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Gazetesi vasataslle .. Artık 
Fransa ile mUzekereye glrl• 
şemeylz.,dlyen mlllimUdafaa 

naz1rı fon Şlayşer 

tam bir iflas ile neticelenmiftir. 
Milletler cemiyetinin 23 .temmuz 
tarihli kararı umumi kayit ve 
şartsız tahdidi teslihat icrası 
hakkındaki umumi arzuya dair 
olan nikbinliği tamamile tahrip 
etmiştir. 

Milletlercemiyeti, Almanyanm 
umumi tahdidi teslihat arzusunu 
tatminden ne derecede imtina 
ederse Almanyada o nisbette 
bu tahdidi teslihatıo icrasına 

ve huku'< müsavatı prensibinin 
kabul ve teslimini talep etme· 
lidir. 

Almanya, Versailles muahede· 
namesınm hudutları dahilinde 
kalmakta iken diğer devletler 
teslibatlarmı arttırmak gayesini 
güdüyorlar. Halbuki 65,000,000 
nufus!u bir millete paria muame
lesi yapılamaz. Almanya, kedisi
sini hacaletavcr ve istisnai bir 

GÖSTERiYORLAR 
hukuki rejime tabi tutan bir 
milletler cemiyetinden hiç bir 
şey bekliyemez. 

Almanyanın diğer devletlerle 
aynı muameleye tabi tutulması 
suretindeki talebi, sulha ait ame-
li ıiya!letin en acil meselelerin-

dendir. Harp mes'uliyeti yalanım 
ileri sürmek suretile bir devlet 
olmak hayıiyetile ifa etmek mec
buriyetinde bulunduğu vezaifi 

ıerbeıtçe ifa etmek hakkı ta• 
hammül edilmez bir ıekilde tah• 
dit edilmiş olan bfijük bu= mil· 

100 bin albnın hırsızı 

let, bu şerait altında silkuo 't'e 
istirahat nedir bilemez. Bu, onun 
hayati kuivetine kartı bir ıui

kasttir. Ve bizzat bu sebepten ,. 
dolayı beynelmilel milnaaebet
lerde bir emniyetsizlik unsurudur. 
Yoksa bu unsur, hiç bir esasa 
istinat etmiyen uydurma gizli 
teslibat değildir. 

Keriman H. muvaffakıyetini yegane 
temin edenAbidinDaverBeyetelgrafla 
teşekkür etti ; Daver Bey müsabaka 

hakkında bize izahat verdi 

Avrupnnın salim bir organizm 
haline gelebilmesi için oo.wı lıaa-
ta ve zaif kalbini çelikten bir 
ağırlık altında ezmekte devam 
etmemek IAzımgelir. 

Alman milli müdafaa ordusu· 
nun şimdiki sistemi, sistemlerin 

~n zayıfı ve aynı zamanda en 
pahahya mal olanıdır. Askerlik 

müddeti indirilmiş olan kur'a 
neferi, milli mlldafaa için 12 
sene hizmet eden Alman ordu· 

su neferinden hem daha ucuza 
malolmaktadır. Hem de dahi 
faydalıdır. 

Biz, Almanya için teslihatın 
keyfiyeti noktai nazarından hu· 
kuk müaavab ve ealaba imali 
ve istihkamlar vücude getirmek 
hakkını istiyoruz. 

Alman ordusunun tensikinin 
şümul sahası, deYletlerin tahdidi 
teslıhkt hususundaki arzularına 
bağlıdır. 

Alman metal~batının isafın
dan imtina edi!diği takdirde 
Almanya tahdidi teslihat kon
feransından çe tilmiye mecbur 
olacak ve devletlerin teslibatı 
hbdit vadinde durmamaları do· 

layısile de beynelmilel vasıtaları 
terkedereli milli emnü selameti· 
ni milli vasıtalarla temin etmek· 
te muztar kalacaktır. 

Kenman H. kendi evinde ve KO§e•lnde .. 
(Türk güzeli) olarak Avrupa· iki gündenberi lstanbulda Fın· 

ya giden Keriman Halis hanım üç dıkh apartımanmın 7 numaralı 
müsabakada 28 milletin güzelleri dairesinde oturan "Dünya güze • 
arasında (Dünya güzeli) olduk • li,. istirahatle me§guldür. 

( Beılncl ••rlfamızda lau tavalrelerl okurunuz ) tan ıonra büyük bir gW"uda vata· 
nma avdet etti. 

(Devamı 10 ncu sayıf adal 
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GAZl HZ. 
Reiıicümbur Hauctleri don 

öğleden sonra saat 18 de 
otomobil ile Dolmababçe sa· 
rayından haraket ederek Ta· 
rabyaya kadar bir gezinti yap· 
mışlar ve Tokatlıyan otelinde 
bir milddet istirahat buyur· 
muşlardır. 

Gazi Hazretleri saat 20,30 
deniz yolile ve motorla saraya 
avdet buyurmuşlardır. Reisi
cümbur Hazretlerine Dahiliye 
vekili Şükrll Kaya Beyle Ha
riciye vekili Tevfik Rüştil Bey 
vcrı diğer mutat zent refakat 
etmişlerdir. 

\..,..._. ___ 111!!!!!9!~.Jrl 

Gümrük ve lnhi· 
sarlar vekili 

geliyor 
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Alman yanın talebi ve Fransa 

Alman müdafaa nazırı Alman milletinin sabrını 
kadar suiistimal etmemelidir, diyor. Bu söze 

Fransızlar cür'etkarane diyorlar 
Paris, 1 (A.A) - Havas Ajansından: Alman 

hükümetinin Alman miJli mUdafaa ordusunun 
yeniden teosiki hakkında tevdi eylemi§ olduğu 
nota, matbuatın büyllk bir ehemmiyet atfetme
sine rağmen hiç bir hayret tevlit etmemittir. 

yanın dahili mücadelelerinde bir deiitiklik yap
mağa matuf ve ftraili hazıra dahilinde iyi bir 
neticeye vasıl olmasını mOmkUnıllz gibi telakki 
etmektedir. 

lzmir, 1 CA.A) - Bergamadan 
avdet eden GUmrnk ve inhisar
lar Yekili Ali Rana B. bu sabah 
lzmir içindeki mlieasesatı, incir, 
üzüm ve tütün depolarını ve in· • 
hisar tütün fabrikasını gezmişler 
ve badehu vilayete, kumandan
lığa ve belediyeye ve C. H. Fır-

Fran.sa efkarı umumiyesi Almanyaoın niyatı 
hakkında son zamanlarda irat edilen muhtelif 
nutuklar ve beyanat ile müıbet bir ıekilde glSı· 
terilen Alman tezinden klfi derecede ıarabatle 
maHimat hasıl etmiş bulunmaktadır. 

Gazeteler umumiyetle, bu teıebbUıü Alman• 

Başvekil M. Heriol bu bapta Excelslor gaze
tesinin muhabiri mabıuıUni Alman metalibatımn 
diplomasi muhaberata !emin letkil taeceğini, 
hUkQmetin bu talebi dikkat ve ıoğtik kanlılıkla 
tetkik edeceğini, fakat kendi a günlük tatil 
müddefinin son gUnUnUn hedef olmasına milsaa
de etmiyeceğini beyan eylerniıtir. 

Almanya ve terki 
tesllhat Hitler, başvekillik 

istiyor 

meclisi baş vekilin farkı Prus· 
yada Neudeck de bulunan reisi· 
cllmbura yapmıı olduğu ziyarete 
ait raporunu dinlemiş ve geçen 
pazar günü baş vekil tarafından 
Muenster de irat edilen nutukta 
bildirilen ıktısadt tedbirlere ait 
kararname projesini mllnakaıe 
etmiıtir. 

kasına giderek arzı veda etmiş· 
ler ve öğleden sonra lzmir va· 
puruna rakiben lstanbula müte• 
veccihen şehrimizden hareket 
etmişlerdir. 

Yeni kadroya nazaran lzmirde 
inhisarlar başmüclürlilğllne tntün 
inhisarı başmfidürU Sezai Bey, 
muavinliğe de lbrahim Beyler ta· 
yin edilmi§lerdir. Vekil Bcyefen· 
di muhabirimize vaki olan be· 
yanabnda : Çamaltyı memlAba
sının asrt bir surette idare ve 
ifletilmesine ehemmiyet atfet
mekte olduklarını ve Foça am-
barlarının kullanılma8ı meselesini 
esaslı surette tetkik edeceğini 
ifade buyurmuşlardır. 

M. V enizelos ve 
Matbuatımız 

Bir Yunan Gaz~test 
Ne Diyor? 

Atina, l (A.A) - Muhalif bir 
gazet~ baımakalesinde Yunaniı
tanın Tllrkiyeye karıı siyasetinde 
bir tahavvül vukua gelmeıi ibti· 
maline karşı M. Venizelos'un in
tibabatta muvafbk olmasını te-
menni eden TOrk matbuatının 
yazılannı mevzun bahsederek 
diyor ki: 

Yunan ıiyaıeti dahiliyesinin 
harici mOnasebıtına tesir ede· 
miyeceği hususunda komıu ve 
dost devletler gibi diğer blltUn 
devletler de emin olmalıdırlar. 
M. Venizelosun istifasını takip 
eden buhranlı gilnlerde Ro
maya giderken Atinadan geçen 
ricali bu bapta pek ciddi temi
nat almıılardır. 

Ve M. V enizelosun nezdinde 
tesadüf ettikleri reisicOmbur M. 
Zaimis Tnrk • Yunan dostluk 
politakısıoın hiçbir tezelzüle uğ
ramadan Venizeloıun istifasından 
aonrada bütllıı Yunanistanın po· 
litikaıı olarak kalacağını müşa· 
rUnileyhime, temin etmiıtir. Fil· 
hakika Yunan muhalefet erk!· 
nının Türk - Yunan itillf ları bak
kındald teferruata ait itirazların 
ancak tarihi bir kıymeti olabilir. 

· Güneş tutulması 
iyi kaydt"dllemedl 
Conway (Yeni Rampshirede)

KUsuf hadisesi, kesif ve koyu 
renkte bulutların en lüzumlu da· 
kikada rllyeti temamen muhal bir 
bale getirmeti hasebile buraya 
gelen ilimler jçin adeta inkisan 
mucip bir hadiae olmuttur. 

• 
Berlin, 1 (A.A) - Terki tes· 

libat konferansının neticeleriyle 
Almaoyanın emnü aellmeti ve 
Alman milli mOdafaa ordusunun 
yeniden tensiki meselelerine 
dait' olarak Von Scheliecber'in 
Heimatdienst mecmuasında izah 
eylediği fikirJer, Alman milli 
mfidafaa nazmnın bütün Alman· 
yanın efkArını izha~ etmit oldµ· 
iunu ~öyliyen n11v~n~list Der 
Tag ıazetesi tarafından bara· 
retle tasvip olunmalitadlJ'. 

Mezkur gazete; Almanyanın, 
bir taralJı tc~ki teslih'itıu, en 
iptidai tasarruf Te mükemmeli· 
yet baklan inkar edilen ve dai
ma cezalandmlmıı bir mUcrim 
gibi gösterilmek iıtenilen Al· 
manya hakkında Versail'eı'ın 
manasız Te akılsız zihniyetinin 
en bariz bir vasfı olduğunu ya· 
zıyor ve bir milletin' mütemadiyen 
bu kadar dar Te 11kııık bir ha· 
va dabUinde teneffllı edemiye· 
cefini söyliyerek jeneral von 
Schleicher'i bu mesele hakkında 
da pek yakında bir ıureti hal 
bulunı cağını teyit eder g&rmek
le bahtiyHız. Diyor. 

Merkez fırkasının nqiri efklrı 
olan Germania gazetui de Al· 
man milli mUdafaa nazınnı taı· 
vip ve Alman terki teslihat te
zine zarar verebilecek istikamet
te bir Franıız·Inıiliz mukarene• 
tinin daha ııkı bir hale gelmesi 
ihtimalinden miltevellit netayİci· 
ne karp koyabilmek için hDkO· 
meti lngiliz·Alman mtl11&1ebabmn 
aallb J>ulmuma nezaret etmlye 
da~et ediyor. 

Temps Gazetesi 
Ne Diyor? 

Pariı, t (A.A) - Tempa ra
zeteai, 0 D8nllm noktasında Al
manya., Unvanile neırettiji bir 
baımakalede fU neticeyi iatimıaç 
ediyor: 

"Jeneral von Sdıleidıer'in ha· 
tası, Alman milletine hitap ettiji 
zaman kullanılmıı olduğu ualGp 
ve lisan Ue ecnebilere de yaz· 
ması ve söz ıöylemuidir. 

Ancak• bu ikiden sonuncuıu 
Prusya barutlannın Almanya'yı 
mutlak ıurette ukeri bir devlet 
haline ifrağ etmiye dair olan id· 
diaları k&rfıaında birincileri ka· 
dar mutavaat gCiıtcrmiye ve in
kiyat etmiye hazır ve amada 
bulunmamaktadır. 

Almaa milli mDdafu uma 

Berlin, 1 (A.A) - Geçen 
pazartesi günü sabık Deutcbe 
Bank direkUSrü banker M. 
Emile Von Satun'un çekmiı 
olduğu ziyafette başTekil M. 
Von Papen ile jeneral Yon 
Scbleicber ve Hitlcr davetli 
ııfatile bulunmakta idiler. Zi· 
yafet esnasında Hitler, Alman· 
ya başveklleti makamından 
baıka hiçbir vazifeyi deruhte 
edemiyeceğini tekrar eylemit· 
tir. 

Bu israr, Naıilerin iıtiraki· 
le bir kabine tesisi hakkın
daki fikri çOrtıtmektedir. Bu 
ıerait dahilinde timdiki 
Alman hDktlmetiain tabiyevi 
vaziyetinin f evkalAde metin 

1 
~.upnu kabul etmek lizım· ı 

Almanyanın hakiki bir sulhu 
meydana getirmek için atiyen 
teıriki mesaiye hazır bulundu· 
ğunu fekat Alman milletinin 
sabrını bu kadar sui istimi! et· 
memek lbım geldiğini söylediği 
zaman bllyQk bir souk kanlılıkla 
saffet ve hulusu niyeti cOretkir· 
lık ve kOstahlığa kadar çıkarı-
yor. 

Relchstug mecllslnde 
Berlio, 1 ( A.A ) - Meclis 

, aalonunua iizerinde asılı bulunan 
ıiyah • kırmızı - altın rcnğiudeki 
bllyllk cOmburiyet bayrağı don 
Reichıtatın nuyonal Alman biz· 
binin talepettiği vechile yerinden 
kaldmlmıyacakbr. 

Alman notası 
Paris, 1 (A.A) - F raosanuı 

Bcrlin bOyOk elçisi M. Françoiı 
Poncet, don Almanya hariciye na .. 
zm Baron Fon Neurathın kendisine 
tevdi eylemiı olduğu Alman mil· 
it mOdafaa ordusunun yeniden 
tensiki hakkındaki notayı Fran· 
sız hariciye nezaretine gönder
miıtir. Bu vesikanın tevdii Al· 
man milli müdafaa ordusu kadro-
lannın geniıletilme.si hakkında 
Almanyanın yapmlf olduğu ilk 
teıebbnıuır. 

M. Herriotnun kalemi mahsus 
müdürü, Alman notasını baıve· 
kile tevdi eylemek için Cber· 
bourga hareket etmiştir. 

Alman nazırlar 
meclisi 

Be.-U... 1 - (A.A Nuarı.r 

Fransa hariciye ne
zaretinde 

Paris, 1 (A.A) - Havas Ajan
ıından: Fransanın Berlin büyük 
elçiıi M. Françoiı Poncet, Al· 
man milli mlldafaa ordusunun 
yeniden tensild için dna Alman· 
ya hariciye nazırı Baron Fon 
Neuratb'ın kendisine tevdi eyle· 
mit olduğu muhtırayı Fransa ha· 
riciye nezaretine göndermiıtir. 

Bu vesikanın tevdi keyfiyeti, 
Alman milli müdafaa ordusu 
kadrolarının tevsii için Almanya 
tarafından yapılmıı ilk resmi le• 
ıebbüsu teşkil eylemiıtir. 

Siyasi mütarekeye 
nlyhayet verildi 

Berlin, 1 (A.A) - Gazeteler 
20 T emmliz ta;ibinde reisicllm· 
bur tarafınd11n illn edilen ve 
bili hare 31 Ağustos gece yarı
sına kadar temdit olunan siyasi 
mlltarekenin vaziyetin fazla en
k6net keıpetmesi hasebile yeni· 
den temdidinin dUıünUlmediği 
hususuna naıan dikkati celbe· 
diyor. 

Siyasi muhasımlar araeındalci 
tethiı hareketleri, arbedeler o 
niıbette azalmııtır ki vaziyette 
görülen bu tebeddül Ağustos 
iptidasındaki vaziyetten tarnami· 
le baıka bir mahiyet almıı bu· 
lunmaktadır. 

Saatte 255 kilo
metre 

A vrupanın en seri 
tayyaresi 

Berlin, 1 (A.A) - Tayyare 
süratlerinin tecrübesine mahsus 
olan Alman enstitUsil Avrupanın 
en seri tayyaresi olan yeni Al
man tayyaresinin kaydedilen tec· 
rllbelP-rinden sonra yolcu nakli
yatına tahsisine müsaade etmiı· 
tir. 

Mezkur tayyare, F ocker· wulf 
müesseseleri tarafından imal 
edilmiştir. 

Tayyarenin ismi Eksreı-143· 
Fancon'dur. Azami allrati 255 
kilometroc14'. 
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Bir Roınell 
• 

tayyaresi 
Bulgar tayya~~-• 
rargihınm yerİP-
tesbit etmek ist ,ıtl. 

Sofya, 1 (Hususi mub.•~~ 
den) - Varnadan bildırı k 1 
göre kasaba Ozerinde ~ta~ 
çaktan bir yabancı bar~ defi 
resi uçmuı ve mOteaddıt ıt -
ler yapmı~br. içindeki ~~ 
pilotu garüoecek derectt 1

1 
rd' 

. d .. . ret e ..ııı 
tayyarenın tafı ıgı ıt• ,ıv 

bunun bir Romen harp tafi 
olduğu anlaşılmı~tır. ;., 

Ecnebi memleketten S'~11 İ 
bir tayyare için usulen iJI ~ 
mak icap ettiği halde bu t~ç'1 
re hakkında hükumete f' 
müracaatta bulunuhnauııttıf• bt 
kumet bu hususta Rom•11~,.tt' 
kumcti nezdinde teıebb 
bulunmaya karar vermiıtir·. ~ 

• iO P" 
Romen harp tayyaret•ll ,,.~ 

bersiıce Varnaya geliti, lı,ı~1 
üzerinde ve civarda çok ~ 
tan uçması kasaba ci., ıaı 

·ı·,.. ·olan tayyare kararglhı 1 ,.t, 
kadar olduğu ve tayyıre le~ '/ 
gibının yerini tcsbit etlll' 
tediii zannedilmektedir.~ 

Reşit Saffet Be)'İ' 
Cenevredeki 
temasları~ 

Cenevre 1 (A.A) - ~ g tf 
meb'usu ve Türkiye tur_"'V 
otomobil kulOp reisi Reşit ;/. 
fet Bey Peıtede son TOr~ -., 
sine yapılan abidenin re• ~ 
tadında bulunmak Ozere 2 
ristana giderken bura'• ı-! 
ve 1930 tarihinde Iatao~~l ~ 
lanan beynelmilel Turııid ~ 
grcsinde yapılması karar'-' 
lan Kale Jıtanbul oto1110 
}unun İ!lfUJ hakkında ni 
Milan yollar kongresinde ti 
edilen mukarreratın ıure 
bikine dair otomobil 
beynelmilel bürosu um~~ 
M. Empeyteva beynehnıl .. 
bnrosu mndn rü M. Butler 
rUşmilştnr. 

Maarif veklllfJ: 
teftiş seyaba 

Antep, 1 (A.A) - Ma.#. 
kili Esat bey bugOn ilk 
mektepleri ve tebrin 
sabun ve bakır fabrik 
elektrik santralını geılllil 
halkla basbubal yapbkt•~ 
F evzipaşaya hareket etoııf 

Filomuz Samsu 
Samsun, 1 (A.A) - SU 

belediye reisi Yavuz sır 
giderek filo kamandıD_-. 
geldiniz demiıtir. MDt . 
filo kumandanı ve maiyeti 
çıkarak vali Beyi, Fırka 1' ~1 
danı Paıayı C. H. Fark• f'!{ 
belediyeyi ziyaret ederek 
ye dönmüştür. 

Bu akıam filo kaJOI 
ıerefine belediyede tOO 
bir ziyafet verilmif Y8 

ben Gazi parkında 
ayrıca ikram yapılauttır· 
filonun bando ve orkest' 
rafından parçalar çalın 

Yarın ıehrimiz ıp 
bahriyeliler arasında bit 
maçı yapılacak ve ba 
miz tabur halinde 1 
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..... ~~n işaretleri~ p -........ . 
J\~tça p~~~;····· .. --·• 
v llıanya 

L ersay 
'itti A.t . sulbunun imzasından 
~~Ot, ~anya mütemadiyen kay
~,t~llıd on senelerin hadiseleri 
~1ttı~ ~r. Son 31 temmuz Ra
~ ~ lbt'h •tdah 1 abı da vaz'iyeti bir 
~~illet il karıştırdı. Ortada bir hü-
\ '4tı11 :~~ Meclisbemen, hemen 
: llıubaı·tyete kadar bükfıme
~ ~b•lef 1 

' fakat başvekil bu 

b,dı~. "''ut bloku önünde ayak
ı b "'nk·· t İrlef J u muhalefet grupları 
s,i' ı: de ibtilaftadırlar. 

bı~ tllunteh 'l b ?ek b . a ı e sol münteha-
aııadıkt ıırıı bir surette artmıya 
~b if,_d arı şu sırada Almanya· 
e\l e etr ~ · 
b tl lll"t ıgı mana her şeyden 
~lııı, hu C'Vassıt tekliflerle, hem 
k111ı, ~hı mıhına siyasetinden 
Cıı 0 lllasıdır 

~· uıı · . • 1•t ~rtt ;Ç•ndir ki Naziler birden 
~lib'ı>I 1 

ar. Komünistler evvelki 
~~ı . llra n d h k lfg- i aıaran a a ço 
~ A.Jftıaa ettif er. 
~ 'bU?ada müfrit sağ cenah
~laıı 

1
. rıt sol cenah arasıoda 

~ draıa'Yaaj fikirler bugün artık 
~~ ı. rına d 1 k ~ ıtalaı ara tm& zaruretin-
' l\ı ıştır. Bu hareketler için-

~~ tnan efk & • • • f. cenah arı umumıyesının 

~ı ~or a doğru temayü1 etti
\u11k~Y<>ruı niçin ? 

~6Jkiye~, Naziler bir taraftan 
btt d' lllubafoza etmekle be· 
~ ı-
~11tıaye:er taraftan da Alman 
~ lh~lld ar gruplarmın Versay 
e en geld' - . 1 'f tdib ıgı ıshrap arı ı a-
Q J0t, 

~t ~ İlib 
td' ltlUJk~la Versaym düşm&n· 

tıı 1Yet hakkı muhafaza 
)''~ ~Uplara daha geniş mik
~~"afE klldutıan içine çekmiye 
&İlb a oldular. 

l~ ası A 
~"~iki ~ lmanyanın harpten 
~· ı iad 
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Yasi ve iktısadi ciba· 

~t kiti e etmek istiyen ieniş 
t 1tı ı: 'Var. Bu kitle Avrupaya 
'~ı tnan .• . 1 Yot ' zaman numayış er 
''l . 

