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Matbuat aleminin yası -- wwıwu -- ····-•• 
Ustad muharrir Ahmet 
\ 

Rasimi dün gömdük 

Ahmet Raslmln tabutu .,.,ınd• 

He7beliada dün fevkalade gün 
lerinden birini yatadı. Fikir ve ir· 
fan alemimizin güzide ıiması Ah 
lbet Rasim dün Heybeliadadaki 
e.inden çiçeklerle ıüılü bir ta· 
Lut içinde alındı, üç dört yüz ki
lilik yaalı bir kafilenin ihtirami • 
le aarılı olarak Bahriye mektebi • 
a.e ıetirildi, oradaki camide ce • 
'llaze namazı kılındıktan ıonra 
ffeybeliadanın Şafak meıireıi 
Gatunde Marmarayı, Büyükada • 
11 Ye Dil meıireıini ıeyreden lı
t&nl.alun yegane mamur ve gü -
ıeı mezarlığında hemen kapının •e demir parmaklığın yanında 
İki pnç ıervinin arasında topra· 

bırakıldı. 
Aamet Ruımin ölümü büttin 

lieyhellada7ı, bütUn lıtanbulu, 
'bütün memleketi ali.kadar eden 
•e matem içinde bırakan bir mü· 
lıim hadiseydi. Re!ıicümhur haz· 

retlerine bir gün evvel Heybelia· 
dadan fu telgraf çekilmitti: 

"Türk dil ve edebiyatının ıon lfık· 
lanndan olan lstanbul meb'uıu Alı· 
met Rasim Bey dDn gece Heybelide
ki hanesinde ıönmilftür. irfan mu • 
hitimiz için tazmini kabU olanuyan 
bu zıgadan dolayı biz matemzede ai
lesi göz yaşlarımızla bu hazin haberi 
bügQk huzurunuza arzediyoruz.,, 

Gazi Hazretleri bu kayıptan 

duydukları acıyı dünkü ıayrmız· 
da çıkan tel yazılarile Ahmet 
Raıimin ailesine bildirmitlerdi. 
Dahiliye ve maarif vekilleri hükU 
metin teessürünü bildirmiye ve 
kendileri namına cenazede bulun 
mıya lıtanbul valisini memur et· 
miglerdi. Muhittın, Keisiciımhur • 
luk katibi umumisi Hikmet bey • 
ler, kolordu kumandanı Şükrü 

Naili pafa ve Afyon karahiıar 

(Devamı 6 ıncı ıayıfada) 
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Pahalzlzkla Mücadele ...........................................................• 

Mezbaha resmindeki şu 
uygunsuzluk nedir? 

Şeker azaldı. Mezbahada en ağır hayvan
dan da, en zayıftan da ayni resim alınıyor. 
Çare olarak baskill getirilecek.Kontenjan 
bebaneslle yapılan bir kutu dftğme Uç 

gilnde iki misline fırlatıldı 
dt 1"16kfiır.etin son verdiği iktısa· 
. kararlar üzerine büyük ta· 

:;•erden bazıları Ticaret odası-
IDllracaat ederek bir toplantı 

:•Pılma11nı, hükumete teşekkür 
._tlıraflan çekilmesini istemiş
~rdir. 

~'tanınmıt tüccardan biri ıon 
'iG •rlanıı iktasadi sahada bir 
la.. 11llın noktası teıkil ettiğini ve 
biu hlcliıenin bir Abide ile tea-

llzı1111elcliiiai söylemektedir. 

Bunun neticelerini ve kararla
rın hakikaten çok faydalı olup ol
madığını bize zaman g&terecek
tir. Yalnız buglln ıeker, kahve 
ve çay ithalinin men'i Ozerine 
bu üç madde piyasas1D1n yilk· 

· selmiye çok miltemayil olduğunu 
batta bazı yerlerde bunlann sak· 
landığını g6rOyoruL Umanz ki 
fiatlar artmaz ve ıon kararlar 
halkın zaranna neticelenmeL 

{Devamı 8 mcı ıavfada). 
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Dün seyahate çıktı Kara Ali pehlivan bütün 
Başvekilimiz samimi 

tezahtlratla teşyi 
edildi 

Ankara, 23 ,(Huıusi) - lı .. 
met p&f& refaıkatlerinde sıhhiye 
vekili Refik beyle umum jandar
ma kumandanı ve kalemi mah • 
ım müdürü olduğu halde bu gün 
aaat 20,17 de hususi trenle seya· 
bate çıkmıttır. 

Bqvekil iıtuyonda vekiller, 
meb'uılar, aakeri ve mülki erkin· 
la ıef aretler erkanı ve kalabalık 
bir halk kütlesi tarafmdan teıyi 
edilmiıtir. 

lamel p&fa iıtuyonda vekiller 
le ayrı ayrı görüıtüler ve teıyi e
denler arasında bulunan Ruı mü 
teha1111lar heyeti reisi M. Orlaf a 
iltifat ettiler. 

Baıvekil Paıa Hz. , F evzipqa 
tarikile Mar'q, Gaziayıntap, Ur
fa ve Diyanbekiri ziyaret ederek 
tetkikatta bulunacaklar, Eliziz 
üze;inden intihap daireleri olan 
Malatyayı teırif edeceklerdir. 

Müpriinileyh orada Fırat neh
ri üzerinden Kömürhan mevkiin· 
de yeni yapılan lımetPata köp • 
rii8ünü açacaklardır. 

Buradaki vazifeıi nihayet bul
dutu içn arzı veda eden Çekoı • 
lovak ıefiri 'M. Kobere de teessür 
lerini yan etti Ye -x.iraradakı 
altı aenelik yazif .. ini talrclirle ya• 
detti. 

Baıvekilimiz trenin hareketin· 
den evvel teıyie gelenlerin birer 
birer ellerini ııktıktan sonra va • 
gonlarına çekildiler. Tren hayırlı 
ıeyahatler ve ıamimi alkıılar ara· 
11nda hareket etti. 

Niçin içerler, 

Niçin aarho, olurlar? 

Rakıyı Dİ· ı 
çin içerler, 
sarhOfluk
tan bekle
nen nedir?. 
Keyif mi, 
zevk mi 1' 
Kimi keyif 
için, kimi 
derdini U" 

n utmRk 
için, kimi 

-

k e Y i f 1 e Tlryandafms Gaza· 
zevkle ve ko ne diyor ? 
kederle elemle doğrudan doğ· 
ruya bir alikası olmadığı hal
de "dipıiz kile, bot ambar,, 
kabilinden saçma hülyalara 
dalarak kendinden geçmek ve 
kimi de meseli kaşınan sırtını 
şuna buna okşatmak için içer. 

Nerede, ne zaman ve nasıl 
içerler? 

Biltiln bunları bugünden iti
baren Vakıt sayfalarında gö
receksiniz. 

Osman Cemal Beyin hazır· 
ladığı bu yazılarda kendilerile 
karplaşacağınız tipler içki tir· 
yakilerinin, akıamcıların bir 
çoğu kendi portrelerini bu ya
zılarda aynen göreceklerdir. 

1 Devamı 9 uncu sayfamızda l 

güreşleri kazandı 

KaraAll Kara AH ve HUaeyln pehllvanlar tlDnkD eı....-. 
Diin alaturka gBreı müaabakalan bitmiş ve kıymetli Kara Ali 

pehlivan gene bOtün güreşleri kazanllllfbr. Tafaillb spor sayıfamızda. 
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Esrarengiz adamlar 
Evelki gece Müderris Şekip Beyin 

başına nefer geliyordu ? 
Evvelki gece 

Lilelide Sadık 
bey apartımanın 
da garip bir ha
dise olmUftur. 
Bu aparbmanın 
zemin katile ikin 
el katı boştur. 
Birinci katında 
Darülfilnun mü
d er risle rinde n 

MDderrls Şeklp Mustafa Şekip 
Bey Bey,Bçiincn ka-

tında vali muavini Ali Rıza B. 
oturmaktadırlar. Amerikan vari 
bir cOret mahsulü olduğu ile
riye ıürOlerekanlatılan bu ma· 
cerayı ıCSyle anlattılar: 

- Gece saat on biri geçiyor. 
Koca cadde adamakıllı tenbalaş
mıf. Aparbman kapısına nereden 
geldiği belli olmıyan bir otomo
bil yanaııyor. Birisi şoför olması 
melhuz iki meçhul adam kapıyı 
çalıyorlar. Üstüste hızlı hızlı ça· 
byorlar. Kapıyı Şekip Beyin hiz
metçisi açıyor: 

- Ne istiyorsunuz? 
- Bedri Beyi istiyoruz. 
Hizmetçi biran şaşalıyor: 
- Burada Bedri Bey yok, Şe

kip Bey oturuyor. 
Meçhul adamlar ısrar ediyor

lar: 
- o halde Şekip beyi isteriz r 
Fak at bu esnada hizmetçi, 

üçüncü katta Ali Rıza beyin oğ
lunun isminin Bedri olduğunu 
hatırlamış: 

- Bedri bey de var ama .. 
Üst katta oturur, demiştir. 
Kapıda gecenin sessizliği için

de bir otomobil duruşu, bunu 
takip eden bu telişla konuşma 
apartman sakinlerinin de bu 
arada alAkalarım celbetmİ§ ve 

Ali Rıza beyin 
refikası hanım 
efendi pencere-
den aşağıya 

sealenmiftir: 
- Kimsiniz, 

ıiz, ne istiyor· 
sunu? 

-Bedri beyi 
istiyoruz.. 

Hanımefendi 
bunun Ozerine 
biraz heyecan· AH Rıza Be, 
lanD11fbr.AliRı-
za bey"bu esnada ev de bulunmı
yordu. Hanımefendi bu sefer ge
ne sormuştur: 

- Canım gece yarısı Bedri 
beyi ne yapacaksınız, Bedri bey 
çocuktur.. Siz kimsiniz? 

Mükalemenin böyle hızlı bir 
ıekil alması üzerine Şekip bey 
de balkona çıkmış ve kapınm 
önündeki iki adama: 

- Canım, ne istiyorsunuz, siz 
kimsiniz?. Demiştir. 

Kapıdakiler bir an şaşalar gi· 
bi olmuşlar, tekrar : 

(Deva.mı 6 ıncı ıayıfada) 
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- Be& dört taneslle ba,a 
çıkamıyorum • Otuz iki dlfl 
blrf.len yer3nde olana Allah 
imdat erllr• u 
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haberi doğru mu? Fransanın dedıgı gıbı Almanya 
Dünkü Akşam refikım11 Lon

dra, Varıova ve Bağdat elçilik
lerimizde yeniden bazı değişik
likler olacağmı haber vermekte
dir. Ayni habere glSre, Londra 

gizli gizli sil8blanıyor mu? 

bfiyük elçisi Münir, Varşova bD· • 
yük elçisi Ferit ve Bağdat elçi-

Eğer bunu gösteren gizli bir dosya varsa Almanya 
bu dosyanın neşrini sükun ile karşılıyacakmış .. 

si Tahir Lutfi Beyler Ankaraya 
davet edilmiflerdir. 

Ankaracla malilmat yok 

Ankara. 23 (Huısui) - Lon • 
Clra, V &rfOva Ye Irak elçilerimi -

:ıin buraya davet edildikleri hak· 
kında burada malümat yoktur. 

Hem güzel 
hem zeki .. 

iki kız seçildi 

Bertin, 23 (A.Al - Berlindeki 
siyasi mabafil Almanyamn tea
libahnm tahdidi hususundaki 
teahbütleıinden pya durmadı· 
ğına dair olan ye M. Heriot 
tarafından geçenlerde ima tari· 
kiyle bahsedilen gizli doıya 
hakkında vaki beyanatı hiçbir 
Fransız devlet adamının şimdiye 
kadar b6yle bir gizli dosya 
mevcut olduğunu Almanyanın 

yüz&ne kuıı beyan etmemiş 
olduğunu, f'ğer mevcutsa bu 
dosyanın gün6n birinde netri 
buauaunun Almanya tarafından 
tam bir ı6k6n ile karplanaca
ğmı kaydeylemektedir. 

Esasen daha mllteyeffa Strese-

mann'ın hariciye nazırlığı zama· 
nanda ve onun ölilmünden sonra 
Fransız parlamento mahafili bu 
yolda müphem iddialarda bu
lun muşlardır. 

Hariciye nazırının 
yazısı 

Cenevre, 23 (A.A) - Alman 
Hariciye nazırı M. Fon Neurath 

"Milletler Cemiyetine yardım 

tetkilAh,, iıimli gazeteye gönder
diği bir yazıda biitün Almanya-

mn tahdidi teslihat hususunda 
mftmkiln olduğu kadar tahdidat 
yapılması hakkında ittifakla is· 

tediği hukuk müsavatına dair 

ehemmiyetli bir mlldafaada bu
Janmuştur. 

M. Mussollnl Almanya 
lehinde 

Pari-, (A.A) - Frans1z pze
telerindea Radikal ıazetesi mu
habirlerinden birile yapbğı bir 
m6lakatta M. Mouotini, Alman· 
yayı telrraı aillhlanmaktan men 
için yeglne çare, umum tcalib-tı 
fili surette azaltmaktan ibaret 
olduğunu ıöyledikten 10ma, Al
manyanm silahtan tecridini umu
mi terki teslibata mukaddeme 
addetmek lizım geldiği kanaa
tinin Versay muahedesinde kök
leşmiş bulunduğunu ilave eyle-
miştir. Britanya imparatorluğunun ik

tısadi mnkadderabnı kurtarmak ........................ , ....................................................................................................................... . 

için toplanaa Ot
taq konferan
aımn babrumı· 

yaşatmak t ç in 
yapdacak mac:lal·· 
yanıa bir yhüne 
Kanad.Jı bir k.. 
ıın reamiDi balr 
etmek karan ve· 
rilmiş Te ba Ka
nadalı kızın gil· 
zellikle beraber Macar gUzeli 
zelsa,ı temıil et--
meei utenilmiıti. Karar nrildik-
ten ıonra bu iki ifadeyi temsil 

eden kız aran
mıt ve nihayet 
reylu Mis Diana 
Winıton üzerin
de toplanmııtır. 
Miı Diana hem 
güzcJliği, h e m 
7.ekayı temsil et
mektedir. Onun 
resmi Otta va 
konfe r an sın ı n 

Kanada gUzeU hahrasmı yaşa· 
tacak madalya 

ile maden paralara basılacaktır. 
Bunda1? başk;,ı Budapeştede 

aynı maksadı istihdaf eden bir 
müsabaka yapılmış, müsabakayı 
Teni Clini namında bir genç kız 
kazanmışhr. 

lngllterede kısmı bir 
intihap 

Londra, 23 (A.A) - Cardi

gan'da yapılan kısmi intihapta 

liberal namzedi 13437, muhafa-

:ıakar namzedi 8866 ve amele 

Hindistan da 
Gandlnln kabultt •• 

IUllf edilmek Uzeredtr1 açlık 

grevi bitiyor 

Puna, 23 (A.A) - Mecusile
rin liderleıinden Pandit MalaTi
yan Gandi, mecusiler, muhtelif 

cemaatlar Te paryaların liderleri 
arasında bir itilaf husule gele

ceğini ümit ettirecek kuvvetli 
ae"pl-. -~ olııbti• ı ~
lemiştir. 

Bu takdirde Gandi açlık gre
vine nihayet verebilecektir. 

Keınür'de 

Keşmir, 23 (A.A) - izciler 

baftaııam tes'idi eanuında ya
pılan bir alay milnuebetile muit

telif cemaatlar efradı arumda 
vuku bulRn bir ça11>1tm• netice
sinde 50 ICadar kimsenin yara
landığı söylenmektedir. 

Birçok dükkanlar yağma edil

miştir. Şimdi ıükun hüklim sür

mektedir. 

Paryalctnn intihap hakki 
Bombay, 23 (A.A) - Puna'

daki buıusi menbalardaiı gelen 

telgraflarda bildiri.leliğine • göre 
Paryalar sınıfına meosup olaDfa-

rın intihabat hulUIUDdaki TiZİ· 
yetine dair bulunan mecuıi li-
derleri ile Paryala11a mlmeail
leri tarafından da tasvip edilen 
itilaf projesini Gandi de esas 
itibarile kabul etmiştir. 

namzedi de 5295 rey almışlar- Oorgulofun 82 yaşın-
dır. dakl annesi mevkuf 

Bu intihap dairesi 1923 tenberi 

Avam kamarasında bir liberal 

tarafından temsil edilmiş olma
ıtna binaen vaziyette biç bir de· 
ğişiklik yok demektedir. 

Devrek panayırı 
Zonruldak, (A.A.) - Devrek 

kaza merkezinde ilk defa olarak 
Eylülün 24 ünde büyük bir pa
nayır açılacaktır. Zonguldaktan 
ve civar vilayet ve kasabalardan 
bir çok tacirler panayıra iştirak 
etmek için gelmeğe ba!lamıılar· 
dır. Panayırın çok kalabalık ola
~aiı tahmin edilmektedir. 

''United Press,, in Moskova· 

daki muhabirine göre Fransa 

Cümhurreisinin katili Gorgulofun 

annesi Barbara Gor~of bir çift
lige ait arpa çaldığı için kııile 
beraber tevkif edilmi,tir. 

Gorgulof un aoneei Lobinıkaya 

köyünde tevkif edilmiştir. Son 

çıkan bir kanuna göre, Sovyet 

Rusyada bu gibi bırsııhklarıo ce· 
:ıası idamdır. Bununla beraber, 

Gorgulofun annesinin hırsıılığı 
sabit olsa bile ölüm cezasından 

kurtulacaktır. Zira bu kadın 82 
yaşmdadır. 

Celal Bey 
Rus mütehassıslarına 

ziyafet 
Ankara, 23 (Hususi) - lktı -

sat Vekili Celal bey yarın Rus 
mütehaHıslan terefine bir ziyafet 
Terecektir. Ziyafette Rus ıefiri 
Smiç yoldaş da bulunacaktır. 

Vekil bey bir hafta kalmak ..-e 
bazı iktnadi tetkikatta bulunmak 
üzere pazarteıi günü lstanbula 
~ecektir. ___ __ .......-________ ,....iıliııııi~=-~ 

Ankara, 23 (Hususi) - Ham· 
dullah Suphi bey bugün buraya 
geldi ve istasyonda dostları tara
fından karıılandı. 

Sıhhi kongrede 
Türk murahhası 

Akdeniz memleketleri sıhhati 
koruma kongresi 

Mar1ily•, 23 (A.A) - Akde
niz memleketleri sıhhati koruma 
beynelmilel kongresi maarif na· 

nrı M. de Monzie'nin riyasetinde 
toplanmıştır. 

Dr. George Stepbanopo Yu· 
nan prefesörleri, Dr. Combiesco 
Romanya, , prof~öl". Hnsamettin 

Bey Türkiye, Dr. "1 iomir Smi
nitcb Yugoslavya, profesör Ri-

gardo Jorge Portekiz hükumet

leri namına beyanatta bulunmuş
lardır. 
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Arnavut hükumeti ve bir sui kast ........................................... ·-·-·-···-· ...... __ . ____ ····-
Arnavutçadan yabancı 
kelimeler gidiyor ! .. 

ArnavutluQa giren her Fatih _yabancı kelimeler 
bırakmıştır.Bu kelimelerin siyasi nüluzlaı z vaıdzr 

Tiran,(Hosul)-Hükümet aleyhin 
de b6ylk bir auikast ketfolundu
ğuna dair birçok ıayialar intişar 
etmİf ise de Arnavutluk hftku· 
meti bu ıayialar .hakkında bir 
glna malümat •ermemiştir. Bu
nunla beraber hiç olmaııa yüz, 
batta iki yüz kifinin tevkif edil
diği ve tahkikat yapılmakta ol
duğu anlaşılıyor. Tahkikatı mü· 
teakip mevkuflardan bir kısmı
mn tabliye edilecekleri muhak-
kaktır. Mevkuflar arasında mual
limler, hocalar, memurlar ve me· 
b 'uılar vardır. Bunların ekserisi 
müslilmandır. Bir rivayete göre 
suikastçıkr 1931 de Kral Zogo-
oun Viyanada bulunduğu ıırada 
ona karşı suikast tertip edenler
le allkadardırlar. 

Hükumet yakında bir tebliğ 
neıredecektir. 

Arnavutçayi tasfiye 

Arnavutluk hükumeti Arnavut
çeyi tasfiye için bir kom;syon 
teşkil etmiıtir. Hedef yabancı 
kelimeleri atmakhr. Çf.inkü Ar
navutluğa giren her F atib, birçok 
yabancı kelimeler bırakarak git· 
miıtir. Eaaa itibarile Arnavulçe 
lugatlar pek aı olduğu için Ar
navutlar baıkalarından birçok 

kelimeler istiareye mecbur ol· 
muşlardır. AınaYUtlan, lis.ınJannı 
tasfiyeye sevkeden amillerin en 
mühimi, Arnavutçeye giren ya· 
bancı kelimelerin Arnavutluktan 
arazi koparmak için vesile itti· 
baz edilmesidir. Teşekkül eden 
komisyon bilhassa bu siyasi 
mahzuru bertaraf etmiye çalıp
caktır. Komiıyon kullanılmaması 
matlup o'an yabancı kelimeleri 
tesbit ederek bir liste vücuda 
getirecek, matbuat ve mektep
ler de bu yabancı kelimelerle 
mücadele edecektir. 

Fakat yukarda dediğimiz Ar
navutça lugat itibarile fakir ol
duğundan ve asri fikirleri ve ih
tiraları yeni ve yabancı kelime· 
lerle ifadeye mecbur olduğundan 
komisyon JAzım olan kelimeleri 
Franıızcedeo alacaktır. Fransa, 
AroaTutluğa nisbeten uzak oldu· 
ğu için onun bu memleket aley
hinde fena niyyetler beslemesin
den şüphe edilmiyor. 

Arnavut Cümhu
riyetçileri 

.. Taymiı ,, in yazdığına gare 
Arnanıtlok Hnkümdan Kral Zo· 
goyu bal ederek bir Cümhuriyet 

Pamuk mensuc 
buhranı 

Londu, 23 (A.A) - Ucret 
m~lffiniD pabonlarla ifçil 
arasında cereyan etmekte ol 
müzakerata mani bir eD 

mahiyetini artık kaybetmif c,İ 
pnu zannettirecek sebepler h 
sal bulmaftur. 

Söylendiğine göre allkad 
araanda bir itilAI meydana .. 
miftir. Bu itilif merkez t 
bnaa ta1Yibine atiediletektir. 

Amelenia her lltgiliz av ....... 
bir tiling 1em buçü 
keaiJmeaine iaıı oldDp ,· 
edilmektedir. 

Londra otobtlslerl 
grevi 

Londra, 23 (A.A) 
surette bildirildiğine göre Lo 
drada iıliyen otob6s mhta 
dimlerinio morahbas!anndan 
rekkep olarak toplanan m 
patronlar tarafından ileri ıoro: 
şartları 32 muhalif reye k 
38 reyle kabul etmiştir. 

