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Güzel haberler Başvekil şehrimizde 
············································ 

unun en güzel haberlerini 
iki gün lstanbula gelmit olan 
t paıa hazretlerile Mustafa 

ülhalik bey getirmi,tir. Baş -

Türkiye ile 
Fransa 

j Alman ya da ~'!:.?..'!!.1:!:.~~.1:!::!.ı:.~.;{.~!.!.'!. .. 
Pek mühim Geçensenebugunlerpal-

Hadiseler tolar ve sobalar hazırdı! il paşa arkada,larımıza ,ark 
cenup vilayetlerinde yaptığı 

ikat neticesini hulasa ederek: 
ttuğumuz yolun isabetine 
ıeyahatten sonra bir kere da • 

F f ... ransız se ırmın 
ve Paris sefirimi-
zin mülikatlan 

Berlin, 11 ( Hususi ) - F or-
verts gazetesini- . Hohenzolru~ 

hanedanının hu
kümdarlığa ge· 

1 •'°' tirilmeıi için sar
fı mesai edil-

~~~~~~-··~~~~~~-

Dün hararet derecesi 32 ye kadar çıkb. 
Fatin Beye göre havalar değişecek 

kani oldum.,, demiş, maliye 
ili de: "Bu sene varidat nok
ından ..sıkıntımız olmıyacak • 

Evvelki gün ıebrimize gelen 
Başvekil ismet Paşa Hz. dün 

' mekte olduğuna 
dair yaptığı if· 
şaat, hükumet 
tarafından neş
redilen kısa bir 
teb (iğde musan
na olarak tavsif 
edilnıişti. 

• Bütçede yapılmış olan tah • 
leri bulacağız. Bundan başka 

öğleden sonra 
---- Heybeli adadan 

1 kalemlerde tasarruf bile ede
•riz. D~vi~ vaziyeti de çok İyi· l 

denıı§hr. .,, 
Eaasen memleketin idaresi nok 

dan takip ve tatbik edilmek
lan umumi siyasetin iıabetin· 

bizim hiç şüphemiz yoktu. An-

bu husustaki kanaatimizin 
rudan doğruya bizzat hükU • 
reisimiz tarafından yapılan 

tetkik seyahati neticesinde te- ı 
"'t etmit olmasında ayrı bir 

et ve ehemmiyet vardır. O • 
için bu noktayı memnuniyet
ydetmek lazımdır. 

aliye vekili Mustafa Abdül -
ik Beyin varidat tahsilatı hak
da verdiği tatminkar söze ge • 

, bunun ehemmiyeti de bü • 

ür. Çünkü bundan bet ay ev
t.oo- 1.11.uçeaı nazırıandıgı za· 
birçok kimaeler bu huıuıta 

tahminlerin doğruluğun • 
tüphe ediyorlardı. y aridat 
lannın fazla tahmin edil • 

olduğunu ıöylüyorlardı. Dün
INhranı henüz çok karanlık bir 

İçinde olduğundan bu tarz· 
söaterilen tüpheleri kaldu -

Mehmet Asım 
(Devamı 2 inci ıayıfada) 

f Dolmabahçe sa-
~ rayına gitmişler· 

dir. 
ismet Pata Hz. 
saraydaki daire· 
lerinde saat on 
beşte ltalyan el
çiliği maslahat
güzarı M. Kok'ın 
ziyaretini kabul 
ederek kendisile 

Parla sefiri· bir saat kadar 
miz Suat B. görllımllştür. 

Fransa elçisi Kont dö Şamb
r ön de saat on altıda saraya 
gelmiş ve Başvekil Paşa tara• 
fından kabul edilmiıtir. Fransız 
e]çisile Başveki· 
limi7: .. , .._katı 

bir saate yakrn 
sürmüştür. 

Mülilı:=-ttıtf rgn 

sa ile aramızda· 
ki Suriye budu· 
du ve timeadi
feıler meaeleai 
gör01Ulm01tOr. 
6ğ ren di ği mi z c,. 

g~re, F ıansa He Fran•ız elçlsi 
kontd&Ş•m· 

aramızda sene- br6n 
lerdenberi balledilemiyen bu 

meseleler ıon zamanlarda yapı-
.:::::::!!lll!m!m•mnıuunmı1111nm::1 lan mlizakereler neticesinde 

memnuniyet verici bir aafbaya 
girmit ve bir anlatma zemini 
hazarlanmııtar. Fransız elçiıinin 

Hz. 
ei.sicümbur Hazretleri dün geçenlerde Ankarada hariciye 

e Sakarya motorile Marma· vekileti vekili ŞOkrO Kaya beyle 
bir gezinti yapmışlardır. (Devamı 2 inci •ayıfada) 
··::.~::::::uımı::::::::::::::::::::.-::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

üyükderedekiyangın 
Dört yalı yandı 

Gece yarısı uykudan uya
narak kapıdan çıkamı yarı 
pençeredenkendilerini atan 

altı kişi de yaralandı Yaralılardan 
N_adldo H. 

evvelkl aece Pn•ı 

Yvelki gece Büyükderede J men yanmıı ve 6 kiti de canla· 
yangın çıkmış dört ev tama- ~(Devamı 2 inci aa:pf ada). 

fakat ( Ber· 
lin ) in çok mü
him ve gene hü-

' kiimetle a1ik~-
dar bir gazetesı, 
BerlinerTagiblat 
yakın za~anda 
mlibim badıseler 

Sabık Alaman cereyan edeceğini 
vellahta teyit. ediyo~. Ma· 

reıal Hindenburg istıfaya ıcbar 
edilecek ve sabık Veliaht Ala· 
manyanın naibi hübümeti olacak, 
Kıraliyet Saksonyada, Bav>:erada 
ve Vovertemburgta ihya edılecek-
miş. Fo~verts gazetesine. göre 
sabık velıaht, münasip vakıt gel
diği zaman bizz.at Hindenburgun 
kendisini imparatc,a'luğun naip 
hllkOmeti tayin edecciio! ve bu 

oun herkes sıcaklan kavruluyor, parklarda oturu• 

hususta400,000 
• 

çelik miferJiye 

istinat ettiğini 
halk huzurunda 

beyan etmiıtir. • 
Mezldlr gazeteye 

yordu, halbukl geçen sena dUn yaamur ve soAuk vardı 
Evvelki gün şehrimize gelen Filhakika havalar, bu yaz 

Batvekil lsmet Pata Hazretleri Is- memleketimizde oldukça kurak 
tanbulun havasını görerek: geçnıit, bütün yaz mevsiminde 

- Havalar güzel, fakat yağ • pek az yaimur yağmıttır. 
mur yok. Yaz geçtiği ve yağmur mevıi· 

Demiı ve yağmursuzluğun çift- mi baıladığı halde hala yağmur 
çilere verdiği hüznü ihıaa etmit • yağmamıttır. Her tarafta, yazın 

göre 1abık1~abv- )erdi (Devamı 10 uncu ıayıfada) yera ve ıa b • 
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.:t:::~ S.b,kB .. rmvolı.h<o Rusyada mukabil ihtilil-
Alamanya veli- Pren• Ropreht • • f k 
:~~cı:~i~: ~~~6.f'u":a o~:ü,(n::: cılerın ır adan atılması 
tabhaa cülus edecek İm.İf. 

TagibJat gazetesi, bu ıayiala
raa çok ıuyu bulduğunu fakat 
hOkQmetin bu kabil tasavvurları 
tasvip etmediğini ilive ediyor. 

' Dünkü Talihliler 

Aralarında Zinovif ef ve Kamenef gibi 
komünistlerin ileri gelenleri de var 

10 bin lira kazanan bir 
Hanım ve kunduracı 

ile makineci 
On üçüncü tertip tan arc plyankosu-

nun ~Uncll kl'tldesl dUn bltırUrnı,tır. 

Bu ke,ldenJn t'n bil) ilk lkramıyeııJ olan 

100,000 Ura •091 numaraya çıkmıştır. Bu 

DlllDBralı biletin bir parta&ı Harbiyede 

Meyva aokafmda 6 lluınaraıı e\·de otu

nu Nuri Beyin ~ı hanımda, dlfer 

blr parçası da Barblyede kunduracı \'l

çen ve Pangaltıda maklnecı Dlmltrl eren. 

dllerdedlr. Blletl ortaklanıa alan kıındu

:racı lle makineci dlln blll'tl nldıkları Ser

vet gl§e9lne gelerek hl118Clc.rtne dUecn be

ter bin liraları ~lar \ 'e otomoblUe 

evlerine dönmUflerd!r. nu) iik lkr:unJyc 

dllfen biletin bir parçası da Kad<'r giıte

alndfln ııatıınuşııa da &ahlbl henliz bulıınıı
ID&llllfbr. ıtı,000 lira lca1.anan biletin bir 

parÇaaı tayynrc köprtı gi!)eııılnden Oözto

pede Se)tl Bc•y namına aatılnııııııa da bu 

adreate böyle bir klmııc buJunıunnmıştır. 

ltl,000 Ura Kumkapıda Matmattl Ya· 

Jıulaya çıkmıştır. Matnıuel pıımamı Ka
der gloeslndcn almııthr, 

Fatihte ÇIJ'Çlr mahaUuinde gUmrUk 

memurıanndan TM".ettln Beyin rdlkası 
BadJye Hanıma da u,oeo lira ,ıkmış, 

BadJye ilanım par .. 111 ttlmMI mBU 

plyanko ba)llnclen almıtbr. 

Diğer kazananlar iç ııaydamızdadır. 

Moskova 12 (A.A) - Sovyet 
~usya'da kap'talist ve hususile 

ku!ak sınıfı reji
mını yeniden 
kurmak maksa
dile gizlice bur· 
juva teıkilatı 
yapmağa çalı,an 
ve evvelce ko
münist fırkasın• 
dan çık~mldıkla-

rı halde tekrar 
kabul edilmiş o-

Kamenef lan 20 kişi farka· 
an tekrar çıkarılmışlardır. Bun

ların arasında Zioovief, ve Ka
menef, Galkin ve Uglanef de 

vardı. 
Moskova, 12 (A.A) - Sovyet 

Rusya komUnist fırkası merkezi 
kontrol komisyonu divanı, fırka
dan 20 kişinin çıkarılmasına mü
teaUik bir karar almıştır. Bunlar, 
evelce fırkadan çıkarılnıı§ olan 
Rioutine'in idaresinde bulunan 
mukabil ihtilal grupunun azaları 
veya bunların cürüm şerikleridir. 

Bu grup, Sovyet Rosyada ka
pitalizmi ve bilhassa Koulak'Jar 
&1D1fw meydana aetirmek i,in 

gizli bir burjuva teıkilah vllcuda 
getirmeğe çalııryordu. 

Ekserisi fırka· 
ya muhalefet et
tiklerinden do
layı aynı cezaya 
çarpılmış kimse
lerden olan bu 
matrut eıhas 
arasında Zinovi
ef ve Kamenef 
vardır. 

Mukabil ihti· 
lal teşkilitınm Zlnovlef 
mevcudiyetinden haberdar olan 
bu son iki zat, ellerine geçen 
vesikaları fırkaya bildirmemişler 
ze bu suretle grupun faaliyetini 
kolaylaştirmışlardı. 

Bundan başka 4 kişi daha çı• 
karılmışhr. Yalnız bunlar bir sene 
sonra meselenin yeniden tetkiki
talep etmek hakkına maliktir
ler. 

Bunların arasında (ıol cenah 
oportuisleri} denilen muhalefet 
grupunun eski reisi Stene ve 
(Sağ cenah oportuiıleri) denilen 
muhalefet grupunun eski reisi 
Qualanov vardır, 



Sayıfa 2 V AKIT 
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Atina olimpiyat 
oyunları 

Tenlsçll~rı mlzln 
mu valf akiyetl 

'.ATINA, 12 (A. A.) - Dün 
yapılan tenis müsabakalarının ne
ticeleri ıunlardır: 

TENiS - Romanya, Yuna -
nistanın üç muvaff akıyetine kar
tı altı muvaffakıyet kazanmı§tır. 

Tek kadınlar: 
Mlle. Lonoı (Yunanistan), 

Mlle. Ziaaovitch (Romanya) yı 
7/ 5, 6/ 4 yenmittir. 

Mme. Cambell (Yunanistan), 
Mile. Goleıco (Romanya) yı 4 6, 
8/ 6 ve 6/ 4 yenmiıtir. 

Mile. Ziaaovitch (Romanya), 
Mile. Ca.mbel (Yunanistan) ı 
7 / 5, 6/ 4 yenmiıtir. 

Çift kadınlar: 
Romanya takımı, Yunan takı -

mını 7/ 5, 8/ 6 yenmiıtir. 
Tek erkekler: 
Poulieff (Romanya), StaJioı 

(Yunanistan) ı 8/ 6, 4/ 6, 6/ 2, 
6/ 4 yenmittir. 

Reti (Romanya) Balli (Yuna
nistan) ı 6/ 4, 4 16, 7/ 5, 7/5 yen
miıtir. 

Çift erkekler; 
Romanya, Yunanistanı 6/ 4, 8/ 6 

4 6, 3/ 6 yenmiıtir. 
Çift muhtelitler: 
Romanya, Yunanistana 2/ 6, 

6 O, 8 6 galip gelmiıtir. 
Bulgaristan Türkiye maçı: 

Türkiye takımının Bul~ar takı· 
mının sıfırına karıı 3 muzafferi • 
yeti vardır. 

Suat (Türkiye), Alekoff (Bul· 
gariıt&D) ı 6t' l, 6/ 3, 6/ 2 yenmiı
tir. 

Sedat (Türkiye) Sourutzieff 
(Bulgaristan) ı 13/ 11, 6/ 2, 6/ 2 
yenmiıtir. 

Çift erkekler: 
Türkiye takımı Bulgaristan ta

kımına 6/ 8, 6/ 0, 6/ 0, 7 / 5 galip 
gelmiştir. 