~a1o· Okatll 'l 
~ 11ti ll'b <>,, ı e başlıyan bu nü· 
d ~lltı 1 ayet Almanyanm mü-

~~ taı:~. müstemlekelerinin ıa-
~ .r~ta lne da}'anıyor. 
~ ~1~ 0~ C'Vvelki iktısat cihazına 
~ ~-tı ll'ıak istiyen Almanya 
tit~· İ:-t~nıan kendisini bissetti
~-ıdır. Ç~· ath bütün Almany~ de
~ ~ •ıb ~~ku bu günkü Almanya 
~~ 4İd~ arı arasındaki farklılık 
~~ hup~tlenrniş sermayedar ve 
1~ 1b hcd 8.rı arasındaki miicade-

titttı.- efleri temamen vazıh-
~~t· b,,d 
~t 1 "ıllb e bir sol cenah hare· 
,~~k•itı• tenıet değil midir ? · di-· 
ı~ '~ile •z. Bilhassa Bu kadar 
'1 h,te'ki~ bir Almanyada bir 

~~.... ~tı neden inkişaf ede
,~bu 

~f~ ·~~b:~ebi de vazıhtır. Bu-
~''llde. •nı Almanyanın coğ

)\~ ~-b aramalıdır. 
~~ ·~~ i~~nıo bir kısım işçileri, 
~l ~•t,b tısas sahibi olan amele 
~~ 't •e llşılar yüksek ücretler 
~~·~ı,l't ~u mUtehassıs işçiler 
I~ ~l~td ~uksek ücreti milstem-

\İt ~- t~~~ elde edilen kıymet· 
~b ıt1'h .. '.n ederler. Onun için 

~ ... l• ·ı ~t )G .,çı er sol cenahla be-
~ ~~ tiillıeıler onların yürü
,~~~ /\~oları sağa kayar. Bu 
~~~lirı llıanyada bir sol cenah 

"1 'ek ~ukabil bir sağ ce-
~~diy0 etı daha sür'atle inki-

'~~ liltık~ 
~ l\ıt, rayştağ da bir hülcii-
~ ~~ak. bir hükumeti idare 

r ekseriyete malik de-

VAKIT 
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25 kişinin ihtisas komisyonu !çtlmaı 

Kontenjan listesine göre fabrika
lara düşen mevaddı iptidaiye 
Dünkü içtima : Fabrikatörleri 
mevaddı iptidaiyenin 
verilen vadin nasıl 

ne suretle 
tahakkuk 

tereddüde düşüren 
tevzi edileceğine ve 
edeceğine dairdir 

Dün sanayi birliğinde her 
şubi san'atı temsil eden ikişer 
murahhasdan teşekkül eden yir· 
mi beş kişilik ihtisas komisyonu 
ictima ederek son kotenjan lis
tesinde mevcut mevaddı iptida
iyeoin fabrikalar arasında sureti 
tevziini tesbite başlamıştır. 

Dünkü vaziyete nazaran fab
rikaların mevaddı iptidaiye ihti
yacı kontenjan listesinden çok 
fazladır. Şu halde ihtiyacao ihra
cat vesikalarile temini icap edi
yor. Vesikaların ise tedariki 
müşl<ül degil isede muamele 
verğisi vermek bemde yüksek 
tarife üzerinden gümrük resmi 
tediye etmek mukabilinde vucu
da gelecek mamülabn çok baha
hya mal olacağına ve bu halin 
ise istihlak kabiliyetini azaltaca
ğına işaret edijmiştir. 

Mahaza listede mevcut mevad 
dı iptidaiyenin kAmilen fabrika
lara verile bileceği iktisat veki
li Mustafa Şeref bey tarafından 
11nayi birliği heyetine vaat edil
mişti. Fakat vekil Bey fabrika· 

Otomobil altında 
ölen bir çocuğa 

ait dava 
Galatada Topcular caddesinde 

oturan Vahan efendinin oğlu ye-
di yaşlarındaki Kirkorun ölümü
ne sebebiyet vermekle maznun 
Tahta kalede mukim usta ba.şt 

HayzeJman, arkadaşı şoför Va
he ve makinist Adolfon ağır 

cezadaki muhakemelerine dün 
öğleden sonra da devam edilmiş
tir. 

Ma:ınunlardan Hayzelman, köp
rü ile Tophane arasında otom o· 

bil ile giderken Kirkorun birden 
bire önüne çıkhğını, otomobiJi 
durdurmıya muvaffak olamadı

ğını ve oluna mıyacağını ileri sür
müş ve: 

Zaten çocuğun lmyu da küçük
tur. OtomobiHn önünden çok 
yakm geçtiği için direksiyon 
mahallinden görülmesine imkan 
yoktur. Demiştir. 

Diğer maznunlar da aynı iddia 
etrafında ifadede bulunmuşlar-

dır. Muhakeme fenni bazı tetki
kat icrası için baıka güne talik 
olunmuştur. 

............. ,.,..n.w•••N•tH•IMWfUIAIH•munn ..... ııınııııuıııııtıın 

ğildir. Almanya her zamankinden 
daha çok bugün dağınık bir hal
dedir. 

Çünkü bir taraftan hükumdar 
bayrağım taşıyan siyasi fırkadan 
ta en son komünistlere kadar 
Almanya 24 parçaya bölünmüş 
bir haldedir. Almanyanın bu
vaziyeti kuvvetli bir ihtilal veya 
darbei hükuıoete kadar böyle 
bu]anık bir halde kalacakhr. 
Rayiıtağ intihabı yeniden yapı
la bilir. 

Sadri Etem 

~~~~----..-.---~~~~ 

ların kooperatif teşkil etmesini 
arzu etmişti. Kooperatiflerin 
teşekkülü 1aakal üç aylık bir 
zamana mütevakkif olmasına 

ve bu müddet zarfında konlen· 
jan listesinde hiç bir madde 
kalmıyacağına göre fabrikaların 
vaziyeti çok müşkiUleşecektir. 
iktisat vekili Mustafa Şeref Be
yin avrupada bulunmasına ğöre 
kontenjan listesindt:ki mevaddı 
iptidaiyenin f:ı brik al ara verilmesi 
yolundaki vadenin ne suretle 
tahaklrnk edeceğinide fabrika
lar tereddüde duçar olmuştur. 

Bu nokta hakk1nda iktisat ve
kaletinin noktai nazarını anla· 
mak üzere sanayı birliği namına 
Istanbul meb'usu Vasıf ve men
sucat fabrikatörleri Atıf beyle
rin Cumartesi günü Ankaraya 
izamına ve ôradan alınacak ce
vaba göre teşebbüsat ve ihza
rat icrasına karar veriJmiJtir. 

Tacirlerin ticaret 
odasına müracaatı 

Yeni kontenjan kararinın tat-

Dam hırsızı 
"Bana ay tutulacak 

dediler 
seyre çıktım ! ,, 

Sabıkalı Hüsnü kur
şun aşırırken •• 

Dün gece Eyüpte bir kur~un 
hırsızı yakalanmıştır. Saat doku
za doğru Laz Mahmutpaşa med
resesi civarından geçenler med
resenin üzerinde bir karaltının 
dolaştığını görmüşler, zabıtaya 
haber vermişlerdir. 

Halkın kendisini görmesine 
rağmen medresanin üzerindeki 
karaltı dolaşmasında devam et
miş, biraz sonra gelen polisler 
tarafmdan medresenin üzerinde 
yakalanmiştır. S~bıkalılardan deliı 
namile maruf Hüsnü ismini ta
şıyan bu adam kendisini yaka
hyan polislere: 

- Ay tutulacak diye haber 
verdiler, onu seyiriçin ~ ıktım. 

Cevabını vermişse de yambaşın
da duran ve içine elli kilo kadar 
kurşun yerleştirilmiş olan çuval 
gösterilince cürmünü itirafa mec
bur kalmıştır. 

Diğer medreselerden de kurşun 
çaldığı tesbit edilmiştir. 

Mercanda 5 Bin lira si .. 
gortalı dükkan yandı 

Dün gece saat dokuzda Mer
canda Evliya hanı altındaki Kir
yakonun kasketçi dükkinandan 
yangın çıkmış, dükkan kısmen 
ve üzerindeki iki oda tamamen 
yanmıştır. Dükkan 5,000 liraya 
sigortalı olduğundan zabıta tah· 
kikata ehemmiyet vermektedir. 

bikine dünden itibaren başlan

mıştır. Dün tacirler ticaret oda

sına müracaat ederek şimdiye 

kadar sipar;t etmiş oldukları 
maUarın vesikalarını vermişlerdir. 

Ticaret odası idare heyeti de 

derhal içtima ederek tetkikata 
baılamııhr. 

Dün aktama kadar ticaret 

odasına müracaat edt:n tacirlerin 
yekunu yüzü geçmiıti. 

ihracat teıbit komiıyonlara be
ntiz hiçbir içtima yapmamışlar
dır. Bunun da sebebi ticaret 
odasının henliz Yesikalar1 tetkik 
edememeaidir. 

Maamafih bir çok tacirlerde 

mallarının gümrllie geldiğini ile~ 

riye sürerek ihracat teabit ko· 
misyonuna mnracaat etmitlerdir. 

Komiıyonuo cumartesi günü 
içtima ederek bu mUracaatlan 

ve ticaret odasının ikmal etmiı · 
olduğu vesikalara tetkik edeceği 
tahmin olunmaktadır. 

Be denile 
çalışacak 
mükellefler 

inşaat menimi lf.ldiği için bu 
ayın on beıinden itibaren yol 
bedelini vermiyerek bedenle ça· 
Iıımak iıtiyen mükellefler Ye· 
ıilköy - Bakırköy ve lıtinye, Bo
ğaz yollarında çalışmaya ıevke
dileceklerdir. Bu suretle çahımak 
iatiyenlerin listeleri vilayete ve
rilmiştir. Vilayet bu gibi adam· 
ları kafile, kafile sevkedecektir. 
Bunlar altışar gün yollarda çalı
şacaklardır. 

Uyuyan adamın ce
binden •• 

Tophanede Aynalıkahvede ıar· 
son Nedim oğlu Ziya dUn gece 
Taksim bahçesi lcar11&1odaki ka
napelerden birisinde uyuklamak
ta olan Kğıtbanede kahveci Ga
lip oğlu Mebmedin yanana so
kuhnuı ve cebinden seksen ku
ruş bozuk parasını çalarak firar 
etmiıse de yakayı ele vermiştir. 

Adam çiğnememek 
için •• 

Niıantaşında Dere sokağında 
Ahmet ŞUkrll bey konağında 
mukim Hasan bey 1141 numa· 
rah hususi otomobili ile Dolma
bahçeden Karaköye giderken 
önüne Sulta~abmette oturaa Ta· 
bir oğlu ıeyyar Sefa çıkmıştır. 
Hasan bey otomobilini Sefaya 
çarpmamak için direksiyon kır
mııtar. 

Bu sırada otomobil duvara 
çarpmıı, dunr yıkılmıı ve Ha
san bey de burnundan yaralan· 
mışhr. Sefaya hiçbir şey olma
mıştır. 

Sayıfa 3 
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(Yetim ve dulların) 
( mütekaitlerin 1 
{ maaşları l 

::ı 

_ Eytam, aramil, mütekaitle- ~ 
~ rin üç aylık maaşlarının ve- ~ 
~ rilmesine dünden itibaren ~ 
~ başlanmıştır. T ediyatın muh· ~ 
~ telif şubelerde intizam albn- ~ 
l da verilmesi için defterdarhk ff 
~ müfettişleri şubeleri sık, sık ~ 
~ dolaıac,klardır. Tediyat on f 
ff bet gün sürecek Te bundan ~ 
~ sonra yoklamasını yaptarmı- ~ 
~ yanlarm maaşları verilecektir. ~ 
~ Defterdarlık ihtiyar ve malül- ~ 
~ lere azami kolaylık gösteril- ~ 
f meai için yeniden emirler ~ 
~ vermiştir. ~ 
~11111ı111111ıııııı111111ııııı1111ıııııı11111 111 ııuııııııııuıı1 ıııııuıııı111rııııı11F, 

Tramvayla kamyon 
miisademesi 

T opkapıdan Şehreminine gi• 
den 635 numaralı vatman Alinin 
idaresindeki 58 numaralı tram• 
vay dün şoför Fevzinin kamyo
nile çarpışmııtır. Kamyonet de 
ve tram'fay da hasara uğıamış- , 

br. Tahkikat yapılmaktadır. 

Keşfi yapılmıyan 
inşaat 

Evvelce yapılmış bazı apırtı• 

manların Üzerlerine belediye 
merkez fen heyetince keıfi ya
pılmadan yeniden katlar ilave 
edildiği görülmüıtür. 

Temellerin mukavemeti ölçül
meden kat illvesinin doğru ola· 
mıyacağı ve bu suretle hareket 
edenler hakkında zabıt varakası 
tanzimile inıaatın derhal durdu .. 
rulması allkadar ıube mUdürle· 
rine bildiriJmittir. 

Otobüsler 
Belediye otobl\slere ıllratlerini 

tahdit için reğlitör konmasına 
karar vermiı, bunun için otobils

cüJere 31 Ağustos aktamamına 
kadar mühlet vermitti• Fakat 
ortaya Uç nevi reğlitör çıktığı 
için otobUıcüler bunlardan han
kisini kullanacaklarında tereddn-
te düşmüıler ve belediyenin bu 
üç reğlitörden birisini tercih et
mesini istemiılerdi. Belciye 31 
Ağustos aktamına kadar reğll· 

törleri tetkik işini bitirememiş ve 
bu yüzden de otobüscüler reğll• 
tör takamamışlardır, bazı oto
büsdilerden mürekkep bir heyet 

dün Vali ve belediye reisi Mu
hittin Beyi ziyaret ederek reğli· 
tör işinin bir an evvel hallini 

istemişler ve kendilerine ve• 
rilen mühletin hitam bulduğu 
ileri sürülerek şubelerce ceza 
yazılmamasını rica etmişlerdir. 
Muhittin Bey Eylul zarfında reğ
latör işinin tamamen bitirilece• 
ğini söylemiştir. 

Türk - Yunan 
mahkemesinde 
Türk· Yunan muhtelit hakem 

mahkemesinde dün 15 davaya 
bakılmış, 14 dü ret edilmiştir. 

Ret edilen davalarda hükümeti
mizden istenen tazminat 940,000 
lira idi. 

Belediye maaşları 
Belediyenin 932 bütçesi hili 

tasdik edilip gelmediği için· me

murların eyliil maaşları dün eski 

bütçe üzerinden verilmiştir. 



Yun CASUS Türkçeye 

Somer- Çeviren .. 
set Mog• Bernelmllel Esnıırenglz Kuvvetler O. Rıza 
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Haringtonun anlattıkları : İngiltere 
ve Amerika tarafından yerleri 

alınanlar. kimlerdir ? 
- Mister Atenden misiniz? ıözlerden birini anlamıyan istas· 
- E'Tet. Siz? yon memurunun daha fazla Rus-
- Ben de lngiliz konsolosha· lara ehemmiyet •erdiğini görünce 

nesinin tercümanıyım? Size bu büsbütün hiddetlenerek yumrukla 
gece hareket edecek trende yer rını aılanıt ve konsolosluk tercü -
hazırladık. manma fU sözleri tercüme etmeıi· 

- Ali.! ni emretmi~ti. 
lkiıi beraber çıktılar ve lngi- - Su adama benim rusça bil· 

liz konsolosluğuna gittiler. Konıo mediğimi ve bilmek istemediğimi 
los onu kartılıyarak anlattı. anlat! Ruslar bizim kendilerini 

- Sana her kolaylığı göster· medeni bir millet saymamızı isti· 
mek için talimat aldık. Ne ister • yorlana ne diye medeni bir mil· 
ıeniz söyleyiniz. Trende yerinizi letin dilini öğrenmiyorlar. Ben 
hazırladık. Fakat Petrograda va· Ruıyamn muvakkat hükfımeti rei 
rıp varmıyacağımzı Allah bilir. Si ıi mösyö Kerenskiye hitaben yazı· 
ze bir yol arkada§ı bulduk. Ame· lı bir tavsiye mektubu ta§ıyorum. 
rikalı Mister Harington. Rusyada Burada rahat bırakılmazsam beni 
ki muvakkat hükUmetle ticaret İf· gönderen müessesenin müdürü u· 
leri yapacak! mumisi mister Krev meseleyi der· 

- Naaıl adamdır? hal hükumete arı:eder. 
- iyidir. Trenin hareketinden Haringtonun vaziyeti ve ıözle-

iki saat evvel istasyonda bulun • ri o kadar tehditkardı ki, istasyon 
mak lazım. Yoksa yerini kaptırır şefi geri dönerek yürümüş, sakal· 
sın. lı Rusla ailesi de onu takip etmi~-

Tren gece yarısı hareket ede - lerdi. Harington hemen yerine 
cekti. Atenden erkenden iıtasyo. sıçrıyarak anlatmıya başladı: 
na gitti. Yemeğini orada yedi. Za - iki çocuklu bir kadına yeri· 
ten yemek yiyecek batka bir yer mi bırakmadığımdan dolayı cid
yok gibiydi. istasyon mahşer gibi den müteessirim. Kadına ve bil • 
kalabalıktı. Aileler, yığın yığın eş hassa bir valideye hürmeti çok 
yalannın üzerinde oturuyorlardı. iyi bilirim. Fakat biz bu trenle 
Herkes ileri geri gidiyor, yahut Petroırada ıideceğiz. Yerimizi 
toplanarak sert sert l<0nuf uyorlar bıraktığımız takdirde on bir günü 
dı. Kadınlar Jd:ni feryat etmelde müzü koridorda geçirmiye mec • 
kimi ıakin sakin ağlamakta. Is • bur kalacağız. 
tasyenun rıığı hafif, soğuk şiddet - Sizi muahaze etmiyorum! 
li ye herkesin yüzü bembeyazdı. - Efendim ben de evli bir a· 
Trenin hareketine iki saat kaldığı damım. Benim de iki çocuğum 
halde arabalarm çoğu dolmuştu. var. Çoluk çocukla seyahate çık -
Aıenden hemen yerine koftu ve mak çok mütkül bir ittir. Fakat 
arkada§ı Haringtonu orada bul • Rusyanın bütün kadınları ve ana· 
du: ları bir araya gelseler onlara ye· 

- Nerede kaldın. Deminden rimi bırakamam. 
beri ıenin yerini muhafaza için Ayni adamla on bir günlük 
bin bir müfkülle kartılaştım. Ada ta-en yolculuf!unu bir nra.da geçir
mın biri karısı ile ve iki çocuğu mek mühim bir ittir. Bu müddet 
ile birlikte senin yerini §gal et • zarfında insanlar biribirlerinin 
mek İıtedi. Elinden kurtuluncaya her haline, bütün geçmi~lerine, 
kadar bir hal oldum. Nihayet be- bütün itiyatlarma vakıf olurlar 
ni teıyie gelen konsolos onu bu • , ve birbirlerini severler, birbir -
radan aldı ve İstasyon ıefine gö . ~erinden nefret ederler. Gerçi bu 

t .. rd.. ıki yolcu günde üç defa yemek a· u u. 
AJenden hemen yerini İtial et ~abasına gidiyorlardı. Fakat ora· 

ti ve arkad&§ınm elini sıktı. a da ka111 karırya oturuyorlardı. 

Harington ince, orta boylu, sa 
n, kemikli, genit donuk gözlü, ıe 
nif fakat aaç•ız kafalı, ıiyah el • 
biıeli, çizgili pantalonlu, pek yük 
ıek yakalı, temiz ve muntazam 
boyun bağlı bir adamdı. Atenden 
on bir günlük bir yolculuğu naııl 
geçireceğini pek bilmiyordu. Her 
halde buna göre giyinmek, hazır· 
lanmak lazımdı. İhtimal ki, Ha • 
rington da bunu hesap ederek gi· 
yinmitti ! 

(Droamı var) 

Ham1Pallarıo elbisesi 
HammaUann yeknasak ve 

temiz elb:ıe giymeleri mecburi 
olduğu halde Haydar paşa ve 
Sirkeci garlarında, iakele.lerde 
çalişao hammalların bu mecburi
yete riayet etmedikleri görül
müştür. Belediye ikhsat müdür
lüğii halJde ve ecnebilerle sık, 
sık temasta bulunan hammalların 
temiz ve yeknaaak giyinmelerini 
temin için kaymakamlıklar nez· 
dinde teşebbOıatta bulunacaklar. 

VAKiT 

Sağır mı? 
ihtilas iddiasile 
mahkemeye geti
rilen memur hızlı 
sözleri işidiyor. 
iki bin lira ihtilas etmekle 

maznun belediye oktruva me· 
muru lbrabim efendinin mu· 
hakemesine dün ağır cezada 
devam edilmiştir. 

Maznun vekili lbrabim efendi
nin sağır olduğunu, iki bin kü
sur liranın ihtilas edilmeyip 
kendisine verilen ve şimdiki hal
de altı memurla tedvir o!unan 
vazifesinin ağırhğı altında yan· 
Jışlıktan ileri geldiğini iddia et· 
miştir. 

Eu sırada belediyeyi temsil 
eden vekil bey paranın ihtilb 
edildiğini, bunun makbuzlarının 

dip koçanile aslına yazılan para 
mıktarlarındald fark ve deftere 
geçirilen kaytlarla sabitolduğunu 
söylemiştir. 

Sağır olduiu vekili tarafından 
daha evvel iddia edilen maznun 
lbrahim efendi uu esoade mah· 
keme reisine hitaben! 

- Hayır efendim ..• Asla .•• 
Demiş ve reis Beyle araların· 

da şu lusa muhavere cereyan 
etmiştir: 

Reis - Hanıya siz sağudınaz? 
- Evet ... 

- Evet 
ha!<kınızda 

işittiniı? 

ama avukat Beyin 
söylediklerini nasıl 

- Hızlı söylediler de ondan .• 
Dünkü muhakeme safhası 

maznun aleyhine idi. Bakırkö-

yünde Kartaltepede oturan ·be· 
tediye sabık oatruva müdürü 
Mehmet Ali Beyin şahi t sıfatile 
dinlenmes'ne lüzum görülmüş ve 
muhakemf! Mehmet Ali Beyin 
celbi için 29 Eylül Perşembe 
gününe talik edilm=ştir. 

GUmrUklerdekl eks
per heyetleri 

Gümrüklerde çalışan eksper 
heyetlerinin yavaş iş gördükleri 
ve bu yüzden tacirlerin çok mu
tazarrır oldu~darı hakkında lktı~ 
sat vekaletine şikayette bulunul
muştu. VekAlet eksperlerin ken· 
dilerine havale edilen İ§leri ça· 
buk bitirmelerini tebliğ etmiştir. 

Hf mayel hayvanat 
ve eşekler 

Himayei bay;anat cemiyeti 
her sene Eylulde adadaki eıek· 
Jeri muayene ederek hangi eıe
ğe iyi bakılmıı iıe sahibine he· 
diye ve para mükafatı vermek
tedir. Cemiyet idare heyetinden 
bazıları birkaç güne kadar ada
ya giderek blitün etekleri göz
den geçireceklerdir. 

