU kadradır: 

İncir Üzüm Sene 
K.G. 5,008,000 3,332,000 927 

4,219,000 7,440,874 928 
4,351,000 11,364,000 929 
6,947,000 4,350,000 930 

4,390,000 9,225,000 931 

" 
" 
,, 

" 
Hususi lmellthenelerde rakı 

1927 den 1932 senesine kadar 

gerek Müskirat lnhiıar idaresi, ge
rek idarenin mürakabeıi altında 

çalışan hususi imalathaneler ta· 
' rafından çıkarılan rakı, sene iti· 

barile fU miktarlara baliğ olmak
tadır: 

4,799,482 1927- 28 
5,972,494 1928- 29 
6,433,992 1929- 30 
6,152,689 1930 - 31 
5.736,242 1931 - 32 

~'ic 1111 bundan ıonra ilk de· 
~,.hu ıon aiıtem taıfiye· Vasati rakı sarfiyatı takriben 

beş milyon kiledir. Nüfuı başına 

litre istihlak miktarı ( 400) gram ka· 
ikti· dardır. 

•-F· 111 edecektir "1~ • 
~· ehane günde 6 bin 

lrto tasfiye edecek 

Maarif vekili 
• 

Maarif vekili Esat bey, dün 
asan atika ve evkaf müzelerile, 
kütüobaneleri zivaret etmistir. 

ziyaret edecek 
Çanakkale şehitliklerini ziya· 

ret makS'ldile şehitlikleri imar 
cemiyeti tarafından tertip o!unan 
seyahate iştirak eden zevat dün 
akşam saat on dokuzda Seyri
sefain idaresinin Gülcemal vs
purile Çanakkaleye hareket et
mişlerdir. 

Giden zevat arasında lstanbul 
meb 'uslarından bazıları, şehitlik
leri imar cemiyeti azaları "Ye 
Halk fırkası erkim bulunmak
tadır. 

Vapur bu sabah Çanakkalede 
bulunacak, Boğaz geçilirken harp 
safahatı anlatılacaktır. 

Vapur Anafartalara kadar 
gittikten sonra geri dönecek ve 
yarın sabah lstanbulda buluna
caktır. 

Koca Sinanın 
tiirbesi tamir 

edilecek 
Başvekil Paşa Hazı etleri ge· 

çen sene Mimar Sinan ihtifalin· 
de bulunmuşlar ve büyük san• 
atkür Mimar Sinanm mühmel 
ve haraba yüz tutmuş türbesi
nin tamir edileceğini vadetmiş· 

lerdirdi. 
Evlcaf idaresi tarafından tür

benin etrafındaki baZJ arsalarla 
binalarm satın alınmasına baş· 

lanmıştır. Koca Sinanm türbesi 
yakında güzel bir surette ta-
mir edilerektir. Tahsisat gönde
rilmiştir. Evl<af da bu tahs'sata 
bir miktar ilave edecektir. Tür
benin bitişiğindeki sebil de ta
mir olunacaktır. 

lnhisarların nakli 
Tevhit muameleleri ikmal edi

len tütün, müskirat ve tuz inhi· 
sarlarınm 1933 haziranında An· 
karaya r.akilJeri kat'i olarak te
karrür etmişti r. 

Evvelki gün inhisarlar veka-
letinden inhisarlar umum müdür
lüğüne gelen bir tamimde inhi
sarlar idarei merkeziyesinin tev-
hidinden sonra muamelatın istik
rarı için Ankaraya nakil keyfi
yetinin 1 haziran 1933 tarihine 
tehir edildiği, bu tarihte merkez 
şubeleri Ankaraya nakil ediJe-
cekleri cihetle memurların lstan· 
bul ve Ankaradaki ikamet vazi· 
yetlerini buna göre tayin etme· 
Jeri tebliğ edilmiştir. 

inhisarlar umum müdürlüğü 
bu tamim münderacatmdan bü· 
tün memurları haberdar etmiştir. 

Seyyahlara kartlar 
verilecek 

Belediye ikhsat müdürlüğü Is 
tanbula gelecek seyyahlara ve
rilmek üzre 50 bin adet lstan· 
bu!un en güzel manzaralarını 
gösterir kartlar bastıracaktır. Bu 
kartlar güzel zarflar içinde beşer 
adet olarak her seyyaha dağı-
tılacaktır. Seyyahların hatıra ka
bilinden Istanbuldan memleket
lerine gönderecekleri bu kartla
rın .memleketimiz için iyi bir 
propaganda olacağı ümit edil
mektedir. 

Birkaç gün evvel Iktısat 
vekili Celal Beyin daveti üze
rine Ankaraya giden ihracat 
ofisi mudürü Cemal Bey ev
velki gün şehrimize gelmiş ve 
dün akşam Anltaraya avdet 
etmiştir. 

Dün Cemal Bey ile görüşen 
bir muharrimize mumaileyh 
demiştir ki : 

- Ofis ile şimdiye kadar 
yaptığımız faaliyet hakkında 
Iktısat vekaletine malümat 
verdim. Bundan maada takas 
meselesi üzerine Avrupadaki 
tetkikat neticesinde elde et
tiğim fikirlerden bahsettim." 

Cemal Bey, lktısat vekili 
Celfıl Beye ihracat ve itha'a· 
tımız hakkında birçok mahi
mat vermjş ve Vekil bu hu
susta tam bir maHimat sahibi 
o~mak için Cemal Beyden ra-
1\ama istinat eden vesika iste
miştir. Cemal Bey de lstan
bula bunun için gelmiştir. 

Söylendiğine göte Iktısat 
vekili Celal Bey bu vesikalan 
ve rakamları tetkik ederek 
tam bir kanaat sahibi olduk
tan sonra Pazar günkü He
yeti vekile içtimamda ikhsadl 
vaziyet hakkında malumat 
verecektir. 

Yiiksek Harp Akademisinde . ...................................................................... __ 
Ordu hayatına ikinci defa 

olarak atılanlar 
50 Erkanıharp ve yüksek levazım 

zabitinin diploma tevzii merasimi 
Yükıek Harp Akademisinden 

bu sene mezun olan yeni erkanı 

harp ve Yüksek Levazım zabitle
rimize diptoma tevzii merasimi 
dün Yıldızdaki Akademide yapıl· 
mıtllr. 

Akademinin büyük şeref salo
nunda yapılan merasimde yüksek 
askeri tura azasından birinci f e
rik Cevat, birinci ordu müfettişi 
Ali Sait, ikinci ordu müfettişi bi
rinci ferik F ahrettin, birinci fırka 
kumandam Riitlü, Akademi sa
bık kumandanı Basri Paşalarla 
Maarif Vekili Esat, Cümhuriyet 
Halk Fırkası İstanbul idare hey
eti rciai Cevdet Kerim Beyler ve 
yüksek rütbeli zabitler hazır bu· 
lunmutlardır .• 

Harp akademisi kumandan 
veklllnln nutku 

Merasime saat on beşte istiklal 
marşile başlanmıt, müteakiben 
Harp Akademisi kumandan veki
li erkanı harp miralayı Yusuf Zi
ya Bey mezunlara hitaben şu nut
ku söylem ittir: 

Arkoda§lar: 
Bugiin ııapılacak olan diploma ve

rilme mcraRinıile, Harp Akndt-misi 
ve Yüksek Lerıazım mektebi cüm/ıuri
yet ordusuna 931 - 932 tedris yılının 
nıaluullerini ı·ermektedir. 1111 malı· 
sulün; vatanın çepçevre desteği oları 
Türk ordusuna 11eni bir (1ÜÇ ı e da. 
yanıklık katacağına kaniim.. Bu söz
lerimle, girişeceğiniz yeni çalı5ma /ıa
yatında üzerinize ne kadar değerli ve 
yii.ksek bir iş alacağınızı ifade etmi~ 
oluyorum .• 
Arkadaşlar: llilfrsiniz ki müstakil 

devletler askeri zaferlerden doğar, 
askeri hizmetlerle göçüp gitmiş olan 
sayısız dcl'letler de t'ardır. 

Hepiniz öyle bir youln başlangıcın
da ı·e öyle bir yolun yolcususunuz ki, 
günün birinde icraatınız koca bir 
milleti mes'ut ı-eya bedbaht edebilir_ 
Gelecek çalışma hayatlnı::da bu nok. 
tayı bir an gözden uzak tutmnyınız-

Türk askerinin eşsiz ı·e emsalsi:: 
meziyetleri müşterek çalışmanıza bil
lıassa pek çok kolaylıklar g;jstcrecek
tir. Onun: bütün zafer sebeplerini 
nefsinde taşıgan ve toplıyan ideal ya.. 
radılı§ı lıiç birinizin meçlıuW değil-

dir. llu güzel cevheri yazık etmemek 
için yetiştirmek re onun sırtını pek, 
karnım tok tıılnıak en mukaddes l'e 

• en mes'uliyetli ı·e aynı zamanda vic-
danınıza rahatlık verecek en zeddl 
bir ı·azifenizdir. 

Cevat Pa,anın nutku 
Yusuf Ziya Beyin nutkundan 

sonra yüksek askeri §fıra azasın

dan birinci ferik Cevat Paşa bir 
hitabe irat ederek ezcümle §Öyle 
demiştir: 

Efendiler: 
.Uektep /.'umandan ı·ekllinln çok gil

zel sözlerine, bir taraftan müşir paşa 
Hz. namına ııek<ilettm burada bulun. 
mak, diğer taraftan da bu nıüeasesc
nin eski müdürlerirıden biri bulun
mak hakkının verdi(İi saUJJıiyctle ben 
de bir iki kelime ilti1'e edeceğim. 

Efendiler; iiç seneden sonra ordu 
hayatına ikinci defa olarak yeniden a
.fılıyorsunuz. Fakat bu atılışınız bi· 
rinci dcfakinde:ı çokfark lıdır. Bura. 
dan aldığınız feyiz, burada iktisap 
eylediğiniz malumat sizleri büyük 
şeylerle meşgul olmağa, büyük işler 
g;>rmcğe, büyük zatlarla daimi tcnıa8· 
ta bulımmağa ı•e en nihayet büyük a· 
dam olmağa namzet kılnuştır. 
Erkiinı harp zabitinin vasıl ı·e şıan 

şu ciimle de lıüliisa edilebilir.: 
Çok çalı mnk, çok tahammül et

mek, benliğini az gi;stermek, görün
düğündrıe dalıa fazla değerli bulun. 
maktır •• 

Cevat Paşa ordu ve kumandan· 
larmın vazife ve mes'uliyetlerİn· 
den bahsettikten sonra sözlerine 
şöyle nihayet vermittir: 
"- Sizleri orduya layık bir lıald~ 

yeti~ti,.ell /;umandan t•c muallimleri
nizc it•l}rkldir edeytcn hepinizi tebrik 
eder ,.,. yeni /ıayalta ımwaffakıyct. 

frrinizi dilerim.,, 
Merasimin hitamından sonra 

davetlilere büfeden çay ve pasta 
ikram edilmiştir. Harp Akademi. 
sinden bu sene mezun olarak dip. 
lomalarmı alan erkanı harp ve 
yüksek levazım zabitleri elli kişi· 
dir .. 

"V AKIT,, cümhuriyet ordusu• 
nun yeni t.tiizide unsurlarını, yeni 
erkanı harp ve yüksek levaZim 
zabitlerini tebrik eder ve muvaf• 
fakıyctlcr diler .. 
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1 ürk dili tetkikleri A Beşik taşta 
··························-

Bir dil<iş yurdu 
·····-··· ......... ····················· L 

Anadoluda kullanılan 
·bazı sözler 

·.ı· • • • 
enşı sergısı 

Şimdiye kadar 576 

Ana , baba çocuğun ağır yültÜ 
taşımakla mükelleftir .. 

Türk ~il.~ tet~ik "cem~yetınm Anado:uda kullamlan sözleri top- Hanım yetişli 
lıyara.k buyuk bır soz. kıtabı vücude getirdig-ini haber vermiş, 

Mütercimi : Zonguldak meb'u•" 

b k t b d k R G Beşiktaşta, 13eşiktaş dikiş yur-
u 1 a. a. 0 •.o. r e.ş.ıt a.lip Beyin yazmıc oldug· u başlangıcı c'.a 

-19-

t t k T k d l 
Y du 932 mezunlarının elişi sergisi 

neşre mış ı . ur ı ı tetkık cemiyetinin t ı d - A ' · .. 
leri pek sevimli kelimelerdir. op 3 ıgı naco u soz- dün meras:m!e açılmıştır. Aka-

4üoeü fHsıl: Ana-baba desini temsil eder. Aile, 
idareye devlet de aile idjr 

Bunlardan bazılarını aras•ra VAKiT s-, 1... d '- ·ı · . retl~rin bir l<öşes nde on sene- Birlik ve dir ik içinde yaşıyan 
• J u, utm a 15nrt .erırn ze 

takdım edeceğiz. Bu sözler onlardandır: denberi sessiz sedasız ça!ışarak bir evde erkeği kadına bağhyan 
Ab d ( y memleket kadm1ığına kıymetli ve rabıtadaki cazibenin mahiyeti ne 

a; a i ozgat ) : 1 · Ana Acı hamur (Van) ·. hamur ma- f d 1 ' J ' 
(s

. E ay a ı san at öğreten ~u mües· o ursa o.sun, aile müesses:!si, 
ıvas .. , .rzurum, N. iğde, Yozcrat),· yası. d 4 

2 B k 
h sese en bir senede 5 talebe her hargi bir duyguouıı ezvak 

• uyli hemşıre ( Sivrihisar Acık: 1 - Henüı. ham, o:-
Burdur, Teke, Avşar); Büyük mamış meyva, bilhassa elma mezun olmuştur. Eu suretle di- ve huzuzatile meşgul olmak için 

h 
· l d (Çorum) 2 [-'"dd t ıG kA'·) kiş yurdunun yetiştirdi0"'i talebe- vücut bu:muş deg·ıldir. Hayatın 

emşıre, va i e (Niğde). 3 _ Am- · - n e , er u~ . 
ca kansı, Yenge, yaşlı kadına e'-A .. 1.mcıes~. eyrek (Burdur): mide nin miktarı 576 hanıma baliğ yalnız ihtirastan ibaret olduğunu 

K olmuştur. iddia etmek, romancı vaiz!ere 
hürmet ifade eden söz (Birecik>. Acıkulak : çocukların yedikleri Her biri birer iş ve müessese mahsus bir sapıklıktır: lbtiras, 

Abalamak (Çangırı); abalamak b;r nevi etcşirrsi ot. sahibi olan mezun hanımlardan 
(An .. kara): Çocuk ayak ve el ı'lc Acışmak (Gaziantep) : muzta- 1 ancak aile hayatının ağır vazife-
yl\rumek. rip olmak. e <serisi yurt açmış ve bırçok da lerini kolaylaştıran bir amil ola-

Ab A k k k talebe yetiştirmiştir. bilir. Eu vazifelerin en ehtmmi-
ara (Yozgat): Çift demirin- cışan eşe attan pe o:,ar. Eu sene mezun o~an hammlar· 

d_en .. hasıl olan rı"zgı·, ç·ııı·, saban Acır (Burdur, Aydıo, Niğde): d F yellileri, şüphesiz, anahk ve ba-~ (D ı ) h an abriye, Sacide, Dürdane, 
çızısı, baran. acır; acur eniz i : ıyara ben- Fatma, Nazlı, Binnaz, Arife, Zer· balık vazifeleridir. Çocuk araya 

Ab 1 
zer bir bitki. Dilimli ve tüylü · · ·ı · d l 

aru Arul (Niğde): Korku olmak Ozere iki cinstir. rin, Mesrure, N:met Şefik, Şe- gaınce aı enın manzarası erba 
~le karışık hayret ve taaccüp Açacak (Ahısba): anahtar, dil. kure, Zebra Esat, Didar, Mak- değişir, daha ciddi ve daha canlı 
ıfade eden söz. Açar 1 - Tur.şu, aparetif; 2 - bu le, Mes'adet, Sebahat, Semi- bir şekil alır. Bazı mütefekkirler 

Abigül (Yozgat): serseri, ıefib. Anahtar, açacak. ha, Meveddet, Nazire, Kadriye, çocugu aileden alıp, cemiyete 
Abilemek (Silifke) göreceği Açıll": Küşat, peşrev. Ayşe, Melyomeoi, VasiJiki, Li- veya diğer bir tabirle devlete 

gelmek. Saza güzel bir açımlar baş· mia Tacide, Sacide, Rabia, Dür- vermek isterler. Bu, pek büyük 
Abo, Abu l Hayret ve kor'-u landı. b' h t d Ç l b h h 1 K A k 1 dane Mustafa, Mesrure, Arife, ır a a ır. ocu < e e:na a 

ifade eder. ç ı: - Açacak, dil, anah- 1 b tar. (Safranbolu ; 2 _ Demircile- Nimet Riza, Zehra Mahmut ha- onun var ğına se ep olanlara 
Abo l başıma daşlar düştü. rin baltanın deliğini açıp geniş· nımlar pekezi yad muvaffak ol- ait olmalıdır. Evvela, cemiyet, 

hayvah, hayvah ! )etmek için kullandıkları aygıt muşlardır. bu çocuğu ne diye kabul ede-
Abril (Afyonkarahisar); abrul (lstanbul). Yeni mezun olan hanımlara cek. Cemiyete bu türlü bir 

(Çorum, Mecitözü, Sivas): Açkımakinesi (lstanbul) : De- hayatta muvatfc:kiyet temenni vazife tahmil etmek onu as-
1 - Nisan. 2 - Mevsim fır- rinin yüzünü perdahlayıp parla- ederiz. la mes'ul olmadıgv ı bir külfete 

tan makine. tınatı (Afyookarahisar). Adam (Uşak): Koca, erkek. lngiliz kırat hane- sokmak değil midir? Bundan 
Abrulmak (Sivas, Mecitözü): Benim adama kaç defa söy- başka, cemi} din muayyen bir 
1 - Çullanmak, bir şeyin ledim. danından iki zat rabıta ile baglı olmadığı bu 

ü~rine bütün kuvvetile çökmek. Adamak: Nezretmek memleketimizde çocuk üzerinde hiç bir hakkı 
2 - Eyilmek, çarpılmak. Adatmak (Edirne) : AdakJat- yoktur ka"fı' temı·nat 0··ster · Irana giderek çölde tetkikat ' g mıye 

Acar, acer, ecer: 1 - Yeni, mit;ıey adattır da öyle söyle. yapmak üzere Londradan şehri- muktedir değildir. Kendisinden 
taze (Y oıgat, Maraş, Kartehir); Adc ( <.;aopı. llsıaz ) : Abla,:: , ~wnis.e 2 e.\m; ntatt..:Jnqilt;., .. - &ı ... _.., ...._,.. ,=umumi ve mü,hem bir ibtimam-
2 - Kuvvelli, iriyarı (KaraağaÇ, biiyüli hemşire Karş. eda Jık ailesine mensup Marquise dan başka~1 şey-neınenemet. 
Kütahya, Isparta). Adı batasıca (Konya) : akrep de Milfordhaven ile Lcdy Luise Şayet, sair çocuklardan daha 

AcaT kavramak (Ballık -San- için söylenir. büyük faideler . mülahaza ederse Mauntbatten dün tenezzüh mak-
dıklı) : hayvan hakkında ottan Adsan (Muğla): Hüviyet, içim tarafgirlik etmesi de mubtemel-.. h sadile Bursaya gitmişlerdir. 
zehirlenmek. ve şo ret. dir, Buna mukabil ana baba, 