Başvekil şehri
mizde 

'(Baı tarafı 1 inci ıayıfada) 

yaptığı görüımelerde ve diğer 
taraftan Paris bilyilk elçimiz 
Suat Beyin üç gün evvel Fransa 
başvekili M. Heriyo ile .yaptığı 
mülikatta iki taraf arasında iti
laf hasıl olacağı anlaşılmıştır. 
Bu itibarla cenevrede bulunan 
hariciye vekili Tevfik Rüştü 
Beyin memleketimize dönmesini 
milteakip Fransa ve Türkiye 
arasında uzun zamandanberi de· 
vam eden bu p6rüzlil meselele
rin kat'ı bir anlaıma ile kapan· 
ması ihtimali kuvvetlidir. 

Fransız elçisi ıaraydan ayni· 
dıktan ıonra B. M. M. reisi Ki· 
zım Pı. Hz. Başvekilimizi ziya
ret etmişler ve bir mllddet son
ra birlikte Reisicümhur Hauet· 
lerine müliki olmuşlardır. 

Başvekil akıam on dokuz bu
çukta Heybeli adaya dönmilttür. 
ismet Paıa Hazretlerinin ne gil
nil Ankaraya gideceği benUz 
belli değildir. Cuma veya cu· 
martesi günü vekillerle birlikte 
Ank araya hareket etmeleri muh
temeldir. 

Don sevinçle 6ğrendiğimiıe 
g6re, Bııvekilimizin rahatsızca 
bulunan oğlu amer Bey daha 
ziyade iyileımiftir. 

,---··········-·-···-------·····------ -······---·--·········- ·--··--· .... -·-·--·-····-·-... ····-··--: 
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Hıman başvekilinin bir nutku ........................................................................................................ 

Almanya hukukça müsavilik olma-
dıkça iktısadiyatını düzeltemiyor ! 

Ne yeniden silahlanmak, ne de harp macerasına atılmak 
fikriı1de değil; fakat istediği tek bir şey : Doğruluk .. 

MONlH, 12 (A. A.) - Alman 
başvekili M. von Papen, Münihte 
Bavyera iktıaadiyat mümeaaille· 
rinin karşısında program mahiye• 
tinde mühim bir nutuk söylemi§ • 
tir. 

Von Papen, bu nutkunda bü • 
tün Almanların Alman birliğini 

hususi menfaatlerden üstün tu -
tulması lazım gelen en mukaddes 
bir nimet saydıklarına kani oldu· 
ğunu beyan ettikten sonra demiı· 
tir ki: 

"Şimdiki hükumetin başlıca 

vazifesi, Alman milletinin tam 
hakimiyetini ve hukukça diğer 
milletlerle beraber birliğin yeni • 
den tesis etmekten ibarettir. Bu 
iki fart, bütün milletlerin en asaı
lı haklarını, sulhün en sağlam te
minatını ve milletler araaında iyi 
ve feyizli ikt11adi münasebetlerin 
ilk ıartını teıkil eder. 

Alman ba,veklll Fon Papen 

"Hukukça müsavilik olmadık • 
ça Alman iktısadiyatının ilerle • 
meaine imkan yoktur. Almanya -
nın hukuk müsavatı uğrundaki 

mücadelesi, demek oluyor ki, ik -

tısadi varlığının en esaslı tartları
nı elde etmek mabadını güden 
bir savaşmadır. -

"Almanya ne yeniden silahlan
mak, ne de harp macerasına atil
mak arzusunda değildir. Alman • 
yanın istediği bir tek ıey vardır. 
O da doğruluk, adalet, milletlerin 
kendi mukadderatlarına kendi • 
lerinin hakirn o!maları aibi ezeli 
ve ebedi kanunlar eıası üzerine 
kurulmuı sulhperver yeni bir Av· 
rupanın vücut bulmut olmasıdır.,, 

Von Papen bu sözlerden sonra 
iktısadi meselelere reçerek Al -
man hükumetinin, temeli keyfe 
ve istibdada dayanan bir idare 
fikrini kat'i surette reddettiğini, 
ikttsadi bir harp İstemediğini, an 
cak Alman ziraatinin fevkalade 
kararaız olan vaziyetini ecnebi 
memleketlerce kavranmaıını bek 
lediğini ıöylemittir. . ................................................................................................................................... . 

Fransızlardan sonra Yunanistanda Alman intihabının 

Almanlar da 
lngı1izlerle uyuş

mak niyetinde 
görünüyorlar 

Londra, 12 (A.A) - Resmi 
mehafil, bir sabah gazetesinin 
M. Herriot'nun icra edeceği mO
lalcatlardan sonra Alman h0k6· 
me~inin Ge Londra'da mtikile
meler yapmak tasavvurunC:a bu· 
luoduğu suretindeki haber hak· 
kında malumatsızlık beyan et· 
mektedir. 

Paris, 12 (A.A) - M. Heriot, 
kabinede harici vaziyet hakkında 
izahat vermiştir. 

Eundan ıonra kabine bOtçe 
milvazenesine ve milli teçhizat 
programına ait tetkikatına de· 
vam edecektir. 

lçtimaın hitamında gazete mu
harrirlerine beyanatta bulunan 
M. Heriot, ayan ve meb'usan 
mecliılerini 25 teırinievvelde İÇ· 
timaa davet edilmenin bOktlmet
çe karar altına ahodıtını beyan 
etmiştir. 

Bulgarhtr ve Balkan 
konferansı 

Sosfya, 12 (Husual) - Balkan 
konferansı milli Bulgar grupu 
son yaptığı toplanmasında bu 
ayın 21 inde Bükreşte toplana
cak olan ilçünc6 Balkan konfe
ransına iştirak etmemek hakkın· 
da evvelce verdiği kararı dej'iı· 
tirmiş ve bu konferansa ittirake 
karar Yermiştir. Ancak Sırp ve 
Yunanlılar Bulgar ekalliyetlerine 
kartı vaziyetlerini değiıtirme· 
mekte ısrar edecek olurlarsa ba
dema Bulgarlar Balkan konfe
ranslarına hiç bir suretle iıtirak 
etmiyecektir. Bulgar milli ırupu 
bu takdirde Balkan konferans
larına ittirak etmeyi fıideaiz 
bulmaktadır. 

1 

-·····-· .. ···············--
Kabine işi 
mühimleştt 

Kralcı fırka müşte
rek kabineye 

• • 
gırmıyor 

RelslcBmhuruo riya
setinde bir h;tlma 

yapılacak 

Atina, 12 (Hususi) - Ahali 
fırkası reisi M. Çaldaris, bütün 
siyasi fırkalar 

rGesasında9 mG· 
rekkep bir kabi
ne teıkili laık· 
kında, reisi cum
hur tarafından 
vaki olan mOra· 
caata vereceği 

cevapta, kendi· 
sinin ıahsen böy
le bir kabineye 
girmeğe taraftar Yunan cumhur reisi 
olmakla beraber, M. Zalmls 
fırkaaı erklmnın bu hah hareke
tini tasvip etmediklerini beyan 
edecektir. SalAhiyettar mahafil 
M. Çaldaris tarııfından resmi ve 
kat'i bir cevap verildiği taktirde 
kabine meselesine bir tekli hal 
bulmak için biltiln siyasi fırkalar 

rileaasının reisi cümhurun riyaseti 
altında bir içtima aktetmeleri 

zarureti hasıl olacağını beyan 
edilmektedir. 

Dahiliye vekili 
Dahiliye vekili Şükril Kaya 

B. don ıehirde bazı ziyaretlerde 
bulunmuı, 6ğleden sonra saray
da Alman elçiliği maalahatgilzarı 
Her Fon FabriçiyOsun ziyaretini 
kabul etmiıtir. 

Neticeleri: 
Hl'tlercııerın 

içtimaı 
menedildi 

Berlin, 12 (A.A) - Havas 
Ajansı muhabirinden: 

Nazi fırkası, inthabat dolayı-
sile akdi dilşünülen içtima, umu· 
mi emniyete dair sebeplerden 
dolayı polia tarafından menedil· 
miştir. t.u içtimada meb'us Go· 
ennela bir nutuk ıöyliyecekti. 

Hakikat halde pol isin bu ted
biri, Naziler tarafından hükume· 
tin yegine zahiri oldn nasyooal
Alman fırkasına karşı son za· 
manlarda yapılmış olan tahriki-
tın, Hitlercilerin Nasyc,nal • Al
manların intibabah dolayasile ıık· 
detmit oldukları bir takım içti· 
malara mani olmaya kalkıımala· 
rının neticesidir. 

Bulgaristanda 

iki eski çiftçi nazırın 
memlekete dUnUşU 

Sofya, l '1. ( Husasi ) - Çiftçi 
hük(imetinin düşürülmeainden son· 
ra Sırbiıtana kaçan ve o ıraman
danberi orada bulunmakta olan 
eski çiftçi nazırlarından M. Ne
delko Atanaaof ve Hıriılo Sto
yanof'un da5nmeleri beklenmek
tedir. Çiftçi nazırları umumi af· 
tan iılifade edemedikleri için 
Bu'garistın hududunda te•kif 
edilerek hapse g&nderilecekler· 
dir. Çiftçi fırkası tetkillh eski 
nazırlarını karıılamak için bDyDk 
hazırlıklar yapmakta ve b8k6met 
de muhtemel bir hadisenin çık· 
masana meydan vermemek için 
inzibati tedbirler almaktadır. 

Çiftçi fukası arasında lc:uvvetli 
mevki sahibi olan bu iki eski 
nazırın Bulgaristana danmeleri 
çok mühim görülmektedir. Bun
ların ikisi de Tilrk dostu olarak 
tınınmıılardır. 

(Bqmak&I 

mıya da imkan yoldU
leyh hakiki vaziyeti 
tahkiki vaziyeti 
tahminlerin filiyat ile 
edip etmiyeceğini 
zımgeliyordu. 

Bugün artık malf 
f inci ayı içinde bul 
göre arkamızda dört 
rübe müddeti geçmitlİt 
det senenin dörtte biri 
ıilat noktasından en 
residir. Bu müddet z 
lan tecrübenin kıymeti 

Sonra Abdülhalik 
ihtiyatkar bir insandır. 
silitı gibi mühim bir dl 

rinde kanaati olmadı~ 
liyebilmesine imkan 
naenaleyh maliye veki 
çe vaziyeti hakkında 
sözlerin kıymetini te~ 
bu cihet de ayrı bir 
tası olarak telakki ol 

Geçen sene me 
en mühim bir meselesi 
vazenesi idi. Büyük 

. 
en mühim mesaisini bd 
zerine teksif etmi§ti. s·· 
lırken hakikaten müt• 
masına azami derecede 
yet verilmiıti. Binae 
data ait tahmini rak 

• 
silat ile tahakkuk etmeft 
için olduğu kadar m 
kıymetli bir muvaffa 
tır. Bütçe meselesi bu 
ledildikten sonra her 
planda gelecek olan dil 
lerin zorluklarından ko 
la mahal kalmıyacaktır• 

Mehmet 

Büyükdere 
yangın 

(Bat tarafı 1 inci 

rını kurtarmak için 
kaçarken ajır surette 
mışhr. 

Yangın gece yar111ll 
sokağında Yunan t 
M. Palahosun evinde 
Evde l.iracı olarak 
lbrahim Ef. ve Holan 
mub asebecisi Refık 
makta idi. 
Ateş gece yar111 

evdekiler ateşten b• 
mamış'ar fakat birde 
ler et rafı aarmca va • 
lığını anhyabilmiıler 
iç'nde kapıya koşaD 

buradan çıkmak idi 
mayı::-ca kendilerini 
aıağı atmıy• başla 

Yüksek yerden t 
ne düşen lbrabidl 
kardeşi Naciye H. ıll 
H. birçok yerinden 
Yangın birdenbire 

dığından bititik efdlfl 
ler ylikselmiştir. 8 
makta o!an Hnseyi• 
karısı Talit Haoılll 
da birçok yerlerill 
sonra canlarını k 

1 
pencereden atla•~ ... 

Bu unada itfaı, .... 
çalıımağa baılallllf 
s&ndOrülemeaıif •• 
atqler içinde kalıll 
ticaret mDdDriJ•tl 
dan Ah Beye ait .. 
~v de kimilen yaD 

1 
retle 4 ev ya~d~kta ~ 
ıa5ndlirillebilmıtt1r•d 
ııl olduğu bakluo • 
pılmaktadır. 
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Alman Şehir mutehassısı , .. -.... -;;i,··~~~;~·;~~-~·;ı--, 

k~-;:~; i;;~;iÇi~ M. T :-D:-T. C. 
Bir neşriyat davasıı .. _ ............... _.. ................................ -.......... . 

Aleyhimizdeki bi 
ansen tekrar geldi ! 1

1 M~r~ez ~eyeti 
ı muhım hır be-

paklinden dol 
-

fesör Y ansen lstanbulun imar 
ile de . meşgul olabilecek mi ? 

Bu biraz şüpheli •• 
ranın imar pllnını yapmıı 

Alman ıehir m6tebıu111 
r Yan1e11 don ıabıhki 

a ekıpre1ile ıehrimize gel· 
. 
fellr Iatanbuldı iki llç rür 
kaldıktan aonra Ankır a ~ 

Profealr Y•n••n 
ek yapmıt olduğu pllhl 
atını kontrol edecektir. 
bassıs esHf"n bu maksatla 

e tiifkaç defa daha mem-
fel•ittL 

amelÜll .. mlelretimiae 
nblll pl&alle de 

ar olmua ihti•ali •ardır. 
da olacak ki profetlr iç 

ay ev•el buraya R'eldiji 

zaman belediye reiai Muhiddin 
Beyle ba mesele etrafında 16· 
rliımoı, latanbul hıritalın Oze· 
rinde tetkikler yapdmlfb. Fakat 
belediJ enin yeni sene bltçesinde 
ıehir plbı için klfi tahliAt bu· 
lunmadaiı cihetle bu itin bu ıe
ne de ıeri kalacajl ulaplmak
tadır. 