Birkaç dakika ıonra istasyon 
memuru ile derin heyecanlara tu 
tulmuı ıakallr bir Ruı, iki çocu • 
'iunu ellerinden tutan bir kadmla 
birlikte geldi. Gözlerinden yaılar 
botanan Rusun konu§urken dudak 
lan titriyor, kadın, ıöz söylerken 
hmçlanyordu. Harington karıı • 
•mel• aereyan eden muhaverenin 
bir kelimesini anlamadığı halde 
lnıilizce ıöze karıtmıf, yerlerin 
lnriltere devletinin ve Amerika 
ınüttehit cümhuriyetinin konıola.a 
lan tarafmdan ahndıimı, her iki 
(!ey)etin tebaalarından her hangi 
birinin rahauız edilmesine müsaa 
iie etmiyecefini, binaenaleyh an· 
~ kunete bat eğeceğini, ve der 
Jia1 fiklyet edeceğini anlatmıt, bu 
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..-EtHAMRA SİNEMASI-.. 
5 Eylül Pazartesi akşamından itibaren 

YENi MEVSiME BAŞLIYOR 
ilk program : Halkımızın ;ok sevdiği sevimli artist 

FERNAND· GRAVEY'in ~:e~Ozel 

Kadın Berberi 
(Colffeur pour dames) 

filmi röıterllecektir. Programa UAv~ten; 30 AGUS1:0S ZAFER BAYRAMI 
merasimi tcfcrruatiJ• ve nutuklar Türkçe sesli olarak ıtösterUeccktir. Güzellik 
kraliçesi KERiMAN HALiS Hanımın Jstanbul'a muvısa!Atı ve istikbal merulaU, 
mıtuklıt' Türkçe sesti ollrak g6stcrilccektir. 

FiATLAR BU SENE TENZiL EDiLMiŞTiR. 

• 
A 1 L B 
-----------~, ... trl 

Mütercimi : Zonguldak meb 
11 tlO 

İstırap bir fenalık değildir. S1hh3~ 
kıymetini takdir için hasta 01111 

- 5- ı. n O• Istırap, bir fenalık mıdır? meiden çekinmedik. ~ y y 
Cevap verelim ki hayır, ıabrap laklar daima böyledır. ti 
bir fenalık d~ğildir: Tab'an bir- güzelliklerinde değil, çı 0p 

1 aıarı lik ve ahenk içinde yaşaması rinde ve korkulu o "' r 
zaruri olan aile, beşeri ihtirasla- büyüklük vardır. H•!'ı:ri 
rm taıyikile gevfeyip inhilal Jiyen onların güzelhk çıl• 
edebilir. Aile hayatına girerken, gayret ve cesareti kafll 
eğer ihtiraslar bırakılmamışsa, korkunç tarafJarıdır. 

istiklal arıutarı, zevk ve safa l f I Aile re Ikinc ası ~ temayülleri ve buna benzer şey-
ler, kocayı farkında olmaksızın Aile reisliğine ibti)~j,?• 
karısından, ebeveyni çocukların- mı ? kime verilıne e 
dan uzaklaştırabilir. Halbuki biz, Bu eserde aileyi t~şk~ 
ailece mtsutmuyuz? Biz bu saa· eşhası, birer birer tet~ık b• 
detin tadını anlamadan, zevkine her pirinin rolünü tayıPı rf 
varmadan, hatta doymadan mes- ve vazifesini tesbit ede~eab I 
uduz. Nası'ki sıhhatimiz yerinde bundan evvelki fasılda ıı .il 
olduğu ıaman sıhhati düşünme· mit idik. l 

0 
~.1' 

yiz bile. Sıhhatin kıymetini tak· imdi, ilk hatıra ge e ft 6'ı 
dir için hasta o!mak lazımdır. şüphesiz ailenin babası .

0 
",I 

Bunun gibi felAkete doğru yol umumi bir tabir ile aile~ı efe, 
alan bir aile de erkek yalnız iş· olan erkektir. Aile rei•:.~ 
terinin, kadın ze.vklerinin peşinde şahsiyet var: Kocalık ved•ll" 
ve.. Çocuklar hizmetçinin elin- Bu fasılda yalnız koca I 
dedir. Hal b6yle olunca, ıstırap aedeceğiz. bit" 
der bal kendisini glSsterlr, ve ha· Fakat biliyoruz ki ~11b0_,. 
yırklr darbeleri, şifabahı yara· tırlık yazıya karşı bır I 
ları sayesinde ahllk duygusunu baılıyacak : bİ' ..1 
tekrar aileye n1ifuz ettirerek Fakat biliyoru% ki _bo bO_., 
hakiki mukadderatına vekar ve hrlak yazıya karıı bıt . .ı.J 

başhyacak: afliS": 
azametini kazandırır. Fakat de- Acaba bu an'ane tec ·U 1 
nilcbilirki bu darbeler, kabahat- bir hırafenin temad si ddbO~ 
liler kadar m1&umları da ezebi· dir? Acaba, bunun "~ etltıİ' 
lir. Cevap veriyoruı: Tamamile diğer riyasetlerin salih•Y / 
masum oldu.:ırunu kim iddia ede· · · d. 1<adıır ~•( 

~ nezzetmenın, şım ıye . er , 
bilir. lstıraplarıo istihkak ve ha- halefet görmiyen bu re s _, bd 

ta ile miltemısip olarak taktim ka başka haklar ta~ı~a~;o I 
olunmadJklorı şüphe götürmez. lasa ailenin hürriyetını i· i1I; 

Dinin ve felsefenin insana rek onu halasa erdirrııetJ~te'"., 
ebediyet •adetmelerinin en kuv- manı gelmedi mi? Diyece rl"' 
vetli sebebi de bu değil midir? Fakat evvela §U sual\e 1 
Maamafih ıstırabın daima bir verelim ; "Ailenin bir reı 
mana&& vardır : Eğer bir ceza tiyacı var mıdır?,, . 1e~ 
olarak gelmiyorsa muhakkak Evet, vardar. Şu ipt!d"1 bİ' P"'. 

bir ihtardır ve herkes bir der• leki her cemiyet içırı efDİ~ 
se, herkes bir tehdide muhtaç- lizımdır. Filhakika, bir c bİ~ 
tar. teşkil eden eşhastan her 11 ır 

Şimdi denilebilir ki "Ailede ayrı ayrı düşencele:i, '~e•tf 
d 1 ıııeJJ &" içinden çıkılmıyacak bunca te· uygu arı, ayrı ayrı şef r 

şevYüşler · ve yürek parçalıyao vardır ve, bunların bet eSJf~ 
ıstıraplar varken huzur ve saa- düşüncede, duygu:!a ve: ıası>"1. 
det nerede kalır?,, Muhterem ta daima müttefik "ıde;, 
kariler, aile huzur ve saadetini ları imkansızdır. Şu b;it ~ f 
ancak bundan istifade etmesini tizamı temin edecek 

1 
bil~( 

bilen!er tadabilirler. Maamafih bulunmazsa iş neye ~~r deli ~, 
şunu da açıkça ifade etmek Ya hiç bir kimse yerı~el - ~ 
Jlıımdır ki bu huzur nihayet rnıldamaz ve yahut bef tt~I 
beşeri bir huzurdur. Bir mllta- halif bir istikamet l~ bat~~ 
rekedir ki daima balanmıya, haraket eder. Hal~u~ı ce.-i1~ 
ikide birde lropmıya, ye daima zaruridir. Hareketıııhk 1-'' ~ 
tehdit altında kalmaya mabkOm- tin barabisine sebep 

01ı't ·~ 
dur. Hayahn •İze takdim edil- halde hareket edeJiın, fatte f ti 
mi ye layık bundan daha iyi bir kesin ayrı ayrı istikarııe ,eıııi'İ. 
matıı yoktur. Maamafih tabia- meıi de fenadır. Bu dıı 61aıo11 
tin bahtettiği zinde kunetlerin yıkacak bir sebeptir. ~ Si''\•' 
ilk inkipfındao doğan bu tatlı ki cemiyet her iki b~l ~eY' 
huzur denesini ıüphesiı ondan luyor. Ya harekets:zh1' ~' 
daha az gülen fakat karıılık111 rışıkbk yüzünden · dell ~'1et' 
olmıyan ikinci bir huzur devreai Bu umumi ıebepter t••ti~ 1 
takip ederki bu, milteakip faaıl- aile reisliğinin lüzuınunU 9aJ,1 I 

tirecek digw er bir çok bU ""~-" larda izah edeceğimiz veçbile, • ,e " v 
sabrü tahammülden, teslimiyet bcpler vardır. Umuını be'~ 
ve tevekküldeıa, müıterek cesa· ret bakım noktasınd~P fi f il' 
ret ve emelden doj-an huzur miyet, bir birine ınu5' ıııtı •,, 
deneıidir. lardan mürekkeptir. ~· 0tll"~,-

nruri olarak, müsa"! t•",l 
itte aile hayatmı hiçbir yerini iki zümreye ayrılır. .Bıt ç"'·.J 

saklamadan ve hiçbir tarafım b b d•w t aftsO ,r, ana a a, ıger ar ,ti ~"JJ 
mllbaliialandırmadan tasvir et- Jar. Şimdi beşeri rnnsaf e ~~ 
mit buluoayoruz. Onun iyilikle- olan bir kimse. bu aşkı ~ '.I 
rini, 11braplarını ve tehlikelerini yüksek ve ateşli olursa o ... ee;I 
arıettik. k d Y .. i i zümre arasm a !e bd 

Gnlen ye gönül avundaran mtlsayatı temin edıle 
manzaralana Jant başında Sert iddia ede bilir mi? """' 
Ye hOzDnlll olanları da göster· (Oe 



et 
hn tav · 
Otta 

el erin heps • güzel ·k ri il 
ve a·ıe kadınlarının da 

pek azme 
yapabil ece 

8it d~, 1J::a.dının giızel olma&ı çok 
~ hu U~el doğması ve güzel ola· 
bQ,

11 
~tnesi değildir. Bir kadın 

t~lii Ruze) olmadığı halde güzel 
~ lltneainı· b·ı· .. ... b'l' ltıi a.. ı ır ve ogrene 1 ır. 

Sif uıelliğin bir ırrı vardır. 
~ fa.i:1· tnaksadımız bir dairede, 
~ ~ıkada veya evinde sabah· 
liıtİern a.!ıta kadar işi olan güzel· 
~ ~ ~ lll~gul olacak zamanı 
~'llik~l~n~n halk kadınlarının 
>~ ik ~rını muhafaza etmeleri, 
~ıı. lisap etmesile meşgul o• 
ltını. . 
41cr .. 

~,he b ttitı ınanikörle, pediköre 
~~er~ zamanını verebilen ka 

dıld hıç bir tav iyeye muhtaç 
~,11 rı muhakkakbr • . Fakat 
~~d ln~ltğı ve bütçe darlığı da· 

? Quıelle menin usulü yok 
• 

\) ~dıınız güzel olmak ve gü 
Cllgll k için halk tabakaama 

~ 1\ı .P bir kadının neler y pma· 
liJ~~ıilll 8 ldiğini söylemek ve 
~~leflnek ~ırrımn en gizli bazı 

arını ifıa etmektir. 

t Saçı r 

güne§İn verecesı ziyana kartı 
§ehre avdetinizde saç derisini 
zeytin yağı ile 11lanmıt bir di§ fır 
çaaı ile fırçalamalıdır. Zeytinyağı 
bir gece ba§ta bırakıldıktan ıon 

ra ertesi gün §ampuvanla bat yı
kanır. 

Alın 

Bir b~lık ve apkayı almadan 
evvel alnı muayene etmelidir. E· 
ğer vasatisi, yani katlardan ıaç • 
lara kadar olan mesafe üç orta 
parmak geni!liğinde iıe istediği· 
niz ba§lığı alınınız. Eğer bundan 
dar iııe şapkanın etrafında fazla 
üsler istemez. Eğer daha genit • 

ıse kenarı ziynetli batlık alarak 
eni liği azalbr ınız. 

Kaflar 

Bütün berberler katlan cım .. 
bızla çekmek veya tırat etmek iti 
yadmdadırlar. Bunu yaptırmadan 
evvel çok dü§Ünmelidir. İnce ve 
seyrek ka§l r gözleri büyülterek 
yüzü narinle§tİrir. Fakat böyle 
ka§lar yapmaaımn pahalı, uzun 
ve can acıtıcı bir meıele olduğu· 
nu unutmamalıdır. ' Böyle kaılar 
göz.o. ya.kla§ıyo~ mu? 

G8zl r 

s~:~ıa &a~lıvdıpı ba§l!)'alnn •• 
~llir ~ .U~un, kısa, düz, ondüle o• 

. · Bu kadının keyfine ve her 
~tll ~!l. tensibine tabidir. Şehir • 

~ak Yerlerde bulunanlar Gözler kalbin aynasıdır derler. 
a. •t k Kar§ınızdakini teshir edecek on 
-c h~r eı sık müraca t edemez· 
tl\ ~ akşam açlarıru düzelttik- lan ikna eden, fetheden bakı§lar-

l i(' b ını ince bir gaz boya drr. Fakat gözler kadar narin bir 
~l~ c •annalıdır. Böylece hem uzuv yoktur. Yatlanınca kenarla
t' ~illnt~zam kalır, hem de rında lurı§ıklar haııl olur. Binae • 
~lcti e~ alabilir. Sa~ların bük .. naleyh gözler güzelken onları 
'1cll Cjl\1 düzeltmeden e\"vel en• muhafaza etmiye bakmabdD'. Gü 
~~ tı~ doğru arta.rak fırçala • ne§te, ve bahusus ıu kenannda 
... , İ tğer eık sık §ampuan olursa aiyah camlı gözlilkler tak· 
S 1 lnıyoraa fırçaya bir pan· mahdır. Bu gözlükler güzel değil· 
~!c~e.ı bezi enrarak b ı te • se de ihtiyatkar ve akıllı bir çok 
l' elidir. fll"Çanın kıllan gaz kadınlar bunlan moda haline koy 
~ t..!llPı§a.rak tozlan dü§ürür, mıya muvaffak olmU§lardır. Şim• 
l.l~j' ~l~nince deği§tirmelidir. di siyah camlı gözlükler ııklığa 
, ~ d. ~dıJnıi e deniz uyunun delalet eder. 
4 '"l'ıa· • ,_ ~t.~ ını kuruttuğunu, kepek Eğer gözler yorulmuısa 111ir çok 
~ll\ı \'e ı çları dü1ürdüğünü kat bükülmüı gaz, bezini soğuk ısu 
~alıdll". Hamam kasket ya babrarak gözleri güzclco ıslat 

, ~ '1tuıa d ima. deniz suyu malıdır. Gözler hemen dinlenir. 
'-ıla güneş de aaçlan ku· mua kenarına dayanarak ilk i • 

~, 

~irM:k~~; V ;.ü:üc~::b~ı. 
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- Kilçnk Roman -

.Jtuluıaid, : .AL s. 
eçıni ol un. lman koca • ı -E? 