Bu teklifler, Ocretlerde 
hangi bir tenzillt yıpılm 
hakkında bir maddeyi havi ol 
makla beraber servislerin ı 

atle yapılabilmesi için ~-~· 
şartlarında bazı değifiklikler · 
raa.ını tazammOıi etmektedir. 

Yarın yapılması kararlaıt 
lan grev, demek olayorki ar 
vulcubul ımyacaktJT. 

ı onun - ı ugomQ•J 
ticareti 

Atina, 23 (A.A) - Yıma0~ 
Yugoslavya bOkumetleri arasaoM 
karşılıklı mübadele esasına milfı' 
tenit olarak yapılan itilAf imd4 
lanmıştır. 

Saraçoğlu Şllkrll Be 
Ankara, 23 (Hususi) - Sa 

raçoğlu Şükrü bey yann akt 
lstanbula hareket ediyor. Nund 
lah Esat bey de pazartesi 

çekilecektir. 

Adanuda kızllses 

rif vekaleti Adanada kapanan 
merikan kız liıeai yerinde bir ~ 
lisesi açmıya karar vermiftir. il 
ıenin masarifi mahallinden t~~ 
olunacak, muallimlerini ve~ 

.:~.:~:.~.:~::: .. _____ "" ... / 
ilin etmeyi istihdaf eden 49 ~ 
şi Tiranda muhakeme edili1,,. 

Maznunlardan yedisi id~ 
mahküm edilmişler, 29 u , 
telif bapiı ceıalar_ı alm1!~ ~ 
ride kalao~ar tablıye e~~' -* 
dir. Mahkumların ekscrısı fi': 

nevverlerdendir. 
Ynkaek meclis reisi yekili 

Çekeresi üç sene hapse mab 
edilmiştir. 

Müddei umumi, mubakeaıe 
nasında, maznunlar, Tir•~ 
Yugoslavya konsolosluğu 
tasi!e 5000 iogiliz lirası allll' 
ittibam etmiıtir. .~.JI 

Müdafaada, ancak lnahD ~ 
üı.erine alınacak tedbirlerİll 
zobahıolduğu, fakat bit tb 
çıkarmanın dllttlntılmediiİ 
leomiıtir. 
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Eczacılar Kongresi Fransa ile Mühim Bir Misafir 
tiirkiye eczacıları, -Anadoludakiler de aramızda 
reylerini vererek dün toplandılar 
•'Ec~acı,. yı ist enziyorlar, Jtarnzagoloti iy i .. Fakat 
bunu da kendi kendileriue kabul edebilirler mi? 

~l'Urkiye eczacıları - Farma· 
Oğlan birliğinin senelik kon

ll'taj diin öğleden sonra Halkcvi 
'-1onunda aktedilmiştir. 

l\ongreye lstanbuldaki bütün 
~ktri ~czacılar!a eczane sahibi 
Q,•b, memur!uk yaparı bütün ec
~Cılar iştirak etmişlerd ir. 
"'.\11ado!uda bulunan, eczacı
~ da lstanbuldaki arkadaşl arını 
,aıırrede kendi namlarına rey 
l~Qıiye ve fikir beyan etmiye 
~~il etmişlerdi. 
~ t\ongre riyasetine muaJlim ec
Cı Esat bey seçildikten sonra 

~t1Jame mucibince evvela idare 
Poru ok:ınmuşlur. 

~ l\abul edilen rapordan sonra 
~ ••plar tetkik edilmiş ve mu· 
'fılc görülmüştür. 
tıı.~nadolunun muhtelif tarafla
~aki meslektaşlardan gelen 
~ktuplar, teklifler de okunduk-

ıonra kongrenin en beye· 
~la maddesi olan nizamname
.,.. tadiline bn şlanrnıştır. Bu 
~deye göre ( Türkiye eczacı· 
~ - Farmakoloğları birliği) 
ı~ garip bir nam altında faali
d..;c= uu unan cemıyetın mı 
~itecek ve eczacılar kenC:ile-
~ yeni bir isim vereceklerdi. 

~ tu ıun için bir de takrir ve

~"'" ttir. Takrir okunduktan son· 
r birçok eczacılar söz almış
~dır. 

> t .. ell s&z alan eczacı Müey
tt Ihsan B. demiştir ki: 

~" Ben eczahane sahibiyim. 
~lll Eczacı. Bu ismi istemiyo· 
"le . Şikayetçiyim. Farmakoloğ 
'ıyi. Ancak hükumetin res
~ lcabul etmesi lazım. Esasen 
~ ~ heyeti bu ismi değiştire
(~ ti. Yani kendi kendimize 
t... •tınakolot ) desek hükumet 
~ bizi (Eczacı) diye çağıra
~ Ben istemiye istemiye ken· 
t~ eczacı diyorum. Bu artık 
~ t11 değiımeli. Fakat bizken· 
~ ~tndimize isim vereceğimize 
s;_~ct bize bir isim taksıo.,, 
lt...~dan sonra idare heyetinden 'il B. söz almış: 
r~ .. ''Kırk yıllık Kani olur mu 
~ kl dedikten sonra: Biz kcn· 
~ tndimize farmakoloğ ismini 
~ .. her kese tamh.cağız. Es· 
~~ •lıımıı olan ağızlar bugün 
~ Cerrahı unutarak operatör 
~~ biz de kendi kendimize 
~ ılln etmeliyiz. Esasen dok· 
~k da böyle değil midir ? 
~i fa11ıet doktoru tanımıyor, 
~) i>ler kendi kendilerine (dok
\ı dedikleri için her yerde 

Unvanı verileiği halde bizim ta· 
biplerimiz kendilerine nasıl dok· 
toralarını vermeden doktor di
yorlarsa biz de farmakoloğ di· 
yer.!k herkese bunu tanıtmalıyız.,, 

Bunun üzerine müzakere kafi 
görülmüş ve takrir reye konarak 
ittifakla "Türkiye Eczacılan -
Farmako!oğları birliği,, ismi 
"Türk F armak o'.oğ birliği,, ola
rak tesbit edilm.ştir. 

Eczacıları alakadar eden tari· 
rife, perakende satış meselesi 
hakkında tetkikatta bulunmıya 
yeni idare heyeti memur edil· 
miş ve intihaba başlanmıştır. 

Yeni idare heyeti ıu zevattan 
teşekkül etmiştir : 

Depocular encümenine; Ali 
R iza, Memduh, Nec·p, Cemal, 
Kiıım Beyler. 

Eczahaneler encümenine: Ziya 
Nuri, Hüseyin Hüsnü, Ali Ke· 
mal, Feyzi, Nail Halit Beyler. 

Lal:uratuvarlar encümenine: 
Mustafa Nail, ismet, Hulki, Ce
mal, Hayri Beyler. 

Muavinler encümenine, Hasan 
Hamdi, Zihni, Sadettin, Halit 
Beyler. 

MPm11rl:ar ~nriim~nİnf'. Sala· 
liattin, Muzaffer, Memduh, T ev
fik, Halim Beyler. 

Encümenlerin seçecekleri birer 
murahhas idare heyetini teşkil 
edecektir. 

Gttndellğlnl Jstlyen 
amele 

Dün akşam Fındıklıda bir ha• 
dise olmuştur: Fındıklıda tram· 
vay caddesinde 103 numaralı 
tütün deposu sahibi Haydar B. 
saat yediye doğru otomobiline 
binmiş, evine gitmek istemiştir. 
Otomobil tam hareket ettiği sı· 
rada amelebaıı Eminin teıvikile 
Mehmet, Kaptan, Mahmut ismin
de Uç amele otomobilin önüne 
atılarak gitmesine mani olmuılar: 

- Haftahğımızın geri kalan 
kısmını tamam ver, ondan sonra 
gidebilirsin! Diye bağırmışlardır. 
Gürültüye polisler yetiımiıler, 
ameleleri yakalamıtlardar. 

Direğe çarpmış 
Beyazıttan Sirkeciye giden 

2357 numaralı otomobil Sulta
nahmette yanlış manevra yü· 
zünden tramvay direğine çarp· 
mış, {oför Zekeriya ile muavini 
Rüıtü hafifçe yaralanmışlardır. 

Yaralı bir adam 

Pürüzlü meseleler 
hep halledilmek 

üzeredir 
o~manlı borçları hamillerile 

hükumetimiz arasında uzun za· 
mandanberi devam eden müza· 
kerelerin bir anlaşma ile netice
lendiği yazılmıştı. 

Eu anlaşmadan sonra Fransa 
ile aramızdaki diğer pürüzlü me· 
sele!erin de hallini temin etmek 
Uzre bükumetimizle müzakereye 
girişilmesi için. Fransız Başvekili 

M. Herriot F ransanın Ankara 
büyük elçisi kont dö Şambron•a 
se!ibiyet vermiştir. Yakında An
karada başlıyacak o!an bu mü· 
zakerelerin mevzuunu Fransa ile 

uzun zamandanberi devam eden 
Suriye hududu ve şimendifer iti
Jifı gibi meseleler teşkil ede· 
cektir. Evvelki akşam Ankaraya 
giden · Fransız sefiri kup~nlar 
müzakerelerile kendisinin meşgul 
olmadığını ve bu mesel~nin son 

memnuniyet verici safhasını Sa
raçoğlu Şükrü Beyden öğrendi
ğini söylemiştir. 

Turing kulüp 
İstanbulu imara 

kalkıyor 
Turing kulüp idare heyeti 

lstanbula seyyab gelmesini te
min etmek üzere bazı teşebbüs· 
lere girişm:ştir. 

Kulüp bu maksatla Boğazi· 
çinde Yeniköy ve Sarıyerde bu 
civar ahalisinin ileri gelenterin
den bir müteşebbis heyet teşkil 
edilmesine karar vermiıtir. He
yet Boğaziçinin daha cazip bir 
hale retirilmesi için neler ya
pılmak lazımgeldiğini tetkik 
edecektir. 

Posta vapurculuğu 
Türkiye limanlerı arasındaki 

posta vapurcuiuğunun devlet 
idaresi altına alınması hakkın
daki ktnun mer'iyet mevkiine 
girdiği halde husussi va
purculardan hiçbiri va purlarmı 
hükumete satmak hususunda bir 
harekette bulunmamışlar ve be
yanname vermemişlerdir. Bilakis 
haber verildiğine göre, vapur· 
cular eski vaziyetin iadesi için 
temennilerde bulunmak üıere 
yeniden An~araya bir heyet 
göndermiye karar vermişlerdir. 

Amerika erkanı harbiye reisi 
yarın şehrimize geliyor 

Pazart('8i sabahı Ankarada cen eral ş erefine 100 
tayy arenin de iştirakile bir geçit resıni yapılacak 

Amerikada erkanı harbiye 
reisi jeneral Mac Artbur, evelce 
yazdığımız gibi, yarın saat on 
beşte Romanya vapurile ıehri· 
mize gelecektir. 

Hükumetimizin misafiri olarak 
gelen ceneral Galata rıhtımında 
vali Muhiddin Bey, kolordu ku
mandanı Şükrü Naili Paşa, pro· 
lokol umum müdür muavini 
Ibrabim Münür ve Müşür Frvzi 
Pş. Hz. namına da miralay Sa
dık Beyler tarafından karşılana· 
cak, askeri kıt'a ve muzika ta
rafından aelimlanacaktır. 

Ceneral vapurdan çıktıktan 
ıonra doğruca Perapalaa oteline 
gidecek, yarım saat sonra vali 
Beyi ve Şükrü Naili Paıayı ma· 
kamlarında ziyaret edecek, son· 
rada otelde ziyaretleri kabul 
edecektir. 

Misafir ceneral ayuı gün on 
yedi buçukta seyrisefain rıhh

mıodan hususi motörle Haydar· 
paşaya geçecek Ye trene ilave 
edilecek hususi vaıonla Anka· 
raya hareket edecektir. 

Ceneral pazartesi sabahı An· 
karaya varacak, istasyonda as· 
:kerl meraaimle aellmlanacak, 
müşir Fevzi paıa Hz. le erklnı 

harbiye ikinci reisi ve diğer ze
vatlar tarafından karşılanacaktır. 

Cencral Mac Artuhur doğruca 
Halkevine gider:k orada ziya
retleri kabul edecek, Fevzi P,. 
Hz. tarafından şerefine bir öj'le 
ziyafeti verileceldir. 

Ayni gün saat 16,15 te bO· 
yük bir geçit resmi yıpılacak, 
ve bu merasime yüz tayyareden 
müteşekkil bir hava filomuz da 
iştirak edecektir. Geçit resmini 
müteakip milli müdafaa vekili 
Zekai B. Marmara köşkilnde bir 
çay ziyafeti verecektir. 

Ceneral bu ziyafetten ıonra 
Gazi istasyonundan trene bine-
rek lstanbula hareket edecek 
ve salı sabahı buraya •armıt 

bulunacaktır. 
O giln misafirimiz ıerefine Is• 

tanbul belediyesi tarafından, ha• 
vanıp iyi veya fena oluıuna g5-
re, Tarabyada Yeya Perapalu 
ötelinde. büyük bir öğle ziyafeti 
verilecektir. Ceneral Mac Artbur 
öğleden sonra Reiaiclimbur Hz. 
ne Arzı tazimat etmek üzre Dol• 
mabahçe sarayına gidecek Ye 
Gazi hazretleri tarafından kabul 
edilecektir. O gün Amerika el• 
çiliğinde bir akşam ziyafeti ve• 
rilccektir. 

28 Eylul çarşamba günü öile-. 
den evvel müzeler ziyaret edi
lecek, öğleden aonra kolordu 
kumandam tarafından Yıldızda 

harp akademisinde bir çay ziya• 
feti veriJecektir. Jcneral o gece 
saat yirmi birde semplon ekıpre· 
sile memleketimizden ayrılacaktır. 

Jeneral Mac Arthür•ün karp-. 
lama merasiminde bulunacak · 
olan protokol umum mildür mu
avini lbrabim Miiniir ve miralay 
Satlık Bey!er Ankaradan ıebri• 
mize gelmişlerdir. 
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Sabık bir hariciye 
müsteşarı 

Sabık ltalyan hariciye müste
şarı ve ltalyan meb'uslarından 
M. Ameli o Fani zcvcesile bir· 
lik~~ şehrimize gelmiıtir. 

Uç sene hariciye müsteşarlı-
ğında bulunmuş olan M. Fani 
ltalyan kabinesindeki son tebed· 
dülit meyanında vazifesinden 
ayrılmııtır. 

ltalyan meb'usu Ç11rşamba 
gününe kadar burada kılacak, 
sonra Radoıa uğrıyarak memle· 
ketine dönecektir. 

Birbirlerini 
yaralıya olar 

Üsküdarda Solaksinan mahal
lesinde oturan odun müteahhidi 
lbrabim efendiuin kaimbiraderi 
Cehat efendi Kuleli mektebine 
odun vermekte iken arabacı Sa-

Istanbul propa
gandası 

Turing klüp idare heyeti, TUrk 

ressamlarının lstanbul manzara

larına ait eserlerinin Fransada 

Nis şehrine gönderilerek orada 

teşhir edilmesine ve tabloların 

sat.imasına delalette bulunmıya 

karar vermiştir. Bu ıuretle hem 

ressamlarımtz1n Avrupada tanın· 

ması temin edilecek, hem de 

lstanbul güzelliklerinin pr~pa• 

gandası yapılmış olacaktır. 

Bolivya - Paratge 
Assomption, 23 (A.A) - Pa· 

rag~ kuvvetleri Bolivya askerle• 

rinin vücude getirdikleri ı·per

leri 300 yardalık bir hat üzerin· 

de yarmışlardır. Bolivyalılardan 

70 kişi ölmüştür. 

'~ •nıhyor. Biz de böyle ya-
>; "'l. 

\ib•Yct takrir sahiplerinden 

Davulpaıada 2 numaralı fırın· 
da oturan Arapkirli Mehmet 
oğlu Abmedin kızı Ayşe; babası 
Ahmet ağanın Kemaliyeli Veli 
ve arkadaşı Seyfettin tarafından 
başından yaralandığını ve yaralı 
olarak evde yattığını s6yJemiıtir. 
Yapılan tahkikat Ozerine Ahmet 
ağanm yaralı olduğu gCSrDlerek 
Cerrah(>aşa hastanesine kaldırıl· 
mış ve Veli ile Seyfettin hak· 
kında kanuni takibata başlan· 
mışhr. 

Fakat Posta vapurculuğunun 
dev!et idaresi altına alınması 
kararı artık kanuniyet kesbettiği 
için bu teşebbüslerden bir ne· 
tice çıkacağı pek tahmin edil
memektedir. 

lih ile kavga etmitlerdir. Cihat 
efendi arabacı Safthi hafif ıu· 
rette yaralamıştır. Salih te Cihat 
efendiyi yaraladığından ikisi de 
yakalanmıştır. Kestane aşıran çocuk ' 

, .. ;:ıacı söze baılamış ve : 
~~- l:>ava vekili avukat veya N doktor deyince nasıl gü
~ tllıf•rnıakoloğ eczacı isminde 
~· ıı:nçlük itibarile fark yok
.._.,h gtılOnç vaziyetten kur· 
b Yız. 

'ltt0ratarı olanlara "doktor,, 

Surlardan dilşen 
çocuk 

Eğrikapıda Toprak sokağında 
oturan Mustafa Beyin oğiu 6 
yaşında Kemal kardeşi ile surlar 
üzerinde oynarken düşmüı, ba
tından yaralanmı~tır: 

Milbadele bitaraf 
reisi 

Muhtelit miibadele komisyonu 
bitaraf reisi M. An dersen diln 
akşamki ekspresle Cenevreye 
gitmiştir. 

M. A11deraen Milletler cemiyeti 
toplantısında memleketi olan 
Danimarkayı temsil edecektir. 

Üsküdarda vapur iskelesinde 

Cemal kestane satmaktadır. Dün 

birkaç çocuk Cemalin kestane• 

lerini kaparak kaçmışlardır. Kes• 

taneci Cemal, bunların arasında 

bulunan Mehmet oğlu Nedimi 

yaka!amıı ve döğdükten ıonra 

kulağından da yaralamııbr. 

) 
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Lozandan beri ticaret muvazenesi 
Lozandan sonra Türk . 

men normale 
iktısadiyatı buhranlara 
doğru gitmektedir 

\J rag-

-1-
- B~hran, neye göre, mikya- ı 1914 senesi, yahut ondan evvelki r bu artma nispeti ilk senelerin ih-

ınnız nedır? 't . seneler olamaz. Çünkü 1914 ten racatile mukayese edilirse ihraca 
.. - 1919 dan evvelki dünyaya evvelki seneler Türkiye için nor • tın artma nispeti daha fazla ol • 

B0 re. mal milli iktısat seneleri değildi. muştur. 
Daha Versay muahedesi imza- Çünkü 1851 den beri ticaret mu- Son sekiz senelik ticaret mu -

lanmadan evvel İngiliz maliye vezneleri ve kısmen olsun, bey - vazenesi hesaplarına bakılacak o· 
mütavırı olarak sulh konferansı nelmilel ticaret edalarının kabul lursa; 1851 den beri mütemadi • 
na ittirak eden Kenis, teklif etti- ettiği tema içinde tediye muva • yen açık vermekte lona ticaret 
ği projede 1914'ten evvelki gün- zenesine ait rakamlar Türkiye • muvazenesinin normale doğru git 
leri mes'ut bir devre olarak kay- nin harpten evvel normal bir iktı tiğini görmek mümkündür. 
dediyordu. 

sat hayatına sahip olmadığını Muvazene neticeleri: 
Profesör (Kenia) e göre: göstermektedir. 1925 - 49.190.466 lira itha • 
''9J4 ten evvel dünya nüfuıu· 1913 te Türkiyenin ihracatı lat fazlası, 1926 da 48.276.980 li 

nun pek çok kısmı pek çok çalı,- toparlak hesapla 21 milyon ster - ra ithalat fazlası, 1927 de 52.977. 
makta, buna mukabil istirahat • 1 h 186 l' · h lA f 1 1928 d 

h in, it alatı 41 milyon sterlindir. ıra ıt a at az as, e 
len, uzurdan pek az istifade et l h 

t alat faz lası 20 milyon sterlin - 49.994.286 lira ithalat fazlası, 
mekteydi ama, gene kendi halin - d 

ir. Bu rakamlara mukabil Tür - 1929 da 101.082.308 lira ithalat den memnundu.,, 
kiyede it hayatı da yabancıların fazlası, 1930 da 3.903.855 lira ih 

Versay sulhünün imzasından elindedir. ithalat gümrükleri yüz- racat fazlası, 1931 de 614.914 li
aonra seneler geçti. Fakat 1914 de üçten fazla çıkarılmamakta • ra ihracat fazlası. 
len evye}ki dünyanın vaziyeti ol
duğu gibi fikri bir sa~gın halinde dır. Nakliye itleri yabancılarda • 
§ehir, tehir, memleket, memleket dır. Sigorta itleri ecnebilerin elin 
dolaşmıya ba§ladı. dedir. Memleketin tediye muva • 

Ayni seneler zarfında yalnız 

ticaret muvazenesinin değil, te • 
diye muvazenesinin de paasiflik· 
ten aktifliğe doğru temayül etti • Buhranın mikyasını 1914 ten zenesini memleket iktısadiyatı le

evvelki zaman için almak lngil· hine kuvvetlendirecek aktif bir ğini görüyoruz. 
tere için doğrudur. Çünkü dünya hareket yoktur. Ticaret muvazene - 111 -
pazarlarında İngiltere harbe rağ- sindeki açık karşılığı gelmiyen 
men istediği tefevvüku bulama • bir kıymet olarak memleketten 
'dı. Bilakis Rusya pazarı ile Hin- çıkıp gitmektedir. 

Bütün kıyametlere, bütün sar· 
ııntılara rağmen Türk iktısadiya· 
tı normale doğru gidiyor. 

'distan müstemlike pazarları his- Harpten evvelki normal telak- Fakat bu söz, normale doğru 

giditi yaıadığımız günlerin hiıle· 
rile ifade edilebilecek bir vaziyet 
te değildir. Çünkü, rakamların 

tetkikinden çıkan normal neti • 
celer münferit İf sahiplerinin it • 
lerinin daha fazla inkişaf ettiği • 

aolunur derece kapandı. ki edilen, fakat hakikatte tama • 

Almanya için 1914 ten evvelki 
tfünya, yani 1871 - 1914 ideal 
bir alemdir. Sulhten sonra Alman 
ya müstemlekelerini kaybetti. 
Müstemlekelere göre kurulmut 
olan iktıaadi tesisat vazifesiz bir 
uzuv halini aldı ve tereddinin bü· 
tün sınıflarını gösterdi. 

Büyük sermayelerile Afrika • 
da, Aayada çalışan gruplar, bü • 
yük harbin galibi de olsalar bir 
türlü 1914 ten evvelki devri unu
tamıyorlar. Çünkü müstemleke • 
lerde, yarı müstemlekelerde bir 
kımıldanma var. Bir hareket var. 
Bu hareket ziraat müstemlekele
rinin makinele!miye doğru yap • 
tıkları hareketlerdir. 