Profuk YallMD din kendiai· 
le pGtea bir mabarririmize 
tunlan .aylemiıtir: 

11
- Tllrldye,e, Ankara pllnı

nm tatbilrahna nezaret etmek 
için reldim. Bunun için birkaç 
sine kadar Ankaraya giderek 
orada bir mDddet kalacajlm. 

latanbal pllm bakkmda bele
diyece bana bir teklif yıpdma
mııtır. Bununla beraber latanbul 
pılnının yapalmuı bana teklif 
edilirse memnuniyetle kabul 
ederim. lstınbul pllnında mu
vaffakıyet g6ıterecejimi ümit 
ediyorum. Çtinkü lıtanbula çok 
iyi tanmm. Mamafih lıtanbul 
belediyesi bütçesinin bu ite mü
nit olmadıtı anlapbyor. ,, 

Alman elçiliji maaJabat.UZU: 
Her Fon F alwiP,Ba dlla profe
ılr Y UMD fel'•flae Alman el
çilijiade bir ljle d1afeti •er
-:.-.; -.., .. r. 

....... e kulübü kapalı bir 
zmeh z y cak 

ın suyu ısıtılacak ve göllerde, nehir. 
de de halka yüzme öğretilecek •• 
bul birinci amatör yüzme 
ldubü adlı bir denizçilik 
teaiıine te,ebüı edilmittir. 
· müeaaiıleri denizçilik 

reiai Ekrem Rüttü ve Aamı 
Beyle diier bazı zatlardır. 

f Y ekili Reıit Galip Bey 
hunayeıi altına alacağını 

ebnittir. 

Up 1iizıne ıporlarile ve yü· 
ie fa1dalı ve hazırlayıcı 
la •eııul olacaktır. Klup 

ları kııın da Uludqda kar 
•Porları Yapacaklardır •• 

•• t&Jc• 1Üziicülüiü yaymak 
d • ıp eden bu klup her 
eıuzler)e ,. .1 • • • 11· ;wevrı mıı, ıçerı· 

ır Çok ıöl ve nehirler olan 
etimizde Yüzme bilmenin 
li bilmek kadar 1.. l f'kr• . uzumu 1 ını müdafaa edecek • 

bii11 • 111Z&ınnameai hazırlan· 
• Bir ı.__ .. .__ 
~ iline aadar tescil 

ile• • • • 
•1 •çın 'Ylliyete müracaat 
ır. 

iler-

rına ihtiyaç ıörülduiünden klup 
bu it le de metrul olacaktır. 

Çıraian sarayının bir ıpor ıa· 
rayı haline ıetirilerek burada ay· 
rıca bir de kapalı yüzme havuzu 
yapılmuı fikrinden çok muraflı 
olacaiı için, vaz ıeçilmittir. 

Alakadarlar Tophanede ıaat 
kuleıi etrafmda Seyriaef ain ida· 
resine ait bot arazide kapalı bir 
yüzme havuzu yapılmuı için Sey· 
riaef aine müracaat etmitler ve 
müzakereye baılamıılardır .• 

Müzakereler müapet bir netice 
verdiği takdirde burada üttü ka· 
palı bir haT\IZ yapılacak, havuzun 
ıuyu denizden alınarak luırn 111· 

tdacaktır. 

Mısır lthalAtında 
tahdltler 

Mwr hDk6meti bazı meyva ve 
sebaelerin ithalini huıuıl mDA· 
adeye tlbi tatamflar. 

lthallt yapmak istiyen tacir· 
lerin maim ltbalİllClea bet ,On 
ene) M.ır zir•at neıantine mu. 
rae11at ederek itlaal vesika11 al-

j yanname neş-
redecek 

Dil kurultayında seçilen TBrk 
dili tetkik cemiyeti merkez 
heyeti bu hafta ıoaunda f aa· 
liyete baılıyacaktır. Merkez 
heyetinin toplantılarında e~· 
vell çalııma ıekilleri teıbıt 
edilecek ve ilk it olarak dil 
inluJlbının a-aye ve mahiyeti
ne dair mDbim bir beyanname 
haıırlanarak neıredilecektir. 
Bu beyannamenin bir haftaya 
kadar Defrİ muhakkak f6rll
mektedir. 

Akşam postası kabili te 
üzer.e bir sene hapse m2 
Amerikada çıkan "Hayrenik,, 

iımindeki Ermeni razetesinde 
1 aeıro'unan bir yazının iktibaıından 
1 dola)ı .. Akıam poıtaıı., gazetesi 
: aleyhine açılan dava, dlln latan· 
i bul llçOncli ceza mahkemesinde 
• neticelenmiıtir. 

Bu davad8, mOddei•mumilik 
ceza iıtemİf, Tllrkiye ale11aiade· ' 
ki bu yanma iktib111 11raımda, 
11Als1am Postuı., nıa mukabil 

Netice itibı 
mOdDrü ııf 
159 ve 16~ 
le158 inci ı 
göre Tor 
ne bapıin 
tabaiyetini 

Beyanname çoialtılarak her 1 
tarafa daiıhlacaktır. İ 

bir tenkit makalesi YUlf olma
sının, yaulaalara iftirak etme
diğini turib etmeainin cezadan 
kurtuamıyacafl mDtaleumda 
bulunm11flu. Mlclafaacla iae, 11Ak
pm Pmtuı,, mn tenkide tenkit 
aillbile mukabele •ttiii, aleyhte 
yazılanlara iftirak etmecllilni JU· 
chfl için, hadilede clrtla biti 
balunmacbta ileri llrllm&ttL 

Dil Kurultayı ııbıtlarınm i 
\. baaı~~~11~: .. ~~:nmıtbr· J 
Tramvayda yangın 
El ve yOzOoden yara· 
laoan yolcular var •• Dtln, karar bildirilmiftlr. Ka

rarda, ceza kanununun 162 inci 
maddesiae fire, iftirak edilme
diii kaydedilse bile, b&yle bir 
yazıyı nakletmenin baıh batını 
cDrGm olduiu yazılarak, 11 failin 
bir şey yapmasının veya yapma· 
ma11aın neticesi olan fiilden do
la11 kanunun o file ceu Yerdiği 
ahvalde k .. t clrmD arumıya
Cllia ,, kayclediUyor, •e 45 inci 
maddeden bahaolunuyor. .. Ka
•t .._. olmamuı meauliyetten 
•areate kılamaz ,. deailiyor. Aıt
cak, yaza aleylıiade •11ıca bir 
bent yualmlf ol••• ceMJI azal
tae11k aebep o14nlr ,WİmOıtOr. 

Don T opkapı ile Sirkeci ara· 
11nda iıliyen 48 numarah tram
vay arabuı Laleli iıtaıyoauna 

geldiği zaman elektrik tellerinde 
kontak olmuı ve etrafa korkunç 
alevler saçılmıya blJlamııhr. 

B•nu gören ram•• y~lculan 
bliyUk bir delijel ve Korl&u için
de tramvay arabHının aımlanm 
kararak tramvaydan chpn atba
maflardır. Bu esnada yolculardan 
Nurettin Ef. de elillden ve yl• 
zOnden yaralanmıfbr. 

Kontak neticealnde tramvay 
arabaıımn makineleri de yanmlf· 
tır. 

MotUrde hır ızlar 
D8a rece ıeç vakıt B01Dkatla 

iakelulade bajlı daran ffaa• 
Yercb mutartlne ariren Malatyah 
21 1a1 .. nada HU.eyla ofhı zaı
fikar &.,..ı.lr ederken cOrBm 
methal bıliade yakalanm11tar. 

Oıeri aranarak bir cep feneri 
iki elmH taıh kDpe ve bir d~ 
S markalı altın yUzük bulun• 
muıtur. 

SOleymanla Hasan 
arasında 

KaragDmr6kte Nesliıab ma
hallesinde inekci Hayati efendi
nin yanaım111 Refahiyeli Meh
met oğlu Süleyman ile Cideli 
Hısan arasmda kavga çılcmıı ve 
SiUeymın bıçakla H11anın ba
tından yaralamııtır. 

SiUeymanın Oıeri aranırken 
bir de tabanca bulunmuıtnr. 

Bunlardat kavga 
ediyorlar 

Şehremini Melek hatun ma· 
halluindc Bıçlnlı ıokağında do
kumacı Romanyalı Sabri ile lb
rahim Çavuı mahallesinin çıkmaz 
Araplar sokağında oturan doku· 
macı Raıit birbirlerile ka•ıaya 
baılamıılard1r. 

Rafit çakı ile Sabrinin baca· 
iı•daa aralacltj'nlclan yakalan-

uhran 

Az• 1110 

hapsine, 
gelmeıind 
maddeye 
yarııı 

aiti •J 
bas ecli 
bent yual 
cu madde 
Hneafn 1 
indirilerek 
•ekili Sab 
Muazzez 
yizi kabil 
karar veri 

• 
geçı 

Fakat Istanbul limanı 
limanlann en ·pah 

Ecnebi gazeielerlnd~n blrblnin yap 
diln)lanın en P•h•lı limanı ollırllk 
mektedlr. Bu gazete dı,,or ki ı 

" Şimdiye kadar en pahah li••• 
latanbul llmammn ilcretleri Beyrut 
daha pahalldır. ,, 

Bir Amerikalı muharrir iktıaadl ı bir çalıfllla 
buhranın ıünden ıüne iyilite tün hazırlık 
doğru ıittiii hakkında bir maka· nin iyi ol 
le yazmıttır. hiUnü niyet 

Muharrir bu makalesinde di· mevcut ola 
yor ki: yit, kontenj 

"- lktuadl buhranm tamamile dildiii takd 
aeçtiii aöylenem••· Ancak bir haraketlerin 
müddettenberi bilh&ll& Amerika remiyecejiz 
ve ln.rilterede para kıymetinin kalkması li 
yükaelmai, etP fiatlannın kıy· Son rünle 
metlenmeei ve hun madde ıtok· piyaıalarrnd 
larrnna ualmuı bunu ıöıtermek· yet izleri u 
tedir. devam eden 

Yün fiatlannda da aon zaman·· fena devreı' 
Jarcla oldukça mühim yülcaelme na delalet et 
yardır. 

Bu muharrirden baıka Ve mi· 
nater Bankın haftalık mecmua • 
ımda dünya piyualarında ıöril· 
len bu iyilik hareketleri hakkında 
deniliyor iri : --

Meml 
bira 

Yapılın 
memleketim 
Rodoı, Kıb 
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Gaby Morlay ve Vi 
Telefon : 406 . 

!!~E~.~!.Q.'!:.l!:.~.~?..~ ..... ~.'!.~'!~~~~~C:.!'..~ Vapui-cular " 
Eksik bir mefhum ceset"' Beyanname vermi

lendirilmek isteniyor! yorlar vapurlarını 
satmıyorlar 

Bu akşam: ARTiSTi 

Saadet Şa 
Siiperfilminin ılk iraesi 

G•tta Alpar ve Gustav 
Alim nasıl yetişir? Bir Alman bu sor
guya koca bir ciltle cevap vermiştir 

Müderris Şekip Bey sorgula
rımı dinledikten sonra bir kaç 
saniye düşündü. Bitmiye yakla
,an sigarasını, yenileştirdikten 

sonra: 
- Yazınız, dedi. Darülfünu- ı 

nun uydurma bir uovan olduğu· 
nu bundan dört beş sene evvel 
bir akşam gazetesinde yazdığım 
bir makale ile anlatmıştım. Is-) 
minin bugün üniversiteye kalp 
olunmasını, o vakıt istediğim 
gibi, bittabi memnuniyetle kar
şılarım. 

Darülfünunun ünivers;teye kal 
bedilmesi tanzimattanberi geçir· 
diği yarı şuurlu tarihin zaruri 
bir neticesidir. y rı şuurlu di
yorum. Çünkü t;nzimattanberi 
Avrupa ilim ve felsefesinin ha
kiki mahiyeti anlaşılmamış ve 
Avrupa medeniyetinde asıl na· 

' zarı dikkati celbeden teknik za· 
ferler olmuştur. 

Ve bunun içindir ki ilk ili 
mekteplerimiz pratik ve tekniği 
istihdaf eden bir maksatla ku
rulmuştur. Kuruldukta1ı.1 sonra 
bunlardan bir zümresinin bir 
araya getirilmesine darülfünun 
den~iş olduğu için esasen n
zifesi aolaş'ılmamış bir müesse· 
senin bugün anlaşılan manasile 
mahsul vermemesi de tabii ol
mak iktiza eder. 

Binaenaleyh bugün ilga değiJ, 
eksik anlaşılmış bir • mefhum, 
tamamiyeti dairesinde, cesctlen· 
dirilmek isteniyor. 

- ikinci sualiniz ne idi? 
- Üniversitenin beynelmilel 

mm sahasında vazifesi? 
- Evet. Bir ilim jstihsal oca

ğından başka bir şey olmıyan 
üniversite hem alemşümul, hem 
umumi, hem hususidir. Yani 
umumiliğe ancak hususilikten 
başlamakla vasıl olunabileceği 
için, her üniversite umumi baki· 
katları istihdaf etmekle beraber, 
muhitinin hususi hakikatlarını 
tetkik ederek umumi hakikat 
denizine akıtmakla mükelleftir. 
Bu itibarla vazifesi hem milli 
yahut mahalli hem de beynelmi
lel yani ilemşumuldur. 

- Üniversite için gösterece· 
ğiniı namzetler? 
-A ... 
Şekip bey hem gülüyor, hem 

bu suale kolay kolay cevap ve· 
rilemiyeceğini anlatıyordu.· 

- Hiç olmazsa ~üderrisler 
nasıl olmalı, bundan bahsediniz. 

- Yalnız bir şey söyliyebili
rim. Bence bilhassa inkdap tini,. 
versitesi için aranacak en ameli 

. vasıf hocalannın ilmi liyakatin
den mada felsefi kültürlerinde 
tecanüstür. 