' \>ttıeı mi? - Eai evmi~u§lun, onu öğ 
) t:::r ! Kocasına göre.. rendim! 
~~~il? ek sen beni hiç ıevmi· - Sevmediğimi çok mu görü· 
'Btuıu öğrendi~ime çok yoraunuz? Ben ıizi niçin seve -

um •• Doğrusu hiç ummaz yim? Beni bıraktınız bB.§ka ka • 
S\id dınlara gittiniz diye mi? 
, , l' liıuum kocaaın baktı: ŞinMi bey kendi içinden Sai· 
\ flıt~~af, dedi, sanki ben si· deyi haklı bulmuyordu; onun ne 
d. ·~~~ ~e birini aevmİ§im siz Saideyi bıraktığı var, ne de bat· 
:~ ~H~UnU§sunuz gibi sevgi • ka kadınlara gittiği; onun yaptık 
\ıtl }\""atta çekmek istiyorau • ları bir tnkım geçici heveslerin 
ı!~~ ~'Itıı bırakıp bir takım pe§inde koşmuş olmaktır. Bunu 
~i~iı. dınıa.n ile dütüp kalkan Saide anlar ama §İmdi itiraf et • 
'ı • l'~ı bir ey konu~m! - mcz. Şinasi bey cevap verdi: 

- Olsun, insan sevmeae de ge 
ne kocasını kı&kan:a. 

- Ha, demek kıskanılmak iı· 

gözleri yava ça şakaklara doğru 1 hn miktarda ıolgun pembe 
çekmek faydalıdır. Bu hareket sürerler. Yahut göz kapaklarını 
göz kapaklarının buruımaama ma Vazelin veya Briyantin il uğuftu 
ni olur. rurl • 

Klaslk gUzel k dın vUcudu 

Eğer kirpiklere sürme çekili • 
yoraa ak§amları sürmeyi veya 
boyayı çıkamıalrdır. Göz kapak
ları kenarına. bir parça vazelin 
konması kirpikleri daha bulqh -
rır Ye yumuşabr. Kohöl veya Ri
mel kullananlar kirpiklerin ya • 
pıfmamaema dikkat etmelidirler. 

Boya daha kurumadan ııcak 

suda cüz'i ıslatılmıt ince bir ta • 
rakla yahut küçük bir fırça ile 
kirpikler taranır. Bazı artiıtler 
giizel görünmek için katların al· 

lıydun, ağlamalı, kom9ula.rla dert 
le§meli, hasta olmalıydım öyle 
mi? Klasik kıakançhk .• Ben o tip 
kadınlardan değilim ki I 

- Ben sana beni kıakan da 
ağla dedim mi? Am inıan koca• 
aına bu kadar kayıtaız olur mu 1 
Kocası bir hata ederse kanaı ih· 
tar etmez mi? 

- Siz beni böyle mi alqtırdı· 
nız? Siz her §eyi benden iyi dü· 
.şündüğünüzü söylemez miydiniz? 
Siz )ıiç benim fikirlerimi ordu • 
nw: mu? Siz bana boyuna naai • 
hat verdiniz. 

Şinasi bey kendi kendine aöy 
lermit gibi: 

- Ben nasihat verdim de ıen 
de çok tuttun! dedi. 

- Tuttuklarım da olmu1tur. 
Nuihatleriniz çoğu ameli değil • 
di, isteaem de tatbik edemezdim. 

Şina&i bey cevap vermedi. 
Yorgun, bitkin, sinirli, aldı dağı• 
nık, ne dütüneceğini bilmez, bu 

Cilt 

Bu da gayet mühim bir mese• 
ledir. Gıdaya ve hazma dikkat et 
melidir. Meyva, ıüt, ıu ila eyler• 

1 

dir. Y emiıler, sütlüler taveiyey~ 
değer. Tebahhur eden aoguk eu, 
vücudü en çok ııkı yapan bir ıey· 
dir. Teni sıkı yap11ak için bir bez· 
le bir torba. yaparak içersine yu .. 

laf unu doldurmak ve soğuk ıu ile 
ıslatmaktır. Bütün yüz bu tam • 
ponla pudr ekenni gibi ıslah • 
hr. Bunu kremle boyalan alınmıt 
sonradan aabunlu ıu ve berrak 
su ile güzelce yıkandıktan 8onra. 
silinmemit yüze yapılır. Burun 
kanatlan ve ,çene ıabunlu ve yu • 

mu§ak bir dit f rrçuı ile oğulur • 
aa cildin yağı ıider ve ıiyah le • 
keler haııl olmaz. 

Güne banyolarından ıakm .. 
malıdır. Eamerletilmit bir cilt ne 
sert, ne de çatlak olmamak §arlile 
güzeldir. Güneıin yaktığı yerler, 
ezilmiı çilek Teya ka}'lnakla te • 
davi olunur. Sirkeli ıu da cildin 
çatlamuma m&.ni olur. Cildi es· 
merleten illçlann çoiu tehlikeli· 
dir onları kullanmamak daha iyi 
dh·. 

Makiy&jda pudrayı yüze ıürte 
rek değil, küçük küçük vurarak 
ekm~lidir. Pudra fazluı yanak • 
tar, ahn ve çeneden temiz bir di§ 
fırçaıı ile katlar ve kirpiklerden 
bir yağlı boya fırçası ile alınır. 
Ciltten biraz daha koyu renkte 
pudra kullamlıraa kırmızı leke • 
ler silinir. Eğer yanaklard çukur 
varsa ka kaleminin ucu ile hafif 
gölgeler yap rak meydana çıkar· 
malıdır. Gölgenin üstüne bol pud· 
ra ekilir burun deliklerine cüz'i 
allık konuna tazelik verir. Bilir • 
ıiniz ya balıklan taze göstermek 
için bile kulaklarma larmw: boya 
sürerler. Eğer yüz zayıfsa yalnız 

elmacık kemiklerine allık ıürme
lidir. Eğer renitıo allık yanağa 
doğru indirilir. Eğer çehrede bey 

tiremez bir iradesizlik, bir bıkkın 
lık, canından bezginlik ile ayak • 
ta durabiliyordu. 

Ona ''Eni§te bey,, diyorlar • 
mıt l Kendini memleketin ve mes· 
tekinin büyük bir adamı olmak i· 
çin yetittirmit bu değerli imana 
burulan daha çirkin, daha kanlı, 
piı iıim olur mu 1 Bunu kimler bi
liyorlar 1 Bu ia~i dairede efendi .. 
ler de biliyor ve arkuından alay 
ediyorlarıa ölmeli!. Güzide' den 
frengi hastalığı alsa bundan da • 
ha ehven olurdu. Bu İ§İ kime dn· 
mtmah? Saide'den ıormalı mı? 
Bu kadar rezil olduktan sonra bir 
daha iğilmek daha fena. olmaz 
mı? Saide karııamda olsun vazi· 
yetini ıslah edebilıe •• 

Dütündü, dütündü~ kendince 
bir çare bulmuı olmalıdır ki, Sa~ 
ido hanıma: 

- Ben o eve niçin gittiğimi 
sana izah edebilirim! dedi. 

- O eve niçin gittiğinizi ben 

z1lik ar a boyunda, çene albnde. 
ve kulaklara fazla koyu pudra 
ıürmelidir. Bu muhtelif renkli 
pudralar pastel resimlerde oldu· 
ğu gibi güzelce mezcedilmelidir. 

Alı 

Ağızda evvela nefes komu .. 
na dikkat etmek ve mantollü di~ 
macunları kullanmak luımd?I'. 
Diğler her ta.rafa doğru fırçalan .. 
malı güzelce yıkanmalı, onra. ıu 
ya tılmıt karbonatla tekrar uğul 
malıdır. Eğer dudak Uığı kuru 
ise ğzın etrafına ihtimamla. eü • 
rüldUkten sonra dudakların üze 
rine cüz'i krem sürmelidir. Dudak 
lar parlak ve taze gözükür. 

Tırnaklar 

Göze batacak derecede parlali 
olan vernikleri herkes kullana u 

ma.z. Böyle vernik kullanmak için 
ellerin ve ayaklann aon derece 
güzel olması 1 znndır. Medent 
kadınlan ay klan ek&eriyetle 
çok çirkindir. Sandallar biçimsiz 
parmaklan, nasırlan, §İ§kinliği 

meydana çıkarır. Tırnaklara iyi 
bakmalı kesmeli ve törpülemeli • 
dir. Eğer ay klar yorgun ve i • 
kin oluraa günde be~ dakika çıp• 
lak yalda gezmeli ve arka üze ., 
ri yatarak ayaklarını duvara da .. 
yamalı havaya dikmelidir. Beı da. 
kika. böyle yatıLm ı esasen bü
tün vücudü dinlendirir. Tam din· 
lemnek için azayı birer birer ye
re bitiştirmelidir. Bacakları dike 
rek ayakları duvara dayadıktan 
ıonr gözleri kapamalı ve göz 
önüne bir parça ıiyah it dife veya 
bir kase ıüt gibi tek renkli bir 
şey getirerek bir çeyrek eaat ka• 
dar yatmalıdır. 

• • • 
Okuyucumuz hanımlara bu giln 

lük kolay ve f ııydah tavsiyeleri • 
miz bu ko..dardır. Tecrübe ediniz. 
Bunları yapmak için çok zamana 
ve fazla paraya lüzum yoktur. 
Sade fakat nafidirler. Güzelleş • , 
mek ve güzelliğini muhafaza et • 
mek istiyenler bunlara. riayet et • 

1 
sinler .. 

- Sen ormadın ama l:>en i -
zah etmek vaziyetindeyim! 

- Niçin? Siz kimseye heaaP. 
vermiye borçlu değilsiniz. . , 1 

Biraz durduktan sonr.a: 1 
- Hem aiz yalan söylemeyi. be 

ceremiyoraunuz, bu zamana kadar 
ettiğiniz tecrübeler yebnedi mi 1 
Eğer doğruyu aöylemiye kalkar • 
ıanız o d iğrenç olur. tJem n~ lü 
zumu var, bu lakırdıları ni9n ko
nuıuyorsunuz? Ben ıizden hesap 
sormuyorum. Yaptıklarınızı çir • 
kin buluyorsanız yapmazsınız, 
hoş görüyorsanız devam eder i • 
niz. l 

Şinasi bey cevap erdi: 1 

- Ben sende hasıl olan fi ·r-
leri izale etmek isterim, dedi. Sai 
de hanım biraz sinirlendi ise de 
belli etmek istemiyerek yavaı 
eesle ıordu: 

- Nasıl fikirler? dedi. 
- Birçok fikirler .. Ben o eve 

gidiyor am elbette bir maksatla. 
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Nlttzaff er ile Cenap iki l<arde!• 
tirler. Pederlerinin gayet ıamimi 
bir ahpabı vardı. Selçuk Bey .• Sel-

. çuk Bey Bakırköy kazuı içinde, 
kuabadan epeyce uzakta bir 
çiftlik idare ediyordu. Bu zatın 

daveti üzerine iki kardeı çiftliğe 

gidecekler, orada bir hafta misa
fir kalacaklardı. 

Babalan kendilerine lazım ge
len nuihat ve tavsiyede bulundu. 
Anneleri de kat'iyyen bibrilerin· 
den ayrılamamalarını tenbih etti. 
Birer eıeğe binerek Balorköyden 
hareket ettiler. 

İncirli çiftliği önünde yalın a· 
yak, batı kabak periıan kıy af etli 
bir çocuğa tesadüf ettiler. Muzaf
fer dedi ki: 

- Aman ne piı çocuk! Benim 
eıeğim ondan daha temizdir. 

Cenap : 

--Böyle ıöyleme kardeı im, bu 
Ç(>Ctık da zengin olıaydı üstü batı 
bizimki gibi olacaktı. Zavallmın 
talii kötü, ne yapsın?. 

Diyerek eıekten indi ve çocuğa 
bet kurut verdi. 

Sonra tekrar yollarına devam 
ettiler. Yarım ıaat daha gittiler. 
önlerine iki yol çıkıverdi. Acaba 
hangi yolu ala,caklardı. Vakıa bir 
iki defa babalan ve anneleri ile 
Selçuk Beyin çiftliğine gitmiıler· 
di. Ama yola pek iyi dikkat etme· 
mitlerdi. Şimdi tereddüt ediyor • 
lardı. Nihayet Muzaffer dedi ki: 

- Bana kalırsa ıoldaki yolu 
tutmak doğrudur. 

Cenap itiraz etti: 
- Sağdaki yoldan gitmek da

h"a doğru olacak. Aklımda bldı
gma göre babamla bu taraftan 
gitmiıtik. 

- Hayır, hayır aoldaki yoldan 
gideceğiz .• 

- İnat etme sağ taraftan git
mek flzmıdır. 

.. Her ilcisi de fikirlerinde ısrar e-

diyorlardı. Muzafferin canı 11kıl· 

dı. Eıeğini sol tarafa gelen yola 
çevirdi. Cenap bunu görünce de-
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Boş kalan yerlere harfler ko

nacak. Yukarıdan aşağıya doğru 
okununca yaz meyvalarıodan bi· 
ri çıkacak. 
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Gölgede oyunlar 
Fırtına olsun 

- Annemiz, kat'iyen birbiri • 
mizden ayrılmamamızı söylemiştı 
Ben de ister istemez seninle be· 

. Oyuna girenler birer balık ismi raber gideceğim. Fakat emin ol kı 
bu yola çiftliğe değil, Yetilköye alacak. Mesela: Balina, yunus ba
çıkar. lığı, kefal, barbunya ve saire ... E-

ğer bu isimler kifi gelmezse diğer·' 
iki çocuk sol taraf ta ki yoldan 

., deniz ha}'.!:anlarının isimleri de 
gitmeğe baıladılar. Biraz sonra·' 

alınabilir. Istakoz, karides gibi .. 
ötede, bir taı üstünde birinin o· 

Oyuncular bir halka teklinde 
turmuı olduğunu gördüler. toplanırlar. Ortada oyunu idare 

Cenap dedi ki: eden biri bulunur. Bunun da ıs· 
- Bak hurda birisi var, bir de· mi deniz mabudu Neptün'dür. 

fa da ondan soralım. Mevcut sandalyeler oyuncular 
Hemen etekten indi. Gördüğü adedinden bir eksiktir. Bunun i· 

ta§ın yanına gitti. Meğer gördü· çin bir oyuncu ayakta kalacak ve 
ğü kimmit?. Evvelce sadaka ver- Neptünün yanında duracaktır • • 
diği çocuk! Zavallı bir ayağını Oyun batlayınca ayakta kalan 
iki eli içine almıt ağlıyordu. Ce- Neptüne soracak: · 
nap sebebini ıordu. Ayağına bü- . -~Neptün ne emr~diyor?. 
yük bir diken batmış.. O buna cevap vermeyerek bir 

Cenap yavtça dikeni çıkardı . diğer oyuncuya eliyle iıaret eder. 
Sonra temiz mendili ile acıyan Y~ O da yerinden kalkıp yanına ge
ri bağladı. Muzafferde yanlarına lir ve aynı suali tekrar eder: 
gelmi§ti. Kardeıini fakir çocukla - Neptün ne emrediyor? • 

Böylece bir kaç kiıi gelip de 
meıgul görünce dehıetle bağırdı: aynı suali tekrar ettikten sonra 

- Bu ne hal?. Onun ayağında 
• Neptün ellerini havaya kaldınr, 

ki fena mikroplardan korkmiyor parmaklarını çatal gibi yapar ve 
musun?· tiddetle bağrır : 

Cenap cevap vermedi. Çocuğun' - Fırtına olsun! 
ııbrabı hafiflemişti. Nereye git· Bunun üzerine bütün oyuncular 
mek istediklerini sordu. Sonra koıarak yerlerini deği!tirirler. Bir 
yanlıı yola saptıklarını anlattı. kiti ayakta kalacağından ceza i-

Muzaffer buna fena halde kız· çin bir niıane verir. Yerinden 
dı: kalkmıyan da nitane vermeğe 

- Aptal, sen ne biliyorıun? • mecburdur. Oyun böylece tekrar 
Bu yol bizi çiftliğe götürecek. edilip sonunda cezalar verilir. 

Dedi. öteki gevezelikle dedı -·--um •1
• -1111•ııııımıııınııııı 

ki: liğine gitmek için en kısa yolu ta· 

- Hayır, küçük bey; ben her rif etti. 
Muzaffer inadı neticesi olarak zaman oraya giderim. Selçuk Bey 

kimseyi dinlemedi. Tuttuğu, yolu 
çok merhametli bir zattır, bize takip ederek y eşilköye geldi. 
yardım eder. Öteki yoldan gider· O gün annesi Yeıilköye gitmif· 
seniz on bet dakika sonra çiftliğe ti.. Misafir olduğu evin pence
varırsınız. resinden bakarken Muzafferi gör 

Muzaffer bunu dinlemek bile dü. Hemen yanına koıtu. Muzaf
istemedi. Eıeğini ileriye ıürdü . fer büyük bir mahcubiyetle olanı 
küçük çocuk ağlıyordu. Köyde biteni anlattı. Annesi ceza olmak 
annesi onu bekliyor, halbuki yü- üzere bu inatçı oğlunu yanında 
rüyemiyecek... alıkoyarak, çiftliğe gitmesine mü· 

Cenap çocuğu kendi eşeğine saade etmedi. 
bindirdi. Ve yakında bulunan kö- Bir taraftan da Selçuk Beyin 
ye götürdü. Fakirin ama annesi Çiftliğine gitmiı olan Cenaba me· 
çok memnun oldu. Cenaba hayır rak etmemeıi için haber &önder· 
dualar ederek, Selçuk Beyin çift· di .. 

o 
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ar 1 
Bastığımız yer sarsılır, biz er oğlu erleriz 
Doğduğumuz gündenberi korku bilmez askeriz 
Yurdumuza göz dikecek düşmanı kahreyleriz. . İll 

Türk izcisi şan gününde savaşına bir gır~ 
· sıııSefil düşman, karşısında dayanamaz erJr 

Bayrağımız kanımızın dalgasını saçıyor 
Bu dalgalar yaşamanın yollarını açıyor 

Korkak düşman 6nümüzden iblis gibi kaçıyor . .
0 

T.. k · · · ü " d b · r gırsı ur ızcısı şan g nun e savaşına ı . .
0 

Sefil düşman, karşısında dayanamaz erırsı 
Çadırında cioğup atta ölen millet oğluyuz 
Zalimliğin düşmanıyız yalnız hakkın kuluyuz 
Kanımızın şerefiyle her milletten uluyuz . İO 

Türk izcisi şan gününde savaşma bir ~r:İll 
Sefil düşman karşısında dayanamaz erır 

J ~~~ 
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Eğlenceli Bilgiler Şen Fıkralate~ 
\aşını hesap etJJl 

Hem arkadat~arınızla beraber 
eğlenmek hem dajıa büyük sınıf· 
larda okuyacağınız derslere eğ· 

lenceli bir~lh'ettte timi:fülen hazır 
bulunmak için "eğlenceli bilgi • 
ler,, size çok faydalı olur. 

Bugün ıöyliyeceğimiz oyun İ· 
çin lazım olan ıeyler, har zaman
ki gibi, basittir: 

Bir cam kavanoz, bir tepsi, bir 
parça demir yahut bakır tel, bir 
cam çubuk yahut bir mühür mu· 
mu, bir parça da yün kumaf .. İtte 
hepsi bundan ibaret .. 

Demir, yahut bakır teli Z harfı 
teklinde, fakat zaviyeleri kaime 
olmak üzere bükersiniz. Reıimde 
gördüğünüz gibi bir tarafım ka· 
vanozun kenarına dayatıraınız . 
Sonra çikolatalarda bulunan ka· 
lay kağıdından bir ıirit kesip, za· 
viyei hadde teklinde bükünüz ve 
telin kavanoz içinde ıerbeat kalan 
tarafına asınız. Kavanozun üzeri· 
ne de bir tepsi, bir madeni sahan 
kapağı kapayınız. 

Artık aletiniz hazırlandı. Bunu 
iıletinek lazım .Cam çubuğu · ya· 
hut mühür mumunu yün kuma§ ü 
zerine epyce sürttükten sonra ka· 
vanozun üzerindeki tepsi yahut 
madeni sahanın her hangi bir 
noktasına dokunursanız telin u· 
r-unda asılı duran kalay tiritin iki 
ucu hemen açılıverecek, ıonra 

parmağınızı dokundurursanız tek· 
rar kapanacak. Bunu böyle tekrar 
etmiı olmakla epey eğlenirsiniz. 

Zarların rakamları 
Üç tane tavla zarı alınız. Bun· 

ları bir arkadafınıza verip ıize 

göstermeC:len masa üzerine atma· 
sını söyleyiniz. Siz bir köıeye çe· 
kilip zarlara bakmıyacakıınız, 

çünkü lü.:umu yok. Bakmadan 
da zarlar üzerindeki adetleri bu· 
labilirsiniz. Bakın nasıl: 

Zarları atana diyeceksiniz ki: 
- Birinci zarın rakamını iki 

misli yapıp be, ilave et; neticeyi 
bet ile zarbet. ikinci zarın raka· 
mını hasılı zarba ilave edip mec· 

lüzum yok fd.ı 

1 
Köylülere y&.§ları sortl~~~erl~ 

man . bilmediklerini ıoY ~/ 
Mektepli bir çocuk b~na ]ıôfı$ 
etmiı, tesadüf ettiği hır ,el 
yafını ıormuıtu. Köylü af111 
bı verince çocuk dedi ki: 1 

-Nasıl olur, bir inJ•0 

bilmez mi?. 
ı.'~ 

Köylü cevap ,verdi: ı· 

- Bilir amma, ben bııu 
zum görmiyorum. Ko~ İP'~ 
her gün ıayarnn, inekh~rı~ /,. 
vuklarıımın sayısını bilıııe 1'~ 
rim. Niçin diyeceksin 1 ~,,.. .. 
kaybolup olmadıklarını de" &f 

için .• Yatımın sayısını ne"il ~~ 
reneyim 7. Kaybolacak dd 

U nutmaoııi~eıı ~ 
Bir otelde hizmetçilik e ııt" ( 

çocuk, artık otelden çıkııı' 1'1'11 
lan bir hanımın yanına ,o ,.l 
Hanım hesabını görüp otel ~ 

d. ıcı• .J nı veriyordu. Çocuk de 1 ?' 
- Hanımefendi beni 011" 

d .... ·1 . ? ·'I sınız egı mı.. . de'ef 
- Tabii yavrum, gı 

1 
f 

yerden sana bir kartPostll j 
dereceğim. ,,;' 

_,_,;.,,,,.,, .• ,.-,,.,,,,..,,,_,.,.,,."'''"''_,_.........8 

Reslm1~l rıkt l 

. ~ 
,, 

o'"ı~' Hoca Hanım - Alt• tr 0 tt ,~ 
verilmek Uzere eli111d;, I' 
pasta var. Her çoc:ll ~' 
tane vermeliyim ? ço'~ 

Talebeden biri- S~"''" ~~f 
lar içinde pasta '/ ;~ 
menedilen yaramazı~- el' 

•ııılmOlllUUIUWIUllıtnlllbUlllUllla!llllllllllllllWl lllllfllln d ., •" 
mu on ile zarbet. Bunun ;,. il~; 
cesine 3 üncü zarın rakail1 ,.deo' 
edip hasılı cemiden 250 ~ 
tarhet ve neticeyi söyle.. ır" 1 

Neticedeki rakamları 'etı : t . rJe• t! 
zarların rakamlarıdır. d :11 • e 

Birinci zarda 3, ikincı 
çüncüde 4 var farzedeliııt: -1' 5 

6+5=11 xs::::S5 
4 

= 60 x 10 = 600 ~ 1 = 604 - 250 :::: 3 . J:/ 
· •1te~ Neticeyi ayn ayrı go 

(3) (5) (4) 
lıte zarların rakaınlatl • 



l' 
de.ı ~'taletlere tef errüat kabilin-
htı_.. lar, eldiven ve çanta gibi 

4fiıd1,rı İntihabı kolay bir ıey 
--IUı· ır, Bilha11a çanta ıeçmek 
~ ·- hi · . z· "Cl'ea· r •ttir. ıra çantanın va 
~'&dece içine dudak boyası, 
~ "kutuıu para gibi ıeyleri 
-._ be~ etmek değildir. Çanta· 
~· ~ en mühim vazifeıi, giy· 
~ -~ hı•aleti eldivenler, fapka 
~, '\iti tı>inler kadar tamamlamak 
~ enıektir. 

e ıanıan ? ve nasıl 
çanta? 

~~er l&Jnanm kendine mahıua 
~.~11l&aı •ardır. Sabahleyin, ve 
~ "ırı tayör ile büyücek ve deri 
t' ~ta •eçmelidir. Öğleden ıon 
~ ~erili veya kaim İpek çan 

lllunuiptir. 

lı ~lan damalı, lameli, tq· 
~!et difeli kumatl9:1"la dar ke
' ._ bunlara kese demek ca· 

......_ laıuur. 

~t ~ÜÇük keselerin muhtelif 
~l'i. •ardır. Renk huauıunda 
" hır aerbe.ti vardır. Tuva· 
~ e. "Yan renkler intihap edil· 
f~ tİbi tezat tetkil edecek -

~ ~)~enkJj bir tezat - renkler 
"4Qll}abilir. 

ltangt renkler 
hAklm? 

~ beraz Ye beyazın h&kim 
~ lllulıtelif renkler çok kul
~ r, Siyah beyaz, mai beyaz, 

~ befU çantalarla beraber, 

\~~ilkte eldiven ve iskarpin -
Iİriliyor. 

lt, llgl kumaşlar 
knllanılır? 

~ ~ deri ve ıayri muntazam 

'""" noktalı beyaz derili çan
t.~lc tık oluyor. 
~~çantalar da modadır. 

\ et_ Jl~da olduğu kadar tehir· 

\ "-' t.ed, acem kumqı, empri

\~ tung, ve muhtelif cinı ku· 

~'t -.ı yapılmıt çantalar ta • 

~lan eıki ipek ve ıeten 
~'-'kullanılıyor. Bunların ka 
~'"il le Yerleri ıtras ve markanit 
d ell '° l" llladenlerden olduğu ka • 

l' ellltli tqlardandır. 
~t'))ör Ye spor tuvaletlerile 

~ ~e hiiYücek tekildeki çanta· 
~il tr, Bunlar timsah deriıi, 
'· ~e.ıisi ribi derilerden ya .. 
~ ltiUeri dört köıe olur, 
~. "1a. lcapak açılır, zarf gibi o

~ ıeyalıatlerde veya 
ide ıayet pratik ve da7a .. 

"' gu u 

Gelin - Kaynana derdine hala 
bir çare bulunamadı. içtimai se
viyenin bu kadar yükselmesine 
rağmen, bu müzmin ve ezeli der• 
de deva bulmak imkansız .. 

Bunun neticesi olarak kadın 
muharrirler, yazdıkları romanlar
da, bu derdi ifade etmekte de
vam ediyorlar. 

Son haftalar içinde Londrada 
çıkan müteaddit kadın romanla· 
rında bilhassa kaynanalara tid
detli hamleler var. 

lngilterenin maruf muharrirle
rinden Miı Naariı ıon eserinde 

VAKiT 

edebildim. F rkaralığa, hutalığa, 
her §eye! .. Tahammül edemedi
ğim bir şey varsa, kaynanam
dır !.,, 

Mis Helen lstvud §U fikirde: 
"Bir kaynananın ne olduğunu 

bilir misiniz?. En çok seviıen ka· 
rı koca arasını bozan, oğlunu ne 
kadar fazla ıeviyorsa, onun aile 

hayatını o kadar bedbaht eden be· 
ladır .. ,, 

r ·is Bruoın Morriıon da fikrini 
şöyle ifade ediyor: 

"Katerin Domediçi ile Mari Situ-
~u sözleri söylüyor: art hutanın yatağı kanarında o· 

"Hayatta her feye, tahammül turuyorlardı. iki kadmm tenef· 

,-----

N 
1 

vardı! .. 

füs ettiği hava düşmanlıkla me§· 
budu. Nihayet Mari söze baıladı: 

"- Madam, yoruldunuz .. Hu
tayı bana bırakınız da biraz din
lenseniz.. Ona bütün varlığımla 

hizmet ve dikkat edeceğime emin 
olabilirsiniz!,, 
"-·Bir valde oğluna bakmak

tan, oğlunu beklemekten yorul
maz. Senin de bir oğlun olıaydı, 
bunu anlardın. ikimizden biri 
buradan çıkacaksa o da ıensin. 

Oğlumun bir karısı olmadan çok 
zaman evvel, annesi vardı .• 

"- Haklııınız madam, oğlu· 
nuz bir anneye malikti, kar-~m1 

d ., 
aonra an seçtı . ,, 

Yukarda resmini g8rdUllDnDz kadınlar, Mongollstanda ra,ıran Kalmık kadınlanaır. Kalmık 
kadınlar1nın bathca me,gullretlerl hah dokumakt1r. MalQm oldulu Uzere hahcllık makine 
sanarllnln haricinde kalmı' bir san'atbr. Bunun için Kalmık kadınlan, resimde g8rUldUIU 

gibi hahlar1 çok iptidai bir tezglhta ve ldeta yemek pı,ırır razlrette dokurlar 

Bir kız bir erkeği 
boğulmaktan 

kurtardı. 

':ili Vera imıinde 17 ya,Ilınr.· 
da olan bu genç kız Franta ıahil
lerinden birisinde boğulmak üze
re bulunan Serbin iıminde bir 
genç erkeği kurtamıııtır. Matma· 
zel Vera, ıahilde dolaıırken: 

- Bir adam boğuluyor!. 
Diye ıesler duymuf, çok tehli· 

keli bir yer olduğu için kimse 
nin onu kurtannağa tetebbüı et· 
mediğini görünce hemen elbisele· 
rile denize atılmııtır • 

Fakat bu gibi hallerde hemen 
ekaeriyetle olduğu gibi, Möıyö 