Ad (T k .. ü) Ş ft r Marquise de Milfordhave:n ile 
Acem ocağı ıKütahya}: malbz. 1 yaman aş opr : e a 1• bili1<is çocu<Yun aaır yükünü 

1 1 Af D. 'e ı· dı·b· de bulu Ledy Luise Mauntbattea bugün " 6 zgara ı mangal. ar: ış r n 10 • taşımakla mükelleftirler. Çünkü 
Acıca (Diyarbekir): tere otuna nan tartır. Dişlerin afarlanch. Borsadan dönecekler ve yarın 1 _ 1 b 

Af 0 gv day el r · t Toros ekspresile Suriyeye hare- onun var ıgına on ar se ep ol-
benzer acı bir ot. ara: ı:.u en ısı, op- ~muşlardır. Mamafıb bu külfet 

raklı buğday. Afara'ı buğday. ket edeceklerdir. Suriyeden de 
Acı eşki ( A'aiyye): limon. Afiah (Yozgat) : Ahmak, ser- Filistini dolaşarak oradan Irana onlara, aynı zamanda bir bak 

(Eşki =ekşi). sem. gideceklerdir. temin eder. Çünkü varlığına 
uımwırı .. ıHU1mm111111muınrıumıuuiun:ımnmsrımua.-uıııu.uıwınu.uuurn11UU11.1un flebep olduklan bu çocuk üze· 

~ ıU~ıau mı ııııın ıun ııı ııınııt111111ıı1111111111 

Darillbedayi 1,erkosun idare şekli rinde az çok vesayetleri olmaz-t ..., sa kendilerine mesuliyet tevec-
a emslllerl kararlaştırılıyor Büyük bir Frar.sız filmi cüh edemez. Ebeveyn ile çocuk· 

Dlülbedayi sahnesinde ve da· Belediye iktisat Müdürü Asım AtJanti d lar arasın da uzvi, hissi ve akli 
bilinde yapılmakta olan tamirata Süreyya, Fen Heyeti Müdürü rabıtalar vardır. Hiç bir vesa-
devam edilmektedir. Tamiratın Ziya, Tabir Kevkep, su mühen- DiY ARiNDA yet, bu derece tabii, bu derece 
te~rinevvel bidayetine kadar bi- disi Burhanettin Daimi Encümen a.. ,. ~---------=--ma-~ lüzumlu ve bunun kadar büyük 
tirilmesinin lazım geldig· i m"uta- Reisi Tevfik Beylerle sair bazl ıaı-----~-... --=--tlllliii teminatla mücehhez esaslara 
bide bildirilmi§tir. Mütabit bu zevattan müteşekil komisyon dün f5 11 müstenit değildir. 
muayyen ıamane kadar inşaati sabah Beldiye iktisat müdürünün ~ 0 

bitirmezse teşrinevvelin birinden odaaında bir ictima yaparak ll ~nlft\l1f& Ebeveynin çocuk üzerindeki 

b k b h 
terkosun •ekli idarsi hakkında hakları, yalnız (vesayet hakkı ) 

iti aren geçece e er gün için .,. (Askerin Yemini) d f h kk 
50 11

.ra tazmı·nat verecektı·r. son kararını vermiştir. Komis- F k 1 ır, tasarru a ı değil. Roma-rans.zca ııözlü 'c şar · ılı fi m. 

T D Yon terkosun Belediyeye mülhak da baba~arın pek miifrit hakları 
amirat bitirilirse arülbedayi Q p E R A d 

l tearinevvelde, aksi taktirde bir bütçe ile bir meclisi idare varB ı: l b b k 
..- tarafından idare edilmesinin da- un ar, u a lara istinaden 

onuna doğru açılacaktır. Dün- Sineması yeni me\'siminin ilk pı ogra· kl ld l 
ha doğru olacağına muv::lfık nıı ,.c temacaıTeranı büyük bir teessür çocu arını ö ürürler, satar ar 

den itibaren prov:ılara başlan- görmi:ştür. Komisyonun bu ka- \'e heyecan lç7nde bırakan emsalsiz bir velhasıl a!elade bir mal kullanır 
mı,tır. rarı yakında açilacak olan Şehir fılmdır. Fiııtlarımıı. ikinci 30 Birinci \c gibi tasarruf edebtlirlerdi... Ba-

Yankesiciler 
faaliyette 

Gazetemiz muharrirlerinden 
Osman Cemal Bey evvelki ak
şam Beyazıttan tramvaya biner· 
ken kaşla göz arasın da yanke· 
siciler cebinden on beş lirasım 
çalmışlardır. Polis yankesiciyi 
şiddetle aramaktadır. 

ficaret odası umumi 
kAtlbl 

Bir aydanberi mezun bulunan 
ticaret odası umumi katibi Veh
bi Beyin dan metuniyeti bitmiş 
olduğundan yarından itibaren 
vazifesine başhyacaktır. · 

Meclisinde de müzakere edile- ha' kon ~O • 1 Iu•usr 75 kuruştur; banın vesayeti, bizzat çocuğu o 

rek kati şeklini alacakhr. !b hak ve menfaatlerile mahdut ol· 

Türk tarihi tetkik 
cemiyet fetlmaları 

Türk tarihi tetkik cemiyeti 
umumi heyeti dUn öğleden sonra 
Yusuf Akçora Beyin riyasetinde 
toplanmıştır. 

Toplantıda yazılacak olan 
0 Türk tarihinin ana hatları,, ki
tabının programı etrafında mü
zakere cereyan etmiş, tarihin 
muhtelif fasılannı yazmak üzere 
vazife ulan zatlRr mesai şekilleri 
hakkında görüşmüşlerdir. lbzari 
mahiyete olan toplantı saat 
on dörtten on yediye kadar 
sürmüşttir. 

Dün akşam 

Sinemasının iraesine başladığı 

UH~~OUHlı fl6f HiM 
Fransızca sözlü ve . şarkılı fil

minde büyük artist 

Elı71l'e PG~eeco 
Ş:ıyanı hayret tıırzı temsili ile sine
mada tiyatrodan daha mükemmel ol· 
duğunu ıı;östermiştir. Fiatlarımız : 2 
inci b:ılkon 35·Biıinci mevki ve bal· 

mak lazım gelir : Çocuğun, uzvi 
ve ab!tıki varlığına faydalı olan 
şeyler haricinde babanın biç bir 
salahiyeti olamaz. 

Bu itibarla babanın, evladını 

ölüme veya köleliğe mahkum 
etmek gibi müfrit hakları yok
tur. Romada böyle bir hakkın 
mevcut olması baba vesayetinin 
hulrnkile, siyasi vesayet bukul~u
nun tedabülünden mütevvelittir. 

Beşeri bir varhk, ancak cemi
yetin menfaati mevzu bahsol
duğu zaman hayatından veya 

kon 55 · hususr foıöy 80 Kr. hfirriyetinden mahrum edilebilir. 

,11'7ı...------------.. Halbuki baba, cemiyeti degil, 
bizzat çocuğu ve çocuğun irA· 

lüıumundan fazla müdah•1 

memelidir. 
Çocuklar, aileden alıP 

lete vermek davasını güdtO 
zariyenin münasebetsizliğ', 
nm ve çocuğun mütekabil 
yetleri mülahaza edilmeklt 
çok anlaşılır: Türlü zabıııt1 

k:ırnında taşıdığı, tehlike! 
istirap!ar içinde doğu'. 
uğrunda tazeliğini, sihb•tı0• 
belki de bayatını feda etti. 
vavru anasının değilse killl 
Şu cemiyet dediğimiz (A 
çocuğun zavallı aczine 
ana gibi ihtimam ve fed• 
hk gösterir ve bu 
onun kadar kendini unutab 
Tabiat, çocuğun ilk v~ şirİf 
kaynağmı, ananın sinesin' 
leştirmekle onun çocuğunu•.k 
sında hiçbir :kimsenin müll" 
edemiyeceği elle tutulur, . 
gorülür bir münasebet tefİ' 
mek istemiştir. Falcat bu 
ancak çocuk doğduktan 

kaynayıp fışlurdığını ve be0' 

rin yalnız bu çocuğa mi10 
olmayıp bila tefrik hükCı~ 
emir ve tensip edeceği aYo1 

taki bütün çocuklara tevsi 
mesi lazım geldiğini iddia e 
ve emzikli bir ana sıfatile 
dıoı bir hükümet memurU ~ 

J V\.I U" U~'Uf"lu-Lr ,_ _ _, -• 

tun) un o kadar vahşi "e 
bir düşüncesidir ki asla • 
namaz. 

Burada, analann, çocu 
emzirmiye mecbur olup 
dıkları hakkında Ruso'oo0 
çen asırda, ortaya attıi' 
mese!e ile karşalaşıyoruı. 
bu davayı yüksek bir be 
müdafaa etmiş ve kazaO 

Maamafib, ablak çocuğUJI 
tarafından emzirilmesi 
nı müdafaa ederken, 
bet, bu hususta pek le 
dekar görünmemekte ~e ~ 
Jikle ai!e hayatındaki ıo · 
sızlığm doğurduğu müfrilif 
hassasiyetlerile devamla ~ 
hayal faaliyetlerinin as' 
olan monden sınıflarda, • 0

' 

tünün çocuğa muzır ollt 
iddia etmektedir. Bereke ,1 
sin ki ahlak ve tababet ."

0
b'' 

anlaşabilirler: Ablak, bır 
menbaımn, bir ölüm k' 
haline gelmesini istiyeoıel-

11
, 

bat namına söz sövliyen t•1 
ise, kadının muktedir ot 
müddetçe çoçuğunu biıı• it 
:ıirmesmı ve kudreti 1118~ 
madığı takd~rde de rnill ~ 
vazişlerinden ve yonıldl' 
mez ihtimamlarından olJIJO ti 
rum etmemesini emredeO 
te muhalif bir harekette 

namaz. ,J' 
(DevaRI' ,,,..,,,, 

-·y;·~i""iik·-;~1ıtet 
binaları 

Y ., ... yd• 
Pendikte ve enıaO 

den yapılacak ilk oıelıte 
Çubuklu 6;% depolarıod• 
Jacak tamirat dün da~lll:ı. 
mence müteahhitlere ıb 
miştir. 



~Ey1nt 1932 

VAKIT'in TEF~iKASI: 5 ,.._ ____________ .._ _ _. ..... ______________ .._ ___________ _.~ _____ _. ______ ,._, ____ _ 
VAKiT 

Adil ortadan 
yere bekleyip 

kayboldu , Ahsen onu beyhude 
duruyordu, fakat nihayet ... 

._ kurtulacakaın .. 

.._ Şimdi bu ıözlerin faydası 
ralt.. Zaten konuımak beni fena· 
d'ftırıyor. Dinle: Vakit kaybetme 
d '-'tt.IJA.na gösterdiğim gibi kolum· 
,~ı ıneıini aç, içinden anahtarı ... 

...... Peki. .. 

.._ Sonra., ayak ucumdaki ka· 
S.ıctan . K . . d 8.§ağıya ın.. asayı aç, ıçm· 
o:lciler ayn ayrı torbalardadır •.. 
\' l~ı nasıl nakledecekıen et .. 
L 'tın ben ölünce belki mani O• 
t41t-l a.r ••• 

.._ Peki, peki, her ıeyi anla
~:. biliyorum, yalnız ıen yorul· 

Mecruh arkadatının acele ede· 
t~ dediklerini yaptığını hisaedi
)ordu .. Onun bu acelesi Ahseni 
~'ttlnun etmek içindi. Ahsen ko· 
~ndaki bileziğin açılması için ko· 

u uzattı .. 
Bir kaç saniye içinde Adil Ah

~llin kolundan küçük anahtarı 
' lllıı, masanın üstünde duran 
~ha. ile aşağıya imnitti. Ahsen 

'rtner merdivenlerde onun ayak 
~ini, &Jağıdaki kuanın açıldı· 
~llJ duydu •• Fakat biraz ıonra 

• ~l\IJ\ karanlığı bütün müfekkire 
ıını •&rdı.. Kendinden geçti. 

ett~u ı8Ygınlık ne kadar devam 
1 , Ilı •Yet on, on "Det dakika o
~cak ki Ahaen lambanın 1rene ea

lci Yerine getirildiğini ve kolunda· 
~i kayı§m Adil tarafından tekrar 
ijikiendğni duydu. 

Adil: 

t - Her fey oldu, İstediğini yap
rtn .. 
ı-_ - Peki, yalnız ıana bir teY da· 

IÖyJiyeceğim .• 

~ - Biraz bekle; dinlenmelisin .. 
~e~ hir ıaniye içinde tekrar gele· 
aıın ... 
...._ liayır, olmaz .•• 

d· ..._ Evet, evet.. Hele bir kere 
ll'lleıı .•• 

~Ah.en arkadqlannın çabucak 
~0:lttın yanına gittiğini görerek 
•ttl~lınak istedi. Büyük bir gay-

;:- ~dil, dedi.. Beni dinle!. 
'dıl.onu ititmemitti. lıitmek iı· 
~tl eıtııtti. Şüphesiz ki bir ıaniye 
~-tekrar gelecekti .. · 

~~cruh bekledi •. 
~tkül ve azaplı cehitlerle ko· 
\-~ . •Ya kalkması onu yoımUftu .• 
'l\ıden bq dömneleri, 8'Ö%lerini 
.\d~~h, ınüf ekkireıini dondurdu • 
' 

1
n görünmeaile zail olan h~ 

li., •il :teni baıtan Ahıeni iıtili et-

li 
ttt~ defa. darbe daha müthitti. 
~dhi ~ara.ret de artmııtı. Bazı 
~~ct.fkllr hayaller, kibuılarla 
)el\ hdele etmek için mütemadi· 
~ lı ~re~et ediyor, çırpınıyor ve 
~e-..~ hıtap dütünceye kadar 

--ıı ed" il h ıyordu .. 
'-. ıı. &reketleri eına.amda yara· 
Se d ~~ P&nıumanm yeri de hafif. 
dil ~~tiği için kan gelmif, bu 
ll~ rı Bey! biraz daha za.afa 

ti· lftı •. 
~ .. bl .. d 
.. ~ u det sonra, bu zaaf ona 
~I. ·~ ~· Hafifçe kendine gel· 
~hı .... ı ~l'iniaçtı. Odada kendini 

... 4, •1>.. 
Jorun etrafından dağı· 

lan hafif ziya içinde buldu. Ah· 
met Adili bu manzara arasnda 
sür'atle görrnüı olduğunu hatır -
ladı .. 

Acaba dostu giderkm aöyledi· 
ği gibi, tekrar gelmit miydi?. E
vet, hiç f üpheaiz gelmitti .. Amma 
Ahıeni uyurken görünce gitmif o
lacaktı. Fakat her halde tekrar ge· 
Iecekti. Esasen bugün kız kar • 
deıini gömen Ahmet Adil bir de 
Ahsenin başına gelen f eliketi gör 
dükten ıonra kötkte kendi odası· 
na çekilerek kemali ıükUn ile u· 
yuyamazdı .. 

Ve ••... dakikalar geçiyordu .• 
Bu dakikalar gittikçe mecruha u· 
zun geliyor, bitip tükenmiyen ha
tıralarla karııarak gidiyordu. 

Aynı zamanda büntitn vuzubile 
Adille konuttuklarrnı, çok kısa 
geçen bu mülakatın bütün tefer· 
rüatmı hatırlıyordu. 

Evvela Adili odasında görmek, 
davetine kendi felaketini bir ta· 
rafa bırakarak hemen icabet et
mesini öğrenmek memnuniyeti ..... 

Sonra apğrdaki kasada ıaklr 
altınları alması ... Kendi kendine: 

- Adil, dedi. Bana itaat etti, 
korktuğum gibi altınları alma· 
mak gibi bir inat göstermedi. He· 
men aldı ve çabucak gitti. O ka· 
dar çabuk gitti ki benim bu para· 
nın kendisine ne ıartla verilece· 
iine ait vuiyetimi bile dinleye • 
medi. 

Belki de e.ltmlan a~ğıdaki ka· 
pıdan kendi odasına nakil ile met 
gul olmuıtur. Fakat bu ameliye 
bir ıaat ıürmezya.. Beni.m yanı· 
ma beni öpmek için bile ıelme· 
meıine ıebep ne?. 

Belki de ona, buraya gelmeden 
evel, artık benim mevcut olmadı· 
ğımı, ölüme mahkUm olduğumu 
söylemiılerdir. 

Sesi bile titriyordu. Belki için
den ağlıyordu da benden gizle • 

Yeni şimendiferler 
Kilyoı - Irmak, Fevzi paıa ve 

Diyarıbekir batlannın İDfasını 
deruhte etmit olan lsviçre gru
bu mOm~ssillerinden M. Komp· 
mann dOn ıehrimize gelmiştir. 

Aldığımız malOmata göre ls
veç grubu ile tediyatın tecili ve 
yeni bir meıai proğramı tanzimi 
için maliye veklleti ile tirket 
milmeasilleri arasında başlamış 
olan müzakerat henüz neticelen
memittir. 

M. Kompmann bu mibakera· 
ta devam için birkaç gOne ka
dar Ankaraya gidecektir. 

Felemenk sefiri gitti 
Holanda sefiri M. Ketuvich 

Verscbuer mezunen memleketi· 
ne gitmiıtir. Sefirin avdetine 
kadar Baron de Douglas mas-
labatgDzar sıfatife sefaret itleri· 
ne bakacaktır. 

Yağlı tohumlar ve 
lsvlçre 

Isviçre hükumeti yağlı tohum
ların ithalini tahdit etmistir. 

mek iıtiyordu. ZavaUı Adiki· 
ğim !.. Ah, onun yüzünü görmiye, 
göze} gözlerini görmiye ne kadar 
ihtiyacım var .. Nasıl oldu da ha
la gelmedi.. Eğer ben onun yerin· 
de olsaydım kabil değil yanından 
ayrılamazdım. Son nefesin~ ka
dar yatağının batından bir yere 
gidemezdim. Sonuna kadar aabre
deyim ... 

Ahsen Bey elini uzatarak ma· 
sanın üstündeki zile butı. Bütün 
hizmetçilerin ve U§akların uyudu· 
ğu kö~kün derin sükUnu içinde 
zilin sesi tiddetli akiıler yaptı .. 
Kipısenin gelmediğini görerek, 
Ahsen Bey zile tekrar butı.. Bir 
müddet ıonra tekrar çaldı. Tekrar 
tekrar çaldığı halde hizmetçiler
den hiç biriıi relmiyordu. 

Bir kere daha ça!mak ii2ere i
ken odanın kapııı birdenbire açıl· 
di. lmıail ağa donile, terliklerile, 
korkak bir halde göründü .. 

:.-- Çağırdınız mı efendim?. 
- Ferit nerede? . 
- Efendim, Ferit bize ıizin o-

danızın yanında yatacafını aöyle
mitti amma orada yok. zm çaldı
ğınızı itilerek geldim. 

- Git Adil Beye hemen bura· 
ya gelmeıini söyle .• 

- Adil Bey mi?. Adil Bey bu· 
rada ôeiil ki efendim .. 

O sırada birdenbire içeriye gİ· 
rea Ferit lımaili iterek: 

- Ben içerde iken ıenin gel· 
mene lüzum yoktur, haydi git yat 
lrmail ağa ... 

Sonra Ahsen Beye dönerek: 
- Affedersiniz Beyefendi, bi· 

raz itim verdı da hemen geleme· 
dim ..• 

- Haydi git, Adil Beyin oda
sına... Eğer uyurıa, uyandır onu .. 