Kenisin dediği gibi 1914 ten ev 
vel çok çalıftığı Jıalde kendi ha • 
linden memnun görünenler artık 
meydandan çekilmi§lerdir. 

"1914 ten evvelki dünya,, sözü 
buhran karşısında bir nakarattır. 
Bezgin çeneler bu dört rakamla 
kaydedilmiı bir sınıfın hatı • 
raaı diye geviı getiriyorlar. 

1914 ten evvelki dünyayı mes 
ut 1918 den sonraki dünyayı ra-' . 
hatsız görenler, 1918 denberi ken· 
Cfilerinin eski hesaba göre istis
mar yapamıyanlardır. Buhrana 
konan bu teşhisin manası dün • 
ya 1914 ten evvelki manzarasına 
çevrilecek olursa buhran nihayet 
bulacaktır. 

-11-
Tilrkiye bu dünyanın içindedir ve 
iktııadi hareketlerle alakadardır. 
Fakat onun buhran ölçüsü 1914 Ü 

geriye döndürmek olamaz. 
Son zamanlarda 1914 ten ev • 

velki hayatı ideal diye kabul ede
rek Türkiye İ§lerini ona göre mik 
yaılandırmak iıtiyen temayüller 
hiuediliyor. Halbuki Türkiyede • 
ki hareketi, 1914 teki dünya va • 
2iyetine irca etmek bir buhranı, 
batka bir buhranla izah etmek, 
normale giden bir hareketi, tama 
mile anormalle,tirmek demek
tir. 

Türki)'.:e iktıaadiyatının miyarı 

men yarı müstemlike ve ithalat 
pazarı olan memlekette bugün
kü iktısadi tartlara uyacak karak 
ter yoktur. Halbuki asker olarak 
hareketlerimiz memleketi yarı 
müatemlike olmaktan adım, a • 

drm kurtarmaktadır. 
Lozan sulbünden itibaren gi • 

ren çıkan eıyanın mukayesesi, ve 
tediye muvazenelerinin vaziyet· 
leri 1913'ün anormal manzarasın
dan günden güne uzaklaştıkça 

milli iktısada doğru ilerlediğimi • 
zi göstermektedir. 

1923 te M.651.109 
1924 » 158.867.958 
1925 » 193.119.435 
1926 )) 186.422. 755 
1927 ,. 158.240.998 
1928 » 173.537.489 
1929 ıt 155.214.071 
1930 » 151.454.371 
1931 )) 127.274.807 

ni göatermiyor. Bilakis ithalat ve 
ya ihracat üzerinde olsun ıt hac • 
mi daralmıştır. lt hacminin daral
ması iki sebepten ileri geliyor. 

1 - Dünyanın geçirmekte ol • 
duğu buhran bize de tesir yapa
caktır. Her devlet kendi hudut -
ları içine çekilmi!, kendi kendine 
kitabını esas tutmuftur. Rusya, 

Amerika, son zamanlarda, Otta • 
va konferansında İngiltere, Al • 
m:inya hudutları içinde kendi ken 
dilerine kifayet edecek bir vah • 
det olmu,lardır. 

2 - Türkiyede yarı müıtem· 
like oluı tarihi 90 sene kadar bir 
tarihe maliktir. Bu tarihte Osman 
lı memleketi ithalat işine geniş 

Bu rakamlar şunu ifade edi • bir pazardı. Yarı müıtemlikenin 
yor. 1923 ten beri Türk ihracatı müesseselerine, bankalarına, şi • 
artmaktadır. Bu dokuz senenın mendiferlerine, kapitülasyonla • 
en az ihracatı 1923 te, ıonra da rına ve Osmanlı imparatorluğu • 
1931 de olmuttur. 1923 ihracatı' nun geniş arazisine göre kurulan 
yüz addedilecek olursa senelere ithalat müesseseleri coğrafyanın 
nazaran artma niıpeti yüzde 88,8, daralması mesela lstanbulun hin· 
yüzde 230, yüzde 215 tir. 

1928 den sonra ihracat mikta· 
rı tedrici bir surette azalmaktadır. 
Fakat bu nispet yüzde 150 den 
daha ataiı değildir. 

İthali.ta gelince: 
1923 - 144.788.50() 
1924-193.611.000 
1925 - 242.314.100 
1926 - 234.700.000 
1927 - 211.398.lM 
1928 - 223.531.775 
1929 - 256.296.379 
1930 - 147.550.516 
1931 - 126.659.893 
1923 senesi ithalatı yüz adde -

dilecek oluna ithalat ticareti ilk 
senelerde yüzde 133,5, yüzde 
167.3 yüzde 161,9 gibi bir inki • 
ıaf göstermiştir. 

Ali iktııat meclisinin yaptığı 
tetkike nazaran ithalat ticareti ilk 
dört ıene zarfmda artmıf, fakat 

terlandını kaybetmesi neticesi o • 
larak iflerinden bir çoğunu kay • 
betmiılerdir. Milli iktıaat ıuuru, 
nihayet kanunlaşan ithalat tah
didatı elbette ki, ithalat İ!i üze -
rinde derhal tesir gösterecekti. 
Bu da oldu. Fakat bu hadiseyi 
buhran değil, normale doğru bir 
hareket telakki etmek icap eder. 

Lozandan beri yapılan ticari 
muvazeneler ve tediye muvazene 
leri Türkiyenin milli bir iktısada 
doğru yürüdüğünü göstermekte • 
dir. 

Sadri Etem 

Uamlde hırsız 
Cuma namazını kılmak ıçın 

Fatih camisine giden mOrettip 
Şahap Efendinin mihrap önUne 
bırakmış olduğu kunduralarını 
sabıkalı Ziya çalmıı kaçarken 
yakalanmıştır. 

24 Evlll t 

MUterciml: 
Zonguldak mebusu 

Halll AiLE 
Terbiye iyi misallere 

göreneklere 
Bazen şu genç baba, ö üverir 

ve ölümile ai1esioi.-ı de bayat ve 
maişetini alır götürür. Bazen de 
- çilokU muhayyilenin tasavvur 
edebileceği bütün felaketler, ha
kikat olabilirler - ana, baba 
ikisi birden kaybolurlar ve aileyi 
sefil, başı koparılmış bir vaziyet
te bırakır, gıder:er. Bu manzara, 
terbiye İfinde mütekabilen yar
dımlaşarak çalışan ana • baba 
için ne büyük bir mülahaza mev
zuudur ! Bu itibarla her hangi 
birinin aradan çıkarak, başlanı
lan klrı tamamlamak vazifesinin 
diğerine münhasır kalabileceğini 
asla unutmamalıdır. Hazin fakat 
sakınılması mümkün olmayan bir 
düşiloce !.. Bir düşünce ki iyi 
günlerimizi zehirlemesine mey· 
dan vermeksizin onu soğuk kan-
lılıkla millibaza etmeğe, daima 
göz önünde bulundurmaya mec
buruz. Bu tOrlü iftirakların vu· 
kuunda, bakıJmağa muhtaç ço-
cuklarla başbaşa kalacak olan 
babaların kadın zekisıoa bas 
meziyetlere azçok malik olmaları 
pek lüzumludur. Anaların da 
ciddiyete, sebat ve metanete ha
zırlanmıı olmaları ve bekleomi· 
yen bir iftirak yüzünden kocanın 
sıyanetlcir kollarından mahrum 
kaldıkları zaman rakik ve hassas 
ıefkatlerinin tesirsiz kalacağım 
bilip takdir etmeleri pek büyük 
bir ehemmiyeti haizdir. 

Ötüm ve iftirak mülAhazasının 
aıada sırada ebeveynin zihnini 
İ•aal ....... : L-- :ı.:.:_:_ •-·•• 
ve hareketleri, ahlak ve tabiat
leri üzerinde pek büyük bir te· 
sir icra edebilir. Kendini monden 
bayatın huzu:ıatına, israf ve se 
fahetin boş gururlarına, süs me· 
rakının hafifliklerine kaptırmıı 
olan şu genç hanıma sorunuz : 
Ciddi ve aklı başında bir koca· 
yı kaybeder de yaloız başına 
kalırsa çocuklarmı nasıl yetişti-

recek, bu alışmadığı, hazırlan· 

madığı yilkUn altına nasıl gire· 
cektir? Kendisi ders aJmıya 
mubtaçk~n bunlara verecegı 
dersler ne olabilir? Bu kadın, 
acaba çocuklarının menfeatini 
temin için elzem olan usul ve 
kaideleri, onlara bürmel telkin 
edecek ciddiyeti, sebat ve meta-
neti velhasıl çocukJarın ancak 
ona bakarak edinebilecekleri sa· 
delik ve tevazuu nereden ve 
kimden öğreneceklerdir? Evine 
tamamen yabancı, idareden ga
f ıl ve bihaber, sükunetli hayat
tan muztarıp olan bu kadın ne 
yapacak? Çocuklarım, hizmetçi
lerin mürtekip ve ihmalkar elle
rine mi bıraksın, yoksa akılsız 
ve iz.' ansız hayatının bataklıkla
rına mı silrilklesio? Eğer infazına 
liyik ve muktedir o!madığı ana
lık haklarından vazgeçip te bu 
biçareleri, biç olmazsa, ehliyet 
ve liyakat sahibi kimselere ıs
marhyabilirse ne ala! Fakat eğer 
bu darbe gözlerinin tamamen 
açılmasına, ana hissinin, delilik
lere ve bo, gururlara galebe 
çalmasına hizmet eder ve bu 
genç ruhları korumak endiıesi 
keodiıinin de şeref ve haysiyeti
ni kurtarır ve yükseltebilirse ne 
büyük saadet 1 

Bir takım analar vardır ki ço-
cuklamıın yetiştirilmesini tama· 
men kocalarına terkederler. Bun· 
ların vazifesi sanki, canları is
tedikçe çocukları sevip okşa· 
maktan ibarettir. Bazı kere bu
nu bile eğlencelerine engel tc· 

likki ederek ihmal ederlel 
meseler bile biran enıl 
turulacak bir angarya n 

Bu sınıf analara makabil 
takım babalar da vardır ki: 
ha çok mücrimdirler. Nüfld 
idraklerinin kendilerine 
ettiği mukaddes vazifeye hl 
ederek çocuklarını tamam~D 
ya bırakırlar. Onlan 
okşamak, kendilerine bir ı 
bu'uomak akıllarından bile 
mez. Ananın ölümll halinde, 
le bir babanın çocukları ne. 
par, halleri neye var1r? An .. 
tif ve züppe bile olsa çocuk 
ülfet etmek ister, anahk 
onu gene az çok iyilite ı 
der. Fakat zevkBaefa tema 
tına tabi olarak evin d111aa 1 
rükleoip atılan ve her ev•. illf 
dikçe beraberinde karıpk...,.. . 
ve ahlaksızlıklar l'elirea bir 
ba, varlıklarıoa ıebep ol 
bu zaif mahluklara ne iyilik 
pabilir? Onlara kendi ahlllri.f. 
!ıklarım aşılamıya ve yahut t ; 
ve ismetlerini naplk ellere L 

rakmaya mı cesaret edecek? 1"' 
türlü insanlar, varlıklauoda 'k'll 
leşen ve kendilerini baballİ' 
şeref ve haysiyetinden malfll!!' 
eden alçaklığı na11I d&fflnDp ,, 
lam azlar? _ .Jı 

Terbiye, iyi mİlallere •• ...,. 
göreneklere mülıtaçbr. Ter~ 
göreneksiz olursa peku mi 
olur: ihtar, nasihat, tehdit, i 
kifat; hulasa herıey, l'lreD 
mutlak bir kudrete malik 

;;t;kô7ı;dd;:-"Gö;;~ o • 
müessirdir ki etvar ve bar 
gibi faziletleri ve maalteealf 
zahatları derhal ıirayet e 
Görenekle terbiye, en - .. -~il"'. 
bir terbiye usallldlr; c; ..,. 
maksadını setreder. Çocuk, t1 
banın nüfuz ve ikticlarand• ~ 
biatile sakınıp kaçanmak -:-tJ 
Sevki tabiiden kunet alala 
istiklil hevesi, onu herhuti 
emre karşı mukaYemete ı 
der; ananın nevazitklrlıl'ta• 
tavaat etmesine de ellMrip 
ruru mani o!ur. Fakat ~ 
çocuğun. kendisini mldafaa 
resi bulamıyacağı oıre fark 
olmaksızın ister iatemes .--~ 
cağı bir kuvvettir. Çocuk. ~ 
birçok zaman ıeçti ten ~ 
yapacağı mukayeselerleclir ki 
levi ananalarla kazanclatı _.,._.ı 

lan sezmiye başlar. Fakat 
iş işten geçmiş bulunur. 
çiğneyip geçemediği ıibi iri 
tişmiş ve kuvvetli bir terbi~ 
mışsa onun idraki bu ıtıı-t 
bilakis müdafaa eder. 

işte bu suretle bir 
göreneğin aşıladıtı, diter 
tan cehdüikdamın kaza 
faziletlerin kahşmaıileclir ki 
ve namuslu insan ylcat 
O insan ki meziyyet ve 
lerini kendi nefsine oldal9 
dar ebeveynine de metl,.. 

Dördüncü Faıba S_. 
(Dftlflllll 

irtihal 
Harbiye nezareti mllt 

!erinden merhum llyal 
refikası ve şehrimiz t·IM"ıll!mı-. 
dan llyasbeyude Recep 
valdesi ve istib~lm biab......a.* 
dan mütekait Hamdi Be~ 
valdeleri Hammefeacli ir 
miştir. Cenazesi buı&a 
raktaki hanelerinden 
da kaldırılacaktar. 
Cenabı hak rümeİ 
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'' Kendimizi müdafaa edecek delail de elimizde 
yok değildir. Şimdi, haydi iş başına· ... ,, 

- Ben de onu bekliyorum .. 
- Bu katalepsi hali hem çok 

~Yabilir hem de dakikadan da· 
ltikaya k;silebilir. İtte bizim de 
~ndan dolayı bir dakika batın
d,n ayrılmamamız lazımdır. Bi • 
~iın çekinmemiz lazım gelen asıl 
tlleıele kendine geldiği zaman ya 
lltınızda bizden batka kimıe bu • 
l'Uınıamasıdır. Bir bafkası bulu • 
llıu-ıa korkarım Ahsen hemen sa 
tı, alçak, hırsız, katil,, diye ha • 
~ 

tlracak, burada bulunan adamın 
tıa~arı dikkatini celbedecektir. 0-
tıun için ı.enin onun nazarında 
~aıumiyetin tebeyyün etmedik 
~e kimse onunla konuımamab. 
biğer taraftan §U da var: Bu ka· 
l,Iepsi hali daha bir gün devam 
tdebilir. O takdirde yarın onu 
tôınmek için hazulık yapacaklar, 
)tkıyacaklar, ki alelekser bu hal • 
de bulunanlar yıkanırken kendi • 
~erine gelirler. Bu da bizim İçin 
1)i bir ft!'Y olmaz. Diğer taraftan 
leneıirde veya kefen iç.inde ken
dine gelmesi kendisi için de çok 
fena. olabilir, birdenbire ölümüne 
'ebe'biyet nrir. 

- Çok doğru .• O halde? 
- O halde evveli onu kendi • 

ile getirecek çarelere teveasül e-
ı:_. .,..iQlı.uı1 ~~1:>& ~.ı ..... 0 

ile ili: .. Açdmazsa o zaman her 
~rafa haber yollarız. Ahıen be • 
>in ölmediğini, yalnız baygın bir 
balde bulunduğunu bildiririz. Baı 
ita çare yok. 

- Evet, evet .. En doğrusu bu .. 
O ıuretle her türlü tehlike zail ol· 
~Uf olur. 

- Öyle ama, bu da ıenin için 
tene vahim neticeler verebilir. 
-4\haen bey uyaıunca yanma uıak· 
~ını çağıracak, arkadaılarını is· 
~İ}'ecek, hatta belki eeni görmek 
1&temiyecek. Herkeae katil ve hır· 
•t~ olarak seni ıöyliyecek, iıpat 
tdecek ve poliain müddeiumumi • 
~n takibatından yakayı kurtar • 
'imkinaız olacaktır. Ta ki ha
~~t mücrim veya mücrimler ya • 
""'1&nmcaya kadar .• Bu gün, ya • 

~ deıniyorum. Katalepsi hali~ 
"ftalar ıürdüğii vakidir. Emsali 
~\?dır. Fakat ıonra .. Uyandıktan 
"-ııra.. 
bj "Oyle bir halde kendini böyle 

t İttiham kaJ'§ıamda hazır bulu 
)~ ınusun? 

l" abii.. Elbet .• Her ıeyden ev • 
;eı Ahsenin hayatı kurtulmalı. 
· ~t benim hakkımdaki bu ağır 
:i~aına aen tahammül . edecek 
l 1•ın? Sen beni affedecek misin 
"l>.? 
~· - Evet .. Senin civanmertliği· 
~ t6rerek iftihar ediyorum. Bir 
~it 1'ıuumiyetin de elbet tebey • 
tl' tı edecektir. Diğer taraftan ıe
) 

1 
kurtaracak deli il de elimizde t'c değil. Kendimizi müdafaa e· 

;:;tiz. Mesela 9u gayretlerimiz 
~ danda. Eğer doktor Şevket 
d\~n iddiasına aldırıt etmeaey • 
~it :\Jııen hey diri diri gömüle .. 
4' lt, Ahsen gömüldükten sonra 
~ ..._ kimMCe malQm olmıyan 
" 

1arnu eler sen almıfN.11 kim· 
~~lretıniyecekti. Halbuki biz 

'-rı, düıünmeluizin uirqtık. 

Uğra§ıyoruz. Demek ki masumuz. 
"Diğer bir nokta... Cinayetin 

ve hırsızlığın ika edildiği sıralar· 
da senin Erenköyüne ayak atma
dığını ıahitlerle İspat ederiz. Is • 
pat edince ıen ittihamdan kurtu· 
luraun. 

"Şimdi haydi it baıma? .• 

Tahir bey ceketini çıkardı. 
Ellerini yıkadı, küçük çantasın • 
dan lazım gelen alatı alarak Adi
lin yardımı ile bir ağaç gibi yatan 
Ahıeni çevirdi. Yarayı açtı. Dik
katli bir muayeneden sonra hay -
retten kendini alamadı: 

- Hakikaten bu Erenköylü 
doktor cahilin, yahut blöfçünün 
biri imi,. Ahsenin yarasında hiç 
bir vehamet yok. Hatta gayet ba
sit bir yara imif. Doktor bey onu 
aıeptize ederken yakmı9. Baksa • 
na ... Kimbilir ne kadar kuvvetli 
bir uitfenik losyonu biçarenin 
bütün sırtını berbat etmi§. Bun • 
dan dolayıdır ki, bir hayli kan da 
zayi ederek muvakkat bir zaafa. 
duçar olmuı. 

"Bununla beraber yaranın ilti
yamı da batlaınıt demektir. Çok 

yakında mecruh iyi olacaktır. Bu 
da birdenbire kırka kadar çıkan 
derecei hararetten sonra tabii ha 
line aTdet etmesile izah olunabi
lir. 

- Deımek ki, Ahsenin halinde 
hiçbir tehlike yok .. 

- Hayır .. Şimdi yeni bir pan
sman yapalım. Ondan sonra haa· 
tanın uyanmaaı esbabına baka· 
lrm. 

... ır. 

O gün akıam olmak üzere i · 
ken, doktor Tahir beyin yaptığı 
ıon tedbir de hastayı uyandırama 
dı. Bizzat Adil araba ile Kadıkö
yüne kadar ıidip gelerek bir çok 
teYler aetirdi, babasının ısmarla· 
dığı ilaçları aradı, taradı, buldu. 

Nihayet cerrah, onun ba.tı u • 
cunda bir teneke hı9ırtısı ile patır 
tı yaparak uyandırmıya te§ebbüs 
etti, sonra bir bardağa kqıkla 

vurdu. Bu akisler o kadar ıiddet
li oldu ki, mecruh titredi: Uyan
ma işareti ... 

''Kendimizi müdafaa edecek 
deliil de elimizde yok değildir. 
Şimdi, haydi it batına .. ,, 

{Devamı var) 

llerkesin ağzında dolnşan bir ev ....................................................................................... -
T ekiiisiz karyolalıın 
aslı esası ne imiş ? 

Bir gazeteci sıra ile üç muharririni bu kar
yolada yatırmış, takat bir şeyler çıkmamış .. 

Birkaç gün Londrada yapılan 
bir tecrübe •••m kamarasında 
şayi olan bir ta lum itikatların 

ne kadar batıl ve eıuaız oldu· 
juııu gösterdi. Londranın konak· 
lanndan birinde gayet mDkellef 

bir yatak odası ve odanın içinde 

muhteşem bir karyola bulunu
yordu. Fakat hiçbir kimse l::u 
karyolada yatamıyordu. Çiinkü 

şayi olan bir rivayete, göre kar 
yoJa,içinde yatanların hepsini atı· 
yordu.Konağın sahibi olan hanı· 

mın anlatıııoa göre kendisi bir 
aralık bu yatakta yatmı§, her 

yattıkca bir adamın boğulmakta 
olduğunu görmüf. · 

Bunun üzerine DeyJi Ekspres 
gazetesi namına bir heyet bu 
evi ziyaret eder. Üç ki,iden 
miltqekkil olan heyet azaaı ya· 

takta ayrı ayn yatarlar. 

Heyet azası yatağa girmeden 

evvel kapıları mübllrlerler. içer

de vukubulacak herhangi hadi

senin derhal resmini almak için 
tertibat alırlar. 

Ondan sonra yatağa girip yat
mak ve bir mOddet uyumak fash 

bqlar. Birinci muharrir yatağa 

girer ve 1aatlerce uyur. Fakat 
hiçbir hadise wku bulmaz. 

Daha sonra ikinci muharrir 

yatağa girer ve gene birıey ol· 
maz. ÜçDncOsO de keza: 

O ç arkadaı aynı şekilde ha
reket ederek aynı neticeyi al· 
dıktan sonra sıtbahı yatakta e• 

derler. Biri de fena bir rüya 
görmez. 

Nihayet, bu yatak hadisesinin 
meçhul bir desiseden başka bır 

ıey olmadığı aola11lır. 

(Dcyli ekspres) gazetesi gazo
tesi bu münasebetle yazdığı bir 

baş makalede şunlan söylüyor: 

.. Bütün bir cemaatin hayalet· 

fer tarafından ziyaret olunduğu· 

na kani olduğu esrarengiz ya• 
tağm biç de esrarı engix ol· 

madığı apaıikir bir ıurette an

laşıldı. Zaten böyle feylerden bi

rinin de aslı astarı yoktur. Bun
lara inananlar kendilerine bey· 
hude yere eziyet ediyorlar.,, 

Elektrik çarpması 
Kartalda çimento fabrikatın• 

da memur Ali Riıa Efendiye 

makine dairesinde elektrik cer· 

yanı çarpmış, baygın bir halde 
bp fakültesine kaldmlmıştır. 