Sertin ona sarılınıı, Matmazel 
Verada ıiddetli bir yumruk vura· 
rak ,onu bayıltmıt ıonra çekerek 
aalıile llaclu riaqaiiıtür. 

Yanlış I 

(yeni-Kadın!~ 
' 

Daha çok füsunkar 
ve daha çok 
meziyetlidir 

"Yeni kadın,, bugünkü dünya· 
nın henüz layıkile kavrıyamadığı 
bir varlrktır. Onun için, ikide bir· 
de onun aleyhinde bir çok ıeyler 
söylenir. Bir kaç gün evvel Oka· 
ford' da vuku bulan bir içtimada 
yeni kadın aleyhinde ıöylenmedik 
ıöz kalmadı. Yeni kadın ıabahtan 
aqama kadar yüzünü bir kaç ke
re değiıtirdiği, yeni kadının, pek 
nahif olduğu, ve incelik pahasına 
güzelliğini kaybettiği ıöyleniyor. 

Bunların hepıi yalan yanlıı id· 
dialardır. Bugünkü kadın, her 
devrin kadınından daha çok gü
zel, daha çok füsunkar ve daha 
çok meziyetli ve faydalıdır ..• 

Dikkat ediline, her devrin ka· 
dınlarımn bu gibi tenkitlerden 
kurtulmadığı görülür. Her kadın 
nesli, daha evvelki neılin hücumu· 
na uğramıf, her neslin ileri ham· 
leıi, daha evvelki neıil tarafından 
takbih olunmuttur. 

Bunun ıebebi çok atikardır • 
Her yeni neıil, eıki neıle göre bir 
tarakkiyi temıil eder. Eski nesil· 
Ier, yeni nesillerin tarakkiıini haz 
medemedikleri için, ona taarruz 
ederler ve onu küçültmeie çalııır· 
lar. 

Amerikalı kadınlar 
bir hava rekoru 

yaptılar 

~iı Manaliı ve Miı T elen 
(.~olda) isimli iki Amerikalı tay· 

yareci kadın, bundan bir kaç gün 
evvel havada mukavemet mesa • 
fe rekorunu kırmak üzere uçuıa 
batlamıılardı. Bu iki cesur tayya· 
reci "Uçak tualet aduı,, isimli 
tayyarelerile hiç yere inmeden ta
mam 126 saat, yani be§ gün ve 6 
saat geceli gündüzlü havada kal
mıtlar ve rekor tesiı etmiılerdir. 

Pek tabii tayyareye havada u· 
çarken benzin verilmi§, iki kadın 
tayyareci de münavebe ile uyu
mak ıartile uçmuşlardır. Yemek· 
)erini de evvelce hazırladıkları 
için "Uçan tualet adaaı,, nda ye· 
mitlerdir. 

Savıfa 7 

Monokl ve Şapka 

En ıon fapka modelleri bir vu .. 
a.lle de süılenmektedir. Ve vualin 
bqhca güzel yerini monokl tak -
mıı gibi göstermesidir. Vualin 
monokl tqıyan kısmı sol gözün 
önüne getirilmekte ve bu n,retle 
ıimaya ba§ka bir zar af et veril • 
mektedir. 

Avrupa veAmerikada 
çıplaklık ile mttcadele 

günetten istifade etmek için 
çıplak dolaıanlar aleyhinde Av • 
rupa ve Amerika memleketlerin
de §İddetli bir cereyan başlamı§, 

ve yarı çıplaklar aleyhinde tedbir· 
ler almmı§br. Çıplaklığın en çok 
taraftar bulduğu memleket olan 
Almanyada çıplaklf:':r aleyhinde 
tiddetli ahkam tatqik edilmekte, 
diğer memleketlerde eski kanun· 
lar yeniden canlandırılmakta ve 
poliıe şiddetli talurlat verilmekte· 
dir. 

Fransada polis çıplaklan son 
derece ıiddetli takip ediyor. Esa -
ıen Franıada çıplaklar pek azdır 
ve çıplaklar kulüplerine devam e• 
denler pek mahduttur. 

Macariıtanda bütün polis kuv· 
vetleri çıplaktan §İddetle takip e 
diyor ve çıplaklığı ortadan kal • 
dırmak için çalıııyor. 

Amerikada plaj polisleri, fazla 
açık ıaçık olan mayo giyenleri 
tM-kif ederek bunları daha kapa· 
Iı mayolar giymiye mecbur edi • 
yor. Nevyorkta üç çıplaklar kulü
bü vardır. Bu kulüpler de polis ta 
rafından basılmııtır. 

ltalyada çıplaklıkla yarı çıp -
laklık tiddetli takibata duçar olu 
yor. 

Avusturyada polis çıplak ve 
yan çıplaklarla mücadele etmek· 
le beraber 11cak dalgası esnasın· 
da çıplak veya yarı çıplak dola • 
ıanlar ve yıkananlar o kadar ço -
ğalmıtlardır ki bir aralık zabıta 
3ir fey yapmaktan aciz kalmıştı. 

Almanyada, yarı çıplak bir 
halde lokantalara girmek meno• 
lunmuıtur. 

Prusya diktatörü doktor Breht 
çıplaklık aleyhinde şiddetli ted -
birler alarak bunu sureti kat'iye • 
de menetmiıtir. 

Memnuiyet bütün Prusyaya ~a 
mildir. 

Bir mayonun açık veya açık ol 
madığını zabıta tayin edecektir. 
Polisin biri, bacakları görünen 
bir kadını tevkif etmiştir. 

Avrupu ve Amerikada çıkan 

yarı ve tam çıplaklık cereyanı bu 
~uretle kuvvetli bir sadmeye uğ • 
ramıı ' · lwıuyor. 



• 

Sayıfa 8 

Bir Gazetecinin Hatıratı 
Bu adamlar şiddetli soğuk rüzgar 
albnda adeta bedava çalışıyorlardı 

- 18 -
Muharriri : Sovervyan 

Bu meuvkii takviye ıçin ıki haı p 1 
yaptı. 1894-95 harbi Koradaki 
mevkiini kuvvetlendirdi. 1905 
harbi Rusyayı Çin denizi sahile· 
rine yerleşmekten menetti. Mü· 
kemmel bir şimendifer ıebekesi 
kömür madenleri, Nakliy yağı 
yapmak için yüzlerce değirmen 
su şehirleri, muntazam yollar; İ§te 
Japonya Mançuryada bunları vii· 
cuda getirmiıtir. Şimdiye kadar 
sarf ettiği para bir buçuk milyar 
dolardır. Maaımafih mfüıtemlik 
yerleıtirmek noktai nazarından 
Japonlar muvaffak olamıyorlar. 
Çünkü Çinli Koolilerle mücadele
ye giriımek abestir. Bunu bir g!.in 
Çing Tavda anladım. 

Bir küçük vapur limanda duru· 
yordu. Japon konsolosu ile konu• 
şuyor ve Çin hamallarını acyredi· 
yordum. Bu ıruınzara hayret vere· 
cek bir manzaradır. Dört adam 
yüz kilogramlık darı balyasını 
lcal1alları ile tutarlar. Beıinci ha· 
mal yakla,arak eğilir. Balya bir 
anda omuzları üzerine yerle§İr <> 
da antrepoya götürür. Egcr ma• 
nevrada cüz'i hata edilse herifin 
bel kemiği parça par,a olurdu. 
Bütün kafile it görürken canlan· 
mak isin garip bir ahenkle sesler 
çrkarıyorlar. 

Hava 8oğuktu. Bu adamlar 
şedit rüzgiruı altmda gUnde yir· 
mi beş Çent uğruna hayatlarını 
tehlikeye koyuyorlar. Bu para 
üzerinden bile tasarruf yapmıya 
muvaffak olurlar. Çinli hamal 
sokakta yatar, kuru fasulyeden 
yapılmış çöreklerden yer. Bu çö· 
rekler ona beş Çente mal olur. 
Seyahat edecek kadar parası 
olunca Maoçuryaya köyüne dö· 
ner. 

Çin ve Mançu hamallarının 
nasıl seyahat ettiklerini gördüm. 
Vapurun güvertesine yığılırlar. 
Çok olduklarından oturacak yer 
bulamazlar. Hiç rahat yüzü gör
meksizin yirmi beı otuz saatlik 
bir yolu katederler. Maamafıh 
şenliklerine asla halel getirmez
ler, Bir az zengin olanların şilte 
ve yorganı vardır. Doyren lima
nına çıkarlar. Gidip çiftçilerin 
veya Japon hilıcılarının yanında 
uıak gibi çalııırlar. Çoğu orada 
yerleşir kahr. Bir kaç ıene son· 
ra kDçilk bir ev Jtlırlar. Son yir
mi beı sene zarhoda böylece 
Mançuryaya yerleşen Koolilerin 
miktarı on milyonu bulmuştuı·. 

teşebbüs etti. Cengiz h=-nın to· 
runu Kombilayıkaan .zamanında 
idı. Avusturya ve Lcbistandan 
Japon denjıine kadar bütnn ci· 
hana hakimdi. Beı bin gemi 
inşa ettirdi her birine yüzer as· 
ker koydu. Fırtı.na Ye askerleri· 
mizin kahramanhğı bizi tehlike
den kurtardı. 

Orada tesadüf ettiğim mühim· 
mat tacirlerinin yüzü o kadar 
memnundu ki eğer kabul ~de
l>i!seydim oldukçe zengin olacak· 
lım zannındayım, Ban11 olan di
ğer gerip beyanatı da ıevkuc
ceyşe aitti. Eline bir harita al· 
mııtı. Ve haritayı iyiden .tetkik· 
ten sonra şu neticeye varmııtı ki 
eğer kendisi şarktan ve Lehis
tan garptan hücum ederse Rus
ya tamamile mahvolacaktır. Bu 
kanaatine pek İ§tirak etmedij'i· 
mi görünce hakkımda olan itmi
nanı silindi. 

Şanghay 21 Mart 1926 
Sabahleyin erkenden Şanglıa· 

ya vardım. Bu koca beldeden 
gayrı tabiilik olduğunu o anda 
far kettim. Her tarafta beyaz gll • 
neıli karmıu ve mavi bandıralar 
dalgalanıyordu. Bu bandıralar 
Kuvuoingtan hnk<ımetiaindir. Çin 
şehri Kantonlulann elindeydi. 
Bunlar orada Boltevik uıul ida
reaii1İ teıiı etmitlerdi. Cenup 
ordusu yaklaııyorsa da henftz iki 
günlük mesafedeydi. AvrtljS1i ım· 

) 

tiyaz mıotakasındakiler ant hir 
baskından korkuyorlardı. Llıım· 
gelen ihtiyat tedbirleri altnmı~h. 
Her cinsten 30,000 asker ·hu 
ihtimale karı• hazır bulunuyordu. 
Burada Hindi · Çiniden gelmi,
küçük ıapl<alı Anamlılar, kOçOk 
beygirlere binmiş çember ıakalh 
Hintliler, lspanyol, Japon, Fele
menk gemicileri vardı. Hepsi 
muzıkalarile resmi geçit yapıyor .. ' 
sonra ıchri daimi bir harp mey-
danı ıekline sokan ıiperlere gi· 
diyorlardı. Limanda otuz hup 
gemisi vardı. Maamıfl yerliler 
birdenbire galeyana gelerek hG· 
cumda bulunsalar btıuın Avro· 
palıları 6ldtlrmeden ıebri bom· 
bardumın etmek imklaıızdı. 

Bir otomobile bindim ve ilk 
ıiperleri dolaıtım. F ranaız imti
yazlı mıntak11ı hududundaki kU·

1 
çllk derenin ateainde ihtillJcile
rin kafileleri görllJllyordu. Reiı· 
leri gözleri üzerine inmiı flSter 

VAKiT 
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Fıtrelerden 
kurtulmak 

.Farelerin, bir çok hastalıkları 
nakil olmaları dolayıaile tehlike· 
leri pek büyüktür. Hele Fırınlar 
ve fırıncılar için (fare) belliyeıi 
bir afettir. Hemen hepimizin ha • 
nelerimizde kilerlennizde miıafir 
olan, yemek dolaplarını, ekmek 
sepetlerini, zahire ambarlarını 
hotbehot ziyaret derek, kendi 
kendilerine mükemmel ziyafetler 
veren farelerden kurtulmak aile 
reis ve reiselerinin en büyük der• 
didir. Bazı evlerde farelerin, ku· 
matlara bile tehacüm ettikleri gö 
rülür. lnıanların ıirkat hakkında· 
ki kanunlarmda.ıı kat'iyyen per• 
vuı olmıyan bu azılı ve cür'et kar 
hırnzları kaçırtmak için, kediden 
ve gelincikten daha müeaıir bir 
~are vardır: 

Hani, fu gayet aert kokulu in· 
giliz naneıi vardır. Bundan bir 
miktar tedarik etmek ve bundan 
bir kaç damlasını bir nebat veya 
kuru nane yaprağı üzerine dam• 
latarak farelerin çrkacaldarı de· 
lilderin önüne ko)"1lak kafidir. 

Nane kokutunu alan fareler 
yüzlerce kedi ıörmüKeıine der• 
hal kaçarak hane veya fırımnız· 
dan uzaklaıırlar. Uzun boylu ka· 
pan tedarikine ve bu kapanlara 
farelerin tutulmalarını beklemeie 
hacet yoktur. 

Lam banızın ziyası 
kAfl değil mi ? 

Bazı orta halli ve f alCir aileler 
vardır ki, mektepte okuyan çocuk 
larınm geceleri kör lambalar kar· 
tı11nda ıaatlerce çahtmaia ve 
gözlerini müthit ıurette yormıya 
mecbur olduklarını görerek müte· 
easir olurlar. Bu hal, zıyaıız kil· 
çük bir lamba kartıaında dikit 
dikmeğe mecbur olan aile kadın· 
lan içinde vardır. 

Yahut, evinizde bol ziya veren 
büyük lamba yakamıyorsunuz •• 
Çünkü gaz pahalıdır. O halde ne 
yapmak lazımdır?. Bunun da ko· 
layr vardır. 

Limbanızın ziyuını iki miıli 
ç.ofaltmak için, istimal edilecek 
fitilleri, evveli haliı ıirke içine 
koymak ve fitilin sirkey ıon had· 
dine kadar içmeıine dikkat etme· 
lidir. Bu suretle sirkeyi iyice içmi9 
olan fitili ıirkeden çıkarmak ve 
ıUzelce kurutmak icap eder. 

Fitil, üzerinde rütubetten eıer 
kalmayıncıya kadar kuruduktan 
ıonra lamba makinesine aeç.irile· 
rek yakılırsa, lambaların ziyuı• 
nın iki miıli artbğı ıörülür. 

Konsolua beni Şanghaya götü
recek olan vapurun gövertesinde 
bunları bana anlatıyordu. Ve 
onra ıu ı6ıleri illve etti: 

ppka, boyunlannda kırmızı atkı, J=a:--=-=--=-~ .... ----==-=-
- Japon amelcıi sıcak hama· 

mııu, pirincini tuıla bahğını, 
ve çayını ister. Onun kooli .. 
si ile mücadeleıine imkin yok
tur. Japonyalı bir Çinlinin em 
dört miıli gündelik istemek 
mecburiyetindedir. Binaenaleyh 
abalimize tezayüt etlikçe buraya 
yerleştirmek imkansızdır. Mama
fi Japonya Mançoriyi nufuzu al
tında tutmıya mecburdur. 

Rusya Bolıewiktir. Harice yal· 
nız propaganda mikropları ıevk 
ediyor. Biı de açık göı davran· 
mıya mecburm. 

- Tarihten Çin biç bir v•kıt 
Japeaıayı iltillya tqebbilı et
medimi? 

- Bir defa on ü,üncü aurda 

ve ayaklarındakı sandallarla ta• 
k1hyorlardı. Tavırlan hayduda 
benziyorsa da korkunçatan ziya• 
de çirkindiler. Cesim kılıçlan ve 
eski av tüfekleri vardı. Maama· 
fib bir gün eVTel bir logiliz mi
ralayı cephe mıntakasıoa girmek 
isteyince belinde kamalı bir ıürll 
tarafından etrafı çevrilmiı ve 
vaziyetin tehlikesi karıısıoda tar· 
ziye vererek geri dönmiye mec· 
bur olmuıtu. 

Şehrin etrafında Şapey tara· 
fından çok garip milcadeleler 
oluyordu. Meseli Şan Kay Şese 
hizmetindeki birkaç beyaz Rus 
bir zırhlı trende iken etrafları 
sarılmıı bu yeni tarz iıtibklmda 
kendilerini mndafaaya çabııyor
lardı. Ruılann mitralyözlan ve 
kUçük çapta ropları vardı. Fa· 
kat her tarafta ueıvaaia Cinli 

ıOrllleri bir raraj hatta Ozerin
deki llç varona doğru ilerliyor
du. Şimal ordusu çekilmiye mec• 
bur olmuıtu. Su hazinesinin te
peıine çaktım ve oradan birkaç 
adamın itidali demle kendilerini 
na11l mildafaa edebildiklerini 
ıeyrettim. Bir lngiliz bahriye za
biti Şangbay Avrupa mıntaka
aından ancak 300 metre mesa
fede bu betbabtların &lOme terk 
edilmelİnin milnaıip olamıyaca· 
ğına karar verdi. Verdiği bir 
emir Ozerine civar ıokakların 
birinde 24 kişilik bir lnriliı mOf. 
rezeai çıktı. Bunlar 6nlerinde fif· 
re çalan bir lskoçyalı olduğu 
halde •ğır aiJr yllrllyorlardı. O 
anda ateı durdu. Evlerin damın· 
dan atq eden serseriler bile 
ateti kettiler. 

(Del:Gllll MI') 

2 EvlOI 1~ 

Cümliuriyet aevrinde Aptülhanıi~ 
karşı yapılan şantaj usulü geçer ını 

harekette Türkiye ~ 
kartı fikirlerin bulunınat• dıt 
bep olacatır. Bundan do~f.' 
Ermeni katoliklen ınedİI~: bıllf' 
çok haklı olarak protesto 

Ermenilerin kendi görütlerini 
naklediyoruu 

Pa.riate çıkan Ermenice ( Gav· 
rot) gazeteıinin 21 Ağuatoa 932 
tarihli nüshasında hariçteki Er· 
menilerin Türkiye aleyhindeki fa 
aliyetleri halçkmda lıta.nbul mu• 
habirinden alınmıt bir mektupla 
bu mektubun altında guetenin 
kendi mütaleaaı vardır. Bu mek· 
tupla o mütalea hariçte Türkiye 
ve Türklük aleyhinde tahrikatta 

ve if aadatta bulunanların mak1at• 
lann ayanı dikkat bir ·vuzuh 
ile gösterecek mahiyette olduğun· 
dan tercüme ve naklediyoruz: 

( Ga\'roı) gazeteıinin lstanbul 
muhabiri mektubunda töyle di • 
yor : 
"Aharonyanın Cemiyeti Akva· 

ma cür' etkarane müra.caatine kar 
§ı Ermeni katolikleri meclisi ida· 
resinin çok haklı proteatoaundan 
bahseden yazınızı okuduk • Biz 
(Haraç) gazetesini görmedik, 
lakin (Gavrot) tan anlatılıyor ki 
(Haraç) ıazeteai Ermeni katolik· 
lerinin protealoıunu tenkit etmiı. 

Halbuki Ermeni katolikleri gİ· 
bi biz de Cemiyeti Akvama yapı• 
lan bu füzOlt müracaatin sebep· 
ıiz, f ayduız ve imkinaız oldu· 
iuna kaniiz. 

Türkiyede yqıyan 100 binden 
fula Ermenilerin mukadderatile 
oynamak, ve ken ·uerinin fikir 
ve hayallerinden geçmiyen mak • 
ıatlarla onların namına hareket 
etmek •alihiyeti nereden alınmıt· 
tır?. Bizim yegane maktadmuz 
memleketin öz evladı gibi ebedi· 
yen refah ile yatamaktır.. 

Türkiye aleyhine her hanıi bir 
tetebbüı Türkiyedeki Ermeniler 
hakkında hük\ımetin fÜphe ve 
eımniyebizliğini celp etmekten 
batka bir faydası olmaz. 

Netekim, Ahar.onyanmda füzü· 
U v.e göıterİ§ maksadile yaptığı 

Halk fırkası teşkllAtı 
kongrelerl 

Gümhuriyet halk fırkası teş
kilAtı kongreleri eyllllOn on bqi- . 
nden sonra başlayacaktır. EvvelA 
ocak kontreleri yapılacak ve 
bunu nahiye, kaza kongreleri 
takip edecektir. Nizamname 
mucibince iki senede toplanması 
mecburi olan villyet kongresi 
geçen ıene akt edilmediği için 
bu ıene yapılacaktır. idare bey· 
eti pazartesinden itibuen ıık, 
sık içtima yaparak koaıre hazır· 
lıklariyle meığul olacaktır. 

Fırka kongrelerinden sonra 
muhtar intihabatı baıhyacakbr. 

Y enlden içtima 
Son kontenjan kararnameıi 

mucibince Teırinisani ve Kanu
nuevvel aylarına ait kontenjan 
liıtesinde mevcut mevaddı ipti· 
daiyenin fabrikaların ihtiyacına 
göre Takıim ve tevziini tesbit 
etmek üzere Cumartesi gOnü 
saat 9,30 da birlik merkezinde 
fabrikatC>rler tekrar bir içtima 
yapacaklardır. 

Kitap panayın 
Buıil!l ka~ıyor 

Halkevi müze ve sergiler fU· 
besi tarahndan 30 Ağuıtoı gU
nil açılan kitap panayırı bu 
akıam kapanaktır. Panayın Oç 
gtln içinde binlerce halk ve 
mektepliler Iİyarct etmif tir. 

muıtur.,, 

(Gavrot) gazeteıi bu ..,e \jt 
yazdıktan ıonra altına fU 111 

aları ilave ebnitti: . 
"Bizim İstanbul nuıh 

11ıoP Taınak ve Ramgavar ıne te 
nın vakıt vakıt böyle vabfd 
aaaaız hueketleri kartı•~ ,:1' 
zim de ıeı çıkarmamızı 1 

Türkiye Ermenileri, }.'f 

bulunan mezheptatları~d~ ~ 
kıımııun mevcudiyetlerııı• · 

"yle tarmak ve daha a~ık ao ~ i' 
midelerini biftekle dold~J'll'~ 
çin akıllarına estiği gibı h .,tt' 
te bulunmalarından ne için 
easir oluyorlar?. Bugün }. 
da öz Türkler ve yahudiler • 
dır ki §İmdiki hükUmet alerl' 
resmi ve gayri reamt surett~ d 
larma eeeni söylerler •. LA~" 
nı zamanda beklerler ki JP 

Kemal Pap. kendilerini it 
la çağırsın ve dolgun Jl2 

birer memuriyet verain. ~~ 
için lstanbul Türkleri ve 

1 dileri rahatsız mı oluyorlar ·. 
le iae niçin Türkiye Erıt1e '' 
Aharonyamn müracaatınd~,bf 
layı rahatsız oluyorlar 1 " 
suı Aharonyan Türkiye t ı" 
terinden değildir, Ruı E~.,i' ~ 
rindendir. Siz de diyecek•• ~ 
sinek bir ,ey degil, miyde ~J 
dırır. Bunda da sizin bP 
var .. .,_ 

L&.kin ne yapalım inıaııl~I' 
değil, nerede kaldı Erıoell 
Ermeniler içinde uzalı göretl 
lomat bulunsaydı ve aral 
ittifak olıaydı, ne büyük -" 
çük Ermeniatam kaybede~ 
ne de Karsı, Yam .. ve lat.O 

Bari panayırı ~I 
m Uesseselerlllll-

Bu ayın ortalanna doğrU 
lacak olan ltalyanan Bari P' 
yınna 16 Tilrk mllesseıs•~ 
rak edecektir. inhisarlar .. 
Bari panayınna mahsu• 0 

Ozere ıigaralar yaptıraıaft • 
liklSrler g<Sndermiıtir. Pao• f. 
ihracat ofisini, propagaod~ 
besi müdürü Akil BeJ 
edecektir. _...,..._. ~ 

Taksimdeki art'•~; 
dair bir thtll4 ,ıt 

Taksim Emlik tirketUe J -
diye arasında, Taksi111d;,.. ti 
deposu ve helllar yOztıo ~ 

ihtillf çıkmııbr. Şirket b rJ' 
da arsalarla birlikte 111.U dl' I 
satın almıı olduğunu id ' J1j . b•"· mekte, belediye de yeııı de~ 

yeler kanununa g&re 10 • o!"" 
ile civannın belediyeye •1t 
ğunda ısrar etmektedir. 

~",ı 
I!tanbul ikinci icra meaıurllltıı; 
Bir borçtan dolayı 111ab 

parava çevrilmesi mukarret 
ıol, ayna, büfe, garderoP. 
manto veıaire 5.9.932 1 
müıadif pazartesi güoD ,.,t 
itibaren sandal bedett 
ikinci açık arttırma ile ,. fi' 
ğından talip olanların 11 

saatte mahallinde hazır 
maları lüzumu illa olaDlff• 



VAKiT Sayıt.. -

Lisanımız Yuceleşirken 

~er tarafta müsabaka 
Şehriınizin her tarafında 

hareketler 
bugün 

Birer birer çevri
liyor ve Üzerleri 

aranıyor 

Güzelim Türkçe bilirmisiniz 
bir vakitler ne halde idi ? 

Oz -.e t•iz Türkçenin yarı 
turfa, yarı da yasak olduiu sıra
larda ne tuhaf yazılar yazudık. 

Bu tuahaf yazıların en tuhafla· 
rından birini, bir iki ıün sonra ıe· 
ne bu sütunlarda netretmek üzere 
timdi size o çetit yazıların olduk· 
ça acayiplerinden bir kaç nümu· 

Jbralıim bini lsmail ve Aleko veledi 
Panayot nam aabilere çarparak mcr· 
kumları azayı muhtelifelerinden rah· 
nedar etiğintden arabacı merkunı 
(Cımdallı Hasan) bidderdest carıibi 
karakola sevk ve izam ve ifadeai a1u 
vt> teapit edilerek kendi&inin bir me· 
mu~a merbuten ve maalevrak tarafı 
ailyenize ti8yar kılındı,ğını miibeyin 
iıbu rapor bittanzim takdim olum:ıf · 

hararetli 
8- Balkan Tenis turnuvıası 

~-.. IGa , 
:"e llıGb. •por cephesinden ıe-

ı111 hareketler ve faa-
' Ja '•rdar. Y eıilköyde yel· 

7'1-rı, Beykozda maçlar 
rı er, Veli efendide at 

Y•pılacak Fenarbabçe 
'"~bdıda Balkan teniı tur· 
'-.: baılanacaktır. Bunlar 
ttGıı 

1
• Çatalca futbolcularıda 

}'Meki~a~bula gelecekler Ye 
~ ..__ 1 

1Phkhanc sahasında ile-
'l'Qt \il ı 

ar a bir maç yapacak-

var 
hasltvor 

İlQ GütüŞiü Kadın! 
'- 4raen Lüpenin yeni bir maceraaı - 5 S 
-.._ a .At.ti& föpta,,,_. 1~ {Uiu11 : la. 

"-tici Ya onlara mi.ni ola • ı Raul usulcacık yanına yakla9tı 
' • ve: 
~~n .. Sakalın pek hür· - Vay efendim, dedi, doiru· 
~ s._ dokunmıya cesa • ıu o kadar tıklapıuııın ki ~ kal-
<~ler. sın tanımıyacaktım. Tam hır cen • 's.. ~ , __ .. d" .. 1• tilmen onuııun .• Kimsenin na • 

& &aaım uıune ım.. d'kk . . . k . , 
~·~ zarı ı atını celbetmıyece aın ... 
-.uan ölene kadar dö· J ·.. · "nd R l" k , lf 'kkat b k orJore ıçı en, au un en -

~ "rıok~· _dı • . ~, . a ' disile alay ettiiini düıünüyordu. 
\i ~ .,~nını gıyınmııtJ. Fa· Fakat hiçbir ıey belli etmemiye 
' ır muhuara et ba • çalıttı. Raul aordu: 
~ - Kaç kiti ıetirdin? 
~ •erdiii talimata ıöre, - Dört! 
~~İnini ıiyinmitti •. Fa Fakat Jorji;re hakikatte yanı· 
~ irin dardı. Nerede ıae, na yedi adam a1mıftı. 
~ ~~İni veriyordu. Bat· - Onlar da ıenin kadar mu-

\İz brq olmut, yil • vaff akıyetle mi tebdili kıyafet et 
izleri dUJ'Ullonia. tileı; ! 

Zabıta son günlerde artan ci
nayetlerin ve sarhotlukla yapı
lan cerb vak'alarının kıımen ol-
ıun annne geçmek için ıebrin 
her tarafında şüpheli görl\lenler 
çevrilerek üzerlerinde ıillh ta
harriıi yapılmaktadır. Dllnkll 
araıtırmada nzerlerinde bıçak Ye 
ıillh bulunanlar ıunlardır. 

Kazlı çeşmede Mehmet pata 
akaretlerinde 2 numarada oturan 
Hayrinin ınpbeli bir ıekilde do
laıması ıüpbeyi uyandırmıı, çev
rilmiı üzerinde bir bıçak, 64 
defter kaçak cigara klğıdı bu
lunmuştur. 

Edirnekapıda dolatan Fazlı ile 
Huaada bOyllk kıt'ada birer bı
çak Sultan mahallesinde Eaadın 
kahvesinde sakin sabıkalı Hakla 
da bir bıçak ve beı dirhem es
ru, Atik Ali paıada kahYeci 
Cemilin kahve oceğında 10 dir
hem esrAr, Beyoğlunda Rizeli 
fınncı Kadri, mavnacı Cemal, 
makinist Mehmet, sandalcı Ce
mal, kayıkçı Hasanın ye Fatihte 
ııvacı Mehmet, Muhittin, Kum
kapıda ıeyyar sabcı Mehmedin, 
Nifantaıında Tulumbacı aoka· 
tında koltuksu Osmamn, Beyot