-· Nerede bulayım efendim, 
Adil Bey lstanbula gitmedi mi ya? 

- Adil gece yanar lıtanbula 
mı gitti?. Tren var mı ya?. 

(Devamı uar) 

Denizde bir ceset 
Dün sabah Fenerde denizde 

bir insan cesedi bulundu. Tefes
süh etmiş, b11cakları ve batı ko· 
parılmış bir erkek cesedi •.. 

Cesedi görenler kayıkçılar ol· 
muştur. Derhal polis karakoluna 
giderek haber vermiıler ve ce
set denizden çıkarılmıtbr. Yapı· 
lan tahkikat ve tetkikata göre 
cesedin üç dört aydanberi de· 
nizde bulunduğu anlatılmıthr. 
çıplaktır. Hilviyetini tesbit etmek 
için üzerinde hiçbir vesika bu
luoamamışbr. 

Cesedin, kaıaen denize düşen 
bir adama ait olması ihtimalinin 
kuvvetli olmasına rağmen bir ci
nayet olmasından da tüpbe edil
mekte ve tahkikat yapılmakta
dır. 

Dahiliye maballt 
daireler mftdllrll 
Bir müddettcnberi ıchrimizde 

bulunan dahiliye vekileti mahal· 
li idareler umum müdüril Sabri 
bey bugünkü trenle Aokaraya 
gidecektir. 

SaVlfa S 

Hi1 istiyanlıktan Müslümanlığa •• 
........ -, .. ····································································-··· ..... ··.......... = • 
Bir lngiliz kadını niçin 

Müslüman o m ş ! 
Bir Şehzadenin karısile macerası: Şeh
zade ihtiyar Amerika ı zengin genç .• 

-5-
Bütün harem halkı bu genç 

ve güzel kadının zehirlendiğini bi 
liyordu. Fakat h iç bir kimse bu 
11rrı ifıa edemedi. Çünkü padişa
hın zevcelerinden biri bu rakibe 
yi istemiyordu. Sırrı ifşa etmek, 
onu ifşa edenin batına ancak be
la getirirdi. Bunun neticesi o:arak 
hiçbir kimse, kızın validesi bile 
ağzını açmamıt ve mukadderata 
boyun iğmiftİ. . 

Umumi harpten sonra Türki • 
yede vukubulan inkılap bütün bu 
köhne itiyatlara nihayet verdi ,.e 
hepsini kökünden söküp alb. Fa· 
kat Türk inkılabına kadar saray 
hayatı bu tekilde devam etti. 
Türk prenseslerinden biri bana 
şu vak' ayı anlatmı§h: 

"Erkeklerimiz pek kıskançtır 
lar. Bir kimsenin bize gözle bak -
muma bile tahammül edemezler
di. Size birkaç sene evvel lstan -
bulda vukubulan bir hadiseyi nak 
ledeyim. 

'
4Zengin ve ihtiyarca bir şeb • 

zadenin, kendisine nispetle çok 
genç ve çok güzel bir karısı var -
dı. Günün birinde §ehzade kar111 
nın bir zenginle bir takım dolap
lar çevirdiğini anlar. Amerikalı 
zengin, Nevyorkun en maruf ai
lelerinden birine mensuptu ve 
lnanbulu bir mürebbiye ile birlik
te ziyaret ediyordu. 

Amerikalı zen&İn, ayni zaman 
da gençti de. Şehzadenin karısı 
ile onun tanışması, ıaraydaki bir 
Fransız mürebbiyesinin tavusu· 
tu sayesinde mümkün oldu. F ran
sız mürebbiye tehzadenin karı11· 
na ve kızlarına piyano dersleri 
veriyordu. 

ihtiyar kocuına nispetle son 
derece modern bir kadın olan 
genç zevce, 9ehzadenin kendin· 
den evvel aldığı bir kaç zevce ile 
birlikte idi. Genç kadın bu hayatı 
çekemiyordu. Harem hayatının 

yeknuakhğı onu sıktıkça ııkmak· 
ta idi. Genç kadın, Fransız müreb 
biye den iıtif ade etmek iıtemif, 

ye onu elde ederek birkaç kere o
nunla birlikte ıokağa çıkmıştı. 

Genç kadınla Fraıuız müreb· 
biyesinin arasındaki münasebet
ler günden aüne ıamimileıiyor ve 
bunun netic~i olarak mürebbiye 
hanımından aldığı hediyelerin ver 
diği cesaretle ona her türlü hiz • 
meli ifa ediyordu. Bir gün pren· 
ıeıle mürebbiye bir sinemaya 
girımitler, prenses Amerikalı gen 
ci orada ıörmüt ve aevitmiıti. 

iki genç mektuplatıyor ve fır 
ıat buldukça bulufuyorlardı. Mü • 
rebbiye mu mülakatları hazırla • 
makta idi. 

t:cesinde hakikat r.nla§ılır ve şeh· 
zadeye anlatılır. Şehzade köpürür 
ve ltarısından müthit bir intikam 
almıya karar verir. 

Prensin aldığı intikam, aon de· 
rece müthi~ti. Genç kadın, oda• 
sına hapıedilmi§ ve ondan sonra 
bir daha dünya yüzü görmemi9ti. 
Kendisi odasının küflü havaıı i· 
çinde damla damla ölecekti .. 

Bugün nrtık bu çeşit haremler 
tarihe malodldu. Ve Türkiyedc 
böyle lıir harem kalmadı. • • • ==m, 

Yukarda Londra ıoıyeteıinin 
halinden bahsetmiş, onun ben pelC 
aıktığmı, &osyete hayatmm riya
lanndan aon derece bıktığımı sö:Y, 
lemİ§tim. Artıl< bu hayatın biru 
da iç yüzünü göstereyim .. 

Hayatımın hiç unutmadığını 
bir hidiseıi, lıadora Doncan ile 
mülakatımdı. Kendiai dünyanın 

en meıhur rakkueıi idi. Bu 11 • 

rada henüz on yedi yatında idim. 
Civarında muhteıem bir evimiz 
vardı. Validemin her gece verdi· 
ği ziyafetlere devrin bütün kibar• 
ları ve me~hur adamlan devanı 
ediyordu. Evimiz Londra kibar ._ 
lal'ının toplanma yeri idi. Batka• 
ları da bizi taklide yelteniyor, fa• 
kat muvaffak olamıyorlardı. 

Validemin ıahaiyetindeki cazi
be o kadar kuvvetli idi ki, zevk • 
feri uymıyan, meslekleri birbiri· 
ni tutmıyan bir çok adamlar onun 
evindetoplanır ve validem bunla· 
rın hepsini en ahenkli surette ida• 
re ederdi .. 

Validemin evine devam eden • 
ler arasında henüz veliaht olan 
kral yedinci Edvard, Lord 
Çorçil, Gladiston, Ruıkin, o~car 
Vayld, ıair Surinburne ve Wil• 
laim Moriı bulunuyordu. 

Bu ziyafetlerin en belli bqh 
eğlencesi, muıiki idi. Validemin 
hüneri her:keai hayran bırakıyor• 
du. Çünkü kendiıi bütün ıoıyete
nin tanıdığı, dinlediği muıiki9i· 
nasları değil, henüz tarunmıyan 
genç ıan'atkirları bulur, bunlan 
tanımak için ziyafetlerine retirir· 
di. 

Onun aan'atkirr bulmakta ki 
İsabetini, herkea takdir ediyol'du. 
Onun hata ettiği görülmemiı ıibl 
idi. Validemin "keıfettiği,, bu 
san'atkarlar aruında ilemıümul 

ıöhret kazananlar vardır. Mesela 
Kublik, Kriıler ve Baklıam bun-
lar ara.undadır. 

Bütün dünya bu büyük ıan'at• 

Fakat şehzadenin diğer zevce· karların daha adım hile duyma .. 
leri bot durmamaktaydılar. Ken- dan, bunlar validemin evinde Zİ• 
dilerinden çok genç ve çok güzel yaf et ve resmi kabullerinde hazır 
olan prensesi gözden düıürmek, bulunuyor, ve iktidarlarile hüner
hatta onu saraydan uzaklaıtırmak lerile herkesi hayrete dütürüy

0
,.. 

onların ~a§lıca hedefi idi. . ı lardı. 
ihtiyar kadınlar, genç rakibe • . . . . 

ı · · k k '-- ""a çıkmuın •

1 

Valıdemın bu halıni hılen genç erınm sı ıı ıoKag . . 
dan ve bilhassa Fran11z mürebbi- hır heykeltraı hır gün ona müra• 

• · ef- ,-at etmesinden caat ederk onun nazarı dikkatini yesının ona r ıLK k . . . • 
·· helenerek onu takibe karar endı modellerınden bırıne ceJb-

!:~irler ve sadık adamlanndan etti. Bu bir Amerikalı kızdı .• Pa
birini bu ite memur ederler. Bir raaız, pulsuz, sefil ve açtı. 
müddet deyam eden takipler ne· (D~ oa"l 
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o 
Ala Geyik 

Fakir oduncunun 13 yatındaki 
oflu Erdoğan ve 15 yaşındaki gü
zel kızı Güner'in insan girmemiş 
dağlarda yalnız bir arkadaşları 

vardı •• 
- Alageyik ... 

Korkunç dağlarda yılan ıslık
ları çınlar, çakal ulumaları akis
ler yaparken Erdoğan korlmıa
dan gezerdi ... 

Hem neden korkacak?. Kendi
si bir kuş uçmaz demiyelim, fakat 
kervan geçmez dağda doğmuştu. 
Annesinin öldüğünü hiç hatırla
mıyordu. Babası.. Ah, o altın 
kıdpli babası her gün topladığı o
dunları köye götürür, orada biraz 
arpa ile değişir. oğlu ile kızım do
yururdu •. 

iki çocuğun günleri hep hu da
ğın dikenleri arasında geçer ve 
kart, tilki sesleri ile eğlenirlerdi. 

Bir gün dağın sessizliği içinde 
garip bir çığlık koptu. Erdoğan 
ile Güner, hiç işitmedikleri bu ses 
karşısında birbirlerine sokuldular. 
Çam ağacının gölgesine saklandı
lar •• 

Fakat garip ses yükseldikçe 
yükseliyordu. Bunun bir in.san se
si olmadığı muhakkaktı. Fakat 
"imdat,, istediği de ~ikardı. Er
dofan birdenbire ablasının yanın 
dan ayrddı: 

- Ben bu sesin geldiği tarafa 
gidiyorum .. 

- Kardeıim başına bir f eli.ket 
gelmesin .. Ben de beraber gele -. . ., 
yım mı •• 

- Haydi öyle ise ..• 
iki kardeş dağın yamacına gel

diler. Ses gittikçe yaklaııyor ve 
iki dağın arasında akisler yaparak 
yükseliyordu ... 
Erdoğan derhal sesin geldiği 

tarafı anladı ... 
- Karanlık derede .. Abla ka

ranlık derede ... 
Hakikaten karanlık derenin taş 

ları ara.sında iki hayvan gördüler. 
Bu hayvan ne idi?. Koskocaman 
dalları vardı .. Biri yatıyor, diğeri 
de ayakta, yatan hayvanı koklıya
rak acıklı acıklı bağrıyordu. 

iki küçük hiç korkmadan bu bil 
medikleri hayvanların yanına 
geldiler. Zira bu hayvanların ba
kııları çok mahzundu. Korkunç 
olmaktan ziyade keder içinde bu
lunduğunu gösteriyordu. 
Erdoğan hayvanın yamna gelin-

ce: 

- Gün aydın .. Dedi .• 
Ayakta duran mütemadiyen 

bağıran hayvan, ses çıkarmadı .. 
Yalnız Erdoğana yakJaıtı. Erdo
ğan korku içinde titremeğ ba,la· 
dı. Ne oluyordu?. Yoksa ümit et
mediği halde bu hayvanın bir fe
nalığına mı uğrayacaktı?. Hayır .• 
Hayvancağız Erdoğanın daha son 
ra kızkardeşinin ayağını yalıyor 
sonra mahzun mahzun yüzlerine 
bakıyordu .. 

• lf • 

Erdoğan dikkatle bakınca yer
de yatan hayvanın ölü olduğunu 
anladı. Biraz daha dikkatle ba
kınca ölünün bir yavru olduğunu 
da öğrendi. Demek bu hayvanın 

yavrusu ölmüştü ... 
Erdoğan çok iyi kalpli bir ço

coktur. Bu kederli zamanda,, is
mini bilmediği hayvanın aırtım 
oktadı. Onun yüzürtden öptü. 
Güner de korka korka Erdoğanm 
yaptıklarım tekrar etti. 

Bu tatlı ve candan gelen sev
gilerden sonra hayvanın gözlerin
den yaşlar aktı .• 

Yerde yatan yavrusuna bir ke
re bir kere daha baktı .. 

iki kız kardeti sırtım bindire
rek korkunç ve sarp yamaçlardan 
geçirdi ve kulübelerine götürdü. 
Küçüklerin tekrar ayaklarını ya
layarak ayrıldı Dağın sessizliği 

içinde kayboldu .. 

Alqam babalarından "Alage
yik,, olduğunu öğrendikleri o hay 
van hemen her gün Erdoğan ile 
Güner'in yanına gelir onlarla ge
zer, onları yalar, dağda uyuduk· 
lan zaman nevbetçilik eder vel
hasıl kendi yavrusu gibi bakardı. 

Çocukların canları sıkılınca 

sırtına binerek gezdirir.. , 
MASALCI 

Faydalı eğlerıceler 1 

VAKiT 

~111111111 Doğru sözler ııııııııı~ 
ff § Erken yabp erken kalkı- ~ 
'% nız. Fazla uyku kabiliyeti- § 
i oizi azaltır. j 
:§ § Çok ahbap bulmağa de· ~ 
~ ğil, az dost buJmağa çalışınız. ff 
~ § Şaka olarak dahi yalan ~ 
~ söylemeyiniz. ~ 
~ § Lazım olmadıkça bilgini- ~ 
~ zi sarfetmeyiniz. ~ 
~ § Verdiğiniz sözlerden ka· ~ 
'§ tiyyen dönmeyiniz. ~ 
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Meraklı şeyler · ' 

Hayvan hastanesi 
Amerika.. Kelimesini söyle

yince cmun altından bir merakla 
şey çıkacağı :nubakkaktır. işte 
hayvan hastanesi. Amerikalılar 
hayvanları çok sevdikleri için 
hayvanlara mahsus mükemmel 
Ye hususi hastaneler halta sa· 
natoryomlar açılmıtlır. Bunları& 
en mükemmeli Şilrago civarında 
Cakston'dadır. Bu hastaoe insan 
hastanelerinden bile mükemmeldir 

Bu hastanenin ameliyat salo· 
1>usacla bayt,rlar milyonerlerin 
•eVğtl1 ba7'l7ô111l•r9Wft "(cda•l COCT• 

ler. Kavga ederken gözü çıkmış 
köpeklere cam göz, boğuşurken 
kafasında ve derisindekı tüyleri 
dökülmüş köpeklere tüy takılır. 
Hele kemikleri sıyırırken dişle
rini kıran köpeklere hergün al· 
bn ve plihn diş yaptmlır. 

Buradaki su ve yemekler bi
zim bile ağzımızı sulandıracak 
kadar güzeldir. işte bir öğle ye
meği... Şeker kamışı şekerile ka
rıştırılmış ıütlü yumurta... Ak
ıam yemeği, süt, kaymak ve un 
yemeği ... 

Yemek yiyemiyen liayvanlara 
zorla haplar yutturulur. Sinirli 
kediler köpeklerse iki üç gün aç 
bir halde bir odaya kapatılır. 
Sonra fare dolu olan bir odaya 
salıverilir. Sinirli hayvanlar fare· 
leri tuttukçe iyileıirmiş!.. Gece
leri de hayvanlara mahsus güzel 
fil~ler gösterilir ve eğlendirilir-
mış ••• 

Dikkat 

o 
Güzel ve gürbüz 
çocuk müsabakası 

Çocuk bir milletin istikabalidir. Müsabakamız nedi 
Çocuğu gürbüz olan milletlerin 
istikbali de kuvvetlidir .. 

Türk ailesinin ne samimi bir ar 
kadaşı olan (V AKIT) yarının 

kahramanlarını, iş adamlarını 
velhasıl Türk milletinin (ümit) • 
lerini bugünden tanıtmak istiyor. 
Bunun için açtığımız müsabakaya 
çocuğu olan her Türk ailesini da
vet ediyoruz .. 

• • • 
Her ailenin en büyük zevki 

yavrusudur. Bilhassa 5 yatından 
on yaşına kadar olan yavrular bül 
bül gibi cıvıldaıtıkça babalan, an
neleri, büyük babaları, büyük an
neleri ve bütün aile efradını neş
elendirer. Kederini dağıtır. 

* * * Kirpi yavrusunu, ah pamu -
ğum.. Diye aevennif.. Filhakika 
bizim için çok güzel olan yavru· 
muz bakalım hakikatte de güzel 
mi?. Herkes tarafından sevilir 
mi? 

Bu gayet tabii. ••.. Evladınız gü
zeldir. Bunun güzelliğini, gürbüz
lüğünü temin için ana ve baba 
gece ve gündüz çalıııyorsunu .• 

O halde sizin çocuğunuzun gü
zelliklerini bütün Türkiye, hatta 
dünya takdir etse, alkıtlasa mem
nun olmaz mısınız?. 

H•• ı..ı~ wn1tmnun ol raunu7.. 
Bunun için ne yapaca ınız?. 

Gayet basit .• Açtığımız müsabaka
ya çocuğunuzu da sokunuz. Bu si
zin için büyük bir külfet değildir. 

5 ile 1 O ya§ arasındaki kı 
erkek çocuklar arasında (gü 
lik ve gürbüzlük müsabaka•• 
çıyoruz .. 

Bu müsabakanın hakenıli 
memleketin en tanınmı' doktO 
rı, şahsiyetleri kabul etmiştir· 

Müsabakaya dahil olmak 
yenler evvela gazetemize fol 

raflarını göndereceklerdir. Sir 
devam edecek bu müsab 
gelecek fotoğraflar her gün 1 
temizde neıredilecek ve. g 

mizde ilan edeceğimiz günde 
sabakaya giren çocuklar da\'el 
dilecektir. Anneler ve ha 
hatta aileleri ile birlikte gelece} 
lan çocuklar, hakem heyeti 
fından seçilecektir. Güzel ve 
büzlükte en büyük numarayı 
nan çocuk Türkiyenin güzel 
gürbüz çocuğu olacaktır • 1' 
disine de ayrıca büyük bir nıii 
fat verilecektir. Müsabakaya 
renlere de ayrıca hediyeler t 

lecektir. 

Müsabaka şartlar 
1 - Kız ve erkek çocuklar 6 

10 yaş arasında olacaktır. 
2 - Müsabakaya dahil olatl 

güzel bir fotoğrafını göndere' 
tir. J .e 

3 - Vazın a dres gonaeruçv 
tir. 

4 - Müsabakanın müddeti 
aydır. 

Korkunçhokkabazhklaf" 

Kesik kafa nasıl konuşıı 
Hokkabazların marifetlerini 

ö~renmf!k isterseniz bu satırları 

maz. Çünkü seyirciler kart• 
ve uzakta oturmaktadırlar. H0 

kabaz bile uzakta bulunur. A 
nanın deliği bir baş geçeC 
kadar büyük ve etrafıoda bi~ÇI 
yakalar , dantelalar, püskul 
olduğundan delik hiç farke 
mez. Resme dikkatle bakınıı-

f 

Bilmece: l 

150 Knrle hedl)16 

vereceğiz 

Canlı oyuncakları yapınız 

Bu sayıfadaki müsabaka, 
yaıı, bilmece ve sair işler 
hakkında malumat almak, 
mektup yazmak ve yahut ko
nuşmak istiyorsanız doğrudan 
doğruya 

Çocuk aayıfası muharri 
rine müracaat ediniz. 