Otobüs çocuk çlğoe<!_i 
3492 numaralı otobOs EyObe 

giderken Ayvansarayda önilne 
çıkan 12 yaıında Kimil isminde 

bir çocuğu çiiJıemiıtir. Şoför 
yakalanmıştır. 

Sayıfa S 

Hir istiyanlıktan Müslümanlığa •. ..................... _ ..................................... ---.···················-----· ......... _ ...... • 
Bir lngiliz kadını niçin 

Müslüman olmuş ! 
Sultan pek mütereddit ve pek korkak 
Veziri ise ihtiyar ve aciz bir adamdı 

-13 -
Ona derler ki: "Daha ileriye amele, vahti kabilelerin taarruzu 

gitmekten va.zıeç ! Çünkü Sar • na uğramamakta idiler. Kabilele
vakta isyan var. Malaylar sultan- rin reiıleri yakalanmış ve tedip 
larma kartı kıyam etmitler ve edilmitti. Taarruz korkusundan 
kanlı maceralara girİ!mitlerdir. vareıte kalan halk, rahat, rahat 

James Brook bu ihtarlara al • ı çalıııyordu. 
dırmaz ve Savraka doğru gitmi • James'in vazifesi bitmişti. Ya· 
ye karar verir ve ona göre tedbir pılacak iti yata atlayıp, tekrar 
alır. Küçük geminin tayfalarını Hindi.stana dönmekti. Yat hazır· 
yeni adamlarla takviye eden landı. Yelkenler açıldı. Fakat tam 
Jamea tayfasını silahlar, fazla bu sırada Sarvak halkından mü· 
miktarda mühimmat alır ve yeni - te,ekkil bir heyet yata girdi. Hey· 
den yola çıkar. etin batında Sultanın kendisi ve 

Böyle seyahat maceranı~ geçe- veziri bulunuyordu. Sultanm ken
mezdi. Jameı muhtelif yerlerde disi ıöze başladı: 
bir ıürü maceralarla karııla§tık • - Biz ıizden büyük bir ricada 
tan sonra korsanlarla ıiddetli mu bulunmak için geldik. Ülkemiz· 
harebelere giritir ve neticede bun den memnun kaldı iseni::: bizimle 
lara galip gelir. Bu sırada, bütün birlikte kalınız. lstereeniz tizi bu
bu denizler konan yatağı idi. Kor rada Raca da yapanz. 
ıanlarm elinden kurtulan James, James biraz dütündü. Memle • 
gide gide Sarvak ıularına vanr ket fena değildi. Bilakis zengindi. 
ve ''Royalist,, iımini verdiği yatı Burada kalmak mukabilinde bir 
nı ıahile yaklaıtırarak iner. çok istifade elde edilirdi. Fakat 
Jameım kendiıi henüz genç ve Hindistan daha .mühim ve daha 
yakıııklı bir adamdı. Sonra kav • vi.si bir servet membaı idi. Buna 
gacı ve inatçı idi. rağmen James Sarvak'ta kalma• 

Sarvak hu sırada pek fena va- ğa karar verdi ve adamlarının da 
ziyette idi. Sultan mütereddid, reyini aldı .. 
korkak, bir adamdı. Onun namı - Bunların hepsi burada kalmak· 
na icrayı hüklimet eden vezir i - ta beis ıörmiyorlardr. O da Ser• 
ciz ve ihtiyardı. intan kellesi pe- vakın yerli racauna dönerek ka· 
şinde koşan yerliler, korkunç in • rarını bildirdi: · 
sanlardı. Bunların ıultana da, - Burada kalıyonız ! 
vezire de ehemmiyet verdikleri Y erliJer memnundular. Onun i· 
yoktu. Antimon madenlerinde ça- çin James ile arkadaıları karaya 
lıtan amele mütemadiyen isyan c çıktıktan ıonra onlara bir yurt 
diyor ve b&.Jlanndaki adamları verildi. Arazi tahıiı olundu, Bun• 
pervaıızca öldürüyorlardı. dan batka James' e beyaz raca ün• 

Sarvaklılar, sahillerine bir ge· vanı verildi .• 
minin dayandığmı ve içinden bir James, Sarvakın hakiki racası 
takım adamlar çıktığını görünce idi. Bütün iıleri o idare ediyor, 
merak ettiler. Buranın sultanı sa hadiselerde o büküm veriyordu. 
yılan Huda Hatim ile memleke - Sarvakın ıahilleri korsan yatağı i· 
tin eırafı ıahile gelerek Jameı di. Jameı korsanlarla uiraıaralt 
ile arkadaılarının ne iıteaiklerini sahilleri temizledi. Sonra Sarva· 
anlamak isterler. kın ormanlarını dolduran yarı 

Sarvak sultanı, gelenlerin si • 
li.h taııdıklarını ve genç dinç a -
damlar olduklarını görerek bun
ları istihdam edebileceğini anla -
dığmdan, lngilizleri davet eder 
ve onları hasımlarına karıı kul -
!anmayı istihdaf eder. James ile 
arkad&§la.rı bu daveti reddetmeı:
ler, Fakat ıultan ile bir olup onul! 
düımanlarıru temizlemiye çalı -
ıacaklarına yerlilerle bir olurlar. 

James Sarvak yerlilerile birle§· 
miye karar verdikten sonra ge
misindeki tayfaları silahlayal'ak 
harakete geçti. Yapılacak it çok 
mühimdi. Sarvak' da emniyet ve 
asayiıi ihlal eden, halkı rahatsız 
eden bir kaç kabile vardı. Bu ka· 
bileler yarı vahıi sayılabilirdi. 

Her feyden evvel bunları tenkil 
etmek, halkı, bunların ıerrinden 
ve tarruzundan korumak lazımdı . 
James bu iti deruhte etti ve tam 
altı ay çalı§tı. Yan vahşi kabile
ler ıimdiye kadar kendilerile hu 
kadar sürekli uğratıldığını ıörme 
mi§lerdi. Vaziyette mühim bir de· 
ğiıiklik oldu. Fakat it bu kadar· 
la bitmedi. 

James bu vahıi kabilelerle altı 
ay da.ha uğraıtı ve netice elde e
dildi ... 

Sarvak emniyet içinde yüzüyor• 
du. Pek zengin olan antimon ma· 
denleri ıaat gibi iıliyordu. Çünkü 

vahti kabilelere kartı harp açtı . • 
Ve onları tedip etti. Bu tedbirler 
neticesi olarak ticaret ilerlenıeğe 
baıladı .• Kuyulardan iıtihıal edi· 
len madenlerin miktarı arttı. İ! • 
çiler refah yüzü gördüler. Niha· 
yet Jaıneı 1869 senesinde öldüğü 
zaman bütün Sarvak halkı onun 
matemini tuttu ve on\,\ merasimle 
gömdüler .• 

(Devamı var) 
ı UJ l1JI1 nnnrnTPltDftll1'rtU:t:lltWIW A 1 iWLt'I 

Balık tutarken 
ArnavutkayUnde Çeşme soka

ğında oturan Orhan isminde bir 
çocuk dno balak tutarken denize 
dlişmDş, yetişenler tarafmdan 
kurtarılmıştır. 

Kunduracıların 
kavgası 

Çenberlitaıta lmaret sokağın• 
da Kurşunlu banda mukim ter• 
Jikçi Raıit oğlu Mehmet, handa 
otururlarken evvelce aralarında 
husumet olan kunduracı Herant 
gelmiş ve kendisile kavgaya 
başlamışlardır. 

Kavga bir aralık kmımıı ve 
Herant kundura bıçağile Meh• 
medi sol memesi lizerinden ya• 
rahyarak kaçmııtır. 

Mehmet Cerrahpaıa hastane
sine kaldmlmııtır. 



~· 
Matbuat aleminin yası 

------·--••••••••--••••-••••-•••••••••••••• .. ••• •-•••--•-•u• 

Ustad muharrir Ahmet 
Rasimi dün gömdük 

( Baı taralı 1 inci sayılada) Bu mezarın başında Ahmet Rasi • 

meb'uıu Ruıen Etref bey dün ıa- min Millet meclisinde ve hayatta ea
hah Ankara motörü ile Heybeli- ki arkadaşı, l8tırabını söyledi, Ah • 
adaya geldiler, Ahmet Rasim be- met Rasi.mı yetiştiren mektep onun 

yin evine giderek çocuklarına Ga ölümünden duyduğu kederi ne içli, 
2i Hazretlerinin hükfunetin dahi- ne güzel anlattı~ En kuvvelli zekd -

liye v~ .m~arif ~ekillerinin tazi - 1 ~.ar, en güzel bulu§larüe bu mezarın 
yetlerını ısoyledıler, Ahmet Ra - ustüne yanık ı;e yakan güllerden hale 

sim beyin cenazesinin §ehrin bu ördüler. Bu müthiş ölümle matbuat 
temiz ve kıymetli evladına bir ailesinin bağrında açılan çöküntüyü 
!ıürmet nişanesi olarak lstanbul 1 anlatmak da bana düşüyor. 
belediyesi tarafından kaldırılma- Fakat ben ne aöyliyebilirim ki ü-
sı kararlaştırılmıştı. zerinizden öteki hatiplerin bıraktık -

Belediye reisi muavini Hamit, ları güzel tesiri azaltmış, gidermiş ol
ve mezarlıklar müdürü Süleyman mıyayım. 
beyler merasim tertibatile meşgul Ahmet Rasim yannı asırlık bir 
olmak üzere erkenden Heybelia • mulrarrirdi. Jstanbulda çıkan gazete
daya gelmişlerdi. Meb'uslarımız- lcrin en ill•lerinden itlbarcn hemen 

<lan, şehir medisi azasından; hepsinde çalışnuşlı. Hayatmın son 
matbuat cemiyeti mensupların • senelerine kadar da bu didinme böy

dan pek çoğu, ilim, irfan ve ede- lece devam etti .• llemleketimizde yal
hiyat alemimizin güzide simaları, nız kalcmile geçinen tek tük istisna
Ahmet Rasim beyi okuyan, tanı • lardan biri- Onun bu mazhariyetin
yan, ıeven kadın erkek pek çok deki sebep sadece harikulcide kuvvct
kimseler tabutun arkasından yü - li görüşü, gördüklerini pek canlı ola
rüyorlardı. Bah~·iye ve poliı müf rak sakayıp kağıt üstünde dalıa Uk 

rezeleri cenaze alayının iki tara - günündeki gibi tazelikle yaşatışı mı
f ında uzun bir kordon te§kil edi - dır? Bu yüksek ve san'atkdrane mü
yorlardı. şalıcde ve tesbitin bu mııvaflakıyet

BUyUk bir kitle 

Ahmet Rasim Beyin elli, 
elli bet sene evvel okuduğu sıra -
lardan bugün feyiz ve irfan top
lıyan Darünaf aka talebesi büyük 
bir kütle halinde alaya ittirak et-( 
miılerdi. İstanbul belediyesinin, 
matbuat cemiyetinin, cümhuriyet 
halk f rrkası Heybeliada nahiye -
ıinin ve üstadın hürmetki.rların -
dan muhtelif kimselerin isimleri
ni tatıyan çelenkler tabutun önün 
de ilerliyordu. 

te hiç şüphesiz tesiri vardır, fakat 
bana öyle geliyor ki bu emsalsiz mu

valf akıyetin ve Alımet Rasimi yarım 
asır kucaklıyan büyük bir kari kütle· 

sinin büyük sevgisinin sebebini daha 
'Ziyade onun bir lstanbul muharriri 
olmasında aramalıyız. lstanbul mu -
harriri... Ahmet Rasim yanm asır bu 
güzel şehri gezip dolaştı, bu güztl 
fehrin lıayatını ve tahassüsünü YQfa
dı, htanbuhın 111e /etan'1uUunun bü -

tün hususiyetlerini, en ince ve hisli 
noktalara kadar gördü, bu müşahede 
onun adesesinden geçerken bir kat 
daha güzelleşti. Biz Ahmet Rasimin 
yazılarında yarını asır kendimizi bu

lup sevdik. 
Ahmet Rasim halkın içinden çık • 

mış, halkın derdini, üıtiyacını, utıro
bını kendi etinde, sinirlerinde, kanın
da duyup yaşanuş bir adamdır, onun 
içindir ki yazıcılığında da halkın 

muharriri olmayı tercih etti. Jlevzu
larını bizim hayatımızdan aldı, bi • 
zim dilimizi korwşup bize hitap etti. 

Onu bunun içindir ki bize en yakın 

bulduk ve seı·dik. 

VAKiT 

Pahalılıkla 
Mücadele 

Mezbaha resmindeki 
şu oygusozlok nedir? 

(Baş tarafı 1 inci sayıf ada) 

Bütün dünyayı saran buhran 
bazı maddelerin ucuzluğu yüzün· 
den memleketimizde biraz hafif 
geçebilecektir. Bunu kolaylaıhr· 
mak lazımdır. 

Bu meyanda akhmıza gelen 
bir iki noktayı yaıahm: 

Mezbaha resmi 

Mezbaba resmi son derece 
uykunsuzdur. Bir sığırdan 1010 
kuruş mezbaha resmi alınıyor. 

Yani ister 250 kilo gelsin isterlOOO 
gelsin, bir sığırın mezbahaya 
vereceği para 1 Ol O lrnruştur. 

Karaman 230, kıvırcık ve keçi 
20U, kuzu ve ulak 100 kuruştur. 
Bunların da küçüğü, büyüğü hep 
ayni resmi veriyor. Bu doğru mu? 

Ta Erzurumdan, uzak yerler
den yola çıkarılan hayvanlar 
esasen yol eziyeti ile zayıflamış· 
lar, sahiplerini esasen zarara uğ-
ratmışlar iken en buli hayvanlar 
gibi mezbaha resmi vermek bu 
adamlan ne derece izrar eder 
ve bu bal pahalılığın bir sebebi 
olmaz mı? 

Öğreniyoruz ki hu man-
tıksılığın izalesine doğru bir 
adım atılmıştır. Avrupaya bas
küller ısmarlanmış. Bu basküller 
ıeldikten sonra kesilecek hay
vanlar tartılacak ve tartısına gö
re cıezbaha resmi alınacaktır. 

Ancak basküller de kontenjana 
tabi olduğu için bu muamele bir 
kaç ay gecikecektir. 

KontenJIHI ıU•U•den ••• 
Bir de şu muameleye bakınız: 
Matbaamıza bir trikotaj fahri· 

kası sahibi geldi. Elinde birkaç 
kutu sarı düğme vardı: Topraklar Ahmet Rasim beyi 

göğsün~ aldıktan sonra üstü çi -
çeklerle örtülü tümseğin baıında 
en eski arkadaJlarından Ordu 
meb'usu Ahmet Ihsan bey bir hi -
tabe irat etti. Ahmet Ihsan Bey 
çok candan olan hitabesinde Ah
met Rasim in ( 48) sene evvel mu
harrirliğe .nasıl bqladığmı, nasıl 
yetittiğini, fazileti, temiz ruhlulu
ğu ve ilim ve irfan kıymet ile mem 
leketimize nasıl büyük hizmetler
de bulunduğunu anlatnııt ve de
mittir ki: 
"- Ben Ahmet Raıimin 49 ıe· 

nelik arkada,ıyım. Daha mektep
ten evvel onu tanıdım. O Darüna 
fakaya, ben Mülkiyeye girdik. 
Sonra yazı masasında birleıtik . 
Çok naımuılu ve çok temiz olan bu 
adam matbuat aleminin ıon de
rece dürüst bir tahsiyeti idi.,, 

- Şu düğmelerin grusesi "ya· 
ni 144,, adedi daha üç beş gOn 
evvel 60 kuruştu.Evvelki gün yüz 
kuruş olmuş. Bugün mOracaat et
tim, 120 kuruş istediler. Sebebi 
kontenjan listesinin henüz çık

masıdır. Düğmeciye 120 kuruş· 
tan fatura çıkarmasını söyledim, 
korktu. Fatura veremem, dedi. 
Biraz sıkıştırınca yüz kuruşa ra· 
zı olarak fatura yaptı. Fakat 
yarın 120 kuruştan aşağı vere
miyeceğini ilave etti. Üç gilnde 
dilğme fiatinin iki misli çıkması, 
düğmenin mevcudu kalmamasın· 
dan değil, değrudan doğruya 
ihtikirdandır. 

Yalan değil .. 

lstanbul mektupları yazdı, bu sa· 
tırların arasından şehrin dört köşe 
bucağına ait en samiml manzaralar 
görülür. Eşkcili zaman başlığı altın · 
daki yazıları meşrutiyetten sonraki 

gündelik yal)ayış tarihimizin en canlı , 
============================= 

Darüuafaka müdürü Ali Ki.
mi Bey de Ahmet Rasi -
min Darünafakadaki tahsil 
hayatından, bu günkü Darünafa
k a gençlerine mesai ve memleke
te hizmet yolunda örnek olması 
lüzumundan bahsetmit ve demit· 
tir ki: 

- Onun kadar necip, onun ka
d "\r dürüst olmayı bütün gençlere 
'.1 vsiye ederim. 

Matbuat cemiyeti namına 

Matbuat cemiyeti idare heyeti 
azasından Refik Ahmet bey so -
nuncu olarak ıöz a.ldı ve tunları 
aöyledi: 

·ozanı karşısında sükut en tesirli 
l>cldgat omalıdır, diye diı,ünüyo -
nsm. Onun içindir ki aklım bana sus 
illgor. Fakat gözlerim içimde bir bu
lar taz'/Jlkı halinde beni ileriye doğ-

ra ıtlUor, hluim bana sögl_e diyor, 

.011h dıgor. 

sayıfalandır, fotoğrafileridir. 
Şarkıları ı·c besteleri var ki bütün ca bir çö/..iintüç bırakarak göçen adam 

şehrin dilindedir. lstanbullu aşkını, kimdi, sözlerim bu suale cevap olsun 
elemini halci bil lstanbul muharriri - diye değildir, matbuat ailesinin kay • 
nin nağmelerindeki tatlı hassasiyete bettiği şeyin büyüklüğünü, feldketi • 
tevdi ediyor. Öz edebiyatın halkın mizin büyüklüğünü bir kere daha ha

malı, halkın hayatı ve halkın yaşayış tırlayıp yatlla11mak için bunları ıöy • 
ve duyul}unun aynası olduğu fikri 
gün geçtikçe zihinlerde yer ediyor. 
Ahmet Rasimin eserlerine bu gözle 
bak:lınca onlann büyük kıymeti dalıa 
iyi anlaşılacak, Alımet Rasimin ede -
biyatımızdaki eşsiz yüksek yeri daha 
vuzuhla belli olacak. 

Edebiyata hizmeti büyük olan Ah

met Rasim, ömrünün birçok seneleri
ni de ilme ı:ermişti. Tarih ı•c dil hak

kındaki tetkikleri, kitapları yıllarca 

bu memleket rocuklarının kafalarına 

ışık oldu. 
Ey bu aziz ölünün mezarı başında 

toplananlar! Size bildiğiniz şeyleri 

söyleyip bildiğiniz Ahmet Rasimi 

tanıtmıya çalı1Jmak fazla bir celıt ~ 

lur. 
Matbuat ceml11etinln bağrında k~ 

ledim. 

Türk matbuatı bir inhidam karfl

sında ... Alımet Rasimin ölümü bana 
bir devrin yıkılışı gibi azametli geli
yor. O, matbuatımızın tarUıiydi, Ah -
met Rasimin hafızası toprakların al-

tında kapanırken yazılmanuş bir ta
rihin hatıralarını da müebbeden göm-

düğümüzü ıstırapla hatırlıyorum. 

Sevimli ihtiyar şimdi on sene ev
L'cl V AKIT matbaasının yazı odasın-
da çay içip neşeli neşeli fıkralar an

latır, bizden evvelki gazetecilerin bin 
bir tuhaf hikayelerini söyler ve ça -
lışma hevesimizi arttınrken, on sene 
evvelki halile gözümün önüne geli -
yor. Biz ona "Bey baba., derdik. O 
bize "Oğlum., diye hitap ederdi. 

Bey baba, toprağın altından bafı· 

24 EvlD( 19~ 

Esrarengiz adamlar 
Evvelki gece müderris Şekip BeyİJI 

başına neler geliyordu? 

(Baş taralı 1 inci ıayıfada) 

- Aıağıya gelin .• Size bir şey 
söyliyeceğir, demişlerdir. 

Şekip Bey gece yarısı bu ta
lebi bittabi çok manasız bulmuş 
ve demiıtir ki : 

- Benim ismim Şekip. Hoca• 
yım. Yukarıda da Vali muavini 
Bey oturuyor, gece yarısı ne 
söyliyeceksiniz ? 

Eu cümleler gelenlerin üzerin
de bir ıaşalama tesiri daha bı· 
rakmış ve bu sefer şöyle demiş
lerdir : 

- Efendim, siıi istiyoruz. Bu
raya gelin siıi merkezden isti 
yorlar, biz memuruz .. 

Şekip Beyin bu cevap büsbü
tün garibine gitmiş fakat bu 
arada aparbman kapısının açıl

masından istifade eden meçhul 
adamlar paldır küldür merdiven· 
lerden çıkarak Şekip Beyin dai· 
res:nin kapısına gelmişler, içeri· 
ye girmek ve Şekip Beyi götür
mek istemişlerdir. Fakat gene 
Ali Rıza Beyin refikası Hanım· 
efendi polis merkezine telefonla 
hadiseyi haber verdiği için ka
pının önüne polisler de gelmiş 
bulunuyorlardı. Bunun içindir ki 
hadise burada bitmiş ve müessif 
bir vak'a çıkmasına meydan kal
madan iki meçhul adam yaka
lanarak merkeze götürülmüıtnr. 

>f 
Bu garip hadiseyi, hatta biraz 

daha mübaliğalı bir şekilde 
duyduktan sonra S~kiQ Beyi 
ziyaret ederek badıseyı anla· 
mak istedim : 

- Geçmit o:sun Beyefendi 
- Teıekkür ederim .• 
- Efendim, bir ziyarete ma· 

ruz kalmışsınız. 
- Evet. Gece yarısı böyle 

bir hadise oldu. Tuhaf ve garip 
bir badiıe. Ben odamda çalışı· 

Piyasalar 
Trabzonda fındık 
Tarabzon, 23 (A.A.) - Dün 

borsada 41 - 42 kuruttan 34.348 
okka iç ve 15 kuruıtan 20 kurup 
kadar 129.636 okka kabuklu fın
dık ıatılmıttır. 

Bugün 41 buçuktan 7.656 okka 
iç, 12 buçuktan 18 kuru! 30 para
ya kadar 24.100 okka kabuklu 
fındık ıatılmıttır. 

Manlsada UzUm 
Manisa, 23 (A.A.) - Dün öğ

leye kadar borsada 28 kuru,tan 
495 çuval üzüm, 5 buçuk kuru!· 
tan 7 kuruta kadar 124 çuval buğ
day, 3 buçuk - 4 kuruı arasında 
124 çuval arpa ve 4 kuruıtan 6 
çuval yulaf aatılmııtır. Bir gün ev
velki üzüm aatıf ı 692 çuvala baliğ 
olmuıtur. 