ilimde, büyük adamların, yani 
ilmin mevcut malümatını bilen 
değil, ilmi terakki ettirecek alim· 
Jerin nasıl yetişmesi hakkmda 
J•Pon Maarif Yekaleti meşhur 
Alman ilimlerinden Ostvalda bir 

mektup göndermiş ve bu mek
tupta en büyük zaferler temin 
etmiş olan Alman milletine 'men
sup bir alimin fikir ve tecrübf'· 
lerinden istifade etme~ istedı~i· 

MUderrl• Şeklp B. 

ni bildirmiıtir. Oslvald, bunun 
üzerine "Büyük adamları,, adile 
Fransızcaya tercüme edilen bü
yük bir eser yazanflır. Burada 
ilimde, müstahsil olacak unsur
ların bütün Avrupada ve bilhas· 
sa Irıgiltere ve Almanyada nasıl 
yetiştikleri, çocukluk hayatların
da, aile, meslek san'dt, çiraklık 
hocalık ve laburatuvar adamı • 
safhalarında mukayeseli bir su-
rette tetkik etmiştir. Bu kitabı 
okuyanlar, müstahsil alimler ye
tişmesi için ne gibi tabii, .içtimai 
ve tarihi amilleri nazarı dikkate 
alarak hazırlık yapmak lazım 

geleceğini urun uzadıya anla· 
mış olurlar. 
Eğer Oslvaldın tecrübe ve mü

talealan şayanı dikkat ise me
selenin ne idari ne iradibir cep
he ile çabucak hallolunamıyacağı 
ve bunun için meselenin ehem
miyeti nisbetinde etraflı ve de
vamlı bir program dairesinde en 
yüksek bir maarif siyaseti olarak 
çalışı1ması iktiza ettiği anlaşılır. 

lf. .. 

Şakadan 
Kavgaya geçen 

sarhoş arkadaşlar 
Niko, Vangel ve diğer Niko 

isminde üç kişi dün gece Bey· 
oğlunda rakı alemi yapmışlardır. 
Bir arahk tevke gelen üç ahbap
lar şarkı söylerken birdenbire 
aralarında kavgaya başlamışlar· 
dır. Meyhanede hınçlarını ala
mıyan ahbaplar sokakta alt f st 
boğuşmuşlardır. Neticede Niko 
bıçağını çekerek 'diğer Nikoyu 
böğründen yaralayrnca hepsinin 
aklı baıma gelmiştir. Fakat iş 
de itt~n ge'çmiştir. 

Yaralı derhal hastaneye yatı
rılm14 ve Niko da yakalaıımıştir. 

Vapurcular, posta inhisar ka· 
nunu mucibince inhisar idaresine 

satacaklan gemiler için ticaret 
müdiriyetine birer beyanname 
vereceklerdir. Fakat hiç bir va-

purcu timdiye kadar beyanna
me vermemiştir. 

Vapucular arasındaki ~ayiaya 
göre Yelkenci zadeler ve diğer 

bazı vapurcular yeni aldıkları 

vapurları hükumete satmak iste· 

memektedirler. 

Bu vapurcular kanundan isti· 
fade ederek ecnebi sularında 
seferler yapmak için şimdiden 
tedbirler alrnaktadırlar. 

Mekteplerdeki 
fakirlere 

HilAliahmerin 
yiyecek ve elbise 

• 
vecmesı 

Hilaliahrner cemiyeti şubeleri 
tarafından mekteplerdeki f allir 

'"çocuklara yiyecek dağıtılması 
işine. mu9tazam surette devam 
côilm~"fcdh·. 

Kı,ın, yardıma muhtaç çocuk· 
lara elbise verilmek surelile ve 

başka ş~killerde yardım edilme· 
si de düşiinülmektedir. Ancak, 

elde kafi para olmadıiındao, bu, 
teberrüler yapılırsa mümkün ola
bilecektir. 

Diğer taraftan Eren köyünde 
açılan Sanaloriyoma az bir ücret 
mukabilinde hastalar alınmakta
dır. Şimdiki halde Sanatoriyom 
tamami)e dolmuş vaziyettedir. 

Hekimbaşı çiftliğinde 
yangın 

Hekimbaşı çiftliğinde iki gün 
evvel bir yangın çıkmıştı. Haber ' 
aldığımıza göre bu yangm dün 
sabah söndürülmüştür. 

Fındık satışlarımız 
Eylülun son iki haftasında Or

dudan ecnebi memleketlere 
162,307 liralık ve Giresundan da 
240 bin liralık kabuklu ve iç 
fındık satılmıştır. 

FmdıkJarın en ziyade gönde· 
rildiği iskeleler Hamburg, Tir· 
yest~ ve Marsilyarhr. 

Güreşçileri davet 
lstanbul, 12 (A,A) - Güret 

federasyonundan tebliğ edilmiş
tir: 14 Teşrinievvel cama günü 
Eeyoğlunda Halk fırkasındaki 
mıntaka idman salonunda Balkan 
güreşçilerine iştirak edecek olan 
güreş milli takımı seçmeleri ya· 
pılacaktır. 

Tartı saat 13 te baıhyacak, 
14 de kadar devam edecektir. 
Müsabakalar saat 15 dedir. 

Güreşçilerin muayyen zaman
da haz1r olmalarını tebliğ ederi%. 

tarafından 

Layık olduğu parlak ıruvaffakiyettcr kaza 

lstanbul halkı gidip görece 

Rejisör : Cart Fröblich • Musiki : Hanson 

Orkestra : DAJOS BEL 

~-----.Bu akşam: GLORYA' d 

PARiS KIZ 
Filminin ilk büyük iraesi 

Dünyanın başlıca sinemalarında pa~lık. muvaffakiye~ler 
min en şen ve en eğlenceli opcretı. 'ı ıl~ızlan.: Dılbe 
~-c sevimli LUCIE.N GALAS. Hosus1 h ı r cazıbeye rna 
sonra FO X JURL'-IAL'in en son halihazır dünya ~ava 
Şerefli GLORYA CAZl her ıkşam, b~ pı.rlak ~ılm.ın. ş 
fantezi. M~şhur Parisli meddah l\1A RCEL BY'nın ıştıra 

tir. Lüks balkon ve Iocıılar evciden tedarik cdilcbili 

BORSA--, 
12 T.evvel 1932 ----Nukut (Sattş) 

-----:-Kurllf '-'--K-U_._Ml§_ 

20 t. Fransız 170 

1 Sterlin 734-

l Dolar !lt,50 

1 Şl.llıı Av. 
1 Pezeta 
1 Kark 

1 ZoloU 
20 • •-t 213-
~ ı Pengö 

20 r. Belçika il 7 - 20 Ley 

20 Drahmi 
20 lsviçre 

2Q Leva 

1 Florin 

27,-
820-

\ 

27.-
85-

20 Dinar 
ı Çervoneı: 
l Altın 

1 Meeidiye 

28-
17-
50-

24-
32-
25-

69-

!>20,-
39,SO 

ıo Kuron Çek ti4- 1 Banknot 239-

Çik flatlar1 (kep. sa. 16) 
Parta 12.06 Prag !5 ~!!3 
f'_A_.. 

Ne,.. Yor'lı 

MUA.no 
Br!ksel 

Atlna 
Cenevre 
Sofy· 
• ,terdam 

.:1'9.A ~ Vlva"• 
o 4750 ·ı.drtt 

9.2450 Berlln 
3.4050 VarşovA 

78 97 :-~~tc 

2.4460 mtkreş 

66.6 I Belgrat 
1.1764 ?.!oskOVt' 

Esham 
-, Bankası g,:10 l'~rkos 
Anadolu !1,90 Çlme:ıto Ar. 

5 1:'88 
1.%50 
4.0150 

3.63~3 

77.70 

32.882 
108S 

28-
9,to 

Reji S,05 Ü'nyon Dey. 2190 
ı;ı•-. Be)'rlye 1450 Şark Dey. 250 
Tramvay 47 ttatya 2-
U. Sigorta 12.2 Şark m. ceza 95-

--ıoot1 2350 I Teleton 

lstikarzla~ - T.;twmer 
tst. '1ahllt 96.50 j Elektrik 
Şark O.yollan :;,65 rrıuııvay 

D.Jluvahhide S• 50 TI1Del 
GUmrükler 

Saydl maht 
Bağdat 

Askeriye 

:5,10 Rıhtım 

4,20 ~na®Iu 1 
4.~ Anadolu ıı 

A. Mllm~a 

MevlQ.t 

4 9 
ı~.so 

111 
36, 2S 
34 25 
36.IO 

Y anya eşrafından _merhum 
pederim Süleyman ve bıraderle-
rim muallim Nurettin ve Sadet· 
tin beyinle refikam Güzide ha· 
nımıo ruhtanna bağı~lamak fize
re 14 Teşrinievvel 932 cuma 
günü namazdan sonra Dotma-

Is tan bul 
DarUlbeday 

Te 

Bu akşam 
Su va re 

saat 21,30 d 

Pazartesi • 
Perşembe 

\'azan : Musahi 

z:ıde CelAl Bey 

Umuma mabs 

OarüTbeaa 
Balet dersi 

cu\ü yakmda 
cutlan dansa 
nımların timd 
rülbedayide r 
liıımdır. 

TA 
• 

Perşeır.b 

13 T.evvel 
12 Cema.ah 

GUn doğu,U 
GUn batışı 
Sabah namaZl 
Öğle namazı 

lkln<il ııa.mazı 

Akşam namazı ı. 

Yatsı namazı 

tmsak 
Yıhn geçen 

günlen 

Yılın kal8ll 
günlen 

HAVA - Dlin 
ri l O derece olarak 
rtiZg-Ar mütehaYvil s 
~erlyetıe aı;ık olaca · 

HA 
ba!ıçe camiinde Hafı-ı R1za efen· B 
di tarafından mev!üd!i nebevi tSTAt-."'BUL - ıs 
okunacakhr. Anu edenlerin teş· kestra, 19,30 dan ~ 

479 l Hamm, Yesari Asmı 
rifleri rica olunur. ( ) kıı.dar oarul~dayi, 

Merhum Süleyman Bey mah- Nebil oğlu tsnıau 
dumu Etem ye kadar ork·•strıı. .... ..... --·--··---··-······---····· .. ·········:.::::::::::::::--.. -:::::::::::::-:::::. 

·uy.-;·;ı~;~·~·~··-;;;dde- Bul ga rıst 
Jer satan bJr çete ıst 
Paris, 12 (A.A) - Uyuiluru~ 

cu maddeler üzerinde ticaret ya· 
pan bir çete efradından 4 kişi 

yakalanmıtbr. Ge~en ay yakala
nan Hintcevizi kralı Harter de bu 
çet~ye mensup idi. 

Bu çetenin salhğı uyştuzucu 
maddeleri tedarik eUigi depo, 

meydana çıkarılmış, burada bir 
çok kilogram morfin, kokain, eter 

ve afyon bulunup e!e geçirtilmiı· 
tir. 

Bu'gar~stanıP 

se:erioden biri 
mu satın alnı 
etmiştir. 

Izmirde 
plY 

lzmir, 12 (A. 
sada 29 kuru~. 

.. u 
çuk çuval uı 
tan 25 kuruşa 
incir satıhnıştar· 



VAKiT Savıfa S 

Lazım mı, değil mi ? 
•·······································································• 

Dişçi mektebi etrafında 
hararetli 

tavan arasındaki Kadri Ağanın kulübesinde, 
sesleri ve ihtiyar kadının 

ayak Mektep müdürü yapı'an tenkitleri 
çok yanlış burduğunu söylüyor 

gizli altınları 
Geçenlerde, Kizrm Nami Bey 

yazdıtı bir makalede ditÇi mekte· 
bini tetkik ve tiddetle tenkit et• 
mitti. Bunun üzerine mektep mü• 
dürü Sait Cemil Beyle konuta· 
rak verdili ceyabı yazmıttık. 

tabip doktor olamaz. Doktor aslı 
li.tince olan bir kelimedir ve üıtat, 
alJime mana11na gelir .. DitÇi mek 
tebi çıraklara, kalfalara ıudan bir 
imtihanla diploma vermez.. Dip
loma almak ucuz bir ıey delildir. 

-31-

•o evlendiiindenberi, anası da, 
ı da yüzlerini çevirmişler, 

la konu9mazlarmıt. Oğlanın 
ıı fındıkçı bir karı imit ve ko-
ının evde, dükkanda bulunma
ııralarda bir çok münasebet

ikler yapıyonnut .. 
- Amma bot dedikodular ha ... 
- Sabret canım ... Sen Eren-
ylü kUçük kızın tarifi üzerine 
men gittin, Feyzi Beyi takibe 
ıladım. Halbuki kız gördüğü a· 

la almıya göndermiı. lırtıp ayak
larına koyacakmıf.. Ayte kız ta
van araımın sof aya benzi yen kıs
mında tuğlalan bularak &fağıya 
indiği ıırada basık kapının arka
sından ayak ıeıleri duymuı ve 
Kadri ağanın kanuna koımut : 
Yukarıda biriıi dolatıyor, hırsız 
var, demif... Bunu ititince kadın 
sapsarı keıilmif, katlarını çatınıı, 
hatta baygınlık geçirmit bunun ü 
zerine küçük Ayte hemen evden 
çıkarak Kadri ağanın bulunduğu 
ahıra kotmuı, ona da titriye titri
ye hadiseyi anlatmıf .. Kadri ağa 

küfürler ederek kanıma atıp tut· 
muf. Sonra da ıülmiye batlamı,, 
Ayten in fare ıeılerini ayak se • 
ıi zannettiğini ıöylemif •• 

lar .. Küçük Ayşe de fırsattan isti· 
f ade ederek gelip köıkte bütün 
bunları Adil Beye hikiye ediyor .• 
ihtiyar kadına oğlundan ve torc: 
nundan fena bir tarzda bahaettı· 
ğini ve belki de ölümüne aebep 
olduğunu ağlıyarak anlabyor. 