ıyı okuyunuz. işte bütün seyir
cileri meraka ve korkuya düşü
ren bir bile.. Konuşan kesik 
kafa •• 

Yeni bilmecemiz çok kol~Y~ 
Bu heceleri bir araya getıre ~ 
mekteplileri alakadar edeli 
cümle yapınız. ıet' 
17 . ıyor - Ey - açıl • lul - de" ~ 
lise - ler - mek - ve · ilk • tep • 

Yem yiyen gövercinler, gezen 
filler, tavşanlar yapmak isterse
niz bir karton alınız. iki kat ya
pınız. Resimde gördüğünüz gibi 
kurıun kalemle bir resim yapı
nız. Resmin üzerinden ve iki katı 

-t... 
birden makasla kesiniz. Ama 
bOkülmüş tarafa dokunmayınız. 

Bundan sonra hayvanlann baf· 
laraoı tutkal ile yapıştırmız. Bo
vunlarma da kordeli bailayınız. 

işte oyuncak tamam oldu. 
Yere korsanız hayvanm ayak

ta durduğunu görilrsünilz.. Eğer 
anlıyemadınızsa resimlere çok 
dikkat ediniz. 

Kart postal ve pul 
';!ı 1111111ıııııııııııııı Mtlbadele ııı1111111ıııı11ııııı~ 

etmek iatiyenlere ~ 
Vakıt bu haftadan itibaren § 

_ genç karileri arasında kart ~ 
~ postal ve pul mül-,adelesioe ~ 
~ tavassut ediyor. Kart postal g 
j ve pul mübadele etmek isti- ~ 
~ yenler (Çocuk sayıfası mubar- ~ 
~ ririne) adreslerini iÖnderme· ~ 
~ lidir. Gazetemizle neşredilecek § 
~ bu adresler sayesinde kısa ~ 
~ zamanda binlerce ahbap bu- \ 
\ lacak11nız. ~ 
lıuıııu 111111111111111111ııını111111ıııııı111111ıııııı111111ıııııı111 ııı uııııııı~ 

Hokkabaz küçük bir sahnededir. 
Biraz sonra sahnenin küçük per
desi açılır. Canlı bir kesik ka· 
fanın boşta asılı durduğu, likır-

dılar söyledıği, güldüğü, görülür. 
Seyirciler ne kadar dikkat et· 
seler bunun iç yüzünü aolıya-

mazlar. Halbuki bu resimde gör
düğünüz gibi sahnenin içinde 
45 derece imeyille konmuf donuk 
bir ayna vardır. Bu aynanın or· 
tasındaki yuvarlak delikte kafa 
bu'unur. 

Aynanın meyilli olduğu belli oı. 

de. rin - teş • ev - vel. 1 
Doğru halledenler arsfl~~ 

keşide edeceğimiz kur'ad• el 
kariimize şu hediyeleri vere 

~L ' Birinciye bir kol saati, ıır~e' 
beş kariimize mürekkepli k• ~I 
25 kariimiza birer kutu şe·~İ 
leme, 50 kariimize birer ~I 
lata ve 69 kariimize de . 
kart postal hediye edeceğ•I-,. 1 

Bilmecenin hal varak•1~,..,~ 
d .. derı P 

teşrinevvele ka ar g~~ ıeri 
lidir. Kazananların ısılOkO { 
teşrioevvel pazartesi giirı ,._'fi 
zetemizde ilin cdUe' 
(Kupon yoktur.) 
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Göz hekimi 
i~~ethur göz hekimi A. Beye bir 
u .. 1tar kadıncağız müracaat eder. 
oıler· . 1 d b . .. d'~. ının sene er en erı gorme-
ıgıni s.. l' k d . . . . 

e,ı oy ıyere te avıaını rıca 

•der. Doktor fevkalade çirkin bir 
d' ltn olına.kla beraber işinin ehli-
~· İhtiyar kadım tedaviye baş
"af;e ?u tedavi gün geçtikçe mu
h• tkıyete doğru yol alır. Hatta ,/t tün haatasırun gözünü bağlı-
llıt doktor: 

llQ.._ Gelecek hafta bugün gözü
,., ıdeki handı ben çıkararağım 
h 0 RÜn gözlerinizin görmeğe 
j~'~ığını hissedeceksiniz. 

VAKiT 

----~---

Savıfa 7 

Elli yaşını geçkin olan Raşit 

Beyi~ küçük bir metresi vardı. A
ra sıra onu ziyarete gider. Orada 
geçirdiği saatler zarfında beyaz 
saçlarına, bükük beline rağmen 

kendisini çok gençleşmiş sanırdı. 

Hatta bir gün bunu meteresine 
da açtı: 

- Bilir misin Samiye, ben ae-
nin yanında iken kendimi yirmi 
ya.ımda sanıyorum. 

Aşıkının gençleımek hevesini 
pek iyi bilen kadın: 

- Yirmi yaıında mı?. Dedi. .• 
Halbuki hiç de o kadar görümni• 
yorsun... ı~ 

>'iUc tı~ar kadın dünyanın en bü-
0 .. lliınetine tekrar nail olacağı 
~tiiıı Yanına kızım da alarak dok
~ l koıar, gözlerindeki bağı dok
~ 4.. kemali emniyetle sükünce 

- Aman Bey, uyuyamıyorum, uykunda s6ylenlp duruyorsun .. 
Kilo meselesi 

Refika Hanım 95 kilo geliyor
du. Kocası Numan Efendi ise an
cak 48 kilo idi. Onlan sokakta 
yayana görenler gülmekten kendi
lerini alamazlardı. 

- Ne yapayım, uyanık lken adama laf söyletiyor musun ? 

dıncağız sevincinden çıldırır: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l'ij "- Ah, görüyorum, işte sizi gö
d )orunı doktor, ah ne güzel a-
ri1~ınız siz doktor ... 
~ ıye çıldınnağa başlar, fakat 
~ ıt, anasının bu dünyanın en çir
~ tt adamına güzel dediğini du-

nca: 

r.-·.._ Anne, telaı etme.... Daha 
~0ıle · · · 1 d .... rın ıyı o mamı§. Sen doktoru 
egıl, rüya görüyorsun ... 

Uğursuzluk mu ? 
' kıı lii~etçi Sinan biraz canı sı

rı ~k hanımefendinin karşısı
a uıkild' 

ı. 

ıo:n? ~e ""-r, bir ıey mi oldu kı-

ta]c -- ~aYJr efendim, una me -
"' edıyorum. Acaba siz uğurlu, 
"ıursuz cfüi itikatlara inanır mı 
'Ilı•~? 
'- - Hayır, öyle şeylere inan • 

ın .. 
L - Çok iyi.. Salondaki aynayı 
qrdnn d a. 

lıtr aldatma usulü 
~Seınih bey, çıngıraklı bir saat 
lc..ı •ttı. Karısı onun pek erken 
di~~l"Ja ihtiyacı olmadığını bil
~ 1S~~ böyle bir saane neden lü 
~ lordüğünü anhyamıyordu. 
~ekinı saat aldığı akşam hiç de 
•Qlak anahtarını kurmamıştı. 
~Fakat ertesi sabah Semih Bey 
~ ~r kallanaz, saati alarak pen 
~in önüne geçti ve zilini çal-

ıya ba§ladı; karısı: 

Nezaket 
İsmail evin hem ahçısı, hem de 

uşağı idi. Bey dostlarından bazı
sına sık sık ziyafet verirken İs
mail hizmet ederdi. Onun bu hiz· 
metler sırasında bir çok gafları 
vardı. Beyefendi ikide bir bunla
rı tembih ederek tashihe kalkardı. 
Bir defa •smail dedi ki: 

- 1\,. "irin önünden çorba ta
bağını . .;:en sor: "Beyefendi 
bir daha arzu buyurur musunuz?,, 
diye bir anlayıver! 

İsmail bu tembihi unutmıyarak 
ilk ziyafette misafirlerden birinin 
çorba t~ağım kaldırırken: 

- ey:e endi bir daha isten mi? 
- Eline aağhk, çorba güzel ol-

mu9 ahçı bqı, bir daha versen 
fena olmaz ... 

- Guzel <>lur emme, galmadı 
k. ' ım .•.• 

Akıl - Fikir 
Doktor Nadi Bey çok eski ah

pabı, mektep arkadaıı Memdu
bun içkisinden daima tikayet e· 
der ... 

- Memduh, ne yapıyorsun, ya· 
hu, baksana bir de kendine?. 

Diyerek onu ikaza çalııırdı. Fa
kat dinleyen kim?. 

Bir gün yolda Memduhu ursa 
buca, Ail hoca, bu duvar senin bu 
duvar benim.. giderken görerek 
kolundan tuttu: 

- Memduh, dedi, bu giditle 
bir gün senin aklın rakı titesinin 
içinde boğulup gidecek. 

Memduh bir iki gegirdikten 
sonra: 

t~:- Aman bey, bu saati pence· 
~Önünde ne diye çalıyorsun? 

..,~ .. d~Ye sorunca Semih bey cevap 
ı: - Yok ben Nadi, imkanı yok 

'......._ l<onu komıu, eve telefon al boğulmaz.. Çünkü, ıişeyi dibine 

~ı.n diye.. __ ==k=a=d=a=r=d=e=v=i=ri=y=o=ru=m=.====== 

' -
._9'1 •""e, haydi d6veceksen döv, çUnkU biraz sonra dolap• 

••ttamerl de aş1racaaun • 

Dikkat 
Muallim efendi sınıfta çocukla

rın aldırıt etmediklerini, geveze
lik ettiklerini görünce duvardaki 
resimlere cetvelini uzatarak: 

- Çocuklar dikkat, şimdi size 

maymunu göstereceğim. Bana ba
kıniz ! 

- ismin tatma •• Peki kaç 
yaşındasın ? 

- Yetmltt Efendim •• 
- Evll mialn ? 
-Hay1r, henUz evll değilim 

Efendim •• 

Kumaş ve moda 
Galip arkaadtı Nedimle Beyoğ

lunda dolqıyorlardı. Bir kumaş 
mağazasının önünden geçerken 
Nedim duiıdu. Renk renk İpekli 
kuma§lardan birni göstererek: 

- Galip ıu ne güzel değil mi? 

- Evet ama bir aya kadar mo· 
dası geçecek. 

:__ Neden anladın 7 
- Evvelki gün bizim hanım, 

o kuma.ıtan dört metre kestirdi 
idi. 

Hırsız mı ? 
Salahattin ayya.ım biri idi. Her 

akşam dükkandan çıkar çıkmaz 
küçük meyhaneye uğrar, eski 
dostları bulur, onlarla karşı kar
şıya çakııtırır ve ancak gece yarı
sı eve gidebilirdi. 

O akşam gene üç beş arkadaşı 
ile atıştırdı, kafayı iyice tütsüledi. 
Amma saat on bire doğru arka
daılarından izin istedi. 

- Ne o, hayırola .. Böyle erken 
erken .. 

Diye dostları serzeniş ettiler .. 
Fakat Salahattin ısrar etti: 

- Dün akşam bizim eve hırsız 
girımiı. Onun için erken döneyim. 

Hepsi hayröele sordular: 
- Aman, eve hırsız mı girmiş. 

Sonra? 
- Sonrası, kan da hırsızı ben 

zannetmit, sesini çıkarmamı§. 

Molho yandı 
Davit iki ıenedenberi yatakta, 

bir türlü iyi olamıyordu. Esasen 
doktorlar ümidi kestikleri için oğ· 
lu Molho semtine bile uğramıyor, 
babasının gideceği yere bir an ev· 
vel gitmesini bekliyordu. Davit 
oğlunun bu intizarını boıa çıkar· 
madı. Bir gün ölüverdi. 

Ertesi günü Molho babaanın ya· 
tağı yanındaki kasayı açtı. Parala.. 
rı saydı. Bankadaki hesapları tet· 
kik etti. Nihayet eline bir de Bel
çika piyanko bileti geçti. O gün 
piyanko biletini alarak bankalara 

koıtu, tahkikat yaptı. Bir banka 
bu piyankÖ numaruile alakadar 
oldu. Belçikaya telgraf çekildi ve 
Molho bir gün telgrafın cevabını 

aldı: 

"Numaranın. iki sene evvel 200 
bin frank çıkmı§tır.,, 

Molho telgrafı alınca bankada
ki ahpabına koıtu: 

- Kuzum lzak efendi, 200 bin 
frank iki senede ne kadar faiz 
yetirir? 

lzak efendi hesap etti: 

- Bezin Molho, tam 20 bin 
frank ..• 

- Aman söyleme kuzum, de -
mek iki senede 20 bin frank kay· 
betmiş im. 

Bunu söyliyerek Molho düttü , 
bayıldı. 

Tuz ve şeker 
- Baba tuz, tuzlu sudan çıkar 

değil mi? ,, 

- Evet ... 

- Ya şeker? 

- O da şekerli sudan ... 

Refika hanını halinden ç.oK 
memnun değildi. Fakat ne yapa• 
bilirdi. Bu yaz zayıflamak için 
bir çok çarelere baş vurmıya karar 
verdi. idman yaptı, az yemek ye-
di ve Numan Efendiyi zorlıyarak 
Borgazadaaından bir odaya ta§ın· 
dılar •• 

Siz böyle ıişman bir kadının 
sayfiyeye ne ihtiyacı olacağını so· 
rar ve böyle bir nakil neticesinde 
büsbütün titmanlamıyacağmı sa
nıraımz. Halbuki Refika Hanımın 
niyeti sayfiyede deniz kenarında 
her gün denize girerek yorulmak, 
neticedehaftada bir kaç kilo bir
den inerek iki üç ayda föyle tığ 
gibi bir kadın olmaktı. idman, 
az yemek ve bol deniz banyosile 
kan ter içinde yüzmekten sonra 
geçenlerde kan koca lstanbula in· 
diler. Refika hanını ne kadar za
yıfladığmı merak ediyordu. Ko -
caıma yalvardı. Beyoğlunda bü
yük bir eczahaneye girdiler. Re· 
fika hamm tartılacaktı. 

95 kiloluk kadın treaziye çıktı. 
Ebre yukarıya doğru bir fırladı 

ve dayandı, kaldı ... 
- A .... Terazi iti emiyor, dedi .. 
Eczacı gülerek: 
- Efendim, terazimiz yüz kilo

dan fazla tartmaz, deyince Ref a• 
ka hanım az kaldı ağlıyacaktı • • 
Kocasına döndü: 

- Numan görüyor musun, tim
di ne olacak? .• 

Numan Efendi karısının haline 
gülerek: 

- Canım ehemmiyeti yok; iki 
defada tartılırsın. Sonra ikisini 
cemederiz, kaç kilo geldiğin an
laşılır ... ' 

Müşteri (Falcıya)- Herşeyi bildin ama cüzdanı çaldu dıüımı 
UatUmde metelik kalmadıQını bilemedin ... 
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Beyaz Kadın Ticareti 
"Boenüs ,, da zabıta gayet müsamahakardır - Kadın 

tacirleri : Çiçek bozuğu delikan1ının işi .. 
Yazan: ? Tefrika: 3 

- Bayrak f Hanla mı? 
- Evet kafilenin önünde Ar· 

3antin bayrağı vardı. . 

temin olunuyor. Diğer taraftan, 
hadise oluna polise tazminat ve· 
rilir. Böylece kefalet paraaı kay· 
nar gider. Bir an ıuatu sonra nefretle ba

ğırdı: Siguasının dumanını savurdu: 
- itte önde bayrak sokaklarda 

nümayit yapmanm sonu ... 

- Mitingle, tezahüratla it ba 
tarıldığını hiç gördünüz mü? Pat 
ronlar greve karııpulak kadınla
rı getirttiler. Böylece aan'at mah• 
voluyordu. Artık harp tMnamile 
ilan edilmiıti. Maryüs Lönuuın 
idares~ndeki ıennaye toplayıcı • 
Iar bir gece umumhanelel'i basa • 
n.k bütün pulak kadınlan kapı dı 
farı ettiler. Patronlar müaalehaya 
yana'1Jlak mecburiyetinde kal - ı 
'dılar. Arada çıkacak ibtiliflarm 
iki patron ve üç vasıtadan mü- ' 
rekkep bir feref heyeti taraf mdan 
halli kararlqbnldı. Bu heyet dört 
rey ekseriyetle Fransız umum -
hanelerinin yalnız F ramız malı 
kullanabileceklerine karar ver -
di. Artık umumhane sahipleri 
mağlup olmuılardı. Fakat kader· 
de rahat görmemek vannıf. Bu sı 1 

rada Boenoa Ayrea belediye mec
lisine ekseriyeti aosyaliat olan a • 
zalar İntihap edildi. Meclisin ilk 
iti umumhaneleri kapatmak oldu. 

Jak Laroz cigaruım yere ata· 
rak devam etti: 

- Sosyalist nazariyeler tatbik 
olunduğu va.kit serbest ticarete ha 
lel geliyor. 

Batka bir sigara yakarak dedi 
ki: 

- Bereket versin ki, evleri ka 
pabrken biribirinden uzak Ka • 
zitalara mmaade ediyorlardı. Fa· 
kat itten vaktile haber alan pat • 
ronlar ne kadar serbest apartı • 
man varsa evvelden tuttular. Bu 
defa hüküm tamamen ellerine geç 
mitti. işte onun için timdi Yako • 
bun emrine tabiiz. 

Jak Laroz biraz •ustu sonra 
tekrar söze başladı: 

- Y akob komisyon parası o
larak yüz pezo alır. Kazitada ça· 
1.qacak her kadın da ite hatlarken 
bin pezoluk bir kefalet venniye 
mecburdur. 

- Çok değil mi? 
- Doğru ... Bu bin pezo ile bir 

taraftan nizamla riayet edilme.si 

• 

Dedi. 
Yavat yavq yürüyorduk. Etra· 

fımızda adamlar acele acele gidi· 

"ArJantln,,ın bir bar kB•••lnde 
•arho' olan •rr•t kadını 

yorlardı. Bazan çok teli.tlı olan 
biri bize çarpıyordu. Hepsi müıta· 
cel bir randevuya giden adamlara 
benziyorlardı. Sordum: 

- Bunlar kop. kop. nere.,,_ st-
d iyor la r? • 

Jak Laroz alay edip etmediği· 
mi anlamak için yüzüme dikkatle 
baktı aonra sadece: 

- Nereye gidecekler Kazitaya ! 
Dedi. Hayrete dütmek aırası 

benimdi. inanmaz bir tavırla: 
- Hepsi mi? Hem bu telaıla? 
Dedim. Jak Laroz bana ateıli 

bir tavırla cevap verdi: 
- Ah dostum ah ... Siz Arjan· 

tinlileri daha tanımıyoraunuz. On-
ların damarlarında kan kaynar! 
' Ve her gün bu kanı kaynıyan 

adamlardan aldığı paraları hesap 
eder bir vaziyette ilave etti: 

iki Gülüşlü Kadın! 
Araen Lüpenin yeni bir macerası - 4 7 

'lµwuı: .Atods ~ 

- Adamlarım ,dedi, her tarafı 
tarassut ediyorlar. Yani, rahataız 
edilmemiz imkanı yok·. Bir saat 
içinde neler olmaz? Neler... De
ğil mi? Sonra, razı olursan bera
berce gideriz ... Otomobil 8.§ağıda 
bekliyor ... Bir tTene biner, uzakla
ra gideriz. Sen dansedersin, ol· 
maz mı? ... 