Alman sefirleri 
Berlin, 23 (A.A.) -Von Hoea

chu'n, Londra, Roland Koeıter'in 
Paris ve Von Husel'in Roma ıe
f aretlerine tayinleri Reiaicümhur 
tarafından tasvip edilmittir. 

·····················-·······----·-·-----·- o .... 
nı kaldır, oğullannın yilreklerlnden 

yaktığın büyük ıstırap ateıini gör. 
Hele oğullannın arasında bıraktığın 
hiçbir zaman doldurulamıyacak olan 
büyük ve lcorkunç lx>fluğu gör. Türk 

matbuatı bir inhidam lcarfl'uuladır. 

yordum. Kapı çalındı, sonra kO' 
nuşmalar oldu. Kulağıma gel~ 
bazı söz:lerden gelenlerin Bedıi 
Beyi istediklerini duyuyordudlı 
Evvela ehemmiyet vermedilllı 
Bedri Bey vali muavini Ali Riı• 
Beyin oğludur. Büyük baba5' 
kendis'ni çok sevdiği için ar• 
sıra geceleri istetir. Evveli tu· 
na hamlettim. Sonra konuşma· 
lar uzayınca şüphelendim. Sal· 
kona çıkarak gelenlere kimi i• .. 
tediklerini sordum: 

- "Aşağıya in birşey söyli· 
yeceğiz, dediler. Gelen!erdeO 
biri:si ciddi görünüyordu. Diğe" 
rinin biraz aklı başında otmadı· 
ğı anlaşılıyordu. Sonra gürnltil 
ettiler. Birisi sivil memur olchı
ğunu söyledi. Manasız birşe1 
olduğunu anladım. 

Fakat bu esnada, yukarikl 
hanımefendi telefonla polise ha" 
ber verdiği için polis!er yetiıti" 
ler bu iki adamı al•p götürdil" 
ler.,, 

Garip ve Amerikanvari bit 
hadise değil mi .• 

Bir tahmine göre gelenlerİll 
maksadı bir karmayolacılık yap
maktı. Apartmamn bazı katlanJll 
bot görmilıler, içerde erkek 
olup olmadığını anlamak içİll 
iskandil etmiılerdir. Eğer erkek 
yoksa ihtimal bazı eıyalan ça
lacaklar, otomobilde olduğu içill 
çarçabık savuşmıya imkin bula" 
caklardL Y ~µt S~kio 8. _adalll" 
arın lalebıoı kabul ederek otd 
mobile binseydi ihtimal yold• 
bir soyguna uğnyacakb. Diğe' 
bir. tahmine göre de gelenle' 
sarhoştular. Herne iıe.. itte ef 
v" apartıman sakinlerini dikkıt 
ve teyakkuza ıevkedecek bit 
hadise daha •• 

C. Akvam 
Dün ilk toplantısı11J 

yaph 
Cenevre, 23 (A.A) - Ceod" 

yeti Akvam mecliıi M. de Vale" 
ra'nın riyaseti altında toplall' 
mıttır. Mt:clis Lytton komisyood 
raporu etrafında açılacak ol•" 
münakaıanm tehirine dair J•" 
ponya tarafından vaki olan tt" 
lebi nazarı tetkikten geçiraıiY' 
karar vermiıtir. Bunun iizeriO~ 
meclis, Cemiyeti Akvamın aı• 
vaıiyeti hakkındaki maJOoı•t' 
kesbi ıttıla eylemiıtir. 

Cemiyeti Akvama dahil bOk4' 
metlerden bazıları Cemiye~e ~~ 
miye mecbur oldukları aıdat 

k .... 
ve cemiyete karşı mütera 1 

borçlarını •eremedikleri takdird; 
cemiyeti vaziyetinin pek aıDt~ 
olacağı mütaleasında bulun 
maktadır. t 

Bolivya ile Paraguay ar~'8 ,ıı 
daki ihtilifa gelince Cemıf 11' 
Matosun yı.pmış olduğu tefe 
büsleri tasvip ettikten sonra ~ 
dariga'nın teklifi üzerine ';'( 
yakında kat'i tedbirlerde bol 
mıya karar vermittir. ,f 

Bunun nzerine meclis ,f)'lı" 
komisyonu ile fikri ittirak __J' 

m•syonunun mesaisine ait r•r
ları tuvip etmittir. 



Alaturka Güreşler Dün Bitti 
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ICaraAli gene rakiplerinin 
sı•tını ye:re getirdi 
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1 ürkiye Atletizm Birincilikleri ... - -
Müsabakalara dün beş mıntakanın 

iştirakile şehrimizde başlandı 
Gtlreşıer hayli heyecanlı ve asabt"blr hava Dftnkft mllsabakalarda blrJnclllğl Istanbul atletleri kazandılar. 
. içinde yapıldı, Kartt Ali çok alkışlandı Bir Tilrklye rekoru tesis edildi 

DUnkU gDre,ıerde serlrcller 

- Ben istifa ediyorum, gay • 
a-ııc:.. Y apamıyacağım. efendim Y.a 
kınıyacağrm, illallah .• 

nin sırtını yere getirdi. '.A:llali izin 
verine buradakileri de kazanır 
eloet .• lıte Tekirdağlı Hasan .• Ka 

11aalinin izinden gidiyor maıal .. 
Danlmuı seri olmakla bera .. lali .. lıte.. · 

her hot sohbet ve bütün seyirci- Bir meydan okuma .. 

lerle ıenli benli olan lllf!ydan ha- Tam bu sırada halkı heyecana 
lceıni hem böyle söylüyor, hem veren bir hadise oldu. Cemal peh 
•~ne vazifesine devam ediyordu. livan: 

Alaturka güreılerin son günü - Ben baıta Ali ile tutuımak 
~bnak münaaebetile Taksim ıta • 

istiyorum, baıkaıını kabul etmem 
dı tribünlü, duhuliyeli hayca dol- dedi. O Ankarada birinci, ben i-
~ıı. heyecanlı maç günlerine k' . ktı l .... 

_,., . ınc çı' m onun a tutuşacagım. 
\ahıus bir gösterıt takınmı tı. B '!. l ' . b' ki · ·ı 
Ete.nen herkea bu sün iürit~ J!- s1o~u~,1;~-.ı ır ... ~ım ıeyırcı er 
"'L ~ 1 turka b hl' K hararet e teıakki ettiıer, alkıılac:b-
"l1lll a a &fpe ıvanı ara- ak h . ( · 
.... · .. • h ı· d' S · · lar. H em eyetı Kurtderelı 
'ltyı gormıye eveı ıy ı. eyırcı • M hm t C 1 S ı M h ~ 
erin mü ım ır amı u ıı er en hl' 1 ) b d t' ı .. b l h' b' kı b . l d 1 e e , ema , uyo cu e m~ 
, • .... pe ıvan ar u ave ı usu ıuz u 
nlıyan kimseler oldugu grup 1 1 d Ol h''km" .. 

ll'Up münakııalar 1apılıyor, u - d~yl or aKr ı. 1· amaz u unu ver-
. · · ı er. araa ı: 

) - Herkeı kur'a çekiyor, ni -
çin bizde böyle olmuyor bu it, de 

1 ai. 
Hakem heyeti ısrar ediyor, Ce 

· mal pehlivan ısrar ediyor, halkta 
iki taraflı olmak arzusu seziliyor· 

:<Devamı 8 inci aayıfada) •. ---

Diln, atletizm federasyonu ta-
rafından tertip edilen Türkiye 
atletizm birinciliği müsabakala
nn41 F enerhahçe stadında baş• 

lanmııtır. 

'Mnsabakalara Isfanbul, lzmir, 
Ankra, Balıkesir, Bursa mınta
kaları şampiyonları iştirak etmiş 
ve milsabakalar nadir görülen 

· büyük bir aeyirci kitlesi tarafın· 
dan takip edilmiştir. 

Saat 2 de bütOn atletler 
mutazam bir geçit resmi yap• 
mıılar ve bunu andiçme merasi
mi takip etmiştir. Bundan sonra 
Cevdet Kerim Bey bir hitabe 
sCSyliyerek bu temasların feyizli 
neticelerinden bahsetmiş ve spor-
cula~a muvaffakıyet temenni et
mişitr. 

Mnsabakalardan alman netice· 
ler şunlardır: 

110 Metre manialı - Birinci 
Sedat (Istanbul) 11 1 IS ikinci 
Saim (lzmir) 

100 Metre sürat - Birinci 
Semih (lsta~bul) 10 ~/5 (evvelce 
tesis ettiği TOrldye rekoruna 
mtluYidir) ikinci Fuat (lstanbul) 
üçOncti Ali Rıza (Ankara) 

Gülle atma - Birin Naili (Is· 
tan bul) ikinci Niyazi ( lzmir) . -

Denizde mftsabakalar 

ra All ile Teklrdaıfı-tfaseytn 
zorlu bir vaziyette 

~ \lltıi efkirın heyecanla ve biraz 
' uabiyetle dolu olduğu anla -
tll'Jordu. 

ea, pehlivanlar 

8aı altı güret leri bitince baı
hlivanlar ortaya çağrıldılar. 

. lt Pehlivan da hazırdı. Birer 
,.,_ levent vücutları, kendileri • 
. ha.a salıntılı yürüyüılerile ıe • 
ltcilerin arasından süzülerek gü 
~ 'bezinin üıtitne çıktılar. Kara-
' l>ehlivan çıkarken bilhaua al-
1-tıdı. Uzun boyuyla, genit o • 

lltla.rı ve mütevazı tavırlarile 
ika_ dönüp o kadar tık bir re -

e .. ,n, yaptı ki, bir daha alkıtlan 
1, 

, ~ a.f Ianma iti de bittikten ıon· 
l• ~_,d parıl altı vücut bir sıraya 
~tld· 

ı \'e bot ıohbet meydancı 

~ine haı ıözlerile hazıruna 
inı etti: 

........, itte efendim baıpehlivan 
li .. Ankarada lzmirde hepsi 

Dün Anadolufeneri ile Büyük
dere arumda mukavemet yüzme 
müaabakuı da yapılmıttır. Müaa· 
bakaya 12 erkek, 3 kadın iftirak 
etmiıtir. Hedefe vuıl olan J.ÜZÜ• 
cülerin isimleri ve rekorları 11ra· 
ıile tunlardır: 

1 - Cihat (Beykoz) 2,05,48, 
saat, 2 - Matmazel Eva Alter 
2,18,22 saat, 3 - Hikmet _(BeY. .. 
koz) 4 - Osman, 5 Nurettin, 6 
- Mabnazel lnge Binnan, 7 -
Hikmet ve Melih (Fenerbahçe) 8 
- Matmazel Christa Birman. 

Yenimahalle ile Üsküdar Sala· 
cık iıkelesi aruında yapılmak ü
zere tertip olunan kürek mukave
met müsabakasına Beykoz, Gala
tuaray, Beylerbeyi kulüpleri itti
rak etmit ve üç çifte futalarda 
Beykoz rakiplerinden 700 metre i 
lerde olarak birinci, ve Beylerbe
yi ikinci, Galatuaray üçüncü gel 
mitlerdir. 

Beykozlu kürekçiler bu meıa • 
feyi bir ıaat 12 dakika, 55 ıani 
yede katetmişlerdir. 

iki çifte futa ya yalnız Bey • 
koz ittirak etmiı ve ayni mesafe 
yi bir saat 21 dakika ve 8 ıaniye
de katetmittir. 

,800 metre ko,uau bfterkerı 

800 metre - Birinci Besim 
(lstanbul) 2,06 1 /5. ikinci Şevki 

(Ankara), OçOncll Muhsin (lstan
bul). 

(Bu müsabakaya F enerbahçe
den Ziya Bey müsabaka harici 
girmiş ve müsabakayı birinci· 
den de evvel almıştır. Derecesi 
2.05 4.5 dir.] 

Yüksek atlama - Birinci Hay· 
dar (lstanbul) 1,80, ikinci Cihat 
(lzmir) 1,76. 

1 O bin metre - Birinci Remzi 
(latanbul) , ikinci Ahmet (lzmir), 
üçüncü Nacı lstanbul. 

4X100 bayrak - Birinci Istan
bul takımı [Ragıp, Sami, Ziya, 
Besim) 3,41 4-5 [yt!ni Türkiye 
rekoru) ikinci Ankara, üçüncü 
lzmir, dördüncü Balikesir, beşin
ci Bursa [müsabakalara bugün 
devam edilecektir. 

Beş mınfaka 4ampJyo11fan geçıt resmTne- ba,ıarken 

Çukurbostanda Futbol . ............ _._.___ ..................... . 

Karagümrük takımı Per 
ile berabere kaldı 

Birinci sınıf takımlarla boy UlçUşecek vaz!~ 
yete gelen KaragUmrUklUlerl tebrik ederi 

Çukurbostanda dün çok ha· 
raretli futbol maçları yapılmış

tir. Dün burada dört beş takım 
karşılaşmışb. Bu takımlar şun· 
lardır: 

Kasımpaşa gençler birliği bi
rıncı takımı ile Karagümrük 
ikinci takımı, Pera üçUncü takı
mı ile Karagümrük üçüncü ta

, kımı, Bakırköy altınok birinci 
takımı ile Bulgar birinci takımı, 
Pera birinci takımile Karagüm-
rük birinci takımı. 

Bu dört maçın dördü de baş
tan başa umumi bir alaka ve 
heyecan içinde geçmiştir. Çukur
bostan sahasının dünkü kadar 
kalabalık olduğu görülmemişti. 

Hele Pera takımlarının buraya 
gelmesi yalnız Beyoğlu cihetin
den iki binden fazla kadın er· 
kek seyircinin gelmesine sebep 
olmuştu. 

Fakat işin garibine bakın ki 
bu kadar kalabalık karşısında 

bu kadar alaka ve heyecanla 
takip edilen bu maçlarm üçü 
berabere neticelenmiş ve yalnız 
Pera üçüncü takımile Karagüm
rük üçüncü takımları arasında 

yapılan maçta Peralılar 2-1 ga
lip gelmişlerdir. 

Edirnekapılılarla Aksaraylılar 
arasındaki kupa maçı için her 
iki takım da ortaya blitün kuv· 
vetlerile çıkmışlar ve her iki ta· 
rafm taraftarları bir bu~uk saat 
heyecan içinde titremişler, fakat 
netice boşa çıkmış, birbirlerini 
yenemiyerek aynı maçı başka 
güne bırakmışlardır. Bakırköy 
Altmoklularla Bulgarların maçı 
da ümidin fevkinde her iki ta
rafın da gösterdikleri nihayetsiz 
canlılıklara rağmen beraberlikle 
bitince artık herkes Pera • Ka-

Uıto 

ragümrü1.t maçına gözü!?~ dik· 
miılerdi. 

Akşam üstü en son olarak 
yapılan bu maç da garip bir te
sadüf olarak birhire bitmiştir. 

Geçende F enerbahçelilerle iki 
ikiye berabere kalan Karagüm· 
rüklülerin dün Peralılarla da bir· 
bire kalması gösteriyor ki Ka
ragümlükiüler bugün lstanbu!un 
birinci sınıf kulüplerile boy öl
çüşecek bir vaziyete gelmişlerdir. 

Selanik mubtelitini dört birle yenen 
Perahlarla bir bire berabere kal
mak az iş değildir. Dünkü bu 
maçta Peralılar olsun Karagüm· 
rüklüler olsun halktan pek çok 
&lkış toplamışlar ve cidden gö
rülmiye layık bir maç yapmış-

lardır. Peralıların hücum hattı 
ve bekleri, Karagümrüklülerin 
bekleri, muavin!eri, bilhasse ka-

lecileri bütün futbol kulüp!erine 
nümune o~acak derecede oyna-
mışlardır. Perah!ar dün Kara· 
gümrüklülere sabada bir bayrak 
hediye etmişlerdir. 

Kadırga sahasında 

Dün Asri spor yurdu birinci 
ve ikinci takımlarile Y ediku!e 
Gazliçeşme klübü birinci ve ikin
ci takımları arasında maçlar ya
pılmıştır. Neticede Asri spor 
yurdunun 2 inci takımı sıfıra 

karşı 6 sayı ile kazanmışhr. 

1 inci takımlar aarsmda yapı· 
lan maçta da Gazliçeşme klübü 
Vefa - Kumkapı'nın bir şubesi 
olmak hasebile takımını Vefa 
Kumkapının 1 inci oyuncuların
dan 8 kişile takımı takviye ede-
rek sabaya getirmişti. Neticede 
sıfıra karşı 1 sayı ile Asri spor 
mağlup olmuştur. 
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Beyaz Kadın Ticareti' Izmirli dul !.~~.~.~~~::._r:.~:.:.f~~~ .... !.!.'.!.'!..J!i;!i. 

B b. k d ı·· h ı· d KaraAli gene rakiplerini ence ır a ına uzumu a ın e Bu inzivayı seven 
bir kaç tokat atılır ı !.. kadın aceba ne oldu sırtını yere getirdi 

Yazan : ? 
Fakat ne denir. Bir adam biraz 
keseyi doldur du mu her ıeyi ya· 
PtLbileeeğini sanır. Bu hal her 
memlekette görülür. Sözü uzatmı-
yalım. Lülü ile Dede en süslü ka
zitalardan birine yerle§lİrilmi§ • 
lerdi. Güzel kadınlar avuç dolu • 
su para kırıyorlardı. Aleksi bunu 
gördükçe şif iniyor keyifleniyor • 
du. Artık onun ıelamına nail ol
mak bile bir mesele haline gelmiş 
ti. Günün birinde babacan tam 
yerinden vuruldu. Kadınların iki 
si birden ortadan kaybolmuştu .. 
Ah bilmezsiniz efendim. Herkes 
Arjantinde para kırıldığını zan • 
neder ama, burada ticaretin öyle 
tehlikeli noktalan vardır ki; kız 
getirenlerin iflası banka iflasın • 
dan beterdir. İki kadın yarı be _ 
yaz, yan yerli bir avukatın yanı· 
na Htica etmiılerdi. Avukat insa· 
niyet namına bunları kurtarmıt ! .. 
Oıte Aleksinin evine gelip karı • 
larm elbiselerini istemiye kalk -
masın mı? Aleksinin hadiseden 
ne kadar içerlemit olduğunu an -
lama~ kolaydır. Fakat ben bizim 
çocuklara daima söylüyorum. in • 
aan uabına hakim olmalı. Lüzu
mu halinde hiddetini içinde aak
hyabilmeli yoksa işleri mahvolur 
gider. 

Aleksi a-.ukata hiç bir fey ver
meden onu dehledi. Eski kahra -
manlık zamanlarında olmadığı -
mızı :unutuvermişti. Malum ya! 
Zamane .. Şimdi aksile§mekten isP. 
uyıal gitme'U11>in kat hayırlıdır. 

Afal('t effkları alamadığına içer 
lemitti. Hemen Dede ve Lülüye 
usu1en mahkemeye müracaat et • 
meleri tavsiyesinCle bulundu. iki 
kız hem mahkemeye müracaat et

tiler, hem de Alekıinin onl rı na
sıl vapurdan çıkarını§ olduğunu 
zabıtaya tafail&tile söylediler. 
Bundan batka bir de darp ve i~
kence davası açtılar. filhakika 
vücutları yara bere içinde idi. 
Çünkü Aleksi hunların iş görmek· 
te nazlandıklannı farkedince kuv 
vei maneviyelerini fa:zlalaıtırmak 
için kırbaçla dövmek usulüne mü
racaat elmİJtİ. Efendim, ben kır· 
baç kullanılmasının tamamen mu 
arızıyı.m. Bir kadına lüzumu ha • 

Tefrika : 9 
lzmir zabıtası on beş gllnden-

beri esrarengiz bir hadisenin (Baş taralı 1 inci ıayıfada). 
linde birkaç tokat ablır. Yahut tahkikatiJe meşgul olmaktadır. du. Nihayet usul ve pek tabii ola· 
arka tarafına tekme indirilir. Bu Hadise şudur: rak hakem heyetinin kararı din
gayet tabii bir feydir. Erkek aö • lzmirde Göztepedeki evlerden lendi. Dize vurmayı, el ııkıımayı, 
zünü dinletmek için hazan böyle birinde Penbe Hanım isminde halkı, diz çöküp temenna ederek 
tedip . usullerine müracaat mec· otuz yaşlarında dul ve zengin selamlamayı müteakip Kara Ali 
buriyetinde kalıyor. Fakat kır • bir Hanım oturmaktadır. Yalmz- pehlivan Tekirdağlı Hüseyin peh 
baç kullanmak ayıptır! insaniyet· hktan hoşlanan ve senelerden be- livanla, Adapazarlı Cemal, Bul • 
sizliktir. Hem de kırbaç iz hıra • ri münzevi bir hayat geçiren bu garyalı Arif pehlivanla, Mandıra· 