"Ertesi gün ihtiyarı gömüyor.: 
lar .• Üç senedenberi, ne Erenko· 
yüne, ne anasına ve ne babasına 
gelmiyen Nadir de cenazede bulu 
nuyor ve Ane kız bu aenei görü· 
yor, fakat dikkat ediyor: Saçına, 
boyuna, poıuna, batına... Bu o 
değil... Köşkün etrafında sördü
ğü adama benzemiyor. Bu ıenç 
ve öteki yatlı ... 

Dün bir refikimizde dit tabiple
rinden ve muallimlerinden Ali 
Azmi Beyin ayni mevzu üzerinde 
ıöylediii ıözler bu bahıi tekrar 
heyecanlandırmaktadır. 

Anadoluda it ıörecek bir çok 
ditÇiye ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca 
tekabül edecek diplomalı ditÇİ 

ki.fi değildir. Hükamet bu ihtiya• 
cın önüne ıeçmek için muvakkat 
bir kanun çıkardı. Bununla ehli • 
yelli ve senelerce muvaffakıyetle 
İf gören kalfaların imtihana tabi 
olmak ıuretile kendilerine ditÇi • 
lik yapabileceklerine dair bir ve• 
ıika verilmesi kabul edilmiıti. Bu 
veıika diploma değil ruhıatna • 
medir. 

m kızıl ıaçlı oldugunu söylü-

-Ayni şey .. 

- Hiç de ayni değil, kızıl kır· 
batka, sarı ba§ka .. Diyece· 

fU ki Adil Beye gelen mek· 
ların ikisinde de Kadri aaanın 

lu Nadirin mavi gözlü ve kırmı· 
aaçlı olduğu yazılı idi .. Bu tarif 

im için çok mühim eeldi •• 
- Hiç de mühim deiil .. lıtan· 
da açık ıan, yani kırmızı saç· 

insan eksik değildir. Onların da 
pıi mavi gözlüdür.. Maamafih 

a bir fey geliyor .. Galiba bu 
il Beye yazılan mektuplar da 

eyzi Beyin §eriki cürmü, yahut 
anu tarafından yazılmı§ olacak
• Çünkü bu suretle asıl mücri· 
in giiya Nadir olduğu zannını 
.. ,ıi ....... ,.ı, J;'.,.ıni R.,.v: ku .. iıann::alc. 

tiyorlar, anlatılan bu •• 
Pek ha~alata dalıyorsun mi· 

- Hiç de hayalat delil. Yal • 

- Dur hele, ben daha bitirme· 
, anlatayım: 

"Ben bu mel t ıplarla metgul i
k\içülc Ane korka korka Kad 

atanın anaıına aitmif, oturduk· 
kulübenin tavan araamda a
ıeıleri duyduiunu, o kata 

kendisinin çıkması çoktanberi ka
koca tarafından mennedildiiini 

1lemİf .. 
"Meğer bir gün Kadri ağanın 

ı haıtalandığı için Aneyi yu· 
dan tavan arasından bir tuğ· 

"Ayte duyduğu ıeılerin ayak 
ıeıi olduğuna kat'iyyen kani ... Fa· 
re olamaz, diyor .• Derken Ayte 
Kadri ağanın anasına gidip bun· 
ları birer birer anlatıyor. Sonra 
da Erenköyünde dönen dedikodu· 
ları anlatıyor ... Ahsen Beyin Kad· 
ri ağa tarafından vurulmasından 
bir çok kimselerin tüphe ettikleri
ni ıölüyor .. lhtiyar kadın evladı
na pek kinli olduğu için: "Belki 
de, diyor .. O kendi evladını ıokak 
ortalarına bıraktı, kötü kiti yap· 
tı amma, o çocuk katil olamaz. 
f akat Kadriyi bilmem.,, 

uKüçük Ayte, kadının bu ıöz· 
lerinden ceıaret alarak kulübenin 
tavan arasında dolatan adamın 
Abaen Beyin katili olmaamdan 
filphelendiiini söylüyor •• Belki de 
oflu Nadirdir.. Çünkü Nadir de 
kırmızı ıaçlı imiı.. Benim kötkün 
yanında gördüğüm adam da kır
mızı ıaçlı idi.,, 

Bu ıözleri duyunca ihtiyar ka
dına bir fenalık l'eliyor, suı sakın 
kimaeye ıöyleme •• Sonra baba o
iul ikiıini de asarlar, diyor .• 5'6n· 
deliyor, dütüyor, ba~lıyor. Erte • 
ıi ıabah da ihtiyan ölmüt bulu· 
yorlar .. Kadri alaya anaaınm öl· 
düğünü haber veriyorlar. Kadri 
ağa ile karııı Göztepeye koıuyor• 

Gülüşlü Kadın! 
Araen Liipenin yeni bir macerası - 72 

11cıaa.a ı .Atotis föMmı-- 1.ııdçeve ~tff: fa.. 

- Marki hazretleri, dedi, ıi - ı - Bugüne kadar olup halle • 
. konutnıaktan çekiniyor • dilmit meselelerden bahıedecek 

d Zıra, eğer yanılmıyorsam, değiliz. Sarı Klara ile Antonin 
.ev\Unuz tamamen huıuıi bir Gotyenin biribirlerine benzeyif • 
•~ette idi, ve yabancı ıahıs • leri, Raulün hareketi, bu mükem
fihuz;~u.~a .. lüzum yoktu. Ma· mel asilzadeyi Jorjöre denilen po· 
fe '1 ~tundum. Konutacağı - liı memuru ile kartı karfıya geti -

diriy .erı herkes, hatta, polis ren vak'aları, Raulün öteki üze • 
nın madun bir d · d k' b.. "k f 'k' · rt k abilir d' 1. . . memuru a rın e ı uyu aı ıyetı a r geç· 

tl·m'd. ıhn ıky.ebılır. Binaena • mit hadiselerdir. Bizi bu gün ala· 
, ı, a ık t' ld 

bite batlı ac .. a 1 0 uğu gibi dar eden mesele Volnik ıatoıu 
Y agun Nam 1 f · El' b t O · "I" ·· lar alınl d . · us u a - acıaıı, ıza e rnenın o umu 
arı aıma k k . . lidirler. açı gez - ve te rar servetınızi ele geçirme • 

- Tabii ... Halbuki Feyzi Bey 
kırk betinde var •• 

- b gün cenazeden ıonra, ih
tiyar anasının mallarını getinni
ye giden Kadri ağa kanıma re
ce fevkalade heyecanlı olarak a
nasının odasında küçük bir çek· 
mecede 2500 altın bulduğunu söy
lüyor. 

(De\'SIDI nr) 

::::::::::::1:nnn:ıınnnna:nı:1111Dn:::::ı::nr.1: 

Meşhur Alim Elnsteln 
Nev·York, 12 ( A. A. ) -

Profes6r Einsteio, yOksek tet· 
k ikfer enstitüsü daimi mOdürlli· 
ğünü kabul etmiştir. 

Moskovada Şark 

Azmi Bey, kalfalara imtihanla 
diploma Terilebilecefine dair çı· 

kan bir kanunun ancak liyakati o· 
!anlara diploma vermeğe imkan 
vermesine rağmen çıraklara kadar 
diploma verildiiini, imtihanda 
basit ıualler sorulduğu, vaziyetin 
mektepte okumuı ve diploma al
mıt hakiki dit tabiplerini qugün 
dit tabibi olduklarını ıöylemek· 
ten ııkılacak bir hale dü,ürdüiü· 
nü, talebenin timdi ekıeriıinin 
ıayri Türk talebe oldufunu, bu
nun da rast ıelene dit tabibi dip· 
loması verildiğini ıören Türk ta
lebenin artık mesleğe rağbet et· 
mekten vaz geçtiğini göıterdiğini 
ıöylemektedir. 

Mektep .ttUdUrU ne diyor ? 

Dün mektep müdürü, müderris 
Sait Cemil Beyle tekrar görü,erek 
ıorduk. Dedi ki: 

sergisi .,_ Bu zat ditçi mektebinde 
Moskova Şark medeniyeti mD· deiil muallim, asiıtan bile dejil

zesi, bir aergi kOıat edecektir. dir .. 5azlerin~e bir çok hatalar 
Swfinin huıuıl Hlonu iıe Tor- sördüm. Meeell doktor Server Se
kiye, lr•n, Japonya ve Çinde yin aeçenlerde bir makaleye ce
ol•a inlnlAbl hareketlere t•bıiı vap verdijini IÖylüyor. Halbuki 
edilmiştir. 

'"'""'"'""'""""'""''""""""""'"'""'"'"''""""''""' Server Bey öleli 3,8 sene olmut· 
s Ordumuzda askerlere, mek· E tur!. 

' 

DiKilik mektehi bu8'in memle-teplerimizde talebeye, evJeri-

J 
miıde kendimize .. ÜzOaı, incir, kete büyük ranclman veriyor. Her-
fmdık yedirmeıini atretsek o hansi bir acı .~eya sebep tahtın-
vakit bu ıif•b yemiflerimfıda da m~b?- I~ yoktur de • 
aahlamamuı 16yle dur-. İ8· 6 mek ın~I bı~.h~~ olur. Bili.kiı 
tıh1alini arttırm•k icap ede- ) mektebı°: muhım luzumu vardır • 
cektir. = S:°nra Alı Azmi Bey tabip kelime-

Ml/11 llıtu1Jt .,~ 1'1U1Jr- i: ııle doktor kelimesinin manasını-
raf CernlJ1eti f da biribirinden tefrik · 

:ı " .. ıın111ıım11ı,_. .. ,, ........ "'•ıı1111ıt1ı11111'"ııııı1111111111ıııı 11~ D kt t b. etmıyor .. 
· 

0 or a ıp olabilir. Fakat her 

- Fakat marki hazretleri, ben 
eminim ki Volnik tatoıu mesele
si hakkında tamamen cahil olan 
adliye, ıizin aleyhinize bir tahki
katla mefguldür ve ıizden bu hu
ıusta bazı malumat istemektedir. 

- Bu faciada benim oynadı • 
ğım bir rol yok ki! .• 

- Buna eminim. Fakat adli • 
ye, bu takdirde, ıizin Elizabet Or
nenle olan münasebetinizi, Vol • 
nik ıatoıunu gizlice ıatın alıtını • 
zı, oraya arasıra gelip kalrtınızı 
niçin sakladığınızı merak edi • 
yor. Bilhassa, elde ettiği bazı de
lillere göre ıizi itham ediyor. 

Marki titredi: 
- Beni itham mı ediyor? Bu 

da ne demek? Kim Ve neden beni 
itham ediyorlar. 

f Üp~eıiz, biraz iyileıir iyile§mez 
adlıyeye tevdi edecek! 

Marki, Raule yaklaıtı ve emre· 
den bir ıeıle: 

- . Söyleyiniz, dedi, bu alçak 
beni neyle itham ediyor. 

Jorjöre timdi, bu mücadeleyi 
ıeyrediyor, konuıulan sözleri yu• 

dum yudum tatarak isiyordu. Ra
ul, markiye töyle cevap verdi: 

- Valteka, ıizi Elizabet Orne· 
ni kati ile itham ediyor. 

Bu ıözleri bir ıük4t takip etti. 
Fakat markinin siması l'ittikçe a • 
çılıyor, neıeleniyortiu. Nihayet, 
kahkaha ile, temiz ve ıaf bir kah· 
kaha ile ,Ulmiye baıladı. 

- Anlatınız, bakalım, dedi, 
naııl olmUf. 

Raul anlattı: 
Raul d d A . nizdir. Söze böyle baıladığmı için 

' ur u. ntonın vazı· b . .. .. .. k' h ehem · t · ye • enı mazur gorunuz mar ı az -
me mıy~ mı:. rağnıen o ka- retleri. Bu ıuretle meseleyi daha 

hay ~nun ~ ı,Kaz kalsın kah- kolay halJedeceğiz, ayni zaman
y 

1 
d aı~ca I~~· endisini zorla da, etrafımızda dolaıan bazı mü • 

Marki, Raule yükıek ıesle hi • 
tap ediyor ve onu kendisine bir 
dütman telakki ediyordu. Tekrar 
ıordu: 

_ O tarihlerde ıiz, buralara 
l'eldiiiniz zamanlar, aptalca ve 
saf bir çoban tanırdınız, kendiıi • 
le l'ÖrÜfür, ona ara.sıra para verir· 
diniz. lımi baba Gaıya olan bu 
adamın bir mehareti vardı. Sapan 
ile kut vururdu. Siz de itte bu a
dama, Elizabet Orneni ıarkı ıöy • 
lemiye davet ederek öldürtmütıü· 
nüz. 

or u. au un vaziyetinde, naıehetaiz kimselerin ıuallerine 
UfUfunda öyle bir komik hal de meydan vermit olmıyacağız. 
dı iri, İnsan kendiıini tiyatro • Marki Raulün ıözünü keati: 
zuınedıyordu. Raul devam et- - Kimıenin ıualine cevap ve-

ı recek deiilim. 

- Beni kim itham ediyor, aöy· 
leyiniz ! 

-Valtekı! 

- Bu haydut mu? 
- Bu haydut, aleyhinizde 

mühim bir doıya huırlamıı. ve 

Sonra Türk talebenin mektebe 
rağbet etmediği de doğru değil • 
dir. Geçen ıene mektepte 240 lale 
be vardı .. Bunlardan 122',. si ec• 
nebi diğerleri Türklü. Bu ıene 
daha fazla müracaat vardır. Fa· 
kat henüz kayıt ve l<abul devam 
ettiği için timdilik kat'i bir ra• 
kam söylenemez. 

Iraktaki sefirler 
Bağdottakl Alman 

heyeti 
Bertin, 12 ( A. A. ) - Volf 

Ajaoıından: Milleiler cemiyeti 
lrakı cemiyet azabiına kabul 
etmit olduğundan dolayı bağ· 
dattaki Alman heyetinin ıefarete 
tahvil edileceğini yazmaktadırlar. 