lunda dolaıan ikamet~ 
meçhul BilAI, Mevlut Ye RemlOn 
Ozerlerinde birer bıçak, kama 
Ye tabanca bulunmuf, memnu 
olan bu ıillhlar mllsadere .edil
miştir. 

Romanya kadınları 
Romanyadaki kadın birliii, 

TOrk kadın birliğine bir mek
tup göodermiı ve bunda Ro-
manya kadınlığına ıon zaman
larda bazı hukuki hakların ve
rildiği bildirilmiştir. Bu haklar 
arasında kadınlann kocaaının 
müsaadesi olmadan iıte çahı
maları da vardır. 

rek babıolmıyacaktır. Zira bu 
kuşudaki tayların dardllde Ka· 
raca Bey harasma aittir. Binaen
aleyh rakipsiz kuşacak olan bu 
tayların talibine para mukabilin-
de bilet satmak halkın hukuku
na raayetslzlik olur. Uzun çayır 
kuıusundaki glizel Mea'uttur. 
Tayyarla Peau • Raugeninıır aya 
girmesi muhakkıkbr. 

Zabitana mabıus çit kuıuıun
da Leyla ile Zafer kazanma ih· 
timnli en çok olan atlardır. 

Galataaara h 

ne ıöstereyim: 
• • • • • riJftigell müdüriyrti turYazıların bu çetiti revaçta ol-

dll,alM 
Mektebi dlinlzln dlrdüncli. •nıl f'J• duğu zamanların biraz sonlarına 

kirdanından mahtumu dclzleri 144 nu· doğru idi, memur bulunduğum 
maralı Mehmet Nazrrll bendeleri çent 1 kalemde üçüncü ıınıf bir katiplik 
gilndenberu bendehanede mlJnhari· açılm19 ve bu bir tek açığa yüz el
flilmizaç ve esir firtlf bulunduğu el- li kiti kadar imtihanla talip çık· 
hnle Jmktebe devam edemediğinden mıftı. Tabii ben de bu kalabalP 
bu bapla ""1d kuıurunun affı mercu . • • d . . b 

-L-~. f dbn ğrn ıçındeydım. Ne eraınız, u 
vıt mliaun111-r e en kad . 'h 1 . . d . 'h 

yani çocuiun babası mektep ar ıttı a ınm ıçın en ımtı a• 

müdürüne yudıiı bu tezkerede m ben kazanmıyayım mı?. 
-~ı h t ld··x...· irin mekte- - Nasıl mı kazandm?. ...,. unun as a o 0&9.. ~ D' ıu· · A l T 
L _ ı d'i" · '-"ld' ·yor ıyece ımz. n atayım. am o ve re eme 1 iDi Dl ırı • . 

B d L--'-: günlerde Gelibolu zelzelesı olmu.t· 
u • _,.... . "h d b. b Bir lıunıru daderaıw.,e tu, ımtl an a ıze unu menu 

Malıı hali rumudn on 11edlnci pazar verdiler, Gelibolu sallantıamı ya• 
günü baılamlıur aaat Hkh buçuk zın dediler. Arkadqlanm bunu 
radtlelmnde kmnwm cari,,enlzin fa- nasıl yazdılar, bilmiyorum; fakat 
ldrluın.ede aktı nlWlu mukarTer ve ben ıöyle yazdığım için imtihanı 
,,.,,....,,..,,. Wiiintlen .ıatı blraderar kazanmııtnn: 
nelerfıtlıt th lfba eenl.,etl teırif vıt • • • • • yiJzlerce ebnl,,. 11e eJNJJ..11' 
bu wfldl• bUuri oarlld ,,;J.mnil ııe ~eıanl ve mekıdtlp ve dekdldn ani. 
ıiJrur 6up""'1lf111 mitemennadır •· de hak Ue 11eban ve ndinkallbl rlJ. 
fmdbıt. m4d olmak ıuretile mahiv ı>e pnt,an 

Bu da knınm niklhma daYet olduklanndan • • • • Udlı.,, 
tezkerni. _ O zaman bize bir derece terfi 

Alm aize bir üçüncU.ünü: kazandıran bu yazıdan sonra ar-
Erilud Mstırftl NIUnlne tık ben katiplik cihetinden koca 
Marun lcnalnelnfdlr: dairenin içinde parmakla ıösteril-

Bentlelerl toll mllddet lılürnatı de" meie batlanmıftım. 
lnte miıtahdembn b"'1aara vuku· Benim vaktile müteveffa Eıek 
bulan namlıaçlığun haaebUe memuri. gazetesinde bu tarzm en garibi o· 
11eti dhlrem olan ( • • • ) valctgetl ku • 

larak çıkmıı bir yazım vardır ki 
11udu atllca kalemi milbe11Jlizljinden 
telMlltllllM blllers lltftl«ıtı ,..,,,. ,,. matbuat &leminde ilk yazım bu-
,,,,. Der--'• ıılrut Ue ııdlddeU ,,.. dur iıte: 
didedenbnu 6arada ı.tirahal oc ı.. "Bir softanm Kadrköyüne ilanı 
davl ile demgli.ıar olmakta iken bu de qkı,, isimli olan bu yazım diyebi· 
fa bimennelılllkerim Udllabı ııhhat ve lirim ki beni matbuat alemine at• 
Niyet e11ledlğbn tabibi mlidaDilerim 
tarafından ifade ve bel/M kılınmı, i. 
dli.ginden liltf en ve atif den Mıareti 

celUeleri devalr ve akldmında11 birin· 
de lnlaUdl edecek ol1111 Mr nwm.uri,,e
te ücreti malctua Ue nap vıt tayfnlml 
arz ve latirham e11lerim ef ~ndlm ol
bapta .. 

Bu zaYallı da tekaütlütüne se
bep olan hastalıiı ıeçtiii için ev• 
kaftan yeni bir it istiyor. 

Bu da bir zabıta raporu: 
Bugin alnıabat ıaat on iki radde 

rinde catldei Kapan Daldlden ıemti 
Ciball11e dojru ıUr'atle mirur ve u. 
bur etmekte olan ve (Cundallı Ha· 
ıan) nam ıürilcilnün rakip olduğu bl· 
la numaralı yUk arabalı lnhlaan Dil· 
iıan blnaının önline VfDll olduğu a. 
natle orada geıtü olhar etmekte olan 

mıftrr. Gene bu tarzm en nümu• 
neliklerinden olan Te eski bir me
sireyi tarif eden bir yazımı baıta 
da ıöylediiim gibi bir iki güne 
kadar (Vakıt) ta neıredeceiim. 

OSMAN CEMAL 

Fatih sulh icrasından: 
Ali efendi ile SUndDı hanımın 

pyian mutesarrıf oldukları F atib 
Mustafa bey maballeainde pazar 
meydanında ve caddeıinde atik 
S cedit 18 No lu 25378 sahası
ndaki arsa izalei şuyu zımnında 
8 tcırini evvel 932 saat 16 da 
açık artbrma ıuretile satılacağ .. 
odan bil müzayede keyfiyet ika• 
metkibi meçhul bulunan Muma• 
ileyba Silndüı hanıma ilinen · 
t~bliğ olunur. (4004) 

Jorjöre cevap vermedi. Raul latmıf, hem de ıenin ıibi değil... 
etrafına göz gezdirince onun ya • Dikkatle bak!.. 

düımezdi. Kendisine reklam yap• 
mak ve markasını tanıtmak itti • 
yen bir ıampanya müe11eseıi, o · 
alqam için paruız olarak herke· 
ıe ıampanya ikram ediyordu. 
Bin bir elektrik ziyası altında. 
Orta yerde danı 'ediliyor, danı bi 
tince, bütün ıııklar ıönüyor, bir 
projektör kötedeki sahneyi aydın 

lan söylediğini derhal anlamııtı. Polis batmüfettiti daha dik • 
Zira, halk ara11na karıııyonnuı katle balmuya batladı ve mırıl • 
ıibi yapmakla beraber toplu bir dandı: 
vaziyette duran altı veya yedi ki· - Sahi! .. O .. Vay canına, ıer· 
ti, polis ba§müf etti ti kadar ena • ıeri amma da deiitmit ! 
yice giyinmit oldukları halde do· - Ona böyle ruıeleceiini hiç 
laııyorlardı. Bunun üzerine Raul, ümit etmiyordun deiil mi? 
Jorjörenin tam kartııına gelecek - Hayır .. Fakat onu bir ku • 
bir vaziyet aldı. Maksadı, baımü· mar salonunda ıördümdü ıibi ge 
fetti9in, kendisini polislere İfa • liyor .. Doirusu aklımdan bile ıeç 
ret etmesine mini olmaktı. mezdi .. Ne iaim kullanıyor? 

Şimdi artık gazino dolmuı ıi· - Kendisine ıit de sor .. F.akat 
biydi. Raul birdenbire mırıldan • boıuna ıürültü çıkarma Ye acele 
dı: etme .. Giderken rahat rahat ya • 

- itte ... Geldi. kalanın ... Aııl mesele, buraya ne 
- Nerede? yapmıya ıeldiiini ötrenmek • 
- Şu iki kadının arlCasmda, tir. 

bak, gardroba yaklaııyor, boy • Jorjöre ıidip adamlarına iri 
nunda beyaz bir fuli.r var.. Polü ıöıterclillten eonra dönüp 

Jorjöre hayretle bakıyordu: Raulün ywna ıeldi Ye içeri ıa· 
- O değil .. O değil .. Bu iri lona ıirdiler. Bur&11 kumar ıalo-

Pol deiil.. } nu idi. Mualann etrafında öyle 
- Emin ol ki odur •• Ama ıık· kalabalık •W.W. lhe atıl.a yere 

latıyor ve orada yapılan numar&• 
ları göıteriyordu. Bu suretle bir 
danı, bir numara yapılarak, neıe 
ve ahenk daima muhafaza edili • 
yordu. 

Raul ile J orjöre ellerindeki 
programlarla yüzlerini gösterme· 
miye gayret ederek Valtekıi ta • 
raaaut ediyorlardı. Valtelu, kala· 
balığın araıında, iri boyunu göı· 
tennemek için hafif kamburla.ta• 
rak duruyordu. Beı on adım geri 
ıinde iıe, ciYİI polisler vardı. Et • 
rafını ıarmıılardı. 



Sayıla 10 V AKIT 

Dünya güzelini kendi evinde ziyaret 
(0.t taralı 1 inci sayfada) 

Mumafih güzellik kıraliçesİ• 
nln istirahat etmekte olduğu ke • 
limeai hiç de doiru değildir. Çün 
ldl kıraliçenin evi iki gündenberi 
akrabalar, ahbaplar, tanıdıklar, 

- Keriman hanım. Herkes ba 
na soruyor •. Bu .kn dünya güzeli 
oldu. Bu kadar güzel mi diyor .. 
Ben ne söyliyeceğimi !a§ırdım. 

- ... Güzel değil dersiniz. 
Ben de ilave ettim: 

şükranlarımın kabulünü rica e • 
der ve ellerinizden öperim. 

Keriman Hells 

Halis bey telgrafı okuduktan 
sonra Daver Bey "Estağfürullah,, 
dedi. Fakat Keriman Haliı ha • 

yomıutu.m, diye iftihar edebili • 
rım. 

--La. kı d t d ki 1 - O zaman kimse inanmaz .. U;Aaal.&n ve ya n an anı ı a.r a mm gözlerini Daver beye ç.eviı- • 
dolap dolup botabnaktadır. Dünya güzeli, rüzel olduğuna di. Oda bir dakika kadar sessiz • 

Keriman hanım, geldiği gün 
trenden inip de büyük bir heye .. 
can içinde otomobile bindiii za· 
man, tayanı tükran bir kadirti -
naslıkla bana: 

"- Daver bey, hepıi, hepıi 
ıizin sayenizde,, dediği zaman 
duyduğum haz pek büyüktü. Dün
ya aüzeline dedim ki: 

Mı···firlerin ve Kerı'man Halı'ı kani bir !ekilde gülerek ilave el· 1 d k K . b - ik için e aldı. erıman anım 
h k . . ti: 
anımı görme ıçın gelenlerin bu vaziyeti ile Daver beye tük .. 

- .. Eh güzel.. Dersiniz. Kafi miktarı dün akıama kadar birkaç ranlannı gösterdi. 
bini bulmuıtur. değil mi?. 

Kapılar açıkb •• 

Kapı a&maktan bıkıp usanan 
güzelin ev halkı nihayet apartı • 

Hali. bey tekrar aöze baıladı • 
ğı zaman Keriman hanıma gelen 
mektuplardan bahsediyordu. 

Abidin Daver B. ne diyor ? 

Dünya aüzellik kıra.liçeıinin 

Daver beye olan bu tükran hisle
ri kartnında Daver beyin ne dü· 
tündüğünü ıordum. Şimdiye ka
dar yalmz l;>qkalarından müli .. 
kat almıya alıımıt olan gazeteci 
arkada§ımız Daver bey "beyanat,, 
deyince §aşırdı. Ve sonra ıöyle an 
latmıya ba§ladı: 

- Hayır, hel)*İ, hepsi Türkün 
sende tecelli eden blamılı ıüzel • 
)iği aayesinde •. 

• • • 

manın kapısını kamilen açmııla.r 
dır. 

Arblc kadın, erkek, ırenç, ihti
yar, çocuk Halis beye ve yahut 
Muhtiı Sabahattin beye uzaktan 
senelerc:e ene) bir kere selim 

vermlıt olanlar 'misafir olarak gel· 
melrted ir. 

HaHı bey bu vaziyetin müıkü 
.lab kartnmda tanımadıklarını İ· 
çeriye almamak için dün aktam 
kapıyı kapabnıya mecbur kalını§ • 
tır. Fakat rene her dakika zil 
çalmakta ve muhtelif suallerle gü 
zellik kıraliçesi aranmaktadır. 

Eaaaen içeriye ıirmiye m~af
fak olanlar da oturabilmek için 
'diler miıafirin gitmesini belde -
mektedirler. 

Halis bey tanıdığı misafirleri 
büyüle bir nazaketle kabul edi • 
yordu. Beni de Keriman Halit ha 
nmım bulunduğu odaya aldı. Bir 
aün evvel Çat&kadan 1ıtanbula 
kadar ıüren uzun yol arkadaılı • 
imdan M>nra ahbap oldufumua 
Keriman Halis hanım gorunce 
derhal yanıma geldi. Arkaırnda 

lanııu:ıı zemin üzerine beyaz he -
nekli bir bmattan .zarif bir kos
tüm vardı. Elimi ırktı. Bana yer 
söeterdikten M>nra yana yakıla 
anlatmıya hatladı: 

- Aman efendim .. Öyle yo • 
nılmuıum öyle yorulmutum ki .. 
Dün alqa.m kendimi yataia zor 
attım. Delik.iz bir uyku uyumu -
9anı. Bugün neyse kendime ıele· 
bildim. 

Akpm küçük F ahtı kucağı .. 
ma aldım. Aman Fatıı dedim de 
aklıma geldi. Siz hep Fatoı diye 
1"UJ70nunuz. Ama ona biz Fabf 
~ Neyıe, onu ald11D, benim • 

le tlin sece yatmıya nw oldu. 
Eline j.İr ıeftali nrdim. Onu ye.. 
melde uğraırrken uJUdu. F alrat 
tlzerinl örtmeli için hareket edin· 
~ "Annem, a.nııemle yatacaiım,, 
aı,. tattunna:ı mı 7 

Bu anada kapı çalındı. Keri

man Halis lıammm dünya güzeli 
t>lma.mda ilk dellleti yapan mu
harrir A\,idin DaTer ibey geldi. 

Keriman Halis Hanım çok 
memnun Daver beyin elini aıktı. 

~er gösterdi. Kahve emretti. Bu 
esnada Halis bey söze ba§ladı. 
Mtt.abakaya giren güzelleri met
hetti. Bilhassa Romanya aüzeli 
lialdanda dedi ki: 

- Mis Romanya, çok kibar bir 
liıadı. Çok ho§uma gitti. Kendisi
ni otlum Kenana almak için ta -
lip oldum. Müzakere de cereyan 
etti. Fakat henüz müzakeremiz 
bitmedi. Doiruaunu söyliyeyim 
mi? Çok kibar bir kı:ıdır. Dayısı 
ela beıtekirnuı. Hatta (Miı Uni • 
Yer) namına bir de tango beateoo 
W. Hau. ..., aözünii t&mamlar
len dGnya güzeli içeriye ıirmit· 
ti. Da1W bet, dedi ki: 

- Hele bugün aldığımız .. 
- Enfes .• Diyordu. Bir zat bir 

mektup ya.mut- Dört ıayf amn hu 
liıa.aı fu.. Keriman ban1111 ilk ta• 
libe varacağınızı vadetmiftiniz. 
Ben talibim.. Aılarum.. Filin fa
lan .... saydım dört sayfada yüz a· 
det (Aslan) kelimesi var. Ben de 
güldüm. Kızımın (Aslan) olma -
dığını söyledim. Fakat bunlardan 
batka gelen mektupların sayısı 
yok. 

, Danr• 9Uzell, ey khrl .. 

Keriman hanım bir dakika bi
le oturamıyor, misafirlerin kah • 
ve.inin pif ip pitmediğine dikkat 
ediyor. Hele mütemadiyen biri ge 

lip diğeri giden misafirleri kaJ'fı· 
lamak ve teşyi etmek vazifesini 
ihmal etmiyor. 

Bundan sonra ıigara külü ile 
dolan sigara tablalarını temi~li • 
yor. Arada sırada çiçeklere birer 
birer balaycr. Bot vakit bulunca 
F abtı kucaklayıp öpüyor. Ye so
rulan suallere ce?ap veriyor: 

Halis Be~. ne anl~tavor ? 

Halis bey Keriman ·hanım gü
zel olarak ilin edildiği vaklt çok 
büyük bir vatanpe"erlik göster
miıtir. 

Keriman hanımın bulunduğu o 
telin önüne dolan halk o gün aa· 
bahleyin (Dünya güzeli) olarak 
ilin edilen Keriman hanımı gör
mek istiyorlarmıf. 

Bu esnada güzellik komitesi 
reisi Keriman hanıma otelin bal· 
konuna çıkarak halkı ıelamlama
sını teklif etmiı. Fakat Halis bey 
derhal ıu ıözleri söyleımittir: 

- Otelin üzerine muazzam bir 
Türk bayraiı çekilmezae kumı 
balkona çıkmakta mazurdur. 

Derhal kırmızı ipekten büyü)[ 
bir ibayrali yapılıyor ve otelin bü
yük direiine çekildikten sonra 
Türk ı\izeli "Ye dünya laraliç~i 
ortaya çıkıye>r. Halis bey: bu hadi 
seyi tekrar ederken diyor ki: 

- Bunu yapmak benim ıçın 
bir milliyet meıeleaiydi. 

• • • 
Müsabakada güzellerin mayo 

ile hakem heyetinin kartnma çık· 
tığı iıaa edilmifti. Halis hey bu 
huıuıta da dedi ki: 

- Kat'iyyen. Her güzel tehir 
kıyafeti ile müsabakaya dahil ol· 
du. Mayo sözü bile geçme<Ji. Ma· 
amafih bütün iddialara rağmen 
kızım dünya güzeli oldu. Bu hu-
suıta en büyük rolü olanlardan 
birisi de Abidin Daver beydir. 

Kendisine müteıekkiriz. 
Netekim dün gelir gelmez Ke

riman Abidin Daver beye şu tel· 
grafı çekmitti: 

ErenköyUnde Abidin Dayer 
Beyefendlre 

Dünyada hiç 'kimseye nasip ol
mıyan muvaff akıyetimi yegane 
temin eden •İ• olduğunuz için 

- Kerimanm dünya ıüzeli in 
tihabmdan dolayı duyduğum 
hialeri ıoruyonunuz. Tabii her 
Türk gibi büyük bir memnuniyet 
ve iftihar .. Yalnız fazla olarak 
biraz da gurur duydum. Çünkü 
Kerimanı iki aeııedir tatnyor -.e 
müaabakaya girmesi için kendisi
ni mütemadiyen ve ıararla tetvik 
ediyordum. Diyebilirim ki onun 
güzelliğini ilk önce ketfeden be· 
nim. Keriman güzel olduiu kadar 
mahcup Te bilhassa mütevuı bir 
kızdı. Hiçbir zaman kendi güzel
liğine iman etmiş değildir. Hatta, 
bugün bile öyle değil mi? 

Keriman hanımı kışm açılan 
müsabakaya iıtirak ettiremedim. 
Çünkü hasta idi. ikinci müsaba • 
kayı yaptığımız zaman. evveli pe 
derini, sonra da kendisini ikna i
çin pek çok ça.lı§trm. Onun tered .. 
düdü, tevazuu benim bütün nrar• 
lanmdan daha kuTVetli idi. Niba 
yet razı oldu. Nadi Beyin odasın
da hakem heyeti, 25 reyden 22 
sini ona Termek suretile benim 
güzelden, güzellikten anladıiı· 
mı tasdik etmişti. Kerimanın Av
rupada da muvaffak olacafmı 
kuvvetle ümit ediyordum. Kendi· 
sine ve pederine öteki güzellerin 
resimlerini göstererek dünya gü· 
zeli olması ihtimali çok kuvvetli 
olduğunu söylemiştim. 

Spa' daki müsabakanın yapıl· 
dığı gün Cümhuriyette çalıfıyor 

ve neticeyi merakla ıabıranlıkla 
bekliyordum. Nihayet ajamtalri 
arkadaı ve d0ttlar telefon etti • 
ler: 

- Keriman hanımla Alman 
güzeli yalnız kaldılar. Mücadele 
ikisi arasmda cereyan ediyor. O 
zaman tporcu ruhum da galeyana. 
gelmi§, güzellik ıiıüaahakaaı ıö -
zümde bir deniz yarııı "aziyetini 
alnııfb. Baş baıa giden bir ya • 
rıf ... 

Mütabakamn heyecanı ~i o 
liadar ıarmııb ki, bir müddet it 
göremedim. Nihayet telefon çal .. 
dı. 

- T ebril[ ederiz. Keriman Ha· 
nrm dünya güzeli oldu. 

Zafer, evet, Türk kızının, Türk 
güzelliğinin zaferi tahakkuk et .. 
mişti. Harbi umumiden mağlup 

Dünya ıü.zeli kahve fincanla -
nnı alıp dıpn çıkarken kapımn 

zili çalllllfb.. Gene bir çok misa • 
firlerin seldiii muhdkaktı .. Tah 
minim dofru çıktı. Birçok hanım
lar: 

- Ah .• Yanum .• Diye Kerima 
nın boynuna abldılar. Ben de da 
ha fula durmadım. Dünya ıüzc
line Yeda ettim. 

ZEKi CEMAL 

Françols de Bourbo
nun tevkifi 

Maclrit, (A.A) - Zabıta, ıe
çeo fuat hareketinde methaldar 
olmakla munan bulanan aabık 
kral Alfoonn yefeni ihtiyat pi
yade k~ymakamı François de 
Bourbonu tevkif •tmittir. 

Diğer taraftan ikametgihında 
bir sillfı deposu ketfedilmiı bu
lanan dOk de Villena da teYkif 
olunmuıtur. 

M. Venlzelos dolaşiyor 
Atioa, 1 (A.A) - Havas ajan· 

sından : intihabat propagandası 
yapmak üzere devre çı.kmıı 
olan M. Veoizelos, jeneral Edi
pides tarafından kendisine tak· 
dim edilen Florina garnizonu 
zabitanmı ka&al eylemiştir. 

Jeneralin, ordunun gayn meı
ru vesait ile rejimin devrilmesi· 
ne mhaade etmiyeceği husu
sunda bir telmibe cevap nren 
M. Venizeloı, zabitanın hu kabil 
teşebbüsata girişmelerine }Uzum 
kalmayacağım lmit ettiğini say
lemif •e ordu zabitlerinin bOkü
mete ait itleri temin ettiklerini 
g6rmektense, hak6metin vermiş 
oldaia emirleri icra etmelerinin 
memleket içia daha Jaydala ola
cajJm iJIYe eylemiftir. 

HalA terki tesllhat 
HlkAyesl 

Bertin, l (A.A) - F ran1a me
nabilnden alınan malumata g8re 
terki teslihata dair olarak veri
len Alınan •otaaı Frua harici
ye nezaretine tevdi edilmiıtir. 
Notanın tevdi keyfiyeti doğru ol
duğu tahmin ediliyor. 

Bu bapta IÖ& 8Ö,-İye Ali· 
hiyettar bulunan Alman maka· 
mab, bugün bu meseleye ait fik
rini izhar eyliyecektir. 

Klel'de 2 Yunanlı 
tevkif edildi 

çıkan Alman karargahı umumisi- Kiel, 1 (A.A) - Zabıta, Hol· 
nin çalı!hğı binada, Türk kızı bü- tenan bnal methalinl geçen bir 
tün dünyayı yenerek muzaffer ol- Yanan l'apuranda aefine sflvari· 
ınuştu. sini blfSkla tehdit eden iki Y u· 

Söylediğim gibi ben Kerima .. ( nanlı ateıçiyi teYkif eylemiftjr. f 
mn zaferinden hem sevinç, hem I' w - ı i 
iftihar, hem de gurur duydum. 1 Kadın ve dorum haatalıldan 
N 1 d k. . .. ll'k hak 1 MMe& .... ı 1 ası uymam ı, guze ı · ı , Dokt 
kındaki fikir ve telakkilerim, 28 1 HÜ • orN •t 
kiıilik beynelmilel bir hakem he· 1 ıcyı~ a'ı 
yeti tarafından da tasdik edilmit· TOrbe, esiri Hflllıahmer bınası 
ti. Şimdi artık gilzellikten anb • No. 10 Tel. 22622 

Uncu Kolordu satt:,. 
Komisyonu 111111 

k' ki 
Ankara garnizoo~oda ~ 

için dört yüz bin kılo 
birinci nevi un Ankara k 
kumandanlığı satın aJoıa f 
yonu tarafından kapab ı~oı 
ile münakasaya ko~:ioe 
lbalesi 3 EytOl 932 tırı .,at 
sadif cumartesi güoG .. kol 
tedir. Şartnamesi UçlioCU e 
satınalma komisyonunda oı 
tur. Taliplerin muayYell rt 
teklif mektuplarile Ank• t 
kez kumandanlığında .,,a 
sabnalma komiıyoouo• 
caatlan.. (669) (4066) 

ttııırl 
lstanbul dördüncü icra ıne 

dan: rr• Tamamına 12000 1 i · 
met taktir edilen Bo~as Js 
Bilyfik dere seneden 

50
i 

ve kiriko halen Jokant• ~ 
Jarında kain eski 12 "e 

9 
mükerrer 12 ve yeni 26,l ~· 
a~alarla murakkam alt 
klfir Ostleri ahşap i~ ."'e fC 
yağlı boyalı ve elektırık -M .... 
kos tertibatlannı hafi 
hanenin temami açık artıııl 
vaz edilmiş olup l ı. eY~1 
tarihinde prtnamesi dıvaP el 
talik edilerek 6teşrini eff 
tarihine müsadif perşelllbe ~ 
saat 14 den 17 ye kadat · . e 
bul dördüncü icra d~. 
açık artırma ile satılacak 

· Arbrmaya iştirak içiO 
de yedi teminat ahnıt 
rakim Yergiler ile beledif' ' 
mleri Yalof iuaıı iP 

aittir. 1 
icra ve iflls kanunOll~ 

uncu maddesine tevfik•ll 
1 

tapu sicilleriyle sabit •0 
-,. 

ipotekli alacaklılar ile cb~ . 
kadararun ve irtifak hakki 
!erinin bu lıaklanıu ve lı j 

faiz ve muarifa dair ol~ 
alarinı ilin tarihinden . 
20 gBn içinde bildirmelefl 
dır. 1 

Aksi halde baklan taP
0 

Heriyle sabit olmiyaolada' 
bedelinin p•ylaştınlmasıO 
riç kaJU'lar. 

Alikadarlann iıbu 
kanuniye ahkimma rre ~ 
hareket etmeleri ye d•~• ~~ 
malumat almak iıtiye11lerill ~ 
326 dosya numarasiyle ille il_. 
yetimize müracaatlın i1A0('9' 
nur. 

Doktor 

Hafız Ceoı•1 

Dahlll Hastahklar MUtei' 
Cumadan maada her gUn aeıedd' 1' 

.... ıdl' 
aae.t 1,30 d8.ll ıs e Jı:adar lstan.,.. I 
yolunda. 118 numaralı hususi e4"'
dahllt hutalıkJan muayene \'t t 

!l'ele!an: lat&nbul (2.22.398)· 
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lltkaye Medyum 
Nakleden: 

te. 
llıllııııı...._ 

• . . ~thbı i'-a.ı . "h . ', 8 ıun mıtı anına gıre· 
b~nu Çok istiyordu. Fakat 
~ 1!ıa.tıii vardı. Hiçbir §ey 
b~ u. 
~l\bı . 

~'""''- •ene kitapları bir tara· 
~ da.Ylaı ile beraber ev ev 
'~~ 1!ıtşhur bir manyatizma 
~ l'1 ıına. nıütehaaarsı olan da 
~ \'ehb~d~. vazifesini görmü§ 
~ İat'k bu ıtı pek seviyorou. 
~ 1 ha.iden haber almak 
~ ~~ uğrıyanlar, sa:bık üfü
~ ef ile lllanyatizmacı Abdül 
~J.ı. en~iyi evlerine davet e
~~ k!_h ellerini koyup bkır
:-._ hır :m.aaanın tahta aya
~ lerdiği cevabı kah Abdül· 
'-... tfend'ın· ı· ~ .. 1 • h" ). ' • • ın e ını goz erı ı • 
~hin~etı~r getirmez uyuttuğu 
t''J\ilt b? a.gnııda.n çıkan sözleri 
' hır halecanla dinliyerek, o 
~l )'}e~i bilenlere mahsus bir 
~illi e, &~derken, Abdülgafur e 
~ 11 elıne bir beı liralık aı • 
" O~la.rdı. 
~ ıiya.retlerden Vehbinin bir 
Sıt oluyordu. Hatta bir çok. 
.. ~ ' ~nesi, evde başına te • 
~olup derae çalışması için 
~'le 1l'ordu, aaniyen "yüksek 
~ et 'k ~enilen muhite girerek 
~~~~İci patikli kızların 
~lll büyüyen bakıılan 