Valteka bir adım ilerledi. 
Klara tepeden tırnağa kadar 

titriyordu. Gözlerini ellerine in • 
dirdi. Zavallı kızın elleri zangır 
zangır titriyordu. Klara, bu alçak 
adamın kaJ'§ısında zaafını, korku· 
sunu göstermemek için büyük bir 
gayret aarfediyordu. iri Pol güldü 
ve sordu: 

- Korkuyorsun, değil mi? 
- Hayır! Ölümden korkmuyo-

nlftl• 

- Biliyorum. Fakat timdi o -
lacak ıeY,den korkuyorsun. 

' 1~ fUÜ:aı: la. 

Ki ara batını salladı: • S 
- Bir ıey olmıyacak. ,. ı ı ' 
Valteks ısrar etti: 

- Olacak! Hem gayet mühim 
bir §ey. Benim için en mühim o • 
lan bir ıey. Hatırlıyorsun değil 
mi? İlk defa aramızda olan feYİ 
elbet hatırlarım .. Beraber yaıadı· 
ğımız müddet içinde daima tek -
rar ettiğim feyi? .• Beni sevmiyor 
dun, hatta, benden nefret ediyor· 
dun diyebilirim. Lakin ben, kuv· 
vetimle sana hakim olurdu:n. 
Sen de nihayet, mecalsiz ve bitap 
kalır .• kendini bırakırdın .. Hatır -
lıyoraun değil mi? 

Valteks bir adım daha atarak 
yaklaıtı. Kle.ra e!Ierini ileri uza .. 
tarak divanda geri çekildi. 
teka acı acı güldü: 

- Mücadeleye hazırlanıyor • 
ıun ha!.. Eskiden olduğu gibi .. 

- Harikulade bir millet! 

-2-
(ielloclk \'lçeğl 

Büenos Ayresi inıa edenler ıeh
re verecekleri tekli düşünmek için 
kafa yormamıtlardır. Bütün so· 
kaklar düm düz ve müvazidir. 
Her yüz metrede bir, bir zaviyei 
kaime teıkil edecek surette biribi
rini keıerler. Böylece ıehrin man· 
zaruı yeknesak bir ıekil almıttır. 
insana bir çok miki.plarm munta· 
zam bir tarzda arz üzerine yerleı· 
tirilmit olduğu tesirini verir. So· 
kaklar iıimlerile veya numaralari· 
le tanılır. Gecenin birinde numara 
plakaları bir muzip trafından ka· 
riftmlıverse erteıi gün bu hep bi· 
ribirinin eıi olan mikaplar arasın· 
da gideceklerin yerleri bulmak i
ı ' bot yere taban tepenlerin man 
zarası çok gülünç bir hal alırdı. 
Şimdiye kadar kimse böyle bir ta· 
ka yapmatnıf. Ho§ her köıe batın· 
da bir polis noktası var. 

Herhalde Büenos Ayreı dahilin
de bir tenezzüh insan için eğlen· 
celi bir fey değildir. Onun için 
kahveye gidip Jak Laroz ile laf 

1ağı tercih ettim. 
Jak benden evvel gelmif, gayet 

.arif giyinmi§ fakat yüzü çiçek 
bozuğu bir delikanlı ile görüşü .. 
yordu. Beni görünce dedi ki: 

- Size dostum Şarloyu prezan· 
te ediyorum. 

Şarlo euratını asarak beni ae
lam ladı. Jak bu hali farkettiğimi 
görünce anlattı: 

- Batı biraz ııkıntıdadır. 
-Ya! 

- Evet, bugünkü vapurla bir 
kadın bekliyordu. Kadının evrakı 
tamamdı. Liman zabıtası da her 
türlü teıhilatı gösterir. 

Hakikatte Büenoı Ayres zabı· 
tası gayet müsamahakardır. Bir 
tek kusuru varsa insanın parmak· 
farını birer birer mürekkebe batı· 
rarak resmini alır. Böylece insan 
tehre girerken boyalı elle girmeğe 
mecbur kalıyor. Jak Laroz de· 
v.am etti: 

(Devamı ı·ar) 

Hot daha iyi .. Ben senin razı ol • 
manı zaten istemem .. Seni kucak· 
ladığım zaman, zorla olmasını 
tercih ederim. Ben ıana karşı o • 
lan izzeti nefsimi, erkeklik izze • 

ti nefsimi bırakalı çok oluyor .. 
Yahut .. Yahut .. 

Va1tekıin yüzü karmakarıtık 
oluyor, müthit bir mana alıyor • 
du. Feci bir halde, parmakları bi 
rer pençe halinde uzanıyor, genç 
kızın zayıf boynunu ııkıyor, ora -
dan can çekitir gibi çıkan sesler· 
den hoılanıyordu. 

Müthi, bir hamle ile Klara bu 
pençeden kendini kurtardı, divan 
dan atlıyarak, açık kalmrı çekme· 
lerden birisinde unutulmut bir ta. 
bancayı almak istedi. Fakat bu • 
na muvaffak olamadı, yandaki o
daya kaçıp kapısını üstüne kilit • 
)emek üzere iken Valtekain tek • 
rar pençesine düıtü ve müthi, 
pençe ıene gırtlağına yapı§h, ve 
derhal tiddetle nkmıya, onun mu· 
kavemetini kırmıya batladı. 

Klara, diz üıtü çökmüt, nere
deyae kendisini kaybedecekti. Za 
vatlı kız, bay1ldıktan sonra, Va1 • 

• 
Iran da 

İdhalatı kayıt altına 
almıya başladı ec 

Iran hükümeti Evlulün oo be· 
şinden itibaren meku'at, meşru· 
bat ve mensucata ait maddelerin 
Iran hududundan girmesini me· 
netmiştir. 

Iran hükumetinin vermiş oldu· 
ğu bu karara göre bira, §arap, 
şampanya, lıkör, konyak, v:ski, 
rum, cin, mastika, ile sair meş· 
rubah küuliye ve et konservesi, 
peynir, her nevi hayvani meldi· 
lat, şeker, tekerleme, pisküv;t, 
çikolata, reçel, turşular, meyve 
şurupları, konserveler, makarna, 
mensucattan pamuk ve ipekten 
mamul bilumum krepler, tafta-
lar, kadifeler ve bunlardan maa· 
da oyuncaklar, mutfak takımları, 
lüks eşya, sabunlar, deriler Ira
na birçok muameleden sonra gi· 
re bilecektir. 

Iran hükümeti bu kara.ra isti
nat ederek evvel! memlekette 
mevcut ve listeye dahil bulunan 
emteadan yeddinde olanların 

derhal hükumete bir beyanname 
vermelerini emretmiştir. 

Memleketteki bu maddeler 
satılıp bittikten sonra hariçten 
gelecek bu kabil emtealar için 
evveli hükumetten izin alınacak 
ve bundan sonra hilkfımetin teı· 
kil ettiği müesseseler tarafından 
satış muamelesi yapılacaktır. 

Iran hilkumetinin bu kararı 

şehrimizdeki birçok tüccarları 
alakadar etnıektedir. 

tlç eroin ka~akçısı 
Polis ikinci şube memurluğu· 

DUD Be,-•tl-ft CIQ bW CT~ 

kaçakçı şebekesi meydana çı
kardığını, tahkikat yapılmakta 
olduğunu yazmıfhk. 

Polis bu husustaki tahkikatı 

ikmal etmiş ve üzerlerinde eroin 
bulunan Muço, Aleksandır, Va
rington ve Y osef isminde üç 
kaçakçıyı dlin adlilfeye teslim 
etmiştir. 

Sanayi mfifettlşl 
İzmir mtotakası sanayi müfet

tişlerinden Macit Bey şehrimiz 
sa~ayi mıntakası müfettişliğine 
tayin edilmiştir. Macit Bey yeni 
vazifesine başlamak Uzere dün 
şehrimize gelmiştir. 

teksin ne suretle hareket edeceği
ni biliyordu. Ve itte bayılıyordu .. 
Eriyor .. Bitiyordu ... 

Fakat tam bu eınada kapının 

zili çalmıştı. Valteka tazyikmı 

gevşetti, ba§ını çevirip baktı. Ka· 
pı içerden kilitli ve sürmeli idi. 
Kendilerini rahataız etmek imki· 
nı yoıktu. Hain, i!ine devam et • 
mek üzere tekrar Klaranın boynu 
nu sıkmıya baılıyacağı bir anda, 
pencere tarafından trak! .. diye kü 
çük bir seı duyuldu ve bir aydın· 
lık peyda oldu. Valtekt bunu gö· 
rünce §8.§ırdı ve mırıldandı: 

- 0 ... O .. Kabil değil! .• 
Bu bir rüya mı yoksa bir ha • 

yal miydi? Zira, pencere tarafın· 
da, ainema perdesi gibi bir §eyin 
üzerinde Raulün mütebessim si • 
ması görünüyordu. Bu, bir resim, 
bir fotoğraf filin değildi. Zira, 
sima gülüyor, hareket ediyor, ıan 
ki: 

- Evet, diyordu, benim. Hiç 
de geleceğimi ümit etmiyordunuz 
değil mi? Beni gördüğünüze mem 
nun olmadınız mı? Biraz gecik -

16 Evlül 19d 

Kari mektubu 

Belediyenin uaı~ 
dikkatine 

Pek muhterem EfendiD1· J 
ikamet etmekte bulund J 

Arnavutköyünde birinci 'ti 
istifan aparlımanının bir 
yalı, diğer tarafı ise knçtı~ 
kapısız bir arsadır. Burada 
tabakadan bir çok kiınselet 
çaklığmdan istifade ederek. 
tiyaçlarını gidermektedirlet: 
insanlara her ne kadar r 
bulundu isek de hiçbir tesiri 
madı. Nahiye müdiriyctioe 
arzı malumat eylediğimiz 
bu müracaatımız da bir 11 

vermedi. Bu yerden çıkan 
fün pek fenadır. Alikad 
nazarı dikkatini celbetıne~ 
tile gazetenizin kıymetli 
larma müracaat ediyorurıı 
dim. 

ArnavutkÖ~ 
A .• ~ 

Bir takas tek11~ 
Çekos1ovakya tacirleriod!' 

him bir kısmı hükiimetimiı' 
racaat ederek kuru meY~j 
zümle incire mukabil Türlf.~ 
şeker ithal etmek istedi 
bildirmitlerdi. Iktısat "e~J 
Çekoslovakya tacirlerioİll 
müracaatini ehemmiyetle 
"iikkate almış ve bu h 
tetkikat icrasına ihracat 
müdürü Cemal Beyi menılJ' 
miştir. 

Dün şehrimize gelen C 
B. derhal piyasanın tanınoı•f 
ker tacirleri ve şeker fab 
törlerile temas etmit b"'· 
sonra üzüm ve incir tacirler 
noktai nazarını dinJemiştit• 

Cema n. Iıwırın uzutn~ 
cir tacirlerinin de fikirJerioİ 
rak noktai nazarını tesbit e 
ten sona Ankarada lktııat, 
kiletioe bir rapor verecekt' 

Baytar milteha 
Ankara, 14 (A.A) - B 

mUesscselerimizi ve faaliye 
tetkik için memleketimize 
edilmiş olan doktor Hofrad 
lah, vazifesini ikmal etoıif 
raporunu vekilete vermiştit•. 
-;aileyb müesseselerin fı 
ve mücadele neticelerini 

nuniyete ıayan bulmuıtur· 

tim amma, kusura ba.kmafsl 
te geldim. 

Valteka gözlerini bu h• 
ayıra.mıyordu. Bu esnada 

bir anahtar seai ititildi. vd' 
Klarayı bırakarak doğrııl 
korkudan büyüyen gözlerlaı 
meye baktı. Bir an aonra. 
olduğu gibi yere düt üyor. 
çılıyor ve içeriye, sanki bit 
tiden evine dönen rahat bit 
haJile Raul giriyordu. .J. 

Raul, hiçbir feyden çe1'1_, 
den, guya orada kimse yo~ 
bi ıidip pencerenin yanın A 
nayı kapattı, döndü ve o ~ 

- Böyle, dedi, idanı ııı"J 
mu gibi vaziyetler .. ıma. ~ı' 
nun bu olacak ama, ıi111d1 

min ol ki tehlike yok. 
Sonra Klaraya döndü: 

G .. d"' .. -'*"'" - or un mu, yar~ tı 
Sözlerimi dinle.mezaen bO~~ 
Ben aana bir yere ~ıkın• ~1 

bih etmedim mi? Şüphe•~ı 
di sana mektup yazdı dd" 

ver bakalım. / 
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lstanbulda Gezintiler ----.. · .... --·-·-·-... ··· .. ··-·--··············· .. 
Beyazıtın üç meşhur adamı 

"-ksaraylı Mustafa - Aşık Şaban - Ufak paracı kadın!
lstanbulun bu meşhur tiplerini tanımaz mısınız ? 

~ 
~~ola Haıan Beyden, Oıkü· 
~)' lf f et Hanımdan, Eyüplü 
~etlen sonra Beyazıdın en 
L..-:C'll \'e gedikli tipleri timdi 
'dır· 
"-,~~Ylı Muıtafa, i.tık Şa· 
\' Paracı kadın .•.• 
~ \'hıı Üç tip, timdi, oranın, h~ 
~ her günkü canlı ıenliğidir. 
~ llcınız, tramvay yolundan 
lit,1. Mustafa ıökün etti, geliyor. 
''h:e her vakitki ıopası, bire 
~ ~ r vakitki teneke kutusq, 
~ ~luiunda her vakitki defter
~ ht iıtları, batı öne eğik, göz· 
\~de, kendi kendine bir ıey-

8- leııerek yaklaııyor. ,,,t taraftan Muıtaf aya bir il· 
~ ........ Mustafa merhaba! 

ıı-ı lrterhaba, merhaba, merha-

\Jı'-sanın ağzından cevap ola 
~~n bu üç merhaba, biribiri 
~leı: o kadar çabuk çıkar ki bu 
\ 1ftıeyi biribirlerile cemetae
~nl~ılacak tarzda ve adam 
' hır "merhaba,, ancak mey· 
" aelebilir. 
·rlllıt&f aya sol taraftan diğer bir 

t· 
, ~ - Muıtafa ne haber? 
~! 'her yok, haber yok, haber 

'~ İ\-. ••L ~,1-. naber yok,, ta tıpkı mer-
a) ark~İbi üçünü bir araya top· 
y~ \_-.ıcak bir "haber yok,, 

Çlql'll\ 

Mustaf .. 
l1a. •

1 
a ınut"iı kahve, ııgara 

tgı e ti -L! •d• ,A. .v 1 da]( r:v&&ııı ır. Alaç arın 
ı .. nd~·~ çBbr çiik

tözüne keatirditi cömertler· 
birine seslenir: 

~Ben kahve isterim, kahve, 
~ ! Nargile isterim, nargile, 
~ le, nargile ! 

~t&fanın kahvesile nargileıi 
1 ini artık zevkine, net' eıine 

'fi ~lmaz, öyle keyiflenir öyle 
d erıır kahkahalarile bütün 

' •rıı Çınlatır ve boyuna anla
' anlatır. Fakat ne anlatır, 

~lıYabilene aık olsun! 
~ ~ taf anın bütün aklı fikri he· 
~\dellıen kimin adam olup ki
~· ~Ilı olmıyacağındadır. Kah· 
~ 1 hır çeker ve gözüne kim ili

~1.tJnağile onu gösterir: 
U adam olmaz bu, bu adam 

~·bu, bu herif adam olmaz, 
,~bu herif adam olmaz, biİ

' l~ olmaz. O adam olmaz 
bılırim onu, o adam olmaz 

' ~ ~uataf anın (bu adam ol-
.) diye gösterdiği adam, 

't ~ ki, te.miz pak giyinmi,, 
r ,.,•bar tavırlı bir beyefendi 

'-lafa öyle teylere pek 
,.lı., ona kılık kıyafet falan 
.~~ ıelir. Yeterki kendiıine 

• •lller .. .. . d h 1 Yuz gosterın, o er a 
>,~rı candan bir doıt keıile· 
t·~•za sokulur ve derhal 

tl:: ltk: Ya ıizi, yahut yanınız· , 't da,ınızı bütün ahaliye 
~ !ı l'ek bağırır: \. 'i~ &dam olmaz bu, vallahi 

f 'd &dam olmaz, billahi bu 
\' •ın olmaz ! 
t.' fu efendi? · 
«lttı ... • • 
ol -.ısı amca mı, amca da 

~,~az, vallahi olmaz, billi· 

~iltifat eden bütün •a· 
'-~ı Uıtaf a için birer amca 

••zlar da y;ı birer F.min 

bey veya birer malmüdürüdür: 
- Emin Bey adam olmaz, val

lahi olmaz, billahi olmaz! Hah. 
hah, hah, hah! Malmüdürü adam 
olmaz, vallahi olmaz, billahi ol
maz ! Hah, hah, hah, hah ! 

Muıtaf anın dayağı da pek met
hurdur. Elindeki ıopaıile daima 
adam döver: 

- O adam olmaz herifi döv· 
düm gene! Bastım sopayı, baıtım 
sopayı! Dün gece gene vukuat yap 
mıttı, vukuat yapmıttı. Y aaaaa ...• 
Vukuat yapmıftı, çaldım sopayı, 

AkairayhMuatafa Atık Şaban 

çaldım ıopayı, çaldım sopayı! O 
adam olmaz o, o adam olmaz o, 
vallahi olmaz, billahi de olmaz! 

Galiba, Muıtafanın Fatma ha
nım iıminde bir de ıabık sevgilisi 
varmı,. Bazan ona bu ıabık ıev • 
giliyi ıorarlar. 

- Muıtafa Fatma Hanım ne 
yapıyor? 

- O adam olmaz o, o adam 
olmaz, valJahi olmaz, billahi ol· 
maz ! Dayak ister o, dayakl 

Bak sopaya, bak aopaya, bak 
aopaya 1 Onu ben d6-..eceiim, onu 
ben sopa ile döveceiim, atacağım 
ıopayı, atacağım ıopayı ! Hah, 
hah, hah, hah! 

- Mustafanın bir derdi de pa
radır. Sağdan soldan kendiıine gü 
lümsiyen oldu mu hemen baıtırı.r: 

- Para, para, para, para, para! 
- Ulan parayı ne yapacaksın 

Muıtafa? 
- Para, para, para, para, para! 
Muıtaf a Beyazıttaki ağaçların 

altında kahvesini, nargileıini iç • 
tikten ve biraz da mangır topla
dıktan ıonra kalkar, gözleri yer
de, batını iki tarafa sallı yarak Ak
ar ayın yolunu tutarken elinde sa
zile i.tık Şaban damlar. itık Şa
banın aııl iımi Debreli Salihtir. 
itık Şaban müstear namıdır. Dört 
telli küçük curaıile gayet kıvrak 
curcuna havaları ve çifte telli ça· 
lar evvela meydanın ortasına otu
rup ıazile umumi bir konıer ve
rir, ıonra gene sazını çalarak ve 
oynıyarak her maıayı ayrı ayrı do 
laııp parsasını toplar. itte, o da 
geldi. Hem çalmıya, hem söyleme· 
ğe batladı: 

Ali Beyin bahçesinde kum kaynar 
Kum kaynar 

Ali Beyin kaynanası çift oynar 
çift oynar 

Aklımı da aldın çili kız 
Canımı da aldın çili kız 
Afacana gelesin çili kız 
Bunu böyle bileıin çili kız! 