Bu heyetin reiıi olup geçen· 
ferde elçiliğe terfi edilmiş olan 
ve Bağdattaki Alman tebaasına 
ait işleri idare eden M. Fritz 
Grobbo, yeni sefareti idare ede
cektir. 

Inglltere FJlstln 
Komiseri 

lngilterenin fevk•Jlde FJiıtin 
Komiseri dün lngiltereye gitmek 
üzere Toroı ekıpresile ıehrimize 
gelmiıtir. 

Marki hayretle dinliyordu: 
- Böyle teY mi olur, hiç sev • 

difim kadım öldürtür müyüm? 
Niçin? 

- Şarkı ıöyliyeceji zaman ıi· 
ze tevdi ettiii elmasları almak i· 
çin! 

- Peki ama, bu elmaslar ıah· 
te idi. 

- Değildi. itte, marki hazret• 
leri, bütün mesele burada. Eliza • 
bet Ornen bu elmasları, Arjantin· 
li bir milyarderden almıttı• 

Bu sefer marki dayanamadı: 
- Yalan, dedi, Elizabet ben • 

den batka kimseyi ıevmedi, ya • 
lan. Hiç inıan sevdiği kadını öl • 
dürür mü? Onu o kadar ıeviyor • 
dum ki, hali unutamadım ve bu 
fatoyu eğer aldımıa, onun batı • 
rasile arasıra bat bata kalmak, o• 
nun öldüğü yerleri yabancılara 
çiğnetmemek içindi. Eğer onu 
ben öldürımüı olsaydım, biç bu 
feci cinayetimin hatırasını an • 
mak için bl!raıını satın alır mıy • 
dım. Görüyorsunuz ki bu ittiha111 
pek ıülilnç bir ittihamdır. 

(Deftmı VU) 



Sayıfa 6 

o 
Y4şasın Türk bayrağı,,, ,_ 

.~- - - -.......:...-- - . 
Ve çocuk •• BugUn 98laUnQ-9ere gere,· sesini bDtDn dUn· 

yaya rUkselL 
- Ya,asın TUrk barraıı ... 
Kasaba ilç senedenberi dnı

man ayağının altında idi. Her 
saat, her dakika bütiln Türkler, 
dü§man zulmundan şikayet edi
yorlardı. Fakat ne yapabilirler· 
di? Eli silAh tutan ne kadar 
genç varaa hepsi çetecilik yapı
yorlardı. Düşmanlar bunu bildi
ği için bilhassa dağda erkeği 
olan kadınlara akla gelmiyen iş
kenceler yapmaktan çekinmiyor
lardı. 

• • • 
KüçOk Alinin babası çoktan 

ölmüştü. Fakat kendilerini ge
çindiren ağabeğisi üç yıldır çe
tecilerin yanında olduğu için 
JtGçllk Ali evin efendisi olmuıtu. 
Babasından ağabeysine, ağabey· 
sinden kendisine kal::u küçllk 
dükkıin her gün bUyOk bir dik· 
kat ve intizamla açar, akşama 
kadar müşteri beklerdi. Düşman 
ayağının altında olduktan sonra 
aç olmuşuz, tok olmuşuz, ne 
olacak.. ölsek daha iyi.. Diye 
dilşünürdü. 

.. . . 
Bir gOo kasaba bilyük bir 

hıberle çalkandı •• 
- BOyUk taarruz olmuı. Mus· 

taf a Kemal paşanın askerleri 
hiltün dünyayı altüst ediyorlar· 
mıı. Bir kaç gline kadar da 
kasabaya gelmeleri muhakkak 
imi1-. 

Kuçnk Ali bu haberi duyunca 
birdenbire deli gibi oldu. Eve 
koıtu. Aıağıya yukarıya inip 
çıktı. Fakat ne yaptığını bilmi· 
yordu. Annesi koçuk Aliyi (ha· 
kikaten çıldırdı) zannetti 

Fakat o çıldırmamıştı. Baba· 
sandan kalan sandığa sakladığı 
büyük Türk bayrağını arıyordu. 
Nihayet buldu. Onu glizel bir 
paket yaptı. Koltuğunun altına 
alıp çıkb. 

* * * Ertesi gün sokağa çık&nlar 
muazzam bir hadiseye şahit ol
dular. Saat kulesinde bUyük bir 
TDrk bayrağı dalgalanıyordu. 
Kulenin duvarında da kireçle 
yazılmıı iri harfli bir yazı vardı. 

"Yaşasm Türk bayrağı,, 
Bunu gören ihtiyarlar, eyvah .• 

Dediler. Bunu kim yaptı ise mu
zaffer Türk askerinin kasabaya 
dönüşünil göremiyecek.. Haki
katen ihtiyarların dediği gibi 
oldu. Düşman askerleri hemen 
bayrağı indirdiler. Duvardaki ya
nyı sildiler. Etrafı aradıler. Ni
hayet bir alçağın haber vermesi 
üzerine küçük Aliyi yakaladılar. 

Hemen divambarbin hDZUruna 
çıkardılar. KOçlik Ali düıman 
aakeriniıa önünde kat'iyen inkir 
etm~di. ..Ben yaptım,, dedi. On· 
lar da cezayı verdiler. 

- Derhal kurşuna dizilsin. 
Bu felaket haberi bütün ka

sabayi bir dakika içinde gezdi. 
Küçük Ali de kabahati itlediği 
duvarın dibine getirildi. Bir man
ga askerin önUne geçirildi. Düş
man zabiti kurıuna dizilme ka
rarını okuduktan sonra : 

- Son sözünü söyle.. dedi. 
Gözleri bağh olan ve o za

mana kadar hiç bir şey olmuyor· 
muş gibi sessiz c!uran KüçUk 
Ali sesinin bütün kuvveti ile ba
ğırdı. 

- i aşasın Tiirk bayrağı .• 
Bu ses bir dalga halinde ka-

1abanın üstünde akisler yaptı. 
Fak at düşman askerlerinin silib
larından çık an gürültüler bµ ses
lerin daha fazla akisler yapma
sına mani oldu.,, 

Muallimimiz bu hikayeyi bi· 
tirince sınıfta kendimize bakim 
olamayarak avazımız çıktığı 
kadar haykırdık. 

- Yaıasın Türk bayrağı .• Ya
şassn Küçiik Ali •• 

Masalcı 

Vakıt Kulübü 
Çocuk sayıfası karileri ara· 

ıında yapacağımız "Vakıt Ku· 
UibO,, için hazırlıklarımız de
vam ediyor. 

Şimdiden kuliibe kaydolmak 
için iki fotoğrafıoızı hazırlayı
nız. 

- Sinemalara ve tiyatrolara 
ucuz girecekıiniz. 

- Kitaplarınızı, defterleri· 
nizi ve kalemlerinini ucuz ala
caksınız. 

Fazla tafsllltl gelecek per
,embe okuyunuz. 

Pamuktan evler 

Harpten evvel pamuk çok 
uçuzdu. Bir Amerikalı Misisipi 
kenarmda (jakstonoyh şehrinde 
pamuktan ev yapmak istedi. 
Pamuğu birçok maddelerle ka· 
rıştırdı. ilk yaptığı ev çok güzel 
oldu. Hem de çok sıhhi. Milyo
nerler de hemen bir kaç köşk 
yaptırdılar. Bu suretle pamuk· 
tan yapılmış 12 köşk Misisipi 
kenarında yükseldi. Fakat harp 
çıktı. Pamuk pahalılaştı. Herkes 
pamuktan ev yapamadılar. An· 
cak pamuk fanile giyebildiler. 

VAKiT 

--Dikkat--, 
Bilmecede kaza

nanlar 
Bir numaralı bilmecede ka

zananlann isimlerini 10 teşr:
nievvel 932 pazartesi günkü 

gazetemizde ilin ettik. 

isimleri yazılı olan karileri

mizin her perşembe günü sa-

! at 15 den sonra matbaamıza 

gelerek mükafatlarını (Çocuk 

sayıfası muharririnden) alma· 

larını rica edeı iz. 

GözlUk 

Günden güne gözlük takan 

lar çoğalıyor. Acaba ilk defa 

gözlüğü bulan ve icat eden kim

dir? Bunu 1300 senesinde (Ales· 

sandro da Spina) hulmuştur. Ya-

Yavrularınızın fotoğraf

larını gönderiniz. Hu~aba
kanın maddeli bu per~em
be günu bitivor. 

' 1 Vakıt,, çocuk sayıfası karile
ri arasında gürbüz ve güzel ço- · 
cuk müsabakası açtı. Bu müsa
bakama müddeti gelecek per
şembe günü bitiyor. Vilayetler
den veya Istanbuldan her kesin 
bu müsabakaya iştiraki için şart 
yoktur. Yalnız yavrunuzun ad
resli bir fotoğrafını gazetemize 
gönderiniz. Yavrunuzun güzel ve 
gürbüz olduğunu yapacağımız 

bir müsabakada ortaya çıkara

cağız. Bu suretle yavrunuz (Tür
kiyenin en güzel ve gürbüz ço
cuğu) olacak. Kendisine de bir 
mükafat vereceğiz. 

Çocuklarınızın fotoğrafmı he
men bize gönderiniz. 

Bu haftaki resmimiz 

o 

Ro,ane H. Ah-' 
ellerde yaşayan Tiirklef 
da da alaka uyandırot 

Bu haftaki resminıiı 
yada Tampere şehrind• 
Hanım Ahsen' e aittir. 

ni 73 sene evvel icat etmiştir. 
Çocuk müsabakamız yaloız 

Türkiyede değil Türkiyeden uzak ıııııı111111ııırııııııı111111ııııııııııııı1111111ırnH1ıın 

1 Bun1arı Biliyor musunuz ? a f Kart Post . 1 Ve .Pul Mübadele .-.. ·-. 
J{e zanıan bulundur Tilrkiyenin ve dünY 

tarafındaki kartpostal 
miibadele etmek istiye' 

insan eti satan kasap 
dUkklnlar ı 

Kameronun şimalindeki or
manlarda yaşıyan (Makaz) kabile· 
si insan eti yerler. 

Bu civarda dolaşmış olan lngiJiz 
binbaşısı Blankovel diyor ki : 
•·Bu kabile terakki .~,u •. 
Demiri tiilirler. Döğerek atat 
ve edevat yaparlar. Nebatatı 
kaynatarak çıkan sularla, kendi 
dokumuş oldukları kumaşları bo
yarlar. Muntazam evlerde otu
rurlar. Eununla beraber insan 
eti yerler. 

Her kasabada İnsan eti satan 
kasap dükkanları vardır. Bu 
dükklnlarda harplarda ölen veya 
idam edilen mahkümlerin etleri 
satılır. insan etinin en makbul 
kısımları beyin ve yanak kısım-
larıdır. Kadınlar sabahlayın ka-

sap dükkanlarına giderler. Para 
olarak lrnllanılan istiridye ka
buklarile et satın alırlar. Ama .. 
insan eli yiyenler en zenğin 
olanlardır. Fakir fıkara ar.cak 
tavuk eti yiyebilir. Çünkü bir 
tavuğun kıymeti bir taştır. 
oıı...,•n•n aoftu ... oı .... a. "> 
Amerikalı bir i 'ime göıe 

6907 sennsinde dünyayı sarı -
siyah ırk istila edecekmiş. Yani 
Japonlar bütün dünyaya hakim 
olacakmış. O zaman beyaz in
sanların l:ökü kuruyacağı için 
Goıil maymunları terbiye edile
rek insan işi yapacakmış. Bun
larm çalışması çok kolay ola
cakmış. Parmağmı düğmeye ba
sınca oturduğu sandalye yürü
yecek, isterse uçacak, diğer 
düğmeye basınca yemek olarak 
haplar gelecek imiş. 

Bilmece :5 , 
150 kariimize hediye 
''2,, numaralı bilmecede kazananların isimlerini 17 teşriniev

vel pazartesi günkü gazetemizde neşred,ceğiz. 

Bu haftaki bilmecemiz şu resimdeki vaziyettir. 

Bu resimdeki vazi)·eti iyiden iyiye tetkik ediniz. Ve (6) nu
mara için 6 cümle yazınız. Yani her numara için bir cümle ya
zacaksınız. Bu resimdeki vaziyde göre en güzel 6 cümle yazan
lar arasmda çekeceğimiz kur'ada birinciye bir kol saati verece
ğiz. iki kişiye mürekkepli kalem, 50 kişiye kadar birer kutu çi
kolata ve şekerleme vereceğlz. 100 kişiye de çocuk sayıfası 
kartpostalı göndereceğiz. 

Bilmecede kazananların isimleri her pazartesi günkü gazete
mizde neşrediliyor. 

Mükafatlar her perşembe günü öğleden sonra 15 den itiba
ren (çocuk muharriri) tarafından verilecektir. 

terimize tavassut ediy 
minizi, adresinizi gaı 
gönderiniz. Gazeteıııisf 
cağız, yüzlerce ahb•P 
caksınız. 

Kartpostal mUD• 
edenler -----

§Kartpostal mübade 

s:vasta hükumet c:' 
kitapçı zade O.sman tf-...wrı 
sıtasi!e Neşet Nafiz. 

§ Pul milbadele edemıaal 
Ortaköy iskele sok 

marada Bazil Slavuf. 
§ Kartpostal müba 

ram. 
Sivas lisesi 64 nu 

mih. 
§ Maıızaralarla lst 

zaralarını mübadele 
yorum. .ı 

lstanbul (Va .. 
§ Mem'eket luyaf 

derenlere lstanbul~ 
şekilde kartpostal g&od 

lstanbul (V•~ 

Birço~"' kariler. 
müşkiillerioin 
yorlar. Bu bıftl 
ren bize sor•0 

,, .,. 
cevap verecegı 

>f .. 
§ Sivasta ınüeı~.1 

Bey mağazasında 1
P 

A d - kit• ra ıg1n1ı 

taphanede bulunur·
1
• 

1. •5 § lstanbul ıSw 

Beye: )aJI 
- Halkevi kitap . 