Hammın altı senedenberi şehre l Ah M · 1 R.f hl kır. ilerde kadın bu izleri göste • ı met, anııa ı ı at pe i • 
k h,_'\_ inmediği de söylenmektedir. Yir- vanla tutu•tular. rere insanı ma Awn ettirebilir. :s' 

mi ....r.o evvel Penbe Hammm C 1 hl. M d ı Aleksi ile sıkı fıkı görü~en bir po· lS.. ema pe ıvarun an ıra ı 
komctulan zabıtaya müracaat e- Ah l · 1 __ • ... •• • lis komiseri bir müddet ortada gö :r met e ıate~ızce tutuftugu goni 

km . F k derek kadıncağızın ortadan kay· lüyordu. En çok hararetli giden 
zü emesıni tavaiye etti. a at o bolduğunu haber vermişlerdir. 
b d Ç .. nkü. b k diğer iki riftin aüre•iydi. Meydan unu yapamaz ı. u et arı· Bunun üı.erine polis tahkikata :r • :s' 

d h d E v -1~ hakemnin "halim ıelim,, diye tak 
aı a a var 1• ger onun mag up başlamış, Penbe Hanımın bapis-

ld ğ •· k I 1 dim ettiği Rifat pehlivan rok ha· o u unu gorece 0 ur arsa on • hanede bu!unan kardeşi, kendisi :r 
1 d · d k bö· 1 reketli ve atak oynuyor, arada ar a ııyan e ece ve Y ece hapishaneye girerken kız karde-
bütün ıermayeai mahvolacaktı. şioi Bahri Efendi isminde bir ar- bir: 
Z alı ı"mdadına koır.nıya - Hayda pehlivan.. Diye ni-av ının :J'- kadafının himayesine terkettiğini 
mecbur oldum. Meseleyi 2000 söylemiştir. duı ititiliyordu .• 
pezo ile halletmiye muvaffak ol- Bahri Efendi yap,lan araştırma Fakat on bet yirmi dakika ıon 
dum. Maamafih bu derı Aleksi - neticesinde Aydmda bulunmuf, ra Rifatm hastalığına binaen pes 
ye kafi gelmedi. Birkaç zaman o da bir şey bilmediğini ıöyle- ettiği haber verildi. 
gonra danıingin birinde Lülü ve mittir. Penbe Hanımın parasına Kara Ali ile Hüseyin de ha • 
Dedeye teaadüf ebnez mi? iki ka tamaeo öldürüldüğü zanoedil- reketli idiler. Hüseyin arzulu ve 
rı oturmuş rahat rahat içki içiyor mektedir. zoilu vücudu ile derh1.I halkın te· 
lardı. Doğrusunu ıöylemiye mec· di~-;i;;--;;İd~-;;;;;,-hidi;;;~-;ı;;;,:-
burum; bu vaziyet te Aleksinin )anlardan bazıların her nedense 
tahammül edemiyeceği vaziyet· sakin kalacaklarına müdahale e· 
lerdendi. Öyle ya! Danıingde bir derler. Dansingte de böyle dütü • 
çok arkadatları oturuyorC:lu. Bun· nen birkaç kişi varmış. Az zaman 
lar müstehzi bakıtlarla onu ve ka· da vak'a büyük bir skandal ıekli
rıları seyrediyorlar, ne olacağını ni aldı. Bağrışmalar, tokatlar, 
aorutluruyorlardı. Erkeklik §ere yumruklar, hatta sil:.h patlamala
fi mevzuu bahisti. Fakat akıllı ve n biribirini takip etti. Zabıta mü
ciddi adamlar böyle i\içlükler dahaleye mecbur oldu. Baba A • 
kar§ısında zarif bir hareketle ya· leksi hapse atıldı. Merhamet bu, 
kalannı kurtarmıya muvaffak o dayanamadım tekrar imdadına 
lurlar. Şereft11 hayail'ett1 sibi an· koıtum. Bu defa hapiste onu kur
ane olarak kalmıf ıeyler hatırı i- tarıncaya kadar göbeği.m çatladı. 
çin insan kendisini fena mevkie Meıele mühimdi. Yaralananlar 
sokmamalıdır. Maalesef an'ane· olmuıtu. Eğer mahkemeye kadar 
lerine en ziyade riayet edilen mes . gİtmİf olsaydı muhakkak on ıe· 
leklerden biri bizim mesleğimiz • neye mahkUm olacaktı. Çıkar çık 
dir. · ' maz Büenos Ayreaten ayrılmıya 

Aleksi an'anelerin tesirine ve bir daha burada gözükmemiya 
kapılarak en çirkin ve en lehli • mecbur oldu. Karılan batkaları • 
keli hal suretine müracaat etti. na kaçtı, ticareti mahvoldu; fa -
Onun içeri ~irdiğini görünce kor- kat güçlükle hapiaten yakayı 11 • 

kudan benizleri atan iki kadının yırmı§b. inanır mısınız onu kur -
üstüne hücum etti. Onları ıaçla - tarmak için yaptığım büyük feda· 
rmdan yakalıyarak dansingin ki.rlıklara ka111 minnettarlık bile 
kapısına doğru sürüklemiye baş • göstermedi. Hatta haber aldığı • 
ladı. Hem sürüklüyor hem de ka· ma göre bana kızmıı. Ah! efen -
falarını çalpara gibi biribirine çar diın, dünyada ne nankör adamlrlr 
pıyordu. Karıların yaygarası dan· vardır bilaeniz ! 
singin içini doldurdu. Böyle ha • (Derxmu oor) 

veccühünü kizanmııtr. Kara Ail • 
nin temkinli oyununa, daha usta· 
ca hareketlerine rağmen bir iki 
tehlikeli vaziyetten kendini kur • 
tarıp alkı§landı. 

Cemal pehlivanla Bulgaryalı 

Arifin güreşmesi pek yeknesak 
gidiyor, ikisi elense etmekle, biri· 
birlerine hayda aslan.. demekle 
vakit geçiriyorlardı. 

Güreı ba§lıyalı bir buçuk saa· 
ti geçmişti. Bu eınada Kara Ali 
zorlu rakibini t(ff&p~ ile yeniver 
di. Sırtının ·bir •kısmpyere gelince 
Hüseynin pes ettiğini gören ha • 
kem heyeti düdük öttürmÜ!tÜ. Hü 
seyin kalktı Alinin elini öptü Ali 
de onu alnından öperek kucakla· 
dı. Fakat bir müdd!!t ıonra Hüıey 
nin hakem heyetine sutının yere 
gelmediğini söylediii görüldü. 
Sırtı yere gelmemi§ bile olsa pes 
ettiği cevabını aldı. 

Ortada yalnız Cemal • Arif 
pehlivanlar kalmıth. Ortalık ka 
rarmıya yüz tutmuştu. Bu pehli • 
vanlarda hi.li canlı bir hareket 
yoktu. Halkın canı ırkılmıya baf• 
lamıfb. Nihayet hakem heyeti 12 
dakika mühlet verdiklerini, bu 
esnada kim çok çalışına onun ga 

lip ilan edileceğini bildirdi. F• 
kat Cemal pehlivan derhal ort• 
atıldı: 

- Kabul etmem. Sabaha ki 
dar güreıirim ! Ben karar m 
tannnam dedi. 

Halktan muhtelif ıeıler çıkı 
yor, kimiıi güretin devamını, ki 
miıi de pehlivanlara birer kah 
ısmarlanmuını ! istiyordu. Md 
mafih güre! esasen devam ediy 
du. Bu arada hakem heyeti Hü 
nin galibi Ali ile Maniıahnın 
libi Ahmedin tutuıacağmı bild• 
diler. Kra Ali tam bir saat 
çeyrek güretmİf ti. Bu karar 
olarak hoıuna gitmedi. Çü 
Ahmedi de yense, bir türlü bi 
ven Cemal - Arif galibile üç 
cü bir güret yapmıya mecbur 
caktı. Diyordu ki: 

- Şampiyon eaaıen ıon 
ti tutar. Böyle olduğu halde 
baıta da gürc§tİm. Bu İf hakaıs 
lacak. Bu esnada hakem hey 
bir türlü bitmiyen Cemal ve 
pehlivanlan berabere addetnıi 
ye karar vermitti. Fakat Cenı 

pehlivan bunu da kabul etmeyi1' 
ce bu güreşin keenlemyekUn ad • 
dine karar vererek Mandıralı A 
metİe, Kara Aliyi tutu§turdu. ~ 
nekecle yağ bittiği için iki pehli 
van hafif yağlıydılar. Mandır .. 
Ahmet bundan evvel yirmi d 
ka, Kara Ali pehlivan ise iki ıa 
yakın kuvvet ıarfetmitlerdi. Bu 
na rağmen bu güret kısa ıür 
ve Kara Ali on dakikada bir ıı 
]feTe aelrna vaziyetindeyken 
medi pes ettirdi. 

- Y aıa Kara Ali ıampiyo 
Kara Ali bihakkin bu neticeyi, 
§erefi hakketmitti. 

Halk yavaş yavat ıahaya d 
muıtu. Bu esnada Cemal pehlİ 
vanla Bulgaryalı Arif pehliv 
da üç ıaattir devam eden ..,;-iil"t

lerini bıralanıya mecbur old 
Hakem heyetinin karan Kara 
linin birinciliği, Mandıralı .---·
din ikinciliği teklinde verilm

0 

ea, alta 
Bq altımn ıon gür eti de, 

pehlivanlar gürqirken yapı 

Güürqenler Koç Ahmetle H 
yin peblivandılar. Neticede 
bere ilin edildiler. • • 

iki Gülüşlü Kadın! 
dedi, her türlü tedbirleri al.mı§ ol· 
malıdır. 

Ve orada yabancı kimse olma
dığına kanaat getirdikten sonra 
Jorjöre lri Polun üzerine iğilerek 
muayene etti: 

kaladım.. nıp duruyordu. Nihayet siniri 
- Ne?. Ne diyorsun?. şandı Ye bayıldı. 
- San Klarayı yakala'dım. Jorjöre el'an sinirlerine hi 
- Nerede?. olamıyordu. Kız bayıldığı hal 

Araen Lüpenin yeni bir macerası - 54 

'ljauuı : .Af.ods föp/,cuı- 1ii~ ~ : fa. 

r· "iri Pol vuruldu. Eski .metresi, S~~ ı nın f cryatlarım duymuf, ve ko'· 
rı Klara cinayet malıallınde, ba§mU muştu .. 
f etti~ Jorjöre tarafından tevkif edil Jorjöre apartımana yıldırım gi· 
miştir. Polis, cinayetin Sarı Klara bi girmitti. Onu durdınan man· 

t al nd l y kanı'dı'r, zara. yerde yatan İri Polün cese-ar ı an yapı dıgına 

Maamafih bu işte, Sarı Klaranın yeni 

dostu Raul isminde birisinin de par 

mağı olduğu muhaJ.:kak gibidir ve bu 

Raul denilen adam, San Klarayı • l/a-

vi gcızinodan kaçıran ıalııstır •• Ra -

ııl izinl finuUlik kaybetnıeğ~ muoof

f ak olmuştur. Polia tahlı:iA:atla me§· 
gultlür. 

Zozot 
Bu ıefer, tali, polis baımüfetti· 

§İne yardnn etmişti. iri Polün gön
derdiği mektup polia müdüriyeti· 

M ıeldiji zaman, Jorjörc orada 
yoktu. Valter rıhtımında, ıartın 
kızm geldiği saat olduğu için, ta· 
raasuda gelmi§tİ. Orada, kapıcı· 

di değildi. Hayır, gözü, arkuı 
kapıya dönük olan fU meıhur kol
tuğa saplanıp kalmıtb. Raul, Sa
rı Klarayı bu koltukta aa.klamıı, 
o da görmemi§ti. 

Jorjöre, gene kendisine bir 0 • 

yun oynanmamasını temin için, 
tabancasını çekerek, yanındaki a
damlara: 

- Siz durunuz ..• 
Diyerek yavaı yavaı ilerledi. 

Parmağı tetikte idi. Dütmarun ilk 
hareketinde ateş edecekti. 
Baımüf ettiı, yanındaki polisler 

hayretle seyrediyorlardı. Jorjöre 
koltukta kimse olmadığım görün· 
ce, adamlarına: 

- insan, ve bilhaaaa bir polis, 

- Kalp el'i.n çarpıyor .. Amma 
pek ümit yok .. Derhal bir doktor 
çağırınız. Bitiıik evde bir doktor. 
olacak. 

Ve derhal telefonla, baımüfet· 
tiş, polis müdürüne hadiseyi bil • 
direrek talimat istedi. 

Jorjöre ıonra mahalle komise
rine haber verdi ve kapıcıyı ıor

guya çekti. ltte, bu aorgu netice
sindedir ki Jorjöre, Sarı Klara ile 
Raulün oraya geldiklerini ve bu 
cinayeti yaptıklarını anlamıt ol
du. 

Bu haberi alır almaz, Jorjöre 
kendini kaybetti, gelen doktora: 

- Ah, diyordu, geç kaldınız, 
can çekİf İyor .. Aman kurtarmağa 
çalı§ınız .. Bu, adalet için, benim 
ve sizin için çok mühim bir hadi
sedir .. Aman doktor, gayret-

T anı bu esnada İçeriye Flaman 
koşarak giriyordu. 

- Mösyö Jorjöre, Klarayı ya· 

- Caddeden g~iyordu, hemen onu mahıuı yapıyor zannedi 
tuttum, atağıda kapıcının odaıın- ve itip kakııtırıyordu. 
da... - Flaman, dedi, hastane 

Jorjöre merdivenleri dörder bası her halde gelmittir. Şi 
dörder atlıyarak indi. Genç kadı- aşağı indiririz. 
nı alarak yukarı ite kaka çıkardı. - Bu aralık İç.eriye 
Odadan içeri iterek iri Polun ce· komiseri geldi: 
sedinin önüne götürdü. - O! Komiser bey gel 

- Bak! .. Kahpe .. Yaptığın i§e mi? Ben müfettiı Jorjöre ın.-
bak... nim Flaman ıize meseleyi izab 

Genç kadın haıyetle ıeri çekili- der. Ben katili götürüyorulll, 
yordu. Jorjöre kaba elleri ile Kla- rilrini bu1mıya çalııacağrm. 
rayı diz çökmeğe mecbur etti ve Haıtane araba11 •taiıda d 
Flamana emretti: ruyordu. Jorjöre Klarayı ara 

- Arayınız, bıçak her halde koyarak polia müdiriyetine 
üstünde olacak .. (Klaraya döne - türdü. Genç kız ha.la bay 
rek) artık yakayı ele verdin de- Kendisi küçük bir hula oc:I 
ğil mi yavrum .. Dostun güzel Ra- yatırıldı. 
ul de yakalandı demektir. Ya.. Jorjöre onun ayılabiboetİ 
Demek kolaycacık aclam öldürii • sorguya çekilebilmesi için ~~ 
lür zannettiniz ha .. Polisi unuttu· il beklemek icap ettiğini c;pr ~ 
nuz mu? mifti. Buna canı arkıldı. M• 

Klaranın üzerinde bıçak bulun fih, bir taraftan da, bir ilrl 
madı. Bu sefer Jorjöı e bizzat a - sonra da olaa, onu ııkı bir t 
ramıya batladı. Zavallı kız bu ka ka~a çekeceğinden merrı 
ha ve hırçın adamın_ elinde çırpı· , 'L. f Devamı 



Niçin içerler '1 
Rakıyı niçin ve nasıl içerler, 
sarhoşluktan ne beklerler? 

'riryandafilis Gazako .E_f. ne diyor? - Açt1r11ıa 
kut1ıy14 sô'y letnze kijtz'iyı'i ! - Rakı kışuı baklava 

ile pek sararmış ! 

-1 
1' akdim ederim Efendim: 

C:ı.Eaki akşamcılardan Tiryanda
•ıııı Gazako Efendi .• 

Orta boylu, balık etinde. yal
~l göbeği b:raz fazla. kırmızı 
).6llü, kırpık bıyıklı olan bu zat 
tİQıdi kırk cört yaşmdadırlar. 
~~ndileri esıl lstanbullu olup 
4'lanbulun Halic cihetlerinde 
Obırurlar. Yiı mi dört senedir 
t•kı içer ve fasılasız akşamcılık 
hparlar. Onbir senelik ev:i ve 
~~di yaşında bir çocuk sahibi· 
~itler. Evvelce l:u çocuğundan 
•ıka bir çocuğu daha olmuş
~ da pek küçük ya~nda kend~ 
~e sık sık havale geldiği için 
~ll~tür zavallı... Tiryandafilis 
"tıako Ef. nin zenaatini sorar· 
"l>ız, kazancı orta hallice bir 
'ttbest meslek sahididir. Euyu· 
lııa., şimdi hep beraber kendisile 
Mtntelim: 

- Rakıyı ne için içersiniz? 
~ ~ Eskiden keyif için içerdim, 
d·kın şimdi adet yerini bulsun 
11e içiyorum. 
' Ne adeti? 
._ Hani şu ekmek, su cigara 

--.ıl bir adet ise bu da öyle bir 
'det! · 

~ ._ Demek rakıdan artık eski 
rii alamıyorsun? 
- Efendi. meşhur kelamdır: 

~ ''Açtırma kuluyu, a&ylctme 
ltnyol,. derler. Sen de şimdi 
~ırma ağzımı, söyletme beni! 
._ Anlaşıldı Gazako efendi, 

~Qİn dilinin altında saklı bak
lar var galiba 1 
~._Baklada var, baklavada var, 

l dilimizin altından adamına 
t6re bakla çıkarırız, adamına 
t6re de baklava ! 
~ '- Rakıyı hangisi ile içersin, 
'kla ile mi, baklava ile mi? 

'-t ......_ ilk baharda taze yogurtlu, 
L.-!llıaakla bakla ile boş olur 
"lir, kışın da bazı defolar bak-

'°'' ile de fazla sarar ha l 
~ '- Şu halde, sen rakıdan bi
l levk alıyorsun ki bakla ile 
~ kaçtığından, baklava ile de 

ı, sardığından bahsediyorsun! 
~ Ahbap, sen in anlıyacağın 
' rakıyı şimdi sırf başımı din
ıı.-t, yorgunluk almak, hırıltıdan 
J'ltıdan kaçmak, daha doğrusu 
~ı:nları eve gidince madamın 
i~ ~e.n, zmltısmdan kurtulmak 

ıçıyorum 1 
'....._ Demek, akşamları içmez
tla başını dinlendiremiyor. yor
\ lllıağunu alamıyor evde ma-

Qıla zmlh yapıyorsun öyle mi? 
~~ Ne söylüyorsun birader? 
>ilb t bj.· akşam eve ayık gide· 

' hemen kavga hazırdır. 
~ ....._ Ne tuhaf 

0

halbuki birçok· 
~, .eve sarhoş gittikleri için ka· 

'•l~ kavga çıkarırlar. 
~: 'i oook, bizimki aksinedir. 
~~ 8arhoş gittim mi eve, orta· 
~Gt limanlıktır. 

")) t 0 ağımı açıp bana bir laf 
\ kr,. ne de ben ona kalime· 
l •lııpera derim. 

ı ~eriye · . v. ''t gırer gırmez, yemegım 

~.•tdır. hemen yer, karnımı 
~,~ı libi şişirir ve tumba ya-
"~l>" der yatarım! Bunun da 

ı IUcur: 

Karı bilir ki ben sarhoşlukta 
çok titizimdir, sertimdir, biri 
yanımda öksürse kulağımın di
binde top atılmış kadar huyla
nır. buluttan nem kaparım. 

Onun için akıam vakti eve 
vardım miydi. bizim Madam 
melek mi melek kesilir, mesela, 
kazara, ayağım masaya takılsa 

da bütün yemekler altüst olsa 
hemen boynunu büker: 

- Ziyanı yok kocacığım, ca
nın sağ olsun! 

Der. Ama ben ayıkken böyle 
birşey yapsam yedi mahallenin 
komtusunu, sade komıusunu 
mu ya, bekçisini, polisini, 
ımamını, muhtarını, papasını, 
zangocunu başımıza toplar. 
işte anJadı:ı ya, rakıyı şim· 
di niçin içtiğimi ? Akşamları 
evde sessiz, sadasız, rahatça bir 
yemek yiyip gene rahatça uy· 
kuya yatmak için... Ama, gel 
gelelim, elinde ise bir akşam da 
eve ayık gel 1 O zaman anandan 
emdiğin süt burnundan gelir. 
Biraz yan bassan derhal kavga, 
kıyamet hazırdır. 

- Anlatılan, ıen vaktile ga
liba sarhoşken senin Madamı 
korkutmutsun ! 

- Öyle olmah ! Oyle olmalı 
ama, bunun bir cie sabahı var, 
.. --..1ii9 ıormuyoraun J 

- Sabahleyin ne olur ? 

- Ne olacak, akşamdan kar-• 
şımda süt dökmüş kedi gibi kıv-
ranan madam, sabahlebin hiç 
yoklan açar ağzını, yumar gö
zünü! 

- Bu Neye iyi? 
- Neye olacak ? Alcıamdan 

bana karşı istediğini yapamıyan 
bizim sinirli madam cenaplrı sa
bahleyin benden bütün hıncını 
alır. 

Bunu da ona komıular öğret· 
mişler, yeni evlendiğimiz zaman· 
lar bakmışlar ki ben her akşam 
eve geldikçe kavga gürllltü ayuka 
çıkıyor ve o biraz hırpalanıyor, 

mahallenin tecrlibeli koca karı· 
ları ona demiıler ki: 

-Ayol. sarhoıla kavga olmaz, 
sarhoştan deli bile korkar, hı· 
rak onu, akıamları ne yaparsa 
yapsın, isterse kafanda sarmısak 
döğsün, sen biç aldırma, iştahını 
sabaha sak}a! Sabahleyin ayık 
kafa ile sana bir şey açamaz, 
sen de o zaman iyice hıncını 

alırsın! işte şimdi, ben her ak
şam bunun için, yani bizim ma
damın şerrinden kurtulmak ıçıo 
içiyorum! 

- yi ama sabahları! 
- Sabahları da alıştık artık! 
Aktamları o benim karşımda 

mum, sabahları da ben onun 
karşısında terbiyeli maymun! 

- Demek, senin rakıdan bek· 
lediğin baıka birıey yok! 

- Bu yaştan sonra rakıdan 
daha ne bekliyeceğim? Genç 
değilim ki rakıyı çekip huvarda· 
lık hulyası peşinde koıayım? iki 
kadehi yuvarlar, yuvarlamaz 
dünyayı cennet göreyim, kadeh
ler beşi geçince cepte ne var, 
ne yok, çalgıcıların önüne döke
yim! Onlar bizden geçeli çok 

: VAKTT 

Yahudiler 
Cümhuriyet 
yapacaklar 

Kırım Yahudi cen
neti olacak imiş! 

Kudüs (Hususi ı - Geçen iki 
hafta içinde Filistinin her tara· 
fında mühim bir takım propa· 
gandalar yapılmaktaG.ır. 

Yapılan propagandalarda Fi· 
listine hicret eden Y abudilerin 
Kırıma gitmf'leri için çalışılıyor. 
Bunun için Yahu< i ahaliye be
yannameler tevzi edilerek Km· 
mın en mükemmel Yahudi yur· 
du olacağı ve ilerde bir Yahudi 
cümhuriyeti o!arak ilan edilebi· 
leccği söylenmektedir. Beyanna· 
meler bilhassa Kırımı, bir Ya· 
hudi cenneti olarak tav.s:f edi
yor ve FiJistin ile münasebetini 
kesen her Y ahudinin orada ra· 
hat ve huzura kavuşacağı anla· 
tılıyor. 

Bu beyannameler ve propa· 
gandalar tesirsiz kalmış değildir. 
17 kişiden müteşekkil bir Ya· 
hudj kafilesi Kırıma hareket et
miştir. Bunların Kırımda göre· 
cekleri kabul. başkalarının da 
oraya g:tmelerine vesile teşkil 
edecektir. 

Zehirli süt 
lzmir, 22 ( Hususi ) - Dereli 

sokağmda 4 numaralı evde otu· 
ran Mehmet Baba Ef. dün sa
bahleyin bir sütçüden süt almıı· 
tır. Mehmet Baha Ef. itiyadı 

veçhile südü içmeden evvel bir 
miktarını kCSpeğine içirmiıtir. Fa
kat köpek yarım saat zarfında 

ölmüştür. Bu vakadan südOn ze· 
birli olduğu anlaşılmış, sütçü 
yakalanmıştır. 

Gümrükler ve inhi
sarlar vekili 

Gümrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rana B. dün sabahki trenle 
Ankaradan şehrimi7.e gelmiştir. 

Rana B. lstanbutda, yeni ka
rarnamelerin tatbiki işlerine ne· 

zaret edecektir. 
--•ıııtııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııttıt 

oldu .• 

- Peki... Akşamları nerede 
içersin! 

- Ekseriya küçük , koltuk 
meyhanelerinde! 

- Ne kadar içersin? 
- Yetmiş beş, seksen, yüz ... 