Arkasından bir Rize havası~ 
Kara deniz Ufağı, 
Yaman bağlar kuşağı 
Ha o kızın anaıı, 
Şimdi geçti aıağı ! 

Huy binam, huy çakırın kızı buy! 
Bunun arkasından bir de enfeı 

çifte telli, daha sonra bir elde tep 
si, bir elde saz ma~a masa gezin
ti ba§lar: 

- Oh, aşağıdan yavrum, ata· 
ğıdan ! Bey babacığım fakire hor 
bak.mayın, ve:-in Sabana gitmez 

~ 1 

yabana! Ramazana beş altı bir 
fey kaldı, hoşaf ınız bol olsun sev-, 
diğiniz de dul olsun! Şayet ufak 
paranız yoksa sayenizde kağıt 

para da kabul ederiz. Oh çifte tel 
lim iki kavrulmu§tur. Bey baha· 
cığım, Oooooh ! haydi bakalım, 
tara nara nay, tar laylay, tir lay 
lay, tiralay lay lay, lay liri liri liri 
lam! 

- Eyvallah delikanlılar, hota· 
fınız bol olıun, Şaban kölenize uç
lanın bakalım! Bir çifte kavrul
muş ta size yapayım! Beğenmez· 
seniz paranızı taahhütlü iade ede· 
rim. Malum a, çifte telli bu, yetmit 
iki damardan ıüzüle ıüzüle geli· 
yor, hotaf ınız bol olıun, ıevdiği
niz dul olıun ! 

Atık Şabanı ufak paracı kadın 
takip eder. Bu zavallı kııa boylu, 
daima güler yüzlü, sıcak kanlı, 

biraz meczupça ellilik bir muhacir 
kadıncağızdır. Zihnen o kadar 
dalgındır ki önüne yaklattıiı ma• 
aada kim var, kim yok, pek far
kında olmaz. Nerede bir iman 
gölgesi görıe ıokulur, Rumeli ti· 
vesile elni uzatır: 

- Yok mu uf ak paracığın ve
resin bana! Var mıdır ufak pa· 
ran vereıin bana! 

Veren verir, Yermiyen aurat e
der, bazıları da zavallı hatunca
ğıza takılır: 

- Ufak parayı ne yapacaksın, 
lira mı bozduracakıın? 

- Haha, lira ne gezer bende? 
- Yalan söyleme ıende lira 

çok, hem de altın lira! 
- Yok valli.h, olıaydı takar

dnn boynuma! 
- Sende çok altın vannıt di

yorlar! 
- Var idi ama, kaldı memle· 

kette! 
- Şimdi topladığın bu ufak 

paraalrı ne yapacaksın? 
- Alacağım ekmek! 
- Y alaaan ! Ekmek alm·ıyacak· 

ıın? 

- Ne alacağım ya? 
- Gelin olmak için ıaklıyacak-

mıt11n ! 

- Ha ha! Üyle ya! Gelin ola· 
cağım ya! Beni alacak Kimil ! 

- Hangi Kamil? 
- Acı çeımedeki Kamil ! 
- Kamil seni ıevmiyormut? 
- Sever! 
it bu raddeye gelince hatunca

ğızın ne!'esi ve gülmesi artar, e· 
lile konuttuğu ada.mm sırtını ııva
mıya ha,lar ve gene ıözü döndü
rüp dolattırıp ufak paraya geti· 
rir: 

- Yok mu vereıin ufak paracı· 
ğın bana! 
. - Ha ha lira hozduracağım, 
lıralar kaldı hep memlekette! 

İsterim ben §İnci ufak para! 
İ§te size Beyazıdın pazarola 

Hasan Beyinden, Üsküdarlı Saffet 
Hanımından ve Eyüplü Hidaye
tinden sonra üç meşhur tipi daha! . 
Bakalım bu üçten sonra daha ne
ler a;:öreceğiz? 

OSMAN CEMAL 
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Parasız memleketlerde 
turizm ve sermaye 

J 

Bir memlekete seyyahlar, kendi mem
leketlerinde görmedikleri şeyleri 

görmiye gelirler .. 
Türkiye otomo':>il ve TurinrT o 

kulübü, Türkiyeye seyyah celbi 
hakkında son günlerde vaki baıı 
neşriyata istinat ederek bize bu 
nokta<laki noktai nazarlarım bil· 
dirmiştir. eu ma'ômata göre 
lstanbulda turizmin inkişafı için, 
hayale kapılmadan, ilk yapıla
cak işler bugün taayyün etmiş

tir: 

Malum olduğu üzere seyyah 
celbeden memleketlerce turizm 
faaliyeti zamanımızda 11Actif,, ve 
''Reccptif,, olmak üzere iki kıs· 
ma ayrılmııhr. 

"T ouriıme actif,, in vazifesi 
turisti kendi memleketinde ve 
yahut bunların külliyetle uğra
dıkları ecnebi memleketlerde a
rayıp bulmak ve oralarda mer· 
kezler tcıisile muhtelif ve müte· 
nevvi aari propagandalar saye
sinde memlekete cclbctmektir. 
Bu hususta Tiirkiye Turing ve 
Otomobil kulübil kendisine ve
rilen vesaite nazaran ve ııiabe
ten Avrupadaki mümasil cemi
yetlerden pek çok fazla faaliyet 
ve muvaffakiyet göstermiftir. 
Fazla vesaitle o niabette mUte
zait it giSreceii tabiidir. 

'
1T ouriıme rcceptif,, e gelince 

buda manasından anlaşıldığı 
veçhile aeyyabı iyi kabul etmek 
hazırlamaia matuf oJaa dahili 
faaliyetleri ihtiva eder. Bu faa
liyetler bilfiil hDkümctler ve 
hük6metlerin muavenetlerile be
lediyeler, LTuring klöpler ve 
Syndicates dinitiativeler tara
fından idare olunur. Dünyada 
en mühim turizim teşekkülleri 
olan beynelmilel T uring klüpler 
ittihadı ile beynelmilel Otomobil 
klüpler ittihadı beynelmilel tu
rizimi teshil eden her vasıtayı 
istihsale çalışırlar. 

"Touriıme reccptif,, e yol ve 
konfor demektir. Turistler bu iki 
şarta haiz memleketlere kendi 
memleketlerin de g&rmedikleri 
şeyleri görmeğe gelirler. Bir 
memlekete gelecek seyyahın 
seyyahahnı üzülmeden, sinirlen· 
meden ikmal ve iyi intibalarla 
avdet etmesi Turizimin terakkisi 
için birinci şarttır, ve ilk kabul 
huduttaki gümrükten başlar. 

Oteller ve Seyyahlar 

Malumdur ki turist uğrağı olan 
memleketlerde her keseye göre 
oteller ve pansiyonlar ve bunla
rın her türlü teferruatını ve fiat
la nnı tesbit eden otel rebperleri 
vardır ve her smıf oteller dere· 
celcrine göre ikamet edilebilir 
bir haldedir. Halbuki bizim fi-
atları nisbeten çok yüksek ve 
belediyece tesbit edilmemiş olan 
birinci ve nihayet ikinci sınıf o
tellerimizden maadası pek müh
mel ve hatta bazıluı sükenaya 
elverişsiz bir vaziyettedir. Otu· 
racak bir oteli olmıyan Sivas gi
bi pek enteresan şehirlerimiz 
vardır. 

Bundan sonra şehrin ale'ômum 
nezafetile yiyecek içecek şeyle· 

rio cina ve fıat noktai nazarın· 

dan ş iddetli bir kontrol altında 
bulunması ve fikrimize göre alış 
ver i şte emniyeti selbeden pazar
lık mıulünün kaldırılması Jazımdır. 

Otellerimiz turizm malzememi
zi vasi mikyasta kullanmalıdırlar. 

lstanbul nakliye vasıtalarındaki 
yokularan laubalilikleri milli ter• 
biyemiz hakkında ecnebilere fe
na tesirler bırakmaktadır; bunun 
da ıı'abı polis ve belediyeye 
aittir. 

Camiler ve kuleler 

Şehrin ziyaret programına da
hil olan camilerimizle sair eıki 
ve mühim eserlerin mllhmel bir 
halde kalmaları kırık ve dökllk 
bir manzara arzetmeleri ve cami 
avlularını ot basması haysiyeti 
milliyemiz namına cidden tee.
süf olunacak bir haldir. Bugtin 
Ayasofya camiimiz bile bu va· 
ziyettedir. Ve bu imbat zengin 
medeniyetimiz namına mucibi 
hicaptir. Mühim asarı atikamn 
bakımı meselesi en evvel hallolu
nacak iılerdendir. 

Galata kulesi etrafının tanzimi 
ile kuleye bir aaanıör konulma
sı tali olmakla beraber iyi bir 
fikirdir, ve buraya edilecek mas
raf da varidatile karııla,ır. 

Malumdur ki bir memlekette 
turiıt kendi memleketinde gör· 
mediği ıeyleri görmek için gelir. 
lstanbula gelen bir Amerikalıyı 
asri büyiik binaları fabrikaları· 
mızı, göstermekle memnun ede
meyiz. Bu itibarla evveli eski 
kıyafetlerimizi tayin ve tesbit 
ederek bunlan gösterecek bir 
kıyafetbanemiz olması lazımdır. 
Bugün dUnyanın en aari millet· 
lerinin turizm için yapbkları pro
paganda asarının hepsinden mil
li kıyafetler, milll danslar gös• 
terilmektcdir. Bir ecnebi, meseli 
büyük madeni tcstisile ve süslü 
kıyafetile limonata salan seyyar 
bir satıcıyı yeni yapılan bOyük 
asri apartmanlanmızdan daha 
büyük bir zevk ve alaka ile te
maşa eder ve bunda medeniye
timize dokunacak biç bir şey 
yoktur. 

Turizme yarıya çak hiçbir ser• 
mayesi olmayan memleketlerin 
bu yeni altın madenine bütün 
kuvvetlerile sarılarak turizm akı
nını kendi memlaketlerine çevir• 
miye çalışhklarmı intibah ile gör
mez ve bundan dolayı arkada 
kalır isek çok yazıktır. 

Bu gibi şeylerin hazırlanması, 
tertibi belediyelerle turizm teş

kilatına aittir, ve büyük masrafa 
mütevakkıf değildir. Medeni gö
rüş, hüsnü niyet ve teşkilat me
selesidir. Fakat neticede hem 
milleti har:ce tanıtmak ve sev
dirmek, hem memlekete para 
sokmak itibarile siyasi ve iktı

sadi faydalar her tahminin fev
kindedir. 

Türk vicdanlı, Avrupa kafalı 
yeni iktısat ve~ilimizin bunu ta
mamen takdir ederek icraata 
mübremfsİ sırasına turizm faali
yetini koyacağına emniyetimi& 
vardır. 
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Şevket ile Süreyya yanyana yü

rüyorlardı. Mekteptenbcri arka
daş olan bu iki aenç, otuz yaşına 
henüz basmışlardı. Fakat Sürey
ya, Şevketten daha yaşlı görünü
yordu. Şevket, daima tem:z ve za
rif giyinir, kendi&ine itina ederdi. 
Süreyya ise, tır:::.ş olmağı bir an
garya telakki ettiği için sakal koy
vermişti. Esasen rcs~amdı. !~i der
bederliğe vur..ıyordu. 

Galatasarayın köşesini dönüp 
tc T okatliyana yaklao.ş::akları va
kit Süreyya, "ltaly=.n l:ah-;esi,, de
nilen şirin yeri !!Ö3terorek: 

- Şevket, cle:li, ~el ~:.ı::~c~a bi
rer biro. içelim. 

Fakat Şevket: 
- Aman, detli, sakın o t:ırafa 

doğru gitme! B:Iakis k:::rşı t:ıro.fa 
geçelim. Yukarıda Türl:uazcla o
turur, birer dcndurr.ı.ıa yeri::. 

Süreyya, Şevket ile berab~• kc.r
§ı kıı!dımnn geçerken sordu: 

- Bir mesele mi oldu? Gsne 
kad:n dal&:.vere!ii :mi? 

- Öyle ya. Ne olacak? 
- Anlat bakalım da ciinliyelim. 
- Madam ki istiyor~an dinle. 

Üç dört gün evvel, daha doğru:u 
üç dört aktaın evvel, lto.iyaa lmh
ve.sinc girdim. Oturdum. Bir bira 
ısmarladım ve yem taraftaki pa
sajdan gelen geçenleri seyre <lal
dım. Arfo::.:ndaki ma.s:ıdan bir ka
dın s~si duydum: 

- Hayır Süleyman, gitmiyeceh· 
ain ! diyordu. 

Dönüp baktım. Bilirsin ki bura
da paravanamsı yerler vardır. n~ 
nim masam, bunlardan birish1:n 
önünde idi. Arka tarafta ise ge· 
lirke:ı gözüme çnrpmamıt olan bir 
çift otu.-uy~rdu. Kadın yirmi bet, 
yirmi altı ya~larmda vardı. Pek 
fazla ~zk değildi ama, teraiz ve tc· 
mi:diği nisbetindc zarif giyinmif· 
ti. Oldukça güzeldi. Karıısında o
turan genç ise iri yan, sporcu, 
sarışın birisi idi. Gözleri ile, pen
cereden pasaja bakıyordu. O ta
rafa baktım. İsmi Süleyman old;,ı 
ğu anlatılan gence benzer iki spor· 
cu gen; ellerinde raketler olduğu 
halde, lo:cndisine i~aretler ediyor
lardı. Y anlannda, artist olduğu 
anlaşılan çok ~ık n güzel bir ka
dın vcrrdı. Birinci kadın tekrar 
etti: 

- Hayır Süleyman, gitme! 
Erkek omuzlarım silkti: 

ruyordu. Aradan bir müddet geç· 
fi. Kadının asabiyeti gittikçe artı
yordu. Böylece bir yirmi dakika 
kadar oturdu. Sonra birdenbire 
kalkarak pasaja bakan pcncerel'İ 
açtı ve asabi bir sesle hayhırdı: 

- Süleyman gel, gidiyorum. 
Eğilip bahtım. Süleymamn ar· 

kada~larile oturduklru-ı yer, beş 
on adım ilen:!e idi. Selrn~nm hay
kırııını duymakla, Süleyman b:ı:ı
nı bile kaldınn:mıı~tı. Se '.:na hız· 
la ba§ını içeri çekti, ve yandan, 
ağladığını gördüm. 

Artık dayanamadu:n. Kendi 
kendime onu le.elliye karar ver -
mİ§tim. Dofrusunu söyliycyir.ı, İ· 

ç:::ıde h~ç bir fena!d.: yoktu. Bir 
kırlının kıskançlığmC.:<:.n istifade 
etmeği 1-::endime yediremem. Ma
lum a, bilmem neden, kadınlar 

beni pek be~enirler. Bunun için 
oba galiba ki, kendimd~ ona hi· 
~:ıp etmek celaretini buldum: 

- Küçük hanım, ded~r.ı, tamş
:ı:Jadan sizinle görüştüğiin.~dcn do
byı be::ıi mn::ur gö:-ünüz, Fakat 
o kadar güzel, he.ril:ulade güzelsi
niz ki kendimi zaptedeme~im. Si· 
zin karşınızda duycluğ~xn hisleri, 
timdiye kadar hi~ bir k:ıdınm hu
zurunda duymadım. Sizi yemeğe 

davet etmeldiğime müsa:lde eder 
misiniz? 

Kadın hana döndü, haktı ve kı-
52\ca: 

-Hayır! 

Dedi. Kolay 
bırakmadım: 

kolay kendis!ni 

- Jsrr.r ebneme mütcade bu· 
yurunuz hanımefendi, dedim, hem 
böyle terkedi1menize de müsaade 
edemem. Sizin kadar güzel bir 
b.clm-

Ş i d d c t I c a~·~ğa l:aU:::m;tı. Gö:?:
leri dönmü~tü. Her halde e!inden 
bir kaza çıkacağır.ı zannediyor· 
dum. Bereket Tersin, o, kahT~den 
çılnp, Süleymanın üzerine atılana 
kac!ar, bir çok maniler vardı. Fa
kat iyisi mi, bu na da meydan ver· 
mc-: • • diye kolundan tuttum: 

- Ne yapıyorsunuz, dedim, sa· 
kın bir çılgınlık ... 

Fakat o anda, sanki yüzümde 
bir timıek çaktı. Kadın, tırrrak ! 
diye yüzüme bir tokat indirımitti. 

Ne olduğumu ıınhyamadım. Et· 
raftaki mualardan hep ayaja 
kalkmıtlardı. T okatm sesi her hal
de Süleyman tarafından da i~itil

r-
T A K v 1 M 

Cuma Cumartesi 

16 EylUI 17 Eylill 
15 Cemn.cvveı 15 Cema.evvel 

GllD do~u !\,4l 5.42 

Gün lıtı.tıı;ı ıs.ıs ı~.ltı 

Sııbab namazı 4,43 4,40 

Öğle namazı 12.09 12,08 

llcinc!J nnmnzı 15,40 IS,3'> 

Akçam namazı 18. ! !( 18,16 

Yatsı namazı 19,52 19.52 

tın.sak 4,00 4,01 

Yılın geçen ' 248 249 
günlen l 

Yılın kııt:ın l 117 116 
gUnlcı1 ' \. .J 
11AVA -- DUn su:&.ltlık az:ımt 2Z, n.s;;aı1 

18 dc:-cce olaro.k tc:ıblt edllm~Ur. Bugü.'"I 
rUz:;ılr ınUtehıı\"\il sUretle e::cı:ıcl: hııva clt
scrlyetle nçık olac:ılttır. 

1 RAOY() 

Eug3n 

lSTANtmı. - ıs <len 19 a l•:ı.dar Be<lla 
Rı7..'.I. y.;ı n ... ·1;:1s hanımların iştlrnkllc snz, 
10,30 d:ın 21 e kadar orkestra, 21 den 22 
ye kadar inC3s:ı.z 'o Ji:ll::a tınmmlarm J~U
ral>llc saz, 22 dC!l 23 e kaclnr grıunofon. 

VlYANA (ln7,2 m.) - 12,30 I<:onser -
lMO PlD.k - H,10 Plrık - 20,2~ Travtyata 
- 23,05 Konser. 
DÜKP.EŞ (:;!H,2 m.) - 13 Pl~k - H 

Pl~k - ıs Orkestm - 19,10 Ork•ııtra -
20,40 Ayd:ı opsreti. 

ROMA (441,2 m.) - l:;,30 Pl~lt - ıs,::o 

Kon"er - 20,1~ Pl~lt - 21,{5 l{onscr. 
OSL() (1071,4 m.) - 22,l~ Oda ınuslkl31 

- 23 Musaho.bc • 
140SI{OVA (1304 m.) - 1:5 Musiki -

17,ıo Yusıı.1 - ış,ıo Mu..'11:1 - :?ö,10 l1wıtkı. 
VARŞOVA (14ll m.) - 13,45 PlAk -

11,:lti Plfı:lt - 18 Mu:ı;C;i - 19,20 Dana -
21 Scnf:ı:ılk ltoru:cr - 23 :Ca:ıs. 
KÖNİGVÜSTERHAVZEN {163:5 r:ı.) -

2:?,16 Mustldll plycJ - 23,15 Bçrllnden nnltll 
- 24,50 Orkc.,tra konser. 