kes bedava istediği 
kitabı o~ur; · 

N. A· ı § lzmirde 

bine: k ya 
_ isminizi açı b. 

. p vere 
ra sııe ceva _Muıt 

§ Aokarada 
ye: ao 

- Avrupaya_ g dOO 
!ebenin isimler• aıeti 
lerde Maarif Vek 
ilin edildi. 



VAKiT 
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~ EGLENlELİ YAZILAR 

Doktor - iyi # 

g&rmUyorunıı· ka':'t,~ •izde ben hiç bir ,ey Hizmetçi - Beyefendi, buyurun oturu 
Hasta _ N' ~ nlz mUkemmel. Hanımefendi çıkarken •imdi gellrlm, de 

kızı gördUnıı ası görnııUyorsun a ~oktor, o mı,u. Çıkah iki Uç saat oldu, demek k 
görell kalbim yanıp tutu,uyor. bir iki saate kadar gellr. 

r-ıı111111ılllllltıııııııııı111111ııııı11 -; Meşhe dıımııil•.ııııueııııımı11knıııııaıııı111111ıııflıı111111aııııııfi1111ııııaıııı11Smıı}ıı•~::-= Hanım-Ah uarabbl ben ne bedbaht kadı· - • • 
li - • r 11 ıı1111 ııııı1111111ıı 111111111ıııı111uuııııııuıuuımıı111111ııııı111111ııııuı111111ıtııııunuııııı111111ııt 
L""""""""""'"""' y .i nırn,ı,ıeaeneyenl luttuıunıu• hlzrnelçı bir Gece yarısı saat .1 mı. 

• ' ıııu1ııııı111111ınmııı111ııııı1111111ıııııııı1111ı111111111111ımıı11 uııııııııı11• otomobil alhnda kal beyni patlamış.. i. 
&fethedı dükkanınd kt S I" Ef d' . . mı,, •uııınııı1111ıııııııı11111ıııııııu111ııııı11ıuıııııııı111111ıııııır11111ıııı11111111 ıııııı111111ıımıı1111111111111 
alı saçlarının d' la. bıc\ı an a ım en ı çektıklerıni anlat- Y k Raif Bey bütün kocalar için mo- ı ıını uyandırmadan yatma 
iyerek nargilesiı~ ertı,k ıydı tarı tı ve. bir gün ticarethaneıinin na- asa del olacak bir adamdı. Afif, za- nu aradı .. Odaya girdi 

nı o ur a ır- ııl bırdenb' .. .. d' B. b k d d "f "k b' .. içeriye eıki ahpaplarından .. . . ıre goçuver ığini bir tr an anın idare o asın a rı , nazı , ter ıyeli, evine dütkün, yakmadan karanlıkta 10 

im Efendi girdi: gun ıçmde saçlarının siyah iken bakkal Sotiri Ef. bir it için bekler- karısını sever.. baıladı.. Soyundu da ... 
_Vay hoı gelmitıen Salim E- bembeyaz kesildiğini söyledi. lren o İpek gibi halılar üstüne tü- Yalnız bir kabahatçağızı vardı. tam ikinci pabucunu çıka 

i, çoh zamandır ıeni gayip et- . B~nun üzerine Meıhedi kemali kürdü .. Kapının aralığından bunu Arada bir, kırk yılda bir eıe doa- bırakacağı ıırada ııgara 
•mı1ıı1ez, hardaaın ?. cıddıyetle: gören hademe hemen içeri gire - ta kapılır, ayda yılda bir içkiye leıini devirdi .. Karısı uya 

Salim Efendi çok fena günler - Bilirem, dedi, ve lakin me- rek: dalar, eve geç kalırdı. O akıam - Raif ıen misin?. Gen 
irdiğini anlatırken Me§hedi nim baııma akıi gelmitti. Menim - Yere tükürmeyiniz ! nasıl oldu bilmem, Y enikapıda kitlere kadar nerede idin. 
etle onun aaçlarını gösterdi: saçlarım da beyazlanmı§tl amma - Neden, yaaak mı?. deniz kenarında fazlaca kaçırdı - oluyor, sabah .. 

- Bu nemenem itti?. Henüz bir gün gaym anam ölüncek he· - Evet, yasaktır.. lar .. Gedikpa§aya gelinciye kadar Raif Bey bin dereden ı 
Ya§ındasen, sarların bembe- Sotiri büsbütün kızarak duvar- gece yarısını roktan g""ti. Halbu- k k d I :r mende b'"t"' ı ~ -:r re ar a a• arından birinı' 

olmu•tu.. m u un saç arın gararmı~ daki bir kağıdı gösterdi: ki o zamana kadar gece yarısın· :r :s tr • landığını, onun için bir i 
·:----:--~------··· iııiıııiı_ııiııiıİ.,,.______ - Bağa ahıl Örictme, yasah dan fazla geç kaldığı vaki değil· geç kaldığını söyledi,. Kar 

atroda bir koku 0 olaa oğu da yazıverirlerdi. Aha, di. - Saat kaç?. Diye ıord tomobil kazası hah, cıgarayı yazmrılar.. Raif Beyin karııı hırçın bir ka- _ Daha ıaat bir .. 
ıc.. yseri G. ülleri,, pı'yesı"nı'n 

1
• dm oldug"'u için o gece yarrı el y·· " Duvarda: "Cıgara kmek yasak- ' 1 g - Tam bu arrada duvard 

ı perdeıı yeni batlamı•tr. Ar- uzu lfÖZÜ sardı elleri askılar :r diği zaman uykuda bulunur.. U- d f 
:r içinde kö · d · tır,, diye yazıyordu. üç e a vurunca Raif Bey 

ııralardan brinde oturan kellı·- fe mın erme çekilmit o- yanınca Raifin kanuna daha ıa- b ı b t d u unan pa ucun tekini s 
', fakat yüz kiloluk bir zat bir- uru yor u. Arkadqı içeri &irince Y enİ komşu atin on buçuk olduğunu söyJiye • vurdu: 
bire aya... k lk D hayret içinde kaldı: rek onu yatııtırmağa çalrıırdr. B' d f 

· · sa a tı. ııarr çık- Küçük Hanımefendiler bir ray ::- ır e a çaldın, saati 
ıçın yanındakine: - Aman Mehmetçiiim bu ne :r Fakat timdi ne ıöyliyecekti?. dugunu anladık. Ür defa t 
M 

h 1? ' da konuıuyorlardı.. Bahiı yeni b k k ::r 

k
- üıaade eder misin'ız, dıtarı a •• k Ayaklarının ucuna asara arı - decek ne var?. Sag"'ır deg"'ıl Ah omıuları Münevver Hanıma inti-
ayrm.. - birader, aorma hatuna kal etti. Biri aordu: 

- Olmaz efendim .. Perde ka- aelenleri .. Başına yelenler ! 
Derken İçeri kanar ...irdr'. De-. - Şükran, bu MüneTYer Ha· 

ıın, ıonra çıkarıınız.. h •· ·- mm hakında aenin fikrin nedir?. 
al liaanr def ittirdi: 

Sıra ile oturanlar bu titman za- - Ayni iskarpini üç dört gün 

Jki müıevi Şiıhane karakol 
civarında biribirlerine rastl d 1 u 
Eli . . k a ı ar. 

ermı ıı tılar: -"Evet, ne diyordum.. Küçük siyen bir icadın hakkında benim 
reçmeıi mütküliitına karı 1 ay- b İr kaza, otomobil kazur.. fikrim olamaz. - Miıon nasıain ? .. ç k o tndır 

itirafı ıerdettiler. 

Perde kapansın, sonra çıkar-

! Dediler .. 

litnıan zat oturdu. Fakat az bir 

det sonra sıra ile oturanlar a· 

da bir hareket oldu. Hepıi 
nların t 1 :utnııya baıladılar. 

-dBu ne, bu ne rezalet? .. Olur 
ı._..._ e'"'J 11 ... Haydi efendi, haydi, 
[:ııı1 .. ...ıc çık ıhuradan 

litnıan zat Y • .d. 
dı: erın en kımıldan· 

- Yerinıden 
rahat kımıldanamam 

nn .• Dedi ' 
Yanındaki b. d " 

B 
ır enbire• 

- eyefend· · 
1• d "''I ı, tahaınmu··ı d 'I" 

egı , çtlcımıya e ı ır 
- Perde k cak nıısınız?. 
... apansın, ıonra sıka-

izahat 
Lokantada müfteri h'd 

t kt
. . . ı detle 

an çe ığı bır kılı o.. • 
G o0ıterdı· 
arıon eğilerek dikkat etti: . 

- Affederainiz, gözüm nak . . 
r''- ıyı 

- Vah, vah .•. Allah bu otomo-
billeri kahrettin, her gün mü, her 
gün beı on kaza oluyor. 

- Evet, ıorma •. AIJah kahret-

Bir cevap 
ıeni yormedim ... 

• - Sorma Davit baııma yolenle-
rı ... 

Bir pastacı dükkanında yalnız 
bqına oturarak bir pasta yiyen - Aman ne oldu kuzum · ı 

b. k d fena mı yitti?. , lf er 
ım... genç ır a ının yanına kartıki 

- Anlat bakayım, nuıl oldu?. maaadaki genç kalkıp gelerek: - Daha ne olsun, paçavracılık 
- Bizim hanım bir otomobil . -:-- Af~edersiniz hanımefendi, ~ara etmkedi kapattım, tenekecilik 

ıızınle bır yerd teferrüf et . t" op ~ttı, ese kağıdı fabrikası yan-
gezintiıi yapalım, dedi. Ben ol • mış ım dı Üst l'k b' · sanırım, dedi.. Genç l<adın: ·· c 1 ızım kari da Salamo-
maz deyince baııma bu kaza gel- Hay, h' . na kaçtı .. Daha fenaıi olur mu?. - ır, oraya ıç gıtmem. _ Ol . 
di, azizim.. Dedi ve arkasını çevird' . ur be Mıton, olur .. Ya ıe· 

ı.. nın k · · ı· 
•••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• arı yerı ye ırıe. 

BI d ····································· r a am nasıı evıiya .... o.i~.~ru .. ? ........... .. 
.... ~lll!llfll'-'!111,.,.. 

Bir davet 
Nihat Bey yolda eıki ka 

kadatı Tahir Efendiye ru 
ce: 

-Aman aana rut geldi 

iyi oldu .. Seninle bir yeme 
lim lokantada ... Göreceği 

bol bol konufuruz .. 

- iyi amma bir yere d 
yim ..• 

- Öyle iıe bana em ku 
rebilir miıin?. 

Bir teceddü 
Reiı zenciye sorar: 

- İamin Osman. Peki 
doğdun? 

- latanbulda efendim. 

- lıtanbulda mı? Naııl 
- Evet, Jstanbulda Molla 

nide ... 

- Allah, allah .. Halbu 
nin rengine bakılıraa .. 

- Yalan söyliyecek 
ya.. Nüfuı tezkeremde de 

Reiı hayretle yanındaki 
lerek: 

ez .. Sarı iıe biziın yen· 1 ı ıe en 
•aeırn kılıdır .• Siyahıa &Jtıb • 

1 
aaı 

aı ağanındır efendim .. 

Valctile Bağdatta saçı 

ukalına kınşmış bir 
dilenci varmış .. 

açının Ostüne bir 

lc}lek lionup )U~a 
yıpmıı. 

Y uru sahibi ol mu~ • 
llunlır buyümüş • 

Bır gün bu koca ley
lek ı le 1 hep 1 rdcn 
ucmıu kalkınca 

Ollınci} i de beraber 
uçı.;rmu !ar 'c halk 
l u g k ~ Ozunc çıkan 
Jılcncrnın evJıyalığını 

- Bu adam Hüseyin de 
birader? Y okıa benim göz 

mi ortalıiı kara 1örü1or 1 
bukmetaılı .. 



Sayıfa 8 

Beyaz Kadın ticareti 
Kadın parasile geçinen bir adamın ka
dınlar için bu kadar acı düşünmesi ... 

Yazan:? Tefrika : 2S 

Bir iskemle alarak masamın ö- ı rılara sakın emniyet edeyim de • 
nüne koydu. Üzerine yerleıti. Ve me .. Karının en iyisinin allah be
sonra büyük bir nezaketle başını li.sını versin!.. 
eğerek terbiyeli bir adam tavrile Bir an herifin ıarhoş olduğu 
ıordu: zannına düttüm. Kadın parası ile 

- Oturmama müsaade eder geçinen bir erkeğin kadınlar hak-
miıiniz? kında bu kadar acı şeyler dütün· 

- Tabii? meıi hakikaten insana hayret ve· 
Memnun oldu, gene sordu: recek bir §eydi. Fakat herifte aıla 
- Sen Fransız mısın? sarhotluk hali yoktu. İçini çekti. 
- Evet Jakolarozun doıtu - Gözleri bir an daldı. Sonra ciddi 

yum. bir tavırla ıözüne devam etti: 
Jaklarozun ismini söyleyince - Beni görüyor musun evlat .. 

herifin bana karşı teveccüh ve Benim bir karım vardı adı Lui • 
c.mniyeti fazlala§h. Anla§ılan zondu. Jaklarozla görütürken la· 
"dost,, demek bu herifin yanında fını ediver. Bak ıana naııl bir ka· 
büyük itibarı var. dın olduğunu ıöyleıin de gör •. 

- Benim adım Viktor. Fakat Güzel mi güzeldi? Hem de mü • 
herkeı beni "Cambaz,, diye ça - kemmel çalıııyordu. Onun gibi i· 
ğırır. Jaklarozu hep severiz. İyi yi çalııan az bulunur. Yalnız bir 
adamdır. Bana bir içki ısmarlar kuıuru vardı. Kırılmasını çok se· 
m111n? 

Daha ben cevabı vemıeden, a· 
zametli bir tavırla garsonu çağır· 
dı, içkimi ısmarladı anlatılan he· 
rif meslekte eskiden yetişmiş! 
Utanmak filan bilmiyor. 