11,~ da. derin bir memnuniyet 
~C>;dıı. Sonra ve en mühimmi 
~İ•iıı~' dayııı Abdülgafur bey 
l'' .1 daiına yemeğe davet et• 
~ 0ı:: hildiğ için bir hayli ol' Vehbi, istediği kadar·ve 
' hııla.nıadığı §eyleri yiyor • 
t 
~t lUndi, ikmale kalmıı ol· 

~ hç· •ldırmıyarak nC!eli bir 
\ ~~~iı olan Vehbi, eylul 
~,: .. ~a aomurtmıya başlaınıf 
~~in gıdıklıyan ve aıhhat 
\ ~~aır altında bütün yaz 
t... ltı),İf olmasına rağmen im 
··~~ () n ıoğuğu sırtından ge .. 
~ \r~hb·\l iirpertiyordu. 
~di .. ~ a.ksi gibi hiç, amma hiç 
ı.ı.: ~ hir derıten, hendese • 
·~~ le kalmıf tı. Bu muıibet 
~ tih· de, •anki hayatta yarar .. 
~ ı-;dt; lle diye öğretmiye kalkı· 
~·· d~.Marangozlann bile ''ıa· 
1-~ ılcleri ıeyden baıkasım 

\ '?orlardı. 
~ ~· hendeae biliyormuy· 
~ 't~ ı? • Bilmiyordu ve 
~ ~~il~len hiç de i~tihaaı kapa· 
~~ \teh. !fele kollarıooaki kuv· 
~ltıd bı kaç defa bir ma§anm 
~itt• ' falda.maaile beraber his 

() l, 

·~ ~ . .\ı:.t~•İri) Aın, Vehbi, bu endiıele· 
~i e Yemek yemeden yattı. 