PAIUS (1725 m.) - 17 Kon:ıer - 10,10 
Kltablyat - 10,~ Uilsalı:ıbc - 20 Kcn!enuw 
- 21,:!!> lluıJkl - 21,40 Kronik - .21,4G 
Koruıe:-. 

Yar1n 

. 
1 

1 

ı··· .. ····-······················-·····-··-······: 
~ SPOR ! . .... _ ............................................. . 
Bugünkü müsa

bakalar 
{(adıköyunde Bulgar 
utletlerlle milsabaka

Beykozda kürek 
blrlnclllkleri 

Bugün spor c•hetile çok z"n · 
gin bir gündllr. Evvela Kadıkl). 
yünde Fener bahçe stachnda bey
nelmilel bir temas vardır. Bulgar 
atletlerile Türk atletleri karşıla· 
ştcaklardır. 

Bulgarlar dün· sabah şehrimi· 
ze gelmişler ve samimiyetle 
karşılanmışlardır. 

Kürek blrlnclliklerl 
Bundan 5onra jlı.inci mühim 

müsabaka Beyl<odadır. Senenin 
kürek birincilikleri mjaabakalan 
yapılacaktır. 

Evvelce bu mevzu llzerinde 
kulüplerle denizcilik heyeti ara· 
sıoda tiddetli bir ihti.Af olduğu· 
nu yazmıthk. 

Eu ihtilaf ıon g&ode halled;ı. 
mittir. 

Velken yarışları 
Bundan mada rr odada sene· 

nin üçüncü yelken yarışları ya· 
pılacak ve a~şam üzeri Moda 
gazinosunda üç yelken yarışma 
ait madalya ve mükafatlar da
ğıtılacaktır. 

Gayrı milttefll<lerln 

iskandaki sur 
mai münasebe 

bir tevkif 
Bir müddet evvel iskiO 

takip eden bazı kimaeleria 
mübadillerin dosyalarını 

alarak temlik muameleleri 
tırdıklarını yazmışhk. M 
müfettışliği tarafından bu b 
ta yapılmakta olan tahkikat 
safhasına gelmiş, Nazroi ~ 
minde bir memur tevkif ed 
tir. Eundan başka so'1 ilıİ, 
1arfında yeniden yirmi kiti 
vap edilmi~tir. Bunların arı 
birkaç da icadın vardır. Is 
edilenler kc:falete raptan 
bırakılmı~lardır. Tahkikat 
yakmda bitecektir. 

. Şehir haricind 
et kesilmes1 

Mecidiye köyü beledif' 
dudu dahiline ahndıktaD 

koyun kesilmesi menedihllİfı 
radaki dükklanlar kapa 
F al~at baza o giz i, gizli g; 
kesildiği haber alıodığıod'
bıtai belediye memurla 
teftiş1 er yapmaktadırlar. 

d:ıki kasaplar şebir hudud' 
ricinde et satmıya teşebbf 
miş!erse de şehre uzak ol 
için müşteri bulamamışlar 
suretle Mecidiye köy6 
l:u yaz akın eden ve koli 
altında et paket!erile 
müşterilere arlık tesadüf 
mez olmuştur. bugUnkii maçları 

Eugün Çukurbostan atadyo· 
munda gayn müttefik kulüpler Muğla tülilole 
ausında {U maçlar yapılacaktır: Muğla, 14 (A.A) - f.t tST ANilUL - 18 ~en 19,30 a kadar or

keıtr.:ı. 10,30 dan 21 • ltııd:ırt.nntıurt Rc!ll< 
Bey va arkadaflan, 21 dgn 22 ye k41ar O{· 
11.99\-.. 22 d<M> .-..,.k..... .. .... _____ ,_, 6~~-i~nköy Hitit birinci geçen seneki tütünlerin 

tatP< ara mr .-.., .. ,,_~......,..;;,a""---lteViöredmy~rut"' 
VlY.AN'A (517,:: m.) - ı:,::o l<aru::cr, 

14,45 plAk, konseri. 16,15 musiki, l7,30 kon 
ser, :o,ıo ply:ı.:ıo ı,onscrl, :ı lcon.::~r. 23,20 
mus1k1. 

BÜKREŞ (3!H,2 m) - 13 plAk. 14 p1Ak 
l8 konser, 19,10 ltonsu, 20,40 pl!l<. 21 rad
yo, 21,-t:S ııeı ve ~kı konseri. 

RO IA {441.2 m) - l.B,80 pi~. ıa,ao 
konser, 21,45 opera, "Mimi Plmon,. 

BUDAPEŞTE (::i50,5 m) - 10,1l5 kon· 
aer, 19,1:5 p!Ak, 20.40 salon orkestra, 23 kon 
ser, 24,30 çlgıın koıı3eri. 

OSLO (1071,4 r.ı) - 21 konser, 22,40 
mbahabc. 2::,45 dans. 

MOSKOVA (130ıi m) - l~ musiki, 17,10 
musiki, 18,10 musllci, 19,10 musll:l, 20,10 
mıalkl. 

VARŞOVA (1411 m) - 13,4~ pllk, 
H,35 pll'ı.k, l6,10 pıa.ıc, ı 7,05 plO.k, ıs halk 
kon.seri, 19,20 dans, 21 konser, 23,05 kon -
ser, 23,50 dans. 

KÖNlGVüSTER HAVZEN (1345 m) -
~ Berllnden naltfl, 23 spor, 23,20 dnn3. 

PARtS (17%5 m) - 17 koruıer, 20,10 mu 
Blkl, 21,40 haber, 21.45 konser, 22,30 dans. 

takırr.ı. 2 - Karagümrük ikinci yapan 4 kumpaoya vardıf• 
ta"ımı ile T elcirsaray birinci ta· lista 300- 400 bin okka 
kımı. 3 - Ediroekapı Mimaraİ· kalmışhr. 
nan muhteliti birinci takımile 

Necmiistikbal birinci taklmı. 
Bu maçlano netice!erini sonra 

ayrıcı yazac•ğlz. 

BORSA 
15 ErlDI 1932 - ---
Nukut (Sall•) 

Kurut 

20 t. J'ranlız 170- 1 Şllln Av. 28-

ı Sterlin ;41- ı Pezeta 17-

1 Dolar 212,- 1 Mark 50-

20 Liret !18- l Zolot.I 24-

Evvelki gece TlUfto gtl 
civarında ay tutulduğu içill 
atan 3 kiıi yakalanmış, üs 
deki tabancalar ahnmııtır. 

- § Sarıyeı~e Kilyos cadd 
oturan Recep de beı el 
attığı için yakalanmıfbı'. 

Hey gidi sulh' 
MarıiJya, 15 <A.A) -

- Ne var canım, dedi, Şefik 
çağırıyor. Gidip, pz.aajın nihaye· 
tindeki birahanede bir bira içip 
geleceğim. 

mit olacak ki, o da koıarak geli· l=::ıı:======::.c:======= 20 t. Belefka 820-
1 PCD&ö 

20 Ley 
32-
25-

ya fEhrinin bava taarrll 
karı• müdaf aasıoa ait ID-..J 
lar dün bntnn güo marer 
lainin huzurunda ve murDI· 
riyaseti alhnda cereyan e - Hayır, olmaz. Şefik çağırmı

yor. Seni çağıranın o şıllık artist 
'Olduğunu biliyorum. Gitme Allah 
aıkr.ıa pek 1'...ıskanıyorum. 

LiLin Süleym:ın, ayağ:ı kalk
mı§tı. Yanmdııki kadına: 

- Çocuksun, diyordu, Se!r.na ...• 
Çocuksun timdi geleceğim. Merak 
etme! Gülünç oluyorsun. 

Bunun üzerine genç çıktı, dön
dü, pasajden geçerek arkada§la· 
rının ve artistin yanına gitti. Ka
dın, kahvede kalmış olan Süley
manın yanındaki kadına garip ga· 
rip bakarak dudak büktü, ve git· 
tiler. 

Masada kalmıı olan ve isminin 
Selma olduğunu işittiğim kadın, 
Süleymanın karısı mı idi? Zannet
miyorum. Zira, bir kan koca ara· 
smda böyle bir kıskançlık hadisesi 
nadirdir. Herhalde biribirlerile 
metru olmıyan bir tarzda yatı· 
yorlardı. Şimdi Selmanın profili
ni görüyordum. Dudaktan asabi· 
yetten tirtlr titriyordu. ince küçük 
ellerinin parmaklarile masaya ,,.. 

yordu. Doğrusunu istersen bir i-
kinci rezalet çıkmasından korku
yordum. İyisi mi, dedim, ve uı;ul· 
cacık, karııa,ahktan istifade ede· 
rek sıvı~tım. 

O akıam, ıece yarışma doğru, 

Arnavutköyüne gitmiıtim. Go:ızi

noya girdim. Bahçe tarafına çık· 

tzım. Orada, bir kameriyede, Sü

leyman ile Selma, biribirlerine :;a

rdmıı, olmuyorlardı. Netice itiba· 

rile demek, arzu ettiğim ıey ha

sıl olmuıtu. Lakin, emin ol canım, 
tokatm tiddetini hali yüzümde 
hissediyorum. Şimdi niçin ltalyan 
kahveaine gitmek istemediğimi 
anladın ya! 

U_,. .. ıt,..._lalWlllll•IL-S"_IH.........,.111111UIU il 

Nışaıı merasimi 
Merhum biobaıı Mehrret Ali 

beyin kerimesi Me~Ahat hanım 

efendi ile Cumhuriyet refikimizin 
idare er~lnından Mehmet Deı viş 
beyin niıan meras:mi dün Meh
met Dervit beyin Şişlideki evin· 
de yapalmıtbr. Yeni JUVaya sa· 
act.tler dilen., 

lrandal{i milli ban
ka ve bükiimet 
Bağdattan Taymis gazetesine 

verilen ma'ümala göre Iran hü 
kümeti ile "milli baoka,. arasın-
da ço~ mühir.ı ihtilMlar tahad
düs etm'ştir. Milli banka Alman
lar tarafından idare olunmakta· 
dır. Alman haberlere nazaran 
Iran hükumeti milli banka me
murlarından birinin tevkifi için 
müzekkere çıkarmış, zabıta bu 
memuru aramış ise de bulama
mış ve onun lran haricin•' çıktı
ğını anlamıştır. E'unun fizcrine 
lrao hukümeti, diğer Alman me· 
morların hamil oldukları pasa
portları ip!al etm·ıtir. 

"Bağdat Times,, gazetesi ha-
diseyi mufassal bir surette me\'• 
zuu bahsederek bu }·üzden Al
manyanm Irandaki nüfuz ve mev· 
kiinin şiddetle sarsılacağını, Al· 
manyanın lrandaki il\tıseıdi nü
fuzunun sademeye uğrıyacağmı 
yazmaktadır. 

20 Drahmi 26.50 20 Dinar 70-
20 ~re 243- ı Çervoııeç 
20 Leva 27- 1 AJtuı <ı26-

1 Florin 85- ı Mccldlye 38-
20 Kuron Çek 121- 1 Banknot 23:'-

Çek flaUarı (kep. -· 16) 

Parls 12.06 Prağ 1 :5 9' 
Londm ;as.- Viyana 3.9875 
Ne, York 04728 'fadrit 5 86:'3 
Miltlno 9.2'?~0 Berlln 1.9800 
BrUkseı 3.409' Varşova UIM 
AUna 7602 Pqtc 8 5tQS 
Cenevre 2 44S7 Bükre~ 79 61 

Sotyn 66.177 Belgrııt 80.:'<4 . sterdam 1.1775 1 Moskovc 1088. 

Esham 

17 Eankaaı 9.''0 1 Tc:-kos 28-
Anado~u JQ,~O Çimento Ar. 9.W 
Jıejl 4.SO ' ünyon Dey. ~IPO 

şı ... Hcyrlye 1450 1 Şar1ı Dey. 250 
Tramvay 46 ! ~ lya 2-
U. Sigorta 112 Şar' 95-
- ' :TI0:1tl 21.:'5 Tele ton 155S 

istikrazlar Tahviller 
--
lst. d:ıhllt 96.50 Elektrik 
Şark D.yollan 4.50 Tramvay 4 9: 
D.Muvahhlde !i~. TUnel 1850 

GUmrUkler ı;ıo Rıh tun 18 

Saydl mahl 4'.!0 Anadolu l 33.80 

Bağdat 450 Anadolu 11 33.80 
Askeriye A. UUmes .. ııı 33.40 

Bu hadisenin Almanya kadar 
logi!tere menafiioi de zarara uğ
ratması beklenmektedir. Çünkü 1 
lngilizler de milli banka ile a!i· 
kadardırlar. ._ _______________ • 

icra ve lf Uls kall 
tatbikatı 

Ankara, 14 (A.A) lcr• 
las kaoununun tatbik 
da:r nizamname devlet 
tetkik ve baıvekilete 
o!uomuştur. 

MUthlş bir şlm"O 
kazası: 50 teıeff 

yaralı 

Oran, 15 (A.A) -
Ecranger'e menıup 510 it 
neferi nakletmekte olao :r 
Tıeır.cen mmtakasıoda 
değe yuvarlanm11tır. 

ilk haberlere g3re SO 
80 yarah vard1r. 

Kazanın ıoo zamao1't 
ğan yağmurlar yOı&ndell 
vukua ge'en çökünt&deD 
lit oldu&u zamao~unmak 
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lstanbul Yüksek iktisat 
•e Ticaret Mektebi MtıdtlrlOğUnden 

~ 1 - Keyıt ve kabul muamelesi 1 Eylul 932 de başhyacak ve 
Q Eyl6l akşamına kadar devam edecektir. 
la 2 - Kayıt için cumartesi, pazartesi perıembe günleri sabah· 

18~• ıaat ondan akıamlan saat on yediye kadar mektep müdür· 
i'Gne müracaat olunacakbr. 
3 - Mektebin (YOkıck iktisat ve Ticaret k11mma) 

. A - Bakalorya imtibanlanna tabi tam devreli lise mezunla
~·. bu derecede olduğu bOkfimetçe munddak ve bakaloryaya 
bı ecnebi liselerinden ıahadetnameleri olanlar • 
B - Darülfünun faknltelerinden ve Yüksek mekteplerden me· 
~ olanlar ile bu mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen 
teleıceklerin enelce girdikleri mekteplere her halde lise mezunu 
0'-rak kaydedilmif olmalan ıarttır. 

D - Bu kısma muadil Ecnebi yüksek ticaret mektepleri 
lrıezunlarile müdavimlerinden mukabil devrelere naklen alına· 
'-ldarın Türkçeden imtihan vermeleri metruttur. 

4 - Mektebin (Ticaret Lisesi kısmına) bakaloryaya tabi orta 
~ektcp mezunları alınacaktır. Eu kısma gireceklerin yaıları on 
eıten aşağı ve yirmi birden yukarı olmıyacaktır. 

1 ~ - Mektebin (Küçük Ticaret Kısmına) ilk mektepler meıun
d~tlle orta mekteplerin birinci, ikinci, Oçüncll sınıflarından tas
dcname ile gelecek olanlar. Bunların yaılarıda on ilçten atalı 

•e on sekizden yukan olmıyacaktır. 
Mektep nihari ve meccani olup tedrisat öğleye kadardır . 

l 7 - Kayıt ve kabul için aşağıdaki veaaikin müdiriyete bita
'9tb yazılacak bir istidanameye raptı icabeder. 
'-V caaik : 1 - Mektep ıahadetname ve ya hsdiknameıi 2 - Sıh· 
~ t Ye aıı raporlara. 3 - Hükumetçe musaddak · hüsnühal vara· 
~ Hüviyet cnzdanı. 5 - Üç kıt'a fotoğraf . (4ll4) 

lnkılAp Liseleri MildflrJUğUoden: 
~ Mektebimiz muallimlerinin 17 Eyhll Cumartesi günü mektep· 

bulunmaları rica olunur. 

Lerinın en 

büyük ı'azüesi 

nedir 

• 

Çocuklarını 

()lwalde d&rhal 

VE Tutumlu 

Muktesit 

Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

VAKiT 
Yeni Neıriyat 

Askeri Mecmua 
Eyliıl sayısı askerliğe ait dol· 

gun münderecatla çıkmışhr. ikin
ci Kosva muharebesi 1448 bak· 
kında binbaşı Necati Selim Be
yin bir tetkiki bu sayıya ilave 
olarak verilmektedır. Askeri 
mecmuanın tarih kısmının Eyliil 
sayısını da izzettin patanın Sa· 
karya meydan muharebesinde 
birinci grup isirrali eserini teıkil 
ediyor. Tavsiye ederiz. 

Demlryollar mecmuası 
Mesleki ve fenci bir mecmua 

olan Demiryollar mecmuauoın 
91 inci aayııı da intiıar etmittir. 
Münderecatını pek mükemmel 
ve şimeodiferciler için olduğu 
kadar teknik malumat sahibi 
olmak istiyenler ve ikbsatçtlar 
için faidelidir. Tavsiye ederiz. 

lstanbul Ticaret Müdiriyetin· 
den: 

Rehin üzerine ödünç para ve· 
renler hakkındaki nizamnameye 
tevfikan maq cüzdanı üzerine ö
dünç para vermek ıuretile icrayi 
aan' at etmek üzere kendisine me
zuniyet verilmiı olan Bahçekapı· 
da Şamlı Hanmda 17 numaralı 
yazıhaneyi kanuni ikametgah itti· 
haz etmif olan Selinikte doğmuf 
1293 tevellütlü Türk tebaasından 

Jak Alyon Efendi bu kerre müra· 
caatla yazıhanesini kapattığını be
yan ile teminatının iadesini talep 
ettiğinden yukarıda yazılı mua· 
meleden dolayı kendiıile her ne 
sur.etle olursa olsun alika ve ili· 
§İkleri olanlımn haklarını aramak 
üzere birer hafta fasıla ile yapıl· 
makta olan üç ilandan itibaren üç 
ay zarfında evrakı müıbite1erile 

mumaileyhe ve yahut dairemize 
müracaatları ve bu müddetin hi
tamından ıonra mevcut teminat 
akçesinin io.deıi cihetine gidilece· 
ği ve artık bu baptaki taleplerin 
mesmu olmıyacağı malOm olmak 
üzere nizamnamenin 15 inci mad
desine tevfikan keyfiyet ilin olu
nur. (4217) 

lstanbul Mabkemei Asliye Bi
rinci Ticaret dairesinden : latan· 
bul Belediyesi tarafından Emin· 
önünde Anadolu Hanında 6 No. 
da tüccardan Halil Fahri bey 
aleyhine 929· 97 dosya numara
sile ikame olunan alacak dava
sından dolayı ikametglhı meçhul 
bulunan müddeialeyh ilinen icra 
kılınan tebliğata rağmen tebliği 
muktezi evrakı tebellOğ edip 
cevap llyib111 vermediğinden 
hakkında bittalep gıyap karan 
verilerek tebliğ makamına kaim 
olmak Ozere gıyap kararnamesi 
mahkeme divanhanesine talik kı· 
hnmıı olduğundan mumaileyh 
tahkikat gOnü olmak Dzere ta· 
yin olunan 20-10-932 Pereembe 
günü saat 14 de mahkemeye 
gelmediği taktir~e tahkikata gı· 
yaben devam ed,Jeceği ilin olu· 
nur. (4244) 

Altıncı icra memur:uğundan: 
Bir devinden dollyı Sultan Ha
mam Servili hanınde 312-1 nu· 
marolu gömlekçi odasında tahtı 
hacze alınan glSmlek kumat ve 
saire tahtı hacze ahnmıı ve açık 
artırma ile furubtu 19 eylul 932 
tarihine müsadif pazartesi giloil 
saat 12 den 13 kadar mahalio
de furuht edileceğinden yevmi 
mezkQrda memurine mDracaat 
edilmesi ilin olunur efendim. 