Ba:z:an vaktim ve puam olursa 
yüz elli dirhemi de bulur. 

- Fazla içemez misin? 
- Ne demek içemem! Eğer 

düğün dernek gibi bir yerde 
bedava tarafından olursa üç yüz 
dirhemi bulurum! 

- Allah manda şifalığı ver
sin 1 

- Amin, cümlemize! 
- Yirmi dört senedir içtiğini 

söylediğin bu rakıdan ne gibi 
zararlar gördün bakayım? 

- Oo! Sorduğun şeye baki 
Eğer ondan gördüğüm zararları 
birer birer bir sayacak olursam 
onları yazmıya senin bir günlük 
gazetenin bütün sayfaları yetiş
mez! 

- Mademki öyle, artık bırak 
bari! 

- Bizden bırakmak geçti ve
lakio o bizi bırakırsa o başka! 

Osman Cemal 

--~9 --

Amerika Ciimhur Reisli~i ................................................................. --
Amerikadaki buhran her 

memleketten fazladır 
\ 

Çünkü onlar rahata alışmış adamlardır 

Cümhuriyetçiler ve demokratlar ara
sında mücadele ve proğramları: 

Şahsi kavga 
Vaşingtoodaki 0be}'aı saray,, 

Parisdeki Elize sarayından daha 
demokrattır. Burası bir ev değil 
bir evceğizdir. Ağaçlıklar ve 
çimenlikler ara:.ında bulunan 
"beyaz saray,. her kese açık gibi 

görünür. Cumhur reisinin hurn
si dairesini, günün her saahnda 
gezmek kabildir. Hover tarafın
dan kabul edil mck için uzun 
teşrifata luzum yoktur. Bunun 

için bir çok Amerikan vatan· 
daşları bundan istifade ederler. 
Ve zavallı Cumhur reisi günle· 
rini el sıkmak, dert ve masal 

dinlemek ile geçirır. Bu kay· 
bolan vakte ne yazık! Ne luıum
suı zahmetler! 

Esasen Hoover yorgun bir 
adamdır. Şimdi eskiden olduğu 

gibi yanakları kırmızı değildir. 
Saçları ağarmıştır. Yeni intihap 

mücadeleaini de eluilmiı bir iti
matla karııhyor gibi. 

Filvaki riyaset müddeti bitmek 
üzeredir. Hoover, tekrar intihap 

edilmek istediği için müthiş ve 
muazzam intihabat mücadelesine 
girmek mecburiyetindedir. Zira 

bu büyük memlekette, cllmhur 
reisi için bütün balkın, zenciler, 
sarı •e kırmızı ırka mensup olan
lar da dahil, reylerini Yermeleri 
icap eder. 

Rakibi Roosevelt daha şimdi

den intihabat mücadelesine baı· 
ladığı için, Hoover o nisbelte 
büyük bir cebt sarfetmek mec
buriyetindedir. 

Rooseveltin ismi, ismi bir aksi 
seda yapıyo. Harpten beri ikti· 
dar mevkiinden çekilmiş olan 
demokratlar ona büyük ümitler 
bağlamışlardır. 

Hoover, Şikago kongresinde 
kolayca intihap cdilmit değildi. 
Bunun için evveli, rakiplerden 

Snut'un çekilmesi. meıhur He· 
arst'ın ad:ımı Garncr'in Cümbur 
reisliğine değil, ikinci reisliğe 

riZl olması icap etmişti. (Hearst 
Hoverin aleyhinde bulunanların 
daima taraftarıdır.) 

Acaba hakikatte Amerika 
cümhuriyelçilerile demokratları
nın programları arasında mühim 
bir fark var mı? Hayır. Amerikada 
siyasiyat denilen şey şahsi kav· 
galardan ibarettir. Roosevelt de 
tıpkı Hover gibi, borçh rın azal
tılması, içki memnuiyetinin kal· 
dmlması lehinde bulunmıya ce· 
saret edemiyor, ve Hover gibi 
"Vail Strat,, in adamı olmama
sına mukabil, umumi buhrandan 
istifade ediyor. Malum olduğu ü
zere Amerikadaki buhran her 
yerden fazladır. z ·ra Amerikalılar 
rahata ahşmı~lardır. 

Sınıf mücadelesi olmıyan, 
nakil vasıtalarında ikinci ve 
üçuocü mevkileri bulunmayan, 
hizmetçilerin günde sekiz saat 
çalışarak haftada bir gün çahş· 
tıklara evde kal:ul günleri bulu
nan, ve amelenin fa~rikaya 
Fordları ile gittiği bu memle· 
ketin efradı, iııizliğe ve ıefale· 

te dayanamıyor, ve bomurdanı• 
yor. Pek tabii olarak ta bundaa 
iş başındakileri mes•ul tutuyor. 

işte Hoovr de kaybederse bıı 
sebepten kaybedecek. Bunun 
için, intihabata daha Uç ay ol• 
duğu halde her iki taraf, ıim
diden mücadeleye ba1Jam1ııar..; 
dır. Hangi sinemeya gitaeııis 
orada havadis gazetelerinde Ho
ver veya Rossevelt'in bir nutku• ! 
nu dinlersiniL Eğer gösterilen 
havadis gazetesi Metro Goldvyn 
in ise Hoveri, Varner Brothera'in 
ise Rossevelt'i dinlersiniz. Zira, 
her stüdyo ve firmanın kendi 
namzedi vardır. Yolda, ceket1e- ı 
rinin düğmelerinde, kendi nam-: 
zetlerinin resmini taııyan roze~ 
ler takmış kimselere rast gelinir~ 1 

Taksi otomobillerinin arkalannda 
yedek tekerleğin üzerinde, fofa. 
?tin taraftar olduğu namzedin i .. 
mi vardır. 

Nevyork belediye reiıi Wal· 
kcr'in istifası meselesi, ayandan 
Borah'ın Hover'le ibtilAfı mllca• 
dele sebeplerini .teşkil etmek
tedir. Hover aynı zamanda E ~
arst9ın sayısız gazetelerinin 
aleyhine yaptıklan neıriyat ile 
de mücadele mevkiindedir. 

Vilson'un damadı Mac ~daO 
dahi bOtOn Amerikayı dolaıarak 
cümburiyetçiler aleyhine propa .. 
ganda yapmaktadır. Yani Hoo
ver aleyhine bUyük bir cephe 
yapılmıştır. 

Hoover mukavemet için en 
kUçük ıeylerden bile iıtifadeyi 
düıünüyor. Meseli, Roosevelt'in 
hafif topal oluıunu kendi le .. 
bine telakki ediyor. Amerikalı

ların cümbur reisi olarak böyle 
sakat bir adamı seçmiyeceklerini 
ümit ediyor. Sporcu bir millet 
topallıyan bir reis manzarasına 

tahammül edemez, diyor. 
ımııutıı ı mıı ı ınuı rurMuUNıı1a11•tm11•_,............,...,.. ___ ,.. 

Hayırperver bir kadı· 
nın garip bir 
vasiyetnamesi 

F ransada Luvıiyendeki ıato
sunda oturan madam Terez ha· 
yır yapmasını seven ihtiyar bir 
kadınmış ve her sene ptosuna 
sekiz muhtelif millete menıup Ye 
Fransada tahsil yapmıya ıelen 
fakir talebeyi alıp beslermif. 

Bu kadın geçenlerde CSlmüt 
ve garip bir vasiyetname bırak· 
mışhr. 

Bu vasiyetnameye nazaran ka· 
dının varidatı ile sekiz ihtiyar 
şatoda geçinecelderdir. Bu ihti· 

yarlardan ikisi mütekait cencral 
ikisi açıkta kalmış sefir, dördü 
de fakır alimlerden olmak tart· 
tır. Bir ikinci şart ise, bu ihti· 
yarların hayatlarında biç evlen• 
memiş ve hiç bir kadınla müna• 
sebette bulunmamış olmalarıdır. 

Bu vasiyetnameyi tatbike ilim 
akademisi memur edilmiştir. Şim
di, akademi, yukardaki ıartlan 
haiz, yani hiç evlenmemit ve biç 
bir kadınla münasebette bulun· 
mamış bakir sekiz ihtiyar ara• 
makta meşguldür. Acaba bula· 
bilecek mi? 
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Hikiye Ruya nasıl çıkh ! 1 
Muharriri 

M. ~. 

Poıtacı Tevfik Efendi, yirmi 
bet, yiımi ıekiz ya!larında, kendi 
halinde, gençten bir adam, posta 
odasının kapısını kapadı, bakkal 
Etem Efendiden bo~ yağ teneke-
lerini aldı, eve giderken Kerimin 
kahvesinden çağırdılar: 
- Tevfik, Tevfik!. 

Döndü: 
- Ne var?. Dedi .. 
- Seni istiyorlar!., 
- Kim istiyor?. 
Kahveye girdi, izzet Bey iıti

yonnuf. Az çok geliri olan bir 
hanım almıt, çoluğu, çocuğu ol· 
mamıı, karısının parasını y~r 0 • 

turur, dünyanın alayında, kurnaz, 
· kendinden ba!ka kimseyi düşün -
' mez bir adam, Tevfik Efendinin 
·kapı kartı kom§usu. 

Aktam üstü kahvede yalnız kal 
mıt, kendine konuşacak birini a· 

· rıyor. Tevfik Efendiyi görünce : 
- Nereye gidiyordun? Diye 

ıordu .. 
- Hiç, eve gidiyordum .. 
- Daha erken, otur, beraber 

gideriz .. 
.. Tevfik oturmak istemedi; ay&.k 
•ta sallandı. "Gideyim!,, diyecek· 
•ti. İzzet Bey onu alıkoymak için 
•ağır bir tavır ve yavat bir ıesle: 

- Tevfik, dedi, seni dün gece 
rüyada gördüm?. Allah hayırlara 

·tebdil etsin ... 
Tevfik sarardı ve: 
- Nasıl?. Dedi .. 
- Seni rüyada gördüm diyo • 

rum .• 
Tevfik elinde tenekelerle pey· 

kenin kenarına ilitti: 
- Nasıl gördün? Pek fena mı? 

Dedi .. 
- Neden fena olsun .. Fena da 

~a hayra yormalı... (kahvecinin 
çırağına seslenerek) Aptullah bir 
ateı ver! 

Tevfik Efendi tırnağını ne gün 
keıtiğini dütündü. "Yanılıp bir 
ters günde keımit olmıyayım? .,,, 
Kendince uğursuz ıaydığı itler· 
den birini yapmıt olmasın sakın .. 
Hatırlamadı, fena.. Muztarip ol· 
du, cebinde posta odasının analı· 
tannı yokladı .. 

- Bir kahve de aana ıımarhya· 
yım! .. 

- içmem .. Sen beni pek fena 
C-d" ? mı ..gv.- un •• 

izzet Bey yan gözle Tevfik E· 
fendinin yüzüne bakarak : 

- insanın her gördüğü rüya 
çıkmaz ya, dedi, kaynanan ıeni 
her akıam caminin keneflerine 
düımüt görüyor da "oğlum zen· 
gin olacak,, diye bana tabir ettiri· 
yor! .• Ne zengin olduğun var ne 
bir ıey ••• 

Tevfik hiç cevap vermedi. "A· 
caba posta odasının kapısını iyice 
kapamadım mı?.,, diye dütündü 
ve korkmağa baıladı .. "Neden A· 
bidin anahtarı bana bırakıyor?,, 
diye kızdı. "Kendi iıine kendi 
bakım! Yarın anahtarı geri veri· 
rim. Baımıa bir felaket geline bu 
postadan gelecek.. Gidip poıta 
odasını bir daha yoklamalı! Gene 
ıabaha kadar bana uyku yok. ,, 

- Aptullah, bu tenekeler bura· 
'da durıun, hen timdi, gelirim, de· 
di, kahveden fırladı. 

- Nereye gidiyorsun?. Gel bak 
ne diyeceğim, diye izzet Bey ar· 
kasından ıeılendi iıe de aldırma· 
dı: 

- Şimdi gelirim, dedi, gitti. .. 
Posta odasının kapısı kapalı .. 

Yokladı, sarstı, kapalı .. Açıp aç· 
mamakta bir zaman tereddüt etti. 
Ya hiriıi 11gara attı ise.. Kapıyı 

açh. Her §ey yerli yerinde, ne du· 
man var, ne de kağıt kokusu •• O-

danın ortasında durmu§ yerlere, 
tahta aralıklarına, dolapların altı
na bakıyordu, sanki bir taraftan 
bir atet çıkacakmış gibi bekliyor, 
odayı bırakıp çıkamıyordu. 

Muhabere memuru Hakkı ka· 
pıdan baıını uzattı: 

- Sen demin gitmedin miydi?. 
Diye sordu ... 

- Gittimdi amma gene geldim. 
- Ne o, bir tey mi kaybettin? 
- Y ooook ... Bir §ey kaybetme• 

dim .• 
- E, ne bakınıp duruyorsun?. 
- Hiç ... Bir ateş filan olmasın 

diye bakıyorum .. 
Hakkı ateşi itilince içeri gire· 

rek: 
- Y okıa bir sıgara filin mı 

düıürdün? V allah hepimiz yana • 
rız... Burası zaten çıra gibi .. 

Hakkı da etrafına bakıp aran· 
mıya baıladı ve: 

- Nereye düıürdün? Diye ıor· 
du ... 

- Ben bir fey dütürmedim, am· 
ma olur ya, belki biri düıürmii§· 
tür diye bakıyorum .• 

Hakkının ıeli,ti ona kuvvet ol -
du .. Eğer Hakkı gelmeseydi oda· 
yı güç bırakıp çıkacaktı. 

- Hadi gidelim, yok bir tey ! 
Dedi ... 

Çıktılar, kapıyı kilitlerken "iz· 
zet Bey beni rüyasında görmüş.,, 
diyecekti; alay ederle diye kork· 
tu, sesini çıkarmadı. Tekrar kah
veye döndü. izzet Bey gitmif .. 

-· Nerede izzet Bey, diye sor· 
du ... 

- Bilmem, galiba eve gitti, di
ye Aptullah cevap verdi. 

Tenekeleri alıp o da evin yolu· 
nu tuttu. "Sabahtanberi zaten i· 

çimde bir tıkıntı var ya, İzzet Be 
yin rüyası da bo~una değil .. ,, diye 
dütünüyor ve kendisi için ıanki 

bir uğursuzluk hazrr)andığını sa· 
nıyordu. 

Eve girdi. Karısı kendisinden 
kuruntulu, hırçınlıktan kurumu§ 
bir kadın, bu haberi duyarsa ıa· 
baha kadar uyuyamaz, bu kötü 
haberi karısına, kaynanasına du .. 
yunnak olmaz. Hiç bir §ey söyle
medi .• 

- Nen var? Niçin böyle küs• 
kün duruyorsun?. Dediler. 

- Hiç, dedi, biraz batım da bir 
ıaqılık var! 

Yaz gecesi 11cak. Uyku uyun • 
muyor, buna kuruntu da karıttı • 
Tevfik Efendi yatakta dönemez. 
Sağ yanına yatıp uyumalıdır, yok 
aa ertesi günü baıına bir felaket 
geleceğine inanır. Kafasında hep 
İzzet Beyin rüyası, biraz dalıyor, 
uyku ile uyanıklık arasında hep 
onu dütünüyor, uyku içinde izzet 
Beyi görüyor, uyanıyor, tekrar da 
lıyor. Bu sıkıntı içinde yarı gece· 
Yİ geçirdi. Yan geceden sonra da 
yağmur yaimıya başladı, her tara· 
f ı tatlı bir ıerinlik kapladı. O se· 
rinlik içinde Tevfik dal.mı,.. U • 
yandığı vakit günet çoktan doğ· 
muş bulunuyordu .. 

Kalktı, don gömlekle bahçeye 
çıktı, yüzünü yıkadı. Karısı ile 
kaynanası çoktan kalkmışlar hah· 
cede pekmez kaynatıyorlardı . 
~ Tevfik Efendiyi görünce karısı, 
uzaktan gülümsedi. Kaynanası: 

- Ay, canım oğlum, dedi, gel 
biraz yardım et de tavayı düzel
telim; biz bu ocağı denk yapa • 
madık .. 

Karısı bir düz ta§ buldu getirdi. 
Tevfik Efendinin içi sıkılıyor •.. 
Gönülsüz yaklaıtı. Tavada kara 
pekmez kaynıyor, ıarı köpükler 
veriyor ve hafif bir duman çıkarı· 
yordu. Bira'Z. kaldırmak için tava· 

VAKiT 

Bir kaza 
Kamyon altında 
bir çocuk öldü .. 
Dün öğleden sonra Pangaltıda ,, 

Doğru yolda Taksimden Şişliye 
doğru gelmekte olan 37 J 7 nu· 
maralı Yusuf oğlu Recebin ida
resindeki taş yüklü kamyon 9·10 
yaşlarında bir küçük çocuğa çar
parak derhal öldürmüştür. 
Çocuğun hüviyeti anlaşılama· 

mışhr. Şoför yakalanmıştır. Müd· 
deiumu:ni muavini Kamil bey 
tahkikata başlamıştır. 

Lut çölünden 
otomobille geçilecek 

Layipzig, 23 (A.A) - Bugün· 
lerde Iranda bir seyahat yap
makta olan çoğrafya ilimlerin· 
den Stradil Sauer, Lut çölünü 
otomobille geçmiye hazarlandığı· 
nı bildirmiştir. Bu teşebbüs mu· 
vaffakiyetle neticelendiği tak
dirde ufak bir motör sakatlığı· 

nan muhakkak bir ölüme sebe· 
biyet verdiği bu çölde yapılmış 
ilk seyahat mahiyetini alacaktır. 

nı:u:ıuurunuu.ıanuıDULJı:uttıuA-na ııuıtttttıJ 

nın kulpuna bir odun geçirdiler • 
Kaynanası bir yandan tuttu, bir 
yandan da Tevfik Efendi, karısı 
ocağın tatlarını düzeltiyordu: 

- Yok, onu değil, bunu, bunu .. 
Hah, it bu yana .. Sen kaldır, çek, 
çek ... 

Kaynanasile Tevfik Efendi, iki· 
si de kumanda verirlerken nasıl 
olduysa tava eğrildi, kaynar pek· 
mez Tevfik Efendinin ayaklarına 
döküldü. Hepsi şaşırdılar ve ta· 
vayı bir tarafa. bırakıp teli.ıa bat· 
ladılar. Tevfili ~fendi duvarın di· 
bine çöküverdi. 

Pekmezi ailecek oldular, olma· 
dı, derileri beraber çıkac&.k. Su 
döktüler, çamur sıvadılar, çalı av• 
lu üstünden komıulara ıeslenip 
ilaç sordular. Herkes ayrı bir ıey 
söyledi .• Pamuk sardılar. Petrol 
sürdüler. Tevfik Efendi bir tatın 
üstüne oturmuş hem can acısı çe· 
kiyor hem içinden gizli, gizli se
viniyordu .•. 

izzet Beyin rüyası bununla geç· 
mit oldu! Demek baıına gelecek 
felaket bu imif ... 

Bir kaç ıaat ıonra Tevfik acı• 
lan biraz ıavuıturdu. Sundurma· 
da ayaklarını uzatmıt, oturuyor· 
dinleniyordu. Karısı ona kahve 
getirdi. Kadın acıy~rak kocasının 
yüzüne baktı. O da karısına bak· 
tı, güldü ve: 

- Ben sana ıöylemedim, dedi, 
dün gece izzet Bey beni rüyaıın· 
da görmüt ! •• 

- Nasıl gönnüt?. 
- Nasıl görmüt bilmem amma 

fena görmüı olacak; bak bugün 
nasıl çıktı?.. , 

- Sen bana ne söylemedin, ıa· 
daka verirdik, adak adardık ! . 

- Merak edersin diye söyleme· 
dim .. 

Ertesi günü dostlardan, ahpap· 
lardan, gelip yokhyanlar oldu ..• 
Komşu değil mi, bir aralık İzzet 
Bey de uğradı ve Tevfik ona rü
yadan söz açınca: 

- Canını Tevfik, dedi, iyi ço· 
cuksun, hoş çocuksun amma bu 
rüyalarla bozmuşsun! Ben onu sa 
na mah~us söyledim, oturum di· 
ye .... 

Tevfik kendi bildiğinden f&§ar 
mı? Cevap verdi: 

- Mahsus söyledin amma bak 
naııl çıktı, dedi .... 

M. Ş. 

'\ 
T A K v 1 M 
Cumartesi Pazar 

24 Eyi Dl . 25 EylUI 
23 Cema.evvel 24 Cema.evvel 
GUn dOğu§U 5,49 5,51 

GUn batı§ı tl!,04 ı~.02 

Sabah na.mazı 5,36 5,34 
Oğle na.mazı 12,06 12.06 
lkindt namazı 15,30 15,30 

Akşam namazı 18,04 18,02 

Yatsı namazı 19,37 19,35 

lma&k 4,IO 4,12 

Yılm geçen ) 256 257 
günleri J' 

Yılm kalım l IC9 108 
günleri J 

HAVA - Dün sıcaklık azamı 26, a.sgart 
16 derece olarak tesblt edllml§tir. Bugün 
rüzgAr mütehavvil sUraUe esecek 'ile hava 
ekseriyetel açık olacaktır. 

RADYO 
BugUn 

İSTANBUL - 18 den 19,30 a kadar or
kestra, 19,30 dan 20,SO a kadar tanbur1 
Relik bey 4e arkadaşlan, 20,30 dan 21 e 
kadar Nihal hanım ve İnci hanım, 21 den 
22 ye kadar orkestra, 22 den 23 e kadar 
gramofon. 

VİYANA (517,2 rn) - 12,30 konacr, 14 
4tl pllk, 17,45 koııser, 20,35 prkı, 21,0:S 
musiki, 23,20 konser. 
BÜKREŞ (394,2 rn) - 13 pllk, 14 pllk, 

18 musiki, 19,10 musiki, 20,4.0 pllk, 21,4.5 
konaer. 

ROMA (441,2 m) - 13,SO pllk, 18,30 mu 
siki, 21,45 opera. 
BUDAPEŞTE (5:!0,5 m) - 10,15 konser, 

13,05 konııcr, 19 konıer, 22 konser, 23,30 
dans. 

OSU> (1071,4 m) - 23,15 orkestra, 24 
ıarkı, 24,30 dana. 

MOSKOVA (1304 m) - 115,30 musiki, 17, 
155 kon.ser, 19,10 musiki, 19,30 konser. 
VARŞOVA (1411 m) - 16,10 plAk, 18 

konaer, 19,20 · dans, 21 konser, 22,05 konser, 
23,05 Şopcn konacr, 23,50 dans. 
KNNİGVÜSTER HAVZEN (1635 m) -

7 jlmnutik, 7,20 konacr, 15 konser, 17,30 
konser, 21 haber. 

PARlS (1725 m) - 20 mUsahabe, 21,10 
musiki, 21 edebi m~ahabe, 21,4.0 haber, 
21,45 tiyatro, 22,30 pl1k. 