~k' hendese kitabını önüne 
\' ~n: 
~ '~ f.f,l'laz ç.oculi, demi~ti, ça· 
~\i"'1 "nedir ıeni mektebe gön 
~~~ek için neler çektim. Bu 

"' ~, ~n~ ! Eğer ikmal im ti • 
~ ~~~ ııp §ehadetname alamaz 
\' ~e dönme •• Daym olacak 
~ ~lla berabe! git.. Git 
~ ~ bltzrdat emi? •• 
~ 1'1, lf :e. IÖylemeyi unutmuf • 
~~t"1. °'l'a. hammm karde§i 
~ ~l t he,ıe arası iyi de • 
l!~lli :;ıurı deralerine çahımı .. 
~ '6 I dutunu kaç defa ken· 
\ '~ e111iı, fakat liracıkları 
~ ~~ ~bdülgafur efendiye 
\~ele ka:bil olamadığı j .. 

~. lardı. Havva hanım , ........ ~ 
~ ~ eli deınemiıler, der· 
-~ çeker, oğlan da da .. 

Vehbi de o üfürülc • 
-_,-.z_ 

tlL....__ v~ ...... bir 
~. . bbauka· 

1ı poliae ver .• A efendim, ha üfü· 
riikçülük yapmıt, ha romatizma 
mı, ne karın ağrısı iae o •• lkiıi de 
kanunen yaaak •• 

O akıam, demittiK, Vehbi ik • 
mal imtihanlan enditeaile yemek 
yemeden yattı. Hem de zeytinyağ· 
Jı barbunya f uulyaaı olduğu hal· 
de. Yahın insanın yatağa girme· 
si ıbaıka, uyunuuı da batka fey • 
dir. Vehbinin dü§ünceden, efkar· 
dan gözüne uyku girmiyordu. Bir· 
sağa dönüyor, bir aola dönüyor, 
bir türlü bu iıin içinden çıkamı • 
yordu. Fakat birdenbire Vehbi ya 
tağmdan fırladı, odanın içinde, 
çıldımııt gibi taklalar atmıY.a ve 
tıpkı Arşimet gibi: 

- Evreka.. Evreka! .. 
Diye bağırmıya haıladı. Onun 

sesine koıan anneıi kapının eıi • 
ğinde baka kalmıı ve: 

- Anne, korkma.. imtihanı 
kazandım .. lmtiham kazandım •• 

Diyerek Vehbi onun boynuna 
atılınca, kadıncağız: 

- Y elitin a dostlar.. Oğlan 
çıldırdı! 

Diye feryadı bumı9tt. Vehbi 
anneaini teskin ederek odasına 
götürdü, ve döndü, hendese kita· 
hını açarak muayyen yerlere ita· 
retler koymıya bqladı. 

Vehbinin planı gayet baaitti. 
Dayısı Abdülgafur bey, ikmal im· 
tihanına kendiıile gelecek, hür • 
metli bir adam olduğu için, onun 
amıfına girerek yeğeninin imtiha· 
nında hazır bulunmuma kimse 
sesini çıkaramıyacaktı. 

Daho. eneld~ Abdülgafur B. 
manyatizma tecrübelerinde ıyap .. 
tığı gibi Vehbiyi uyutacak, ıoma 
da, ona sualler soruldukça, hen • 
dese kitabından o suallerin cevap 
lannı bularak içinden okuyacak, 
Vehbiye telkin edecek, o da imti· 
hanını bülbül gibi verecekti. Fa • 
kat .• Fakat Abdülgafur bey buna 
razı olacak mıydı? .. V ehbl bunun 
da kolayını buldu. Abdülgafur e· 
fendinin bir merakı vardı. Bıyık· 
larına kozmatik sürüp ıivrilenme 
ıini pek severdi. Vehbi ona, ala 
nev'inden gidip bir kozmatik al· 
dı. Bu kozmatik yeni çıkmıt ve 
f evkalide hassaları hakkında 
müthit reklam yapılan bir marka 
idi. 

Abdülgafur elendi, Vehbinin 
hediyeaini görünce dayanamadı. 
''Küllil dahilün yenfa,, kavli celi· 
H mucibince teklifini kabul etti. 
Hem de ne de olsa bu çocuk kar• 
deıinin çocuğu idi ve itine yan • 
yordu. 

Abdülgafur efendi, imtihan ıa 
lonunda, boş sıralardan birisine 
oturmuştu. Mektep kapısmın önü 
ne geldikleri zaman Abdülga • 
fur efendi, Vehbiyi manyatizma 
etmiıti. Vehbi gözleri bir noktaya 
münceli, manyatizma halinde ma 
kim. gibi yürüyerek içeri ıirmit, 
ayni gayri tabii hal.ile tahta ba • 
şma geçmiıti. MümeYY,izlcrden 
birisi sordu: 

- Bir müsellesin meıaliai aat· 
biyesi nasıl ölçülür? 

Abdülgafur efendi (İerlial otur 
duğu yerden kitabın ıayıfalarmı 
karrıtımnya ba.şladr. Vehbi susu• 
yordu. Mümeyyiz sualini tekrar e 
dince, Abdülgafur efendi için • 
den: 

- Acaba nerede bulamıyo • 
rum •• 

Diye dütündü. Vehbi C:le, Jienai 
aini manyatizma etmiı olan dayı• 
11nın dütündüklerini aynen tek • 
rar etti: 

- Acaba nerede, hulamJJO • 
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20 Uret 219- 1 Zolotl H-

20 f, Belçik.& 118-
1 P.mgö 32-

20 Ley t5-
20 Drahm! 28-

20 D1Da.r 10-20 lsvtÇTe 624-
ı Çervoneç 

20 Leva u- 1 Altm 923-
1 Florin 85- ı Mecidiye 84-

20 Kuron Çek 124- l Banknot 237-

Çek flatları (kep. sa. 16) 

Parta l!.06 Prnğ 15.95 
Londra 730.- Viyana M475 
New York 0.4151 ltadrft s 8637 
JıılllA.no 9.22- Be?Un l.9S90 
Brllkael 3.4085 Varıova c 4.2320 
Atin& 15.64 Pe§te 8.7884 
Cenevre ~'550 Bükrq 81.2%6 
Sofya 66.52 Eelgrat ~.-
.Amsterdam ı.1150 M:oskova 

1 
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Esham 

to Bankam 9,20 Terk~ 28-
.Ana.do!u 19- Çimento Ar • 9,45 

Rej! 430 tl'nyon Dey. t190 
Şlr. Heyrlye 1450 Şark ~1· 250 

Tramvay 4550 ttnıya ~-
U. Sigorta ıı2 Şark .... eeu 95-
nomontı 21.75 Telefon ısss 

istikrazlar Tahvlller 

!.at. dahllt 96,25 Elektrik 
Şark D.yolla.rı 4,10 Tramvay • 97 

D.M'.uvahhide 58,- Tünel 1850 
Gümr11kler 510 Rıhtım 1825 
Sayd1 mah1 425 ~dolu 1 31.80 

Bağdat 450 .Anadolu 11 Sl.80 

A.ekertye A.. Jı[ümes!ill 32.55 

iş arıyorum 
Fransızca ve muhasebeye vakıf 

ciddl bir genç kız vazife arıyor. lst. 
P. K. 46 N. B. adresine yaıılmasL. 

nım •• 
Mümeyyiz hayretle çocuğun yü 

zilne baktı: 
- Neyi bulamıyorsun yav • 

rum? 
Fakat tam bu esnada Abdül • 

rafur efendi sualin cevabını bul· 
mut ve: .r.• . q 

• ~rtı • 
_,..Oh buldum •• 
Diye düıününce Vehbi de tek· 

ral' etmiıti: 
- Oh buldum. 
Mümeyyiz: 
- O halde, dedi, alsyle !.. 
'.Abdülgafur ve Vehbi cevap 

verdiler: 
- Kaidesinin irtifaı ile h&.sıb 

zarbmm nıafını almak auretile .• 
V ehbinin garip tavır lan mü • 

meyyizlerin nazarı dikkatini cel • 
bettiği için kendisine bir çok su
aller sodmıya başladılaı'. Çocuk 
dayıaırun cevaplan bulmak için 
sa.rfettiği bir zamana müsavi te • 
reddütlerle bülbül gibi cevaplar 
veriyordu. Fakat Abdülgafur efen 
di, hem ıuallerin hem de eıcağm 
teairile boram boram terlemiye 
baılamıftı. Mülehham vücudu, o 
gün için giymiı olduğu siyah el
bisesinin içinde ıanki eriyor, ter, 
ıakaklarmdan sızıyordu. Bir ara· 
lık, :V ehbinin yeni bir markadır 
diye almıı olduğu ve Abdülıafur 
efendinin de dik dursun diye hı .. 
yıklarına bolca sürdüğü kozmatik 
de erimiye ve kerih bir surette 
kokmıya baıladı. Bu, tahammül 
edilmez bir koku idi. Tam bu ea 
nada, bir mümeyyiz, sordu: 

- Bir müsellesi mütesaviyyün 
ıakeyn mütevaziül adla neye der
ler? 

Vehbi, bir müddet ıuatuktan 
sonra cevap verdi: 

- Leı gibi kokan bir xozma· 
tile. 

Zira, o esnada '.Abdülgafur e .. 
fendi artık kitabı kapamıt ve bil· 
Jiik bir hiddetle böyle diltünmüı· 
tfL 

TA K v 1 M 
Cum• Cumartesi 

2 Eyi Dl 3 EylUI 
1 Cema.evvel 2 Cema.evvel 
Gün dotufu l,!8 S,29 

Glln batıp 18,41 ıtt,S9 

S&bah D&ma.zl 4,30 4.31 
Öğle na.mazı 12,13 !2,tS 
tıdndt umazı 16.54 IS,53 
A.k§a.m n&ma.zı 18,41 18.39 
Yata namazı !0,13 20,16 
1maak •.•ı !,43 
Yılm g~en } '36 !37 

ıtınJeri 

Yılm kalan } ın 128 
g11nlert 

HA.VA. - DUn sıcaklık azamı 29, M· 
garı 20 derece olarak tespit edllml§tfr. Bu 
gün r(lzglr mUtehavvll esecek, bal"& ekliert
yeUe nçık ol&c&ktır. 

1 RADYO 
BugDn 

!STA.?lı"'BUL-18den19 a kadar gara.mofon 
19,80 dan 20,80 kada.r Bedi& Rıza Han.mı. 

Cennet Hanmılarm istiraldle eaz, 20,SO daı:ı 
21 e kıı.dar &l'l'JnOfonla opera, 21 den 22 ye 
kada.r tncl B&ıınn ve Ballda Hammle.r.n 1§· 
Urald.le ea.:, 22 den 2%,tO a kadar tango. 

V!YA."'iA. (ts17,2 m.) - 12,SO ko!lSer -
13,40 plA.Jıt - 14,10 plAlc - 17,20 kon.ser -
21,15 een.tonf- 23,10 Çalyaplr- 23,30 daM. 
BÜKREŞ (39,,2 m.) - 13 pl&.k - 1' pllk 

- 1! konser - 19,10 konaer - 20,40 pl!k 
- 21 konaer - 21,45 tıUt aolo - 22,lts pl· 
yano konaerl. 

ROMA ("1,2 m.) -18.80 pWt-H mu· 
slk1 - 1~,30 konaer - 21,10 plAk - 21.4.5 
kon.9er - 23 muslkı - 24 daıı.t. 
BUDA.PEŞTE (!560,15 m.) - 10,115 konser 

- 13,:S Çıgan orkeatruı - 18,U konser -
18,30 pWt - 20,30 koı:ıaer - 21,10 koııaer, 
Çıganmuatldat. 

OSLO (lOn,4. m.) - 19,30 alı:Bafon -
21 orkNtr& komerl - 22,15 koro - 23,lts 
bar. 

MOSKOVA (1304. m.) - 18 ed.ebt - 1l5 
ıs mus1Jd -18,80 mualld - 17,10 mu.alldı-
18,10 mualld - 19,10 musild. 
VAR.ŞOVA (1'11 m.) - 1U5 pl!k -

14,35 plAk - 18,10 pWı: - ıs ma.ndoUn 
kon.seri - 19,20 dans - 21 ııento?lllt konser 
- 22,10 koruıer - 23 daııs. 

KON1GVO'STJCRHA VZEN (1889 m.) -

T jlmıı.utuc - 7.115 mu.iki - ıa kon.eer -
lts komer - 22,lts MllfODIJI: kODMr - 24 
dam. 
PAR.İS (1725 m.) - 20 mu.sDı:! - 21 mu

Nhabe - 21,80 haber - 21, '° mualı.abe -
2U:S konııer - 22,30 musikL 

İstanbul 8 inci İcra Memurluğund1ın: 
Dosya No: 30· 7334 

Bir deynin temini istifası ZJm-: 
nında tahb hacze alınan jılemeli 
yağhkçı eşyası Çarıuyukebirde 
Terzibaıı sokağında 7, 8, 9 nu· 
maralarda 5-9·932 tarihine mil· 
dif pa:ıarteai gDnn saat 12 den 
on dörde kadar satılacağından 
talip olanlınn mahallinde hazır 
bulunacak memuruna mllracaat· 
ları ilin olunur. (3999) 

İstanbul flçüneü icra memurluğundan: 
Bir borcun temini için mahcuz 

ve paraya çevrilmesine karar ve
rilmiş olan bilfe ve halı ve saire 
8 Eylül 1932 tarihinde saat 9 dan 
10,30 a kıdar Şjılide, "Kamer,, 
apartımanında birinci açık arttır· 
ma ile satılacaktır • 

Taliplerin mahallinde memuru· 
na mDracaatlan ilin olunur. (4006) 

... ~ -, 
Sayıfa 11 

"LYSOL,, 
Müstahzannın başlıca e,;safı: Mikrop· 
lan imha için mükemme~ muzadı tıı· 
affün için .kuvvetli, kokulan izale fçfn 
müessir ve birinci derecede antiseptik 

bir mayi olmasıdır. 

~ .. lysoJ,,1 

AllOUE DEPOSU' 

Hımburg'ta SCHUELKE & 
MAYR A. G.tarafından imal edilmiştir 
Umumt acen?alan: lsata.n· 
bulda S. Jacocl mabtumlırı. 
Aşağı cins taklitlerinden 

snkınmah ve unvanı ticari· r.--:::ıır ..... ~ 
mizle alAmeti farikamızla n==~· 
h~mil olmıyan müroasil 
müstahzarları cddermelidlr. lmiiiiiiiiil 

.ftlehnıet Balcı Kardeşleri 
Türk Ticaret Anonim Şirketinden: 

Görülen lüzuma binaen heyeti omu· 
mil enin suretl fevkalMedc içtimaa da· 
vcd Meclisi idarenin 30 Ağustos 98ı 
tarihli celsesinde karargir olmuş olduğun• 
dan S Teşrinievel 932 tarihine milıadif 

Pazartesi günü saat 14 buçukta Şirketin' 
Saltan Hamamında ktin merkez Ticaret• 
hanesinde hissedaran heyeti umumiye!! 
sureti fevka!Adede içtima edeceği cihetle, 
hissedaranın yeYml mezkürda bızır bu· 
Junmalan ve nizamname! d!hllinln 27 
inci maddesi mucibince içtima günlino 
takaddilm eden on giin zarfında mevcut 
hisse senetlerini şirketin merkeı vc:mt
sinde tevdi ile dUbu\iyo "arakalaruu al- ' 
malan ilAn olunur. 

Ruznamei müzakerat ı 
l - Şirketin fesih ve tasfiyesi hak· 

kında Meclisi Idare raporunun kıraati!• 
müzakerat icrası Te bu bapta bit karar 
ittihazı. 

2 - Tısfiye karargtr olduğu takdir
de bu tarihine iıadar cereyan eden uıua· 
melAttan dolayı heyeti idarenin füra511 

tasfiye memurlıı.nnm intihabı. ~eJAhiyet· 
]erinin tayini ,.e ücretlerinin tespiti. 

S - Mura~ıp raporunun kıraati ve 
yeni tasfiye muraioplerinin intihabile üc
retlerinin tespiti. 

Istanbnl ikinci icra memurluğundan ı 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

açık arthrma suretile sabşı mu• 
karrer (8400) liralık gayri mu· 
badil bonoları 7.9.932 tarihine 
müsadif Çarşamba günli saat 
9 .. 12 arasında lstanbul Esham 
ve Tahvilat borsasında ıablaca• 
ğından talip olanlann mahallinde 
bulunacak memuruna mliracaat. 
etmeleri ilin olunur. (3987) 

~~--------------------' 
1stınbul ikind icra memurlutundm: 

Bir alacağın temini için mah• 
cuz ve paraya çevrilmesi muka• 
rrer manafutura emvali 6 eylill 
932 tarihine müsadif ıalt gtınll 
saat 10 ila 11 de lstanbulda 
sultan hamamında 46 Nu·lu ma• 
ğasıza derununda bilmüzayide sa• 
blacağından talip olanlarm mez• 
kur gün ve saatta mahallindo 
hazır bulunacak memuruna mil• 
racaaUarı ilan olunur. (3986) 

Eczacılar, Ecza Ticarethaneleri, Ecza Komia• 
yonculan ile Tıbbi Alat ve Edevat 

tüccarlarının nazarı dikkatine 
Sıhhat ve içtimai MuaYenet Vekiletinden: ,. 
13213 numaralı kararname mucibince bu kararnameye merbut. 

F. listesi muhteviyatı olan blltün kimyevi maddeler, tıbbi mlls· 
tabzarlar ve tıbbt allt ve edevat Sıhhat ve içtimai Mua•enet 
Veklletinin mOsaadesiyle ithal olunabilecektir. Evvelce E. liıte• 
sine dahil olarak serbestçe ithali mümkün olan kimyevi madde· 
Jer için alakadarlar mezk6r kararnamenin birinci maddesinde 
zikredilen komisyona mDracaatla sipatiş vukuunu ispat ederek 
Eylfıl zarfında bunları memlekete ithal edebilirler. Evvelce Ve• 
kilete müracaatla evvelki F. listesinde yazılı tıbbi müstahzarlar 
için ıipariş müsaadesi alıomıı olduğu takdirde bunlarında ithaline 
mOuade olunacaktır. Bundan böyle F. listesine dahil bütün mad· 
deler için Iİpariften enet orijinal fatura ve iki sureti bir istidaya 
raptedilerek Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletine müracaat 
edilmelidir. Her ayın yirmisinde o zamana kadar yapılmış müra• 
caatlar tetkik edilerek kararname mucibince tayin edilmiı olan 
hudut dahilinde ithallta müsaade edileceği ve binaenaleyh mO. 
racaatlann ayın yirmisinden evvel Vekilette bulunmak üzere ya• 
pılm111 lbumu ilb olunur. (4465) 
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Yelkenci •e Sadıkzade 
Müttehit Vapurları 

1 Eylülden itibaren Karadeniz hattına her hafta 

Pazar, Salı, Perşembe 
Günleri olarak üç posta yapılacaktır. 

t Eyltilden itibaren on beş gün zarfında 
hareket edecek vapurlar: 

ı EylOl J erşembe Dumlupınar 11 Eylül pazar Sakarya 
4 ., Pazar . frzurum 13 ~alı Samsun 
6 .. Salı inönü " ... 
s ,, Perşembe Vatan 15 " perşembe [ uın'u ınar 

p AZAR ve SALI 
Postaları 

PERŞEMBE 
Postaları 

BIZEye BOPEye 
kadar giderler. 

F a«la tafsilat için Sirkecide Y dkenci Hanında Yelkenci vapur
lara acentalığına Telefon 21515 veya Sirkecide Meymenet 

Har.ında Sadık Zade acentalığına Telefon 22134 

••••••ı••• Müracaat edilmesi e:z:.r.:B'iililBIDIBmRdl"' 

Maarif Vekale inden: 
Ankara'da Gazi Terbiye Enstitüsünde Leyli bir Lise açılmış· 

tır. Bu Lisenin şimdilik yalnız birinci ve ikir.ci devre 1 inci smıf
lan :ıçılacaktır. Ev\ e!ce namzet deftuine isimlerini kaydettirmiş 
olanfarla yeniden kaydedilece1derin Ey! ulün birinden itibaren 
mektebe muracaalları. ('1471) 

lstanbul Yükse ktisat 
Ve Ticaret Mektebi Müdürıüğünden: 

1- Kayıt ve kabul muamelesi 1 Ey'ul 932 de başlıyacak ve 
25 Eylul akşamına kadar devam edecektir. 

2- Kayıt için cumartesi, pazartesi, perşembe günleri sabah· 
ları s.:ıat ondan al>~c:mları saat on yedi} e kadar mektep nıüd\;1-
lüğüne meracact o'.unacaktır. 

3- Mektebin (Yü! sek iktisat ve Ticaret kısır:ına) 
A- Baka!crya imt'hanlarına tabi tam devreli lise mezunlarile 

bu derecece olduğu bülu;r.etce musaddak ve baka 'oryaya tabi 
Ecnebi liselerinden şahadetnameleri olanlar. 

B- Darülfünun fakültelerinden ve Yüksek mektep!erden me
zun olanlar ile bu mekteplerden naklen gelecek o!anlar. Naklen 
geleceklerin evvelce girdikleri mekteplere her halde lise mezunu 
o!arak kaydedilmiş olmaları şarttır. 

t>- Eu kısma . muadil ecnebi yüksek ticarel mel<lepleri me
zunlarile rııüdav:mlerinden mukabil devrelere nalden alınacakların 
Türkçeden imtihan vermeleri meşrüttur. 

'1- Mektebin (Ticaret Lisesi Kısmına) bakaloryaya h bi orta 
mektep mezunları almacaktır. Eu kısma gireceklerin yaşları on 
beşten aşağı ve yirmi birden yukara olmıyacaktır. 

5- Mektebin (Küçük Ticaret Kısmına) ilk mekte-pler mezun
larile orta mekteplerin birinci, ikinci, ilçüncü sınıflarından tas· 
dikoame ile gelecek olanlar. Bunların yaşlan da on üçten aşağı 
ve on sekizden yukarı olmıy~caktır. 

6- Mektep nihari ve meccani o!up tedrisat öğleye kadardır. 
7- Kayıt ve kabul için aşağıdaki vesaikin müdiriyete hitaben 

yazılacak bir istidanameye raptı icabeder. 
Vesaik: 1· Mektep şehadetname veya tasdiknamesi. 2- Sıhhat 

ve aŞt taporları. 3- Hükumetçe musaddak hüsnübal varakası. 
4- Hüviyet cüzdanı. 5- Üç kıt'a fotoğraf. (4214) 

TÜRKİYE i 

Fatih sulh icra memurluğundan: 
Ali efendi ile Sündüs hanımın 

şayiao mutasarrıf oldukları ha
nede Mustafa bey mahallesinde 
pazar meydanında ve caddesin
de Atik (5) cedit (18) No. lu 
578 sahasında içinde bir kuyuyu 
havi arsa izalei şuyu zımnında 
8· Teşrinievvel· 932 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 16 da 
açık arttırma suretile Fatih sulh 
icrasında satılacağından mezkur 
arsanın muhammen kıymeti 1524 
liradır. Müseccel ve gayri mü
seccel hak sahiplerinin tarihi 
ılandan itibaren (20) gün zar
fında icraya müracaatla hakla
rını tesbit ettirmelerini gayri 
müseccel hak sahiplerinin pay
laşmadan hariç tutulacal<lır. 

Bunda Yüzde iki buçuk rusu
mu tellaliye müşteriye aittir be
deli müzayede~i müşteri ihale
den itibaren beş gün zarfında 
tesviyeye mecburdur. Aksi tak
dirde ihale feshedilecektir. Ve 
farkı müzayede zarar ve ziyan 
kendisinden alınacaktır. Talip 
o?anlar yevmü mezl<ücde Yüzde 
on nisbetinde pey akçesini ala
rak müracaatları ilan olunur. 

(4004) 
ıw e• , •• , ... 

SEYRiSEFAIN 
i\lcrL:ezl idaresi ı;aıııta lı;opriıhaşı B 2C..~3 

Şulıe ;\, Sirkeci ı\lühürıfar 1,ad • 1 lnn 221i411 

idareye lüzumu o.an be~ bin 
tane havlunun mtinalcasas ı iem· 
c!.t ecli!miştir. lba!esi 5 Ey:uı 

932 tarihinde yap1lacaktır. 

T eminat 0o 15 tir. 4548 
.Eiimt'!J:SD2amzJ~•ımıs;ı~-
·········································· ······~·· ·· ·· ··· .. .......................................................... . .. ... 

~=====~ Kız ve Erkek· L6yll ve Nehari 

istlklil Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını ha\1tdlt• · 

BUtUn Sınıfları mevcuttur. 

Kayıt muamelesine başlanmıştıt;9 , 
Cumartesi, Pazartesi, Çar,amba gUnleri saat 10 d9 " 

kadar mUracaat olunablllr. dB 
Şebzadebaşı Polis merkezi arkasılJ 

~========• Telefon 22534 ~ 
lstanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları 

Kıymeti mubammenesi 
Lira K. 
130 50 d' e\\llPr 

Tamamı 130 arşın 50 santim terbiinde bulunan E ırn tıl 
sında Hacı n:uhittin mahallesinde Lökürıcüler caddesinde :od-
104 ve ced:t 144 No. h hane arsasının tamamı yirmi gün rtesı 
detle lhÜzayedeye konmuştur. ihalesi Ey?fılün 12 inci paıffkj 
günü saat on beştedir: Taliplerin pey akçelerile ber

1
aber ./ 

müdiriyeti Mahliilit kalemine müracaatları. ~~~ 

1 Jstanbul Belediyesi ilanları/ 

Mektep inşası 0•ır 
Yalova kazasına tabi Çınarcık ve Kılınç köylerinde jpşalf!lıır 

nacak ilk mektep binalan kapalı zarfla münakasaya k000 oıe' 
tur. Talip olanlar şartname almak ve keşif evrakını gör~~k ~-~ 
re her gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, ınull .

5
be' 

girmek için de teklif olunacak bedelin yüzde yedi buçuğu ~.9~ 
tinde temin;ıt makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 5· c••t 
pazartesi güoii saat on beşe kadar daimi encümene fllura 
etme!idir:er. (4104) 

ı. shl" 
Eminönü Belediye Müdiriyetinden: Seliır.paşa temizli~ teb' 

ambarında mevcut olup istimale gayri salih elbise ve saire tJr 
hir masrafı alıcıya ait olmak üzere açık müzayede usulile 

511
5,b 

ğa çıkarıldığından almağa talip olanların Eylfılün AttıoC~54~ 
g ürıü saat on l::eşte daire encümenine gelmeleri ilan o!unur. ( ·~ 

Yeniden açılacak kasap dükkanlarının kapı ile rnefruk ~ıt 
mahalleri ve dahilinden üzerindeki odalara çıkılacak l<aP15~54Z) luomıyacaktır. Alakadaranın malumu olmak üzere ilan olunur.( de' 

ii Üroloğ i~ 
ii Or. Hakkı Rüştü :iı' 
ii l rl rar ve Tenasi!l yoll~n birin· :: 

Adalar Belediyesinden: büyükada'da Panaiya kilisesi öoUOİ~Iİ 
ki araba meydanlığının tevsii dolayısile 20 Temmuz 327 t'\et 
musaddak istıkamet haritası tadilen tastik olunacağından ıııe'ısı~t 
meydanla a:akadar olan küçük karakol sokağında 1, 3 P 111'~1 
sokağında 48, 46, 42, 44 emtak ve Mehmetçik sokağında 0,o 
harita No. lu emlak sahiplerinden adresleri bulunaınadığ•0 ~ 
dolayı tebligat ifasına imkan olmayanların tarihi neşrinde0 10( 
beş güne kadar haritayı görmek ve bir itirazları varsa der~·· 
yan e\mek üzere Adalar belediyesine muracaatlan teblig '°11 

.. .. 
ii ci sınıf mütehassısı 11P ARiS,, g 
j: den Dıp !ome ~i 
:!t.;t:kl:\l Cadde5i Yıldız apartıman No :>22:: 
1: ......................................................... :: . .......................................................... . 
r ra' 
Dı·. Aristidi 

ı\1 ua~ enehanesl : 
Emlnönil. Eminönü han 3 üncü kat ·o. 8 

Zayi 
Üsküdar - Köprü 6 vapurunda 

içinde bit rapor ve l 5 lira bu!u· 
nan cüzdanımı zayi ettim. Bulan 
aşağıd:ıki adrese getirdiğ i tak
dirde 15 .ira lc~ndısine verile
cektir. Aksi takdirde raporun 
hükmü yoktur. 4005 Üsküdar 
imrabur (138) 

'VAKiT 
Gündelik Siyasi Gv.ete 

İstanbul Ankara Caddesi, VAKIT yurdu 

Telefon Numaralar1 
Yazı işleri telefonu: 2lSi9 

• dare telefonu : 2·1S70 

.._.. 
Telgraf adresi: İstanbul - VAKIT 

Posta kutusu No. 46 
.._.. 

Abone bedeller• : 
Türldye 

Senellk 1400 

6 aylık 750 

3 aylık 400 

ı aylık 150 
._. 

ilan Ucretlerl : 

Ecnebi 

2700 Kr. 

1450 .. 
800 .. 

.. 

Resmi i!A.nlann bir satm 10 Kuruş 

Ticari llA.nlarm bir satırı 12,5 

Ticart ilA.nlann bir santim1 25 " --KUçUk iUlnlar : 
Bir defası 30 iki defası 50 üç defası 65 

dört defası 75 ve on dc!ası 100 kuruştur 

Uç aylık iltln verenlerin bir defası mecca
nendir. Dört ımtırı geçen ilA.nlarm fıı.zla 

satırları beş kuru§tan hesap edilir. 

"" J YAKIT MATBAASI - İ::3TANBUL 

SAHİBi: MEHMET ASIM 
Umwnl Ne;riyat MUdUrU: FlK.RJ:."'T A.DlL 

mına k'\im olmak üzere ilan o lunur. (4544) 
Belediye Şubelerinde münhal tabsildarlıklara orta JJJelc~:ı 

mezunu olmak şartile talip olanların Eylulün 10 uncu güoii .. ~jtİ' 
2 de imtibanları icra edileceğinden taliplerin hesap i41leri JJJU 
yetine müracaatları ilan olunur. (4501) ~· 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünd8~' 
Diyarıbeki r Kimyahanemiz için nevi ve miktarları koınisY::ıı 

muzda mevcut listede muharrer olan eczayi kimyeviye paz~~ et' 
satın alınacaktır. Talip!erin ·mezkur liste muhteviyatını tetkı 

1 
rıııl 

tikten sonra· pa2arlığa iştirak etmek üzere /. 7,5 teminat ~O' 
hamilen (8 9-932) perşembe günü saat 141·2 da Galatada 
baysa komisyonuna müracaatları. (4335) ___/ -- --
Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü , 

MüdürlüğündeJI• 
Kilosu 
75 000 Arpa 
60,000 Saman Pendik Bakteriyolojihnnei baytari 
10,000 Ot 
Kılosu 

lOO,COO - 120 OOO Arpa Pendik Serom Darülistihzar'I ... 
150,000 - 200,000 Saman ·bt''' 

Pendik Bakteriyolojihanei baytari ve Serom Darüli5tl sBY' 
hayvanatının senelik yem ihtiyacı kapalı ı.arf usulile mün3 k

9 
ib•' 

konularak 28·8-932 tarihine müsadif Pazar günü saat 14 te ıı '13 

lesi ilan o'unan yukarda mikdarları gösteriJen arpa, saıı>' g•Iİ 
otun yevmi ihalede gelen taliplerin vermiş oldukları fjatl~~ 591t 

görülmüş olmakla 4 Ey.fil 932 tarihine müsadif Pazar g~ııu rııı>ci• 
on üç buçukta yeniden pazarlık suretile ve şartnameler• bet 
hince mübayaa edileceğinden şartnameleri görmek istiyenle~teP' 
gün Fındıklı'da Güzel San1atlar Akademisinde Yüksek J\~e ye"' 
ler MuJasebeciliğine ve pazarlığa iştira .< etmek isteyenler•~ .,,o
mi ve saati mezkurda mez\ür Muhasebecilikte müt~eşekkl 
bayaat komisyonun'! müracaat eylemeleri. (4533) ır1' 

d~ı·' 
Devlet Matba3s1 Müdürlüğün ~,. 

llkmektep liitap Jistcsioe dahil olup henüz fiatı te~ :it :oer 
memiş bulunan eserlerin birer nüshasının fiat ta1<diri ıçıo 3 6f 
lif veya bayileri tarafından matbaa müdiriyetine tevd ii ve liste>' 
lf.ıl 932 akşamına kadar fiatı tesbit edilmiyen kitap 1 aı 111 

0 ( 

kooulmıyacağı alikadarama malumu olmak üzere ılall 
nur. (4487) 