(4233) 

Yedinci icra memurluğundan: 
Sabim asına karar verilen Gala· 
tada Mahmudiye caddesinde 29 

BiH n un ıı N lu dükk.lnda borçlu Sadık 

1 
Efendiye ait 1 adet berber kol
tuğu ve 1 ayna şehri halin 19cu 
günü mahalli mezkurde saat 12 
de hazır bulunacak memuru ta· 
rafından 11hlacajı ilin olunur. 

(4255) 

Savıfa 11 

Motine - Motör - fletrrık - Metre~i 
ı - ibzali sınıf tcdrisannı r tcfrii!l

C\'\•el I 932 de başlanacaktır. 

2 - Arnı tarihte DIESEL, rıtOTÔR· 
LER ve EU:KTRIK şubesi ile TELSiZ 
Tl!..T.GRAF şuhe~erl nde de tedrisata baş· 
!anacaktır. 

3 - mmektep mezunlan için lHZ:\• 
Rl sınıf nrdır. Bu sınıfı bitirenkr şubı· 
lerc girerler 

4 - Orta mektep mczunlan ile rııes· 
lek müntesipleri doğrudan doğı uyt mcs· 
!ek şube'crlnc alınırlar. Bu ~ubelerin 
müddeti birerden iki scıı edir 

5 - l\lektcp yal nı z ncbarfdir. 

6 - Taşı ada bu' unan makinistlere 
muhabere ile ders \'erılir. Kayda başlan· 

mı ştır. izahat veya kaydolmak için: Ga· 
latııda Çinili Rıhtım 1 ianı arkasında 

Sarap iskelesi sokağında klln mektep 
idaresine • ıfoto Han.. müracaat edil· 
melidir. 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Adapazarı·Hendek yolunun 0·907 ili 40-280 kilometreleri 
arasında ve muhtelif mahallerdeki kısım tamirata elli bin alta 
yfiz seksen iki lira on bir kuruşluk keşifnamesi ve ıartna• 
mesi mucibiııce Eylülün 28 inci çarşamba günn saat on beıte 
ihale edilmek üzere k8palı zarfla münakasaya konulmuşlar. Talip 
olanların mezkür tarihte 3800 lira lık muvakkat teminat mektubu 
veya banka makbuzu ile Kocaeli Viliyeti Daimi Encümenine ve 
ıartn•meıini görmek iıtiyenlerin Kocaeli kalemine encümea 
müracaatları. (4683) 

1 lstanbul Belediyesi llAnları 

Kadıköy Dairesinden: Uzun çayırda müterakim takriben 700 
araba ve kuyubaıında müterakim takriben 200 araba gübre ha· 
Jiae gelmit çöpler açık arthrma ile sahlacağmdan talip olanlann 
21·9-932 Çarşamba günü saat 15 de Daire Encümenine muraca-
atlar1 ilin olunur. (4868) ----

Üsküdar • Şile yolu üzerindeki ahşap Omerli k~prüsllntın ııs-
külere\.c enkazının satılması kapah zarfla müzayedeye konulmuı· 
tur. Talip olanlar f&rtname almak için her gün Levazım MDdftr. 
l0j11ae mOzayedeye girmek için de 37,5 liralık teminat makbuz 
•eya mektubu ile teklif mektuplaranı 6-10.932 Perıembıe günll 
saat on beşe kadar Daimi EDcümene vermelidirler. (4866) 

• 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
13213 numarala kanun mucibince ihracatına mukabil % 50 

itballt ıuretile yapılacak mübayaat listesidir. 

Nevi Miktan 
K1rmızı Tipo mOrekkebi 200 kilo 
Y eıil " " 250 " 
Kahve " 0 200 " 
Kumızı Lito " 100 " 
Kabvfl! " " 70 cA 

Kırmıza Otomatik 0 300 " 
y qil " " 500 •• 
Beyaz " " 100 " 
Sarı Valdız otomatik mllr~l<kebi 300 11 

Balada nevi ve miktarları yazıla eıya 24n/932 tarih ve 13215 
r.umaralı lfararnamenin 2,3,4 ncü maddelerinde yazıh ıerait da· 
iresinde kapalı :ıarf usulile mllbayaa olunacakhr. Taliplerin ıer .. 
iti anlamak için her gün ve teklif mektuplarile birlikte yüzde 
yedi buçuk teminatı muvakkate akçe!erini 26-9-932 pazartesi 
günO saat 14 buçuğa kadar Galatada Mübayaa komisyopuna 
vermeleri (4651> 

Zeyı 

Darotpaıa ortanıektebi ikinci 
ıın1fından aldığım tasdiknameyi 
zayı ettim Yen isini alacağımdan 
eskis.nin bllkmü yo'üur. 

329 Afif 

Dr. Hafız Cemal 
Oahlll Hastehkler MUtehasaıaı 

Cumadan maada be.r gQn 6ğl&den sonra 
saat 2,30 dan 6 • kadar lauuıbUlc1a. Olvaıı
yolunda 118 rıuınaratı huauat katı1nce1nde 
dablll hıuıtalıldan muayene ve ted&\'l edn. 
Telefon : latanbul (2.22.898). 

Büyük Tayyare Piyangosu 1 
S. fincU keşide 

11 Teşrinievvel 1932 dedir 

Hüyot ;~ramiye 1~1.1~1 liritlltr 
Ayrıca .· 25.000 15,000 10,000 Liralık 
Büyük ikramiyeler ve 20.000 Liralık 

Bir Mükafat Vardır. 
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r-==·v"''"''==•=== .. ~ i ~1-llllmJllllllDllllllllllllOOlllllllllB~B .. llBll~lllrlmlllOOllllmlOOml~liWllOOllll•lmllllilOOlll~~-WllMllilınnıl~OOlll~~l~lm~lllllmllllll•ll 
~ SRJ~l&ırn ııı ff-RADiU~\\ MUHTEREM VATANDASLARıMızıN ;6 HAKiKi ~' 
is KARADENız posTAsı ~~: ~O O O ı· N d·kk . ·~9 q q~ 

Sam• ı. VAKiT 

!! Erzurum il~ \ HA~JSVEÇ ceu~i ; azarı ı atıne 'i(RAoıuM Jt 
~~ vapuru p AZAR jj I Fabrikamızın küşadından beri bütün l_'ürkive' d~ nam ve eöhret kazanan ve muhterenı 
ii ~SüEyklü\ 5 . k .,d h H ~ halkımızın rağbetine mazhar olan HAKIKi RADIUMtıraş biçak'anmtzla memleketimizin 
:: glHl a şamı ır ecı en are- :: § . h . b . d h i ii ketle(Zonguldak, lnebolu, Sam·~!~ ı tıyacını ir kat aha temin etmek ve ar çten ge.en ecnebi tıraş bıçaklarına ihtivaÇ 
fi sun, Ordu, Giresun, Trabzon, H ~ hissettirmemek gayesUe bu kere büyük fedakarlıklar ihtiyar ederek Avrupadan veni 
iİ Snrmednet ved Rizket_) ye azimet ~~ ~ celbetmiş oldux-umuz en son s"stem makinelerlm"zle işe başlamı• olduXrumuzu muht~reıtl 
!! ve av e e ece ır. ~ :; 5 . . • Y 5 
H Faz!a tafsilAt için Sirkeci :: g halkımıza arzetmekle kesbı şeref eylerız • 
P yelken~i Hanındaki acentalı- ~~ IJ Jşbu HAKiKİ RAOIUM tıraş bıçakJarımız, terakkıyatı fenniyenin en son usulJerile yapıl"' 
H gına muracaat. Tel: 21515 :: ~] k ld d d k k" . h •• 1·· k d 1· dl HAKi.Kİ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ma ta o uğun an son erece es ın ve metın ve er turu usur an sa ım r. 

auncu Kolordu Satınaıma ! RADiUM t:raş bıçaklarımız piyasada bulunan ecnebi tıraş bıçakJanna bihakkin faik ve 
Komisyonu illnlar1 1 ay.ni zamand~ ehven o'dl!RqndAn rekabet asla kabul etmez. M~hterem vatandaıları 

Ankara yiyecek ambarına tes· ~ mız şayet bır defa HAKiKi RADIUM tıraş bıçaklarımızı ecnebı bıçaklarla mukayese 
lim edilmek üzere yirmi bin kilo ~ ederek tecrübe ederlerse her halde memnun kalacaklarına ve başka bıçak kulıanmı
bulgur kapalı zarf usulü ile mü- ; yarak HAKiKi RADIUM tırat bıçaklarımızı kendi menfaatleri nam na tercih edecek· 
nakasaya konulmuştur. ihalesi iJ; ferine ,imdiden kanflz. iıbu HAKiKi RADİUM braş bıçaklarımızın tanesi her yerde 5 
11· eylül· 932 cumartesi günü saat 
15te yapılacaktır. Şarştnamesini il kuruşa satılmaktadır. Artık 7~, 10, 12~ kuruıa satılan ecnebi tıraş bıçaklarına fazla fazla 
görmek için her gün komisyo· 1 para vererek mutazarrır olmamalarını muhterem halkım za tavsiye eyleriz. 
numuza, münakasaya iştirak için E=:iı-R AD • u M.. T ~ t h • Telefon: Beyoğlu 2878. 
vakti muayyeninden evvel An- 1 1 . 1 car e an es J Telgrat: Radium - lstanbul 
kara merkez satın alma komis 

yon una müracaat. ( 723) ( 4409) ııııııınımınııılllll lllllHlnılJlllllllmlllllllillllllll!llllllllllllllllllllMlll!llllnıuımııııınıııııınmmııııınııııı•~rmııını111111ıı1ımll!lllliımıfıi/'illJ!ill 

I:=,. - .. r.::G::~::::::H::::::::k:::,:::::::l:::::::::::::;ı , .... ,,111ıııı11111ı••lllllıı11111ııııı11111•") umum K 1 rta s •. ye c ,· ı ere C"11111ı••lllll1111ı••llllı11111"ııı1111111•:"' Beşiktaş icra dairesinden: el 
•• z e m .• •. !.=. ııı• ııııııııı 111111111 11111111 1111 1111 •11111111 •1111111 11111111 •111 d I 

D S l Ş k . cun an dolayı mahcuz ve fur 
ı. r. u eyman u ru :ı V M k K ·ıı • t k ·ı '1 
!i·I. Birinci sınıf mütehassıs n ~§ e e tep ooperatı erıne . ~~ una arar ven en üç ı o!lu!{ 

D-b •: hezaran koltuk bir metro rot :! lou ı!liı Ankara c3ddesi numarı.ı 60 :. §~ !~ dl 
=::::ı::r.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~s ~~ Türk Maarif Cemiyetinin ~~ rabbamda masa nar rengiıı 1 

== == çini soba ve sairenin 19 9.93 Kat'ı alAka 
Bugün~ kadar plaayeliğimizi 

yapan Antuvan Ohanni Efendi 
ile hiçbir alakamızın kalmadığım 
ilin eyleriz. 

~Mürekkep Zamk ve Kolaları . g :::~i~~.;:;ü::~~.ı~:;:~~:·ia~~:: 
=~ PERÇiN mürekkep fabrikası acentalığında satılmaktadır. ;~ taşta Yenimahalle Sakal so~; 
-,- lstanhul : Yeni Postahane arkasında D 1 L S 1 Z Z A D E hanı No. 2 ,,-·· ğında 9 N. alenen açık artır~• 
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suretiyle satılacağından tııl 
"lpef,, lstanbul PJistik Eşya 

Fabrikası 

uııı 1111111111 ıı11111ııı 11111111111 11111111 •11111111 111111111 111 • 111 11111111 111111111 1111111111 111111111 111111111 111111111 1111 olanların hazır bulunacak me111 

" 
runa müracaatları ılao oıuıı;Jı 

ııımıınmımım Ecnebi mekteplerinden naklen mektebimize rımııımııımııını ................................................ ~~;=== .. 
kayıt için müracaat eden talebelerin :: ................... Ör~i-~g···· ....... . 

i Ecnebi mekteplerinden TUrk liselerine nakledecek talebenin asit sınlflara ve bakalorya ~İ Dr. Hakkı Rüşt~. 
Muayenehanesi : 9 lj idrar ve Tenasül yolları birıll 

Dr. Aristidi 
Eaınanil Eminönü han 3 ünco kat No. s ~ imtihanlarına yetiştirilmesi için mekteblmlzde ihzari sınlflar açılmasına Maarif vekAletl .. f RIS 

= . . rı ci SIDI mütehassısı up A 11 

.._ __________ _, Ei cellleslnce mUsaade edllml,tlr. Alakadar talebenin ve tafslllt almak lstlyenleran mekte· : d o· I 
~ il :: en ıp ome 

w:Parls Tıp FakUltesl mezunu:::: ~ be mUracaatlar1 tavsiye olunur. Hıstikl~I Caddesi Yıldız apartım:ın No •• i 
il o·;: 'B;h~i·;;~ ş;;kı ~ l A tk" Feyzlatl Lisesi müdürlüğÜ qmııı .. :::::::::::::::D::::r:::.~:;F~~=E:~=uy::~:z:::::I:::::::.• 
E: Babıali caddesi Meserret oteli karşı · if ~imim rnaVU Oy IJllfıj,., 
11 d A · B 12· •• :: sın a vnı ey apartmanı ;, :: !il 
mı:mc:: Sabııhtan akşama kadar :::::::::::: ------------------------------------- Böbrek, mesane, idrar yo 

/;=====Kız ve Erkek•L6yltveNehart =====~ Osmanlı bankasından hastalıkları mütehassısı 

lstl··ı.a.ı Lisesi Zirde irae edilen Müessesat Beyo:tlu, lstikldl caddesi ~lhıırıır' .. D apartıman No 3 l lergün öğltden so 
veznelerinin açılma ve kapanma ra. Tel. Beyoğlu 28~i5 

Meccanen sUnnet; 
Sirke<:ide Beşir Kemal ecza· 

hanesi karşısında Sünnetçi Halil ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 
zade Ahmet Mehmet Bey pa- BUtUn Sınıflart mevcuttur. 
zartesi ve perşembeden maada Kayıt muamelesine devam olunmaktadır 

saatleri 16 mayıs ili 15 eyliil 
1932 devresi için sırasile saat 
9 112 ve 15 1/2 olarak tesbit VAK 1 T 

günlerde fıkaraya meccanen Her gUn saat 10 dan 18 e kadar mUracaat olunabilir. 
sünnet ameliyesi yapmaktadır. Ş d b p JI k f k d 

Tel: 23755 (4057) '\ ebza e aşı o s mer ez ar asın a !' 
edilmiş idi. GUndellk Slya.st Gazete 

Mukaddema olduğu vecbile, lııtanbuJ Ankara Caddesi, VAKIT 'f"14' 
------------ ~-.;::~========-• Talefon 22534 •=========-":=;-

mm::Dr.Balıkçiyan======i: •e I Nesli n Muayenehanesi : Beyoğlu ~~ ~ • D 
t ektep sokak No. 17 Telefon si #TKı -- -E -k k ilk mektep N""h ... 

3626 B - 1 •• z • ı e ... arı 
evo~ u :: -:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Kayıt mu a m e 1 esi o e haşla o dı 

Beyazıt Sulh icra Memurlu- Hergün 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 
ğundan : Bir borçtan c!olayi il ti k b dl 
hacz edilen lngiliz mamulatı ere er ço e ven r. 
(Everin) markalı Baskül 22-9-932 Emniyet Sandığı karşısında Molla Feneri 

Perşembe günü saat 1 O - 12 ye sokağında No. 34 

Telefon Numaralar1 
Yazı l§lerl telefonu: 24379 

· dare telefonu : ttS70 -
aynimüe15esat veznelerinin, 17 
eylul cumartesi gününden itiba
ren saat 10 da açılacağı ve saat 
16 da kapanacağı umumun ma
lumu olmak üzre ilan olunur: Telgrat adresi: IstanbuJ - v~ 

American Express Cy - Banca 
Komerciale ltaliana - Banco Di 
Roma· Banque Franco· Asiatique· 

Posta kutusu No. t8 -Abone bedelleri : 

Banque Generale Pour Le Com- Türkiye 

merce Etranger - Cbrissoveloni Senelik 14oo 
Bankası· Credit Lyonnais - Deuts- 6 aylık 750 

S aylık 400 
ehe Bank Und Disconto Cesells- l"" 

ı aylık "" 
chaft - Deutsche Orientbank • --.. 

Ecnebi 

~· 2700 

14~0 

800 

• 

-
kadar Galatada Mahmudiye 
cadde"Sinde 75 No. Ju mağaza 
önünde açık arttırma suretile 
pc:raya çevrileceğinden almak 

Emlak ve Eytam Bankası - F ele- llln Ucretlerl : 
Devlet Demlryolları ilanlara / B o -- ~ 

----------------·---- menk Bahrisefit ankası • s- Resmi 114nların bir satırı 10 g • 

iatiyenlerin satıı yerinde hazır 
butunmalan ilan olunur. (4238) 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 61 kalem, kilit, manlı Bankası - Selaoik Ban- Ticarf ııAnıann bir aatın 12•5 _ 

k S S C 1 T. • H · · Ticart ilAnlann bir santlml 25 
civata, somun, alat ve edevat, tulumba, teneke levha, çadır, alçı, ası - · • · · ıcaretı arıcıye _ 
gemici feneri, elektrik malzemesi, yatak çarşafı, fırça, neft yağı Ban!cası • Şarkıkarip Ticarat KUçUk ilAnlar s 

· b 9 932 ·b Bankası - Türkiya iş Bankası - - --- _,, ~~~~~~~~~~~~! ve saıre gi i muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 19· · tarı i- Bir defası 30 lk1 defası 50 Uç de-
ııı - Türkiye Ziraat Bankası. kil 

Kadın ve do0 um hastalıkları ne müsadif pa:rartesi gllnü mag" azada icra lıılmacag-ından taliple- dört defası 75 ve on defam ıoo 
• Uç aylık l!An verenlerin bir defaBl ısı 

Mütehassısı rin yevmi mezkurda saat 9 dan 11 e kadar isbah vücut ederek Klrahk nendir. Dört saUrı geçen uanıarııı 

H 
Doktor tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat listesi Sirkeci Şahinpaşa karşısında satırıan beş kuruştan hesap edilir· 

ÜSe • N • f 30 numaralı dokuz odalı sabık YID 8$1 mağaza dahilinde asılmış olup nümune getirilmesi icap eden mal· Cihan oteli ev veya otel için ifl' 
TilrbeN:~~i0H~!~:a;2622 binası I zeme için pazarhk günü nümunelerinin beraber getirilmesi, nil· kiralıktır. Taliplerin altındaki VA~.U::~~n~~ 1~~;8 f 
~~~~~~~-~~~~~~ munesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilin olunur. (4860) bastoncuya müracaatları. (4087) Umumı Neşriyat MUdUrU: FlKR:s:1' 

1
1 

------------------------------------------------------------------··-O•••' Kanıızhk, Romatizma, Sıraca, Kemik. Sinir, 
Damar, Verem hastalıklarına, yürümiyen, dit 
çikaramıyan çocuklara, gen~ ve ihtiyarlara Hasan Kuvvet Şurub~ 