111nuaıımııımıııınmmmmnuuıuuıumıllllluuuımmuı11aıııınnuuunmınmıımnıımu 

Kıral Faysal 
dolaşıyor 

Kudüs (Hususi) - Kıral Fay· 
salın Maverayi şeria emiri olan 
biraderleri Şerif Aptullahı ziyaw 
ret etmek üzere Bağdattan Am· 
mana gittiğini yazmıştık. Kıral 

Emir Aptullahın sayfiyesi olan 
Ajlunda da bir hafta kaldıktan 
ıonra Kudüse geldi ve nsmen 
istikbal edildi. Kıral Faysal mu· 
vasalabnı müteakip Mesçidiak· 
aaya mUcavir bir yerde gomülü 
olan babasını Melik Hüseyinin 
tnrbuini ziyaret etmiş, ondan 
sonra is•am meclisi alisinin misa· 
firi olmuştur. loiilterenin f ev
kalide komiseri Sir Arthur Vo-
chop da kıral Faysal şerefine 

bir ziyafet vermiştir. Mülealuben 
kıral Faysal (Amman) a gitti. 

Kıral Faysalın Maverayi ~eria 
ve Filistini ziyaret etmesi bir 
çok ıayiaların ortaya çıkmasına 
sebebiyet verdi. Şu geçen ou 
gün zarfında Suriye ve Filistin 
siyasileri arasında, bilhassa Ma~ 
verayi şeria, Suriye, Irak ve Fi
listinin birleşmesini istihdaf eden 
istiklAI fırkası taraftarları ara-

. 24 Evini 193 

Yanlışlık 
Y orgi Efendi ve 
hırsızlık hadis 

Evvelki günkü nüıhamızd• 
latta saatçi Yorgi EfendinİO 
hırsızlık vak 'asında yataklık 
tiği zannolundu~unu yazmı 

Dün Yorgi Efendinin kıSI 
duğunu sövlüyen Balat Rum 
tebi mualljmlerinden Mat 
Tepsihori Karahanidi mat 
mıza gelerek vak'ayı şöyle 
ye etmi .. t r: 

- lbarhim Fenerde be 
tanır. Y orgi Efendiyi de .• "'i 
Efendi 32 s~nelik mualli 
Bilhassa Bakırköyünde çok 
neler muallimlik etmiştir. 
dan sonra Balattaki evinin 
nında bir saatçi dükkAnı • 
Yorgi Efendi bir kaç seo 
beri burada çahşıyor. 

lbrabim Geçen Perşembe 
nü 20 dirhem gümüş, bir gil 
tabaka ve bir de gümüş ke 
Yorgi Efendiye getirerek 
olarak bırakmış ve mukabili 
3 lira almıftır. Ertesi gilnü c 
~lduğu için geJmiyen ibra 
cumartesi günü de gelmem' 
akşam da polis memurları 
mize gelmiştir. 

Yurgi Efendi polis memU 
rına ne istediklerini ıormuı 
renince derhal lbahimin r 
bıraktığı eşyaları vermiştir. 
murlar eYde tabarriyat yap 
Jar bizim anamızdan babamıı 
yadigar olaral( kaldığını bO 
civar halkın bildiği kıymetli 
yalarımızı alarak gitmişi 

Tabii biz mahkemede bu 
alaca~z. Yıılnız ricam•• YM 
yatak olmadığını ıöylemek 
Yoksa hak mahkemede meY 
na çıkacaktır. 

Beynelmllel bir 
mesai bürosu 

Cenevre, 23 (A.A) - Bey 
milel mesat bürosu idare he 
bir haf ta zarfındaki çalışma ot 
detinin beynelmilel itilifJar • 
suretile azaltılması mesel 
tetkik etmek üzre yakında t 
lanacak olan mesai koofera 
ait haz1rlıkları yapmak için •. 
sonundan evvel bir içtima ak 
karar vermiıtir. 

Berlinde bira 
Berlin, 23 (A.A) - Wolfl 

jansından: BerJinde bira iıtib. 
latı 931 senesinde, 930 ıeaefl 
nazaran yüzde 25 niıbeti 
aıaJmışhr. 

Sadıkzade Biraderle 
Vapurları 

KARADENiZ POSTASI 

SAKARYP> 
sında büyük bir faaliyet vardı. vapuru PAZA lstikJilciJerin maksatlarmden biri 25 Eylül 
bu hedefe doğru ilk adım o:mak günü akşam saat 18 de ti 
nzere Suriye ile frakın birleş · keci rıhtımından harelıe 
mesi ve kral Faysa'ın Şamda (Zonguldak, Inebolu, Saoı•"; 
müttehit ikı devlet reic-i olarak O d G" T b o r u, ıreson, ra ıo dl 
telviç o!uomasıdır. Rizeye azimet veavdet e 

Bundan başka bu ziyaret mü· cektir. I 
nasebetile · önümfizdeki kış mev- Fazla tafsilat için Sirlı /. 
siminde Ba~datta bir Arap kon- Meymenet hanı altında ''ı~ 
gresi açmak meselesi de görU· talığına müracaat. Tele. 22 '/ 
şülmü~Hir. /.j 

............................................... __... ... _ ..................... -···········-··--·~ 
lstanbul Belediyesi ilanları 

Heybeliada Tephir islasyonıında mevcut bir adet seyya~ 
25 • 9 - 932 pazar günü aaat on birde müzayede ile ıahl• ti 

Almak istiytnlerin o gün orada bulunacak memura milracaatlafl 
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Çocuklara mahsus 

HAYAT KiTABI 
Hayat - Kumbarası 

'- Devlet Demlryolları Hanları 
Hattın Diliıkelesi - Vezirban kısmının tamiratı münasebctile 

ana bat yolcu ve muhtelif katarlanmızın ve dolayısile H. Paşa 
Banliyö katarlanmızdan bazılarının vakti hareketlerinde tadilit 
İc:a edilmiıtir. 26 • 9 • 932 tarihinden itibaren tadilita uğrıyan 
l..atarlanmııın takip edecekleri •akti hareket 1aatleri aıağıda 
iöaterilmittir. 

Haydarpaşa - Eskişehir kısmı 
2 No. lı Anadolu sür'at katarı 1 No. lı Anadolu aür'at katarı 

ber pn her küa 
l<öprüde hareket 16 10 {vapur) Eskişehirden hareket 1 50 
li. Paıadan ., 17 40 H. Paşaya muvasalat 10 25 
E:skişebire muvasalat 2 38 Köprüye ,, 10 55~vapur) 

4 No. b Toros ıür't katan 3 No. la Toros sür'at katarı 
Cumartes:, Çarşamba günleri Puarteai, Perıembe günleri 
köprüden hareket 9 35 (vapur) Eskiıehirden barekettl 37 
li. Paıadan " 10 15 H. Papya muvasalat 19 20 

'l.kiıehire muvasalat 18 24 Köprilye ,, 19 55(vapur) 

8 No. la Adana muhtelif katan 7 No. la Adana muhtelit katan 
Cuma, Pazar, Pazartesi Salı, Cuma, Cumartui, Pazar, Sah, 

Perşembe günleri Çarpmba rünleri 
l<&prDden hareket 9 10 (vıpur) Eskişehirden hareket 8 30 
li. Paıadan ,, 10 15 H. Paşaya muvaaalat 18 55 
~kitebire muvasalat 21 17 Köprllye ,, 19 35(vapur) 

Adapazar - Arifiye kısmı 

4cf.pazar hareket 
~fi1e muvasalat 

119 111 117 121 113 123 125 
her her her her Pazartesi her her 
gtln gün gün güa Pertembe gün gün ---- --2,45 6,20 13,00 14,10 15,40 20,50 23,40 
3,05 6,40 13,20 14,30 16,00 21,10 24,00 

110 120 122 114 118 124 112 
her her her her her Pazartesi her 
gün gün afin gihı gln Perıem be gün 

~iye hareket m 3,25 6:55 1rr2 i4.So 16,18 21,30 
Pazu muYasalat 0,45 3,SS 7,15 13.52 15,10 16,38 21,50 

Haydarpaşa - Pendik kısmı 
l<apra 

22 katar 34 katar 
H. 10 00 17 30 

~daıpara M. ıo 20 10 45 
l\a!darpap H. 10 25 17 45 

lt0prak 10 33 17 S8 

Feneryolu 
G&ztepe 
Erenköy 
Suadiye 
Bostancı 
Kilçilkyah 
Maltepe 
Kartal 
Yunuı 

Pendik 

Pendik 
Yunus 
Kartal 
Maltepe 
Kliçlıkyal\ 
Bostancı 
Suad iye 
Erenkar 
Göıtepe 
Feneryo:u 
Kızıltoprak 
Haydarpaşa 

Haydarpap 
Köprü 

M. 

10 37 
10 42 
lCi ',7 
10 50 
10 55 
10 SM 
11 os 
11 14 
11 18 
11 21 

19 
H. 8 47 

8 50 
8 54 
9 03 
9 10 
9 13 
9 17 
9 22 
9 26 
9 29 
9 31 

M. 9 38 

H. 9 45 
M. 10 OS 

21 
10 04 
10 07 
10 l ı 
10 20 
,, " 
10 30 
10 34 
10 39 
10 43 
10 46 
10 48 
10 55 

11 03 
11 20 

23 
10 42 
10 45 
10 49 
10 58 

" " 11 08 
11 12 
11 17 
11 21 
11 24 
11 26 
11 33 

11 38 
11 ss 

18 02 
18 07 
18 12 
18 15 
18 20 
18 23 
18 30 
18 39 
18 43 
18 46 

37 
17 42 
17 45 
17 49 
17 58 

" " 
18 08 
18 12 
18 17 
18 21 
18 24 
18 26 
18 33 

18 38 
18 55 

39 
19 03 
19 06 
19 10 
19 20 

,, " 
19 30 
19 35 
19 41 
19 45 
19 48 
19 51 
19 58 

20 03 
20 20 

Değitiklik yalnız Haydarpaşa • Eskitehir lcıamında olup diğer 
kısımlarda halen tatbik edilen vakb hareket tarifeleri 26 EylCıl
deo sonra da aynen tatbik olanacakhr. Ana bat trenlerinin ara 
iıtuyoalatdan vakta hareketleri iıtasyoolann ilin tabtalanna ya-
zıl1111fbr. Keyfiyet muhterem halka ilin olaour. (4973) 

Haydırpap geçitte bulunan 182, 184, 186 dükkiular aleni 
müzayede ile icara verilecektir. MDuyede 9-10.932 tarihine mft
sadif Pazar günü aaat on bette yapılacaktır. Talipler tarihi mez
kfırde Haydarpap ltletme Milfettifli;inde hazır bulunmalıdarlar. 
Bu busuata fazla malümat almak iateyenler Haydarpap gar Mil
d0rl0i6ne muracaatJa bmaa müteallik ıartoamelere 15 kuruşlak 
pul yapıştırıp ihzar etmeleri ve iki yüz lira teminat akçesile mü· 
zayede gününde işletme makamında hazır buluomalan ilin 
olunur. (4974) 

Haydaraıa kömllr tahmil ve tabip iyeıinin kapalı zarfla mOna
kasası 8 Birinci Teırio 931 cumartesi gilnü saat 15 te idare 
merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpata ft1tze
erlinde beter liraya satılmakta olan ıartnamelerde ya21lıdır. (4825) 

Savıfa 11 

Deniz Levazım Sa
tınal ma Komlsyo -
nundanı 

1 O Ton Maden k6mllrll 
420 Kilo Gaz yağı 

1600 ,, Benzin 
340 .' Makine yağı 

5 1 on Makine yağı 
500 Kilo Çay 
Yukarda cins ve miktarlan 

yazıh eşyamn pazarlıkla muba
yaaıı mukarrerdir. itasına talip 
olacakJarrn 26 EylOl 932 tarihi· 
ne müsadif pazartesi annn saat 
14 den 16 ya kadar Kasım· 
paşada Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonuna muracaatları (4999) 

FABRiKA Si 
latanbul Çeııberll Tış 

btanbul ikinci ticaret mahke
mesinden: lıtanbalda Mahmut• 
paşada Çorapçı hanı kar111ında 
244 No. Ju mağazada ltriyal ve 
hırdavat ticaretiJe mftştagil Han
na ve Cemil Kazakya biraderler 
şirketinin icra mercimee verilen 
mehil &zerine atacaklılarile ak
tetmiş olduğ'l kongordatonun 
muamelei tasdikiyesi 5·10-932 
Çarşamba gününe aaat 14 de 
tayin edilmiş olduğundan mutee 
rizlerin haklannı mildafaa için 
muhakeme celsesinde hazır bu
lunabilecekleri ve alakadaramn 
malumları olmak Ozere ilin 
olunur. (4397) 
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Türk Anonim Şirketinden: 
Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolarından kırıstal toz, 
sandıkta ve çuvalda küp şekerleri ·atideki fiatlerle her 

isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 
Kristal toz, lilosu 38,1~ -~uvol~o küp kilosu 381 /2 -~on~ılta küp, kilosu 39'/2 kurustur. 

Taşradan vuku bulacak siparişler · yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif 

ve mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. L Adresı lstanbul, Babçekapu 4 Öneli Vakıf Han, 4 Un eli kat-Telgraf adrest:lstanbul şeker-Telefon: 24470179 
• . - . • ~ . ' . #': • • . • .• • • • • ~ ·y En kuvvetli fikir .. Buhranı iktısadiyi do uran işsiz!!~~ 

r • Muattal sermayelerinizi kuvvetli te 
e • mlnatlar ve ticari, sınai kArlı işle 

mukabili kullanmak \'e yüzde 15 faiz ve komisyon ve daha fazla ticaret kazanmak isterseniz, tereddilt etme 
ylnlz ••• Bahçekapı Anadolu han 25 numarada iş Yurduna milracaatınızın menfaatini göreceksiniz. Tel: 2,396 

rıiir 
Doktor 

Arlstidi 
Muayenehanesi: 

Eminönü: Eminönü han 3 Uncu kat No.8 

Doktor 

A. Kutlel 
Cilt ve zllhrevl hastalıklar tedavthanesi 

Karaköy börekçi fırını mrıısında 34. 

Parla Tıp FakUltesi mezunu 
Cilt ve zı.ihrevt ha.sl3lıklar mUteh8.8SlBJ 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babıali c&ddeat Meacrret ot.eli kar§uımd:ı. 

Avni Bey apartımanı 125 Sabahtan 
Ak§ama kadar 

Doktor 
Balıkçıyan 

Muayenehanesi: Beyoğlu mektep sokak 
No. 17 Telefon 3626 Beyoğlu 

Uroıoı • Doktor 

Feyzi 
Böbrek, mesane, idrar yolu ha.stalıldan 

müteh&8Stsı 

Beyoğlu, lstikıat caddesi Elhamra 
apartmıan So. 3 Her gUn öğleden sonra. 

Tel. Beyoğlu 2835 

Operatör Doktor 

Halit Sezal 
Dlvaıı.yolu: Doktor Emln Paşa sokak 

numara 20 Muayene saati: 13 - ıs 
Telefon 23890 

Doktor 
fforhoruni 

Muayenehanesi: EmlnönU Valide kıraa • 
taneal yanmda. Tel: 4803 llıtanbul 

·------------------------Urolol Doktor 

Hakkı RUştii 
İdrar ve Tenasül yollan iblrlnci amı! 
mUtehasmaı ''PARİS., den Diplome 

İaUklM Caddesi Yıldız apartıman 
No. 822 

s=r======r.:::::: sEşrKT Aş ================ 

il Dikiş Yurdu il 
ij Talebe kaydına başlanmışor. Uiçki, g 
P. dikiş, nakış, şapka, sun't çiçek kumaş ia 
İ5 bo~al~ ile. resJm ve tezyinat, Biroğ· ji 
:: rafı oğretllır. Tasdikli şahadetn:ıme :: 
11 v T "1 k b :: :: erı ır. n e ·te in ser~si açıktır, :: 
i serbesttir. :: 

• Akaretler No. 64 (4112) ii 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· 

as r 

.·· ... ~ ~ ,; .. . ' . . . Saraçhane Başında Münir Paşa konağlnda 

Leyli - Nehari - Ana - ilk - Orta - Lise - Kız - Erkek 

Hayriye Liseleri 
l\1a~ıif VekAleti celilesir.ln 5 .4 .932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütün mek teplere tamim edildiği üzere rrsmt 

muadeleti tıısdik edilmiş olan mcktebimizde talebe kaydına başlanmıştır Ecnebi lisanlurına ilk sınıflardan itibar~n 

başlanır. Nehari talebe mektebin husust otomobil ve otobüslerile nakledilir, Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

muamelesi yapılmaktadır Talep vukuunda dosta ile tarifnamegönderilir. Tel. 20530 f 

Kız - Erkek ilk inektep Nehari 

Maarif V ekileti CelilesiniD 
ruhsatı resmiyesini haiz 

Nektar K. Zarukya 
HANIMLAR 

Biçki, Dikiş Dersanesl 
Cumadan mada kayıt için her 
giln miiracı.at kabul olunur. 
Ailenizin bir senelik dikişine verece· 
ğiniz ücretle üç ay zarfında biçki v• 
dikişi nazaıt ve ameU olarak esash 

surette tedris eder ve musaddak 
.___~ıehadetname verir 
Beyoğlu Altın bakkal icadiye caddesi 

Çayır sokak No. 63 Telefon: 
lstanbul 20735 

\ Aakert Fabrikalar ll&nlara \ 

On beş bin küsür kilo muk· 
ayese markalı muhtelif cics ve 

eb'atta çelikler 
Yuk~ırda yazıh malzemenin 

kapalı zarf suretile 3-1. Kanun 
932 tarihinde saat on dörtte 
ihalesi yapılacakhr. Taliplerin 
şartname için her gün öğleden 

sonra; münakasaya girmek için 
de o gün teminat ve teklifat ile 
müracaatları. (4970) 

Kayıt muamelesi devam ediyor Meccanen aUnne\ 

Hergün 10 dan 18 e kadar milracaat olunabilir. Sirkecide Betir Kemal ecza 

Ücretler çok ehvendir. hanesi karıısında Silnnetçi ba 

Cağaloğlunda, Emniyet Sandığı karş1S1nd•a•M•o•l•la•F•en•e•r•i •l·I Halepli zade Ahmet MehDJt 
sokağında No. 34 _ Bey pazartesi ve perıembede 

Usküdar 2 inci S. H. mahkemesin· 
den : Usküdarda Selman afta mahallesin· 
de şeh camii arka sokağında 16 No. lu 
hanede sakin iken 26· I · 931 taribınde 
vefat eden ve terekesine talep üzerine 
vaz'iyet edılrn lsmail Hakkt efendinin 
karısı Güzel hanımın Noter senedile 
müteveffa k:ocıısından alacağı olan beş 

;_...Pi••••••• Leyli ve Nehari •••••••• 

Feyziati Lisesi Kız Erkek 

Bogaziçi - ARNAVUTKÔY - Çifte saraylarda 

Ana sınıfı • ilk kısım • Orta ve Llae sınıfları 

Kayıt için her gün mektebe müracaat edilebilir. 
} üz liranın temini istif ası zımnında mü- ' 
tevelfanın uhtesine mukayyet mczkör 16 •-•••••••• 
t\o. lu hanenin ala yüz lira kıymeti 
mulıammeneli nısıf hissesi mahkeme ka· 
leminde tarihi ilılndan itibaren 10 gün 
müddetle açık bulundurulan şartname· 

Telefon: Bebek 210 

sinde mukarrer şerait dairesinde 24· 1 O 93~ 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 
den 1.6 ya kadar açık arttırma ve peşin 
para ıle Usküdar ikinci Sulh Hukuk 
i\.lahkernesinde satılacağı ve kıymeti mu· 
h~mrnenenin °1o 75 şini bGlmadığı tak· 
dırde en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak. ü~re arttırmanın ı 5 gün daha 
temdldı ıle 9·1 l · 93ı tarihine tesadüf 
eden çarşamba günü s~at 14 den 16 ya 
kadar en çok arttırana ihale edileceği ve 
aı tt ı rmağa talip olanlann °lo7,5 nisbetinde 
teminat ita etmeleri ldzım geldiği gibi 
icra kanununun 126 ıncı maddesi mu
cibince işbu nısıf hisse hakkında bir hak 
iddia edenlerin tarihi ilandan itibaren 
20 gün 7arfında evrakı müsblteleıile 
mahkememize müracaatları ve aksi halde 
satış bedelinin paylaşmasından hariç ka
lacakları beyan ve ıazla maltlmlt almak: 
isteyenlerin mahkemenin 9J2•ö5 Tereke 
No lu dosyasına müracaat eylemeleri 
lüzumu i!An olunur. 

Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 

LAke 

ka•yola 

Çocuk, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lnke ve muhtelif renk· 
!erde karyolalar hastane ameliyat odaları malzemeleri ucuz fiatla satılır. Her türlü 
ölçüye &öre sipariş dahi kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, SelAnlk Bon• 

marşesl ve Yerli Mallar Paz6rında da ayni fiatla saolır. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
S. ilncil keşide 

11 Teşrinievvel 1932 dedir 

Büyü~ ikramiye lH,111 lira~ır 
Ayrzca : 25.000 15,000 10,000 
Bü.vük ikramiyeler ve 20.000 

•••••••• B.ir•Miııiiükifat Vardır. 

Liralık 
Liralık 

bale eder. Şiıeai (40) kuruıtur. Deposu : Sirkecide Beşir Kemal = Mahmut Cevat Eczahancıi 

maada gDolerde fıkaraya mecc• 

nen silnnet ameliyesi yapınaktadı 
Tel: 23755 (4057 

VAK 1 T 
Glliıdell.k Siyası Gazete 

tetanbul Ankara Cadde.si, V AKIT yurd" 

Telefon Numaraları 
Yazı l§lert telefonu: %U79 

: danı telefonu : ıt370 -Telgraf adreal: latan bul - V AKl1' 
Poata kutu.su No. '8 -Abone bedellerl : 

TUrkiye Ecnebi 

Senelik 1400 2700 i'r· 
6 aylık 750 1450 • 
8 aylık ,00 800 • 
1 aylık 150 • -llln Ucretlerl ı 
Remıl UAnl&rm bir satın 10 Kurul 

Ticari UAnJarm bir eatxn 12,5 

Ticari UA.nlarm bir aantimi ı:s ..... 
• 
• 

KUçUk lllnlar: el 
Bir defası 30 iki defası 50 Qç dets-' t1" 

dört defaaı 75 ve on defası 100 kU~ 
Uç aylık Uln verenlerin bir defası ııı ,P' 
nendir. OOrt aatxn geçen UA.nlarııı ı 
satırları be§ kuruııtan hesap edlllr. 

V AKIT MATBAASI - lST .ANBırfl 
SAHlBl: MEHMET ASI?d ,./. 

Umumi Ne~riyat Müdürü~ 

Beşir Kem~ 
Nasır il8C~ 

Az bir zamanda fl'J 
ları. ağrısız kat 'i1f; 