- Bana bak, dedi, ben seni 
ilk görü§te polis sanmı§tım. Yal • 
nız i~imden dütünüyordum. Bir 
poliı hafiyeıinin burada iti ne? 
Bizde metelik yok ki .. 

Bana doğru samimi bir tavırla 
iğilerek aırıttı. Ağzından ik1 sarı 

dit gözüktü. Bir an sustu, sonra 
baıını yukarı a!ağı sallıyarak sö· 
züne devam etti: 

-- Bilir misin? Jakolaroz me • 
lek gibi bir adamdır. Onun ka · 
dar namuslu, vicdanlı insan dün
yada azdır. Buraya her gelişinde 
mutlaka bana iki pezo verir. 

Gözlerini kırptı, durakladı, dü 
ıünür gibi yaptı:Sonra gayet ta • 
bii bir tavırla şu sözleri ilave et· 
ti: 

-- Dersini de veri~se kabul c· 
derim. 

Böyle garip bir iıteyiı kartı • 
aında insanın ret cevabı vermesi 
mümkün mü? Elimi cebime so· 
karak iki pezo çıkardım. Viktor 
buna son derece sevindi. Pezoları 
cebine indirdikten sonra kadehin
de kalan içkiyi yuvarladı. Ağzını 
elinin terıile sildi. Sonra müteceı
aiı bir sesle sordu: 

_ Buraya mal çıkardın mı? 
Bu günlerde buraya yeni mallar 
geleceğini uzaktan uzağa duyu • 
yoruz. Sen de galiba zengin gel· 
din. 

Hayır demek itime gelmezdi. 
Herifi söyletmek için en güzel ça· 

verdi. Sonra kendisine güzel mu
amele edilmesine bayılırdı. Doğ • 
rusunu söyliyeyim, ben hiç bir va· 
kitte tualete çok heves etmedim. 
Biraz harabati gezerim. Sonra iç· 
kiye de iptilam vardır. Ah.. Şu 

menhuı kadeh olmasa belki ha • 
§ıma gelenlerin yarısı gelmezdi a· 
ma kafiri içmeden olmuyor. 

Yavrum, bizim meslek yaman 
bir meslektir. insan bu mesleğe 
girdi mi, güzel giyinmeli, süslen
mesini bilmeli, ıonra kendini içki
ye vermemeli .• Y okıa kılıksız di
ye yapmadıklarını koymazlar. in
sanı defe koyarlar, günün biri • 
ıinde adamakıllı atlatırlar. De• 
dim a: Bu mealek yaman blr m~ 
lektir. Meharet ister, nüfuz ister. 
Nüfuz kazanamadan mı halin i. ı· 
mandır ha! 

Şu içki insanda ne irade bıro • 
kıyor, ne nüfuz.. Birkaç kadeh 
tekerledin mi iraden elinden ıi · 
der. O vakit ıana ne yapıalar tın· 
mazıın bile .• insanın boğazı kuru· 
du mu dayanamıyor! Ne iıe .. Di • 
yordum ya! içkiye çok dü9kün • 
düm. Günün birinde sarhot iken 
bizim Luizon br Kreolonun pef i· 
ne takılmıt kafesten kaçmıftı. Bir 
denbire aklım batıma geldi .. Bü· 
enos Ayreste bir adamın kanıı ol
mazsa ne halteder. Param yoktu 
ki Fransaya kadar gideyim de 
tekrar mal getireyim .. Arjantin • 
de açıkta mal bulmak ne mümkün 
satın almak iıteaen analarının ni· 
kahını istiyorlar.. Evet. Bende a • 
damakılh ıaf ak söktü .. Ben artık 
bitmit mahvolmut demektim. Gün 
den güne dütüyorum, sakal uzt • 
yor. Üıt bat yok; cepte metelik 
yok .. Bu halde inıan nereden karı 

re onun yüksek derecede bir nı~s tedarik edebilıin? Ticareti bir 
kktatı olduğum kanaatini kendı • daha düzeltmek ümidini çoktan 
sine vermekti. İ keıtim .. Bari kadını doyuracak 

Mal çıkardığımı öğrenince sa· kadar iş yapabilıem .. Sonra cam· 
mimiyeti fazlalaftı. Artık bana bazlık da yapamıyorum •• Vücu • 
Jcl\rfı bütün bütüne emniyet besli- dum düttü .. Ellerim titriyor. Ya • 
yordu. Onun için pervasızca sor· kında doğru dürüıt 7Ürilmeıini 
du: bile unutacağım .. Ne yaparsın? 

- Haydi, bir tane daha ısmar· Hakikaten dütkün omuzları, 
la da seninle meslek hakkında ko- sönük gözleri kadehi ağzına ı& • 
nuıalım. Se'n buraya yeni gelmişe türürken titriyen elleri ile acına
benziyorsun. Galiba mesleğinde cak bir halde idi. Herif bir müd· 
biraz acemisin. Maamafih halin· det ıuıtu. Dalgın ıözleri kimbi • 
de iyi bir delikanlı hali var .. Gö • lir ne gibi hayaller taaavvur edi • 
züme girdin vesselam. Onun için yordu. Sonra batını ıilkti gözle • 
sana biraz nasihat vermek iste - rini bana dikti, tekrarladı: 
rim. Sakın ha karılara güvenme! - Diyorum ya evlit kendini 

Taaccüple yüzüne baktım. Bu iyi kolla. Karı dediiin ıey tehli· 
yağlı pardösülü adamın bu sözle- kelidir. Şurada ıördüğün adam· 
ri söylerken takındığı tavır o ka- ların hepsi karıların dolabına gir· 
dar garip, o kadar komikti ki: mittir. 

- Evvela sözümü dinle .. Ka- Bu sözler bana bir hakikati 

VAKn 

[ --·s·P-ORJ 
._... ...................... __... . ._..._.. 

Yarınki maçlar 

KaragUmrUklUler 
SeU\nlk mubtelitlle 
yarın çarpışıyorlar 

Yarın federe olmıyan kulüp· 
lerden KaragGmrUklliler ilk daf a 
olarak bir ecnebi takımile çar· 
pıfıyorlar. Yaran Çukur boıtanda 
Karagümrüklillerin çarpııacağı 

takım Seliniğin Paulr, Yraklis, 
Aris gibi en kuvvetli kulnple
rinden toplanmıı kanıık bir 
takımdır. 

Söylendiğine aöre geçen dafa 
Istanbula gelip Galatasaray, Fe
ner Ye Pera ile çarpışmış Seli· 
nik karışık takımına nisbotle bu 
gelecek takım daha fazla canlı 
bir takım imiş .. Karagümrüklll
lerin bu takım karşıımda ne ya· 
pacakları, nasıl bir netice ala
cakları şimdiden kat'i olarak 
kestirilemezse de bazı futbolcu
lar, son zamanlarda kendilerini 
pek göstermit olan Karagümrük
llllerin bu yabancı takım karşı· 

ıında da iyi bir netice alacak· 
larını söylemektedirler. 

Kara gümriik umumi kaptanı 
Salibattin bey bu hususta yal
nız şunu ıöylem~ktedir: 

- Şimdi ne dersek boştur. 
iş yarın sahada anlaşılır! 

Karagümrlik takımı Selioik 
muhteliti karşısına şu suretle 
çıkacaktır: 

Miço 
Mahmut Ali Cemal 

Hikmet Lütfü Mustafa 
~1im lbrahim Rıza Seyfi Molho 

Bu tekil K.uagü~rüiün ıimdi· 
bk en kuvvetli Ye sağlam şekli· 
dır. Lakin muavm Mahmut Ali
nin geçen maçlarda bacağı sa· 
katlandığı için oynamamak ve 
yerine başkasmın geçirilmek ib
t mali vardır. 
Yarın Çukurboatanda bu mü· 

him maçtan ba,ka turnova 
maçlarına da devam edile-
cektir. Yarmki turnova maçları 
Altay sporla Edrinekapı gençler 
birliği ve Heybeli ada ile TOrk· 
ıporlular araaında yapılacaktır. 

::=s=:ııı:. am=m:·a====aı:==:wu=:::::::::::: 

anlatıyordu. Büenoa Ayreıte bü • 
yük bir dram oynanır. Burada bir 
erkek kadını mat ederek onu ti • 
caret malı gibi kullanmak iıtc:r. 
Buna karıı kadın da erkekle fır· 
ıat bulunca müthit darbeler indi· 
rerek intikamım almak yolunu bu
luyor. Bu intikam ıüphesiz geçi • 
cidir. Sonunda kadın düttüğü se
falet uçurumuna yuvarlanıyor. 
Fakat hiç olmazıa arada acısını 

çıkarıyor. Ben ıurada kendiler~n
den intikam alınmı§ların, kadın • 
la erkek araıında yapılan imaf • 
ıız mücadelede ıakatlanarak mağ 
lup olanların sığındıkları bir yer· 
de bulunuyordum Yanımızda iki 
kiti oturuyordu. Bunlar dikkati • 
mi celbetti. Biri ihtiyar, öteki 
ıençti. Gencin ıaçları henüz kum· 
raldı. Ya yorgunluktan, yahut 
fazla ıarhoıluktan batını ihti • 
yarın dizine dayamıfb. ihtiyar 
bunun farkında bile değildi. O 
fazla içkinin teıirile kendisini 
kaybetmiıti. Muntazam bir za • 
man far kile önündeki masanın Ü· 

zerine kuvvetli yumruklar indiri· 
yor, bairıyordu: 

- Plan pan ! Plan pan ! Bana 
derler kahraman!.. Taburu ben 
güderim ıancağı ben tutarım .. 
Dünyayı mahvederim .. Bana der· 
ler kahraman! .. 

(Devamı var) 

MUterciml ı 1 
Zongulchk mebusu 

Halll AiLE 
Mektep hayatından hayattabir iş 

•• 
cıya kadar geçen zamanın tecru 

Fakat sevginin ihbrasa, hah· 
raların ümit ve hayale, itiyadın 
değişiklij-in aşkına, hicabın deli
kanlıdaki şu bildiğimiz mütehev· 
vir kabına aığamazlıa-a ne tesiri 
olabilir? Aile ocağı malümdur; 
içinde ögrenilecek yeni şeyler 
yok. 

Halbuki cemiyet, tamamen 
meçhul bir kiinattir. Ailede ne· 
şe ve şetaret verecek ıeyler tn
kenmiştir. Varsa bile soğuk ve 
tatıız şeylerdir. Cemiyet, yepye· 
ni ve baş C::öndürOcO neşel~r 
vadc:diyor. Bu mücadelede aile
nin mağlup olması lizım: Acaba 
bu, bir fenahk mı, yoksa bir 
iyilik mi? Bunun zarurt bir fe · 
nalık olduğunu kabul etmeliyiz. 
Zaruri diyoruz; çünkü tabiat, 
delikanlıyı cebren ve kabren sü
rükler. 

Mukavemet etmek, sürllklen· 
memiye çalışmak şOpbeıiz müm· 
kün ve muvafıktır. Fakat, tama· 
men galebe çalmak imkansızdır. 
Gençliğe ihtiyatkarhk etmeksizin 
tatbik edilen tazyikler, delik an
lıyı ancak aptallaştırır. Buna rağ· 
men tabii istiklil temayUIU sön· 
dürülmüş olmaz. Er veya geç 
tekrar alevnenmenin yolunu bu
lur. Şüphe yoktur ki tabiata bir 
köle gibi itaat etmek ve onun 
her türlü temayüllerini muhik 
ve mazur görmek doğru değil· 
dit; fakat aynı zamanda kudreti 
falırayı hiçe saymamak, külli ve 
cüz'i her ıeyio yaradabeında. bir 
sebep va hikmet bulunduğunu 

unutmamak lazımdır. Delikanlı

nın ruhuna, bu azgın istiklal 
ateşini, bu yeniliğin aıkını, bu 
hayat hırsuıı koyan yuca kudret, 
şüphesiz insaf ve merhametten 
iri bir zabturabtın, bu güzel var· 
laktaki kabiliyetleri mahvetmesi· 
ne, kanatlarım yolup kesmesine 
razı olamaz. Vakit ve hale mu
vafık olmıyaralc tazyik edilen 
(tabii hareket) lerin er veya geç 
faaliyete geçtikleri ve bu kabil 
tazyiklerin, tabii temayülleri giz· 
lenmiye mecbur etmekten .veya 
bilahare daha büyiik bir şiddet· 
le patlak vermesine yardım et· 
mekten başka hiçbir ıeye yara· 
madığı tecrUbe ile sabittir. 

Mektep hayatının taıyiklerin

den kurtulduğu dakikadan itiba
ren hayatta mevki tuttuğu ve 
yeni bir ailenin reisi sıfatını ka· 
zandığı c?akikaya kadar birkaç 
sene geçer ki. delikanlının bu 
müddet zarfında ıabsan tecrü· 
beler yaparak bayata alışması, 
pek bUyOk bir ehemmiyeti haiz 
dir. Madem ki bir gün bütün 
bir cemiyet içindP. kendi nefsini 
bizzat idare ermek mecburiye
tinde kalacakhr, fU halde tek 
baıın• yürümeye alışması, ir.san· 
lar hakkında az çok tetkikat 
yapması elzem ve zar•ıridir. Bu 
tetkikatta tecrübeli bir babanın 
veyahut münevver bir c!ostun 
rehberliğine mazhar o!mak şüp· 

beıiz iyi bir şeydir. Fakat bu 
yabancı tecrllbelerle tabsan va· 
pılacak deneyiılerden müıtağni 
kalmak mümkün değildir. Çiln· 
kil inaanlar ellerile yoklamadan, 
göılerile görmeden, kalplerile 
vücutlarile duymadan h·ç bir ıeyi 
yakından tanıyamazlar. 

Şüphesiz bu hürriyet mahzur· 
dan salim değildir ve kendi ha· 
tine terk edilmit olan delikanlı· 

1 

nın hatalar irtikAp ehil 
temeldir. Fakat mab 
riyet olabilir mi? (batı 
diye insanı (iradei cOı'i 
mahrum edebilir miyiz 1 
başka delikanlıaın b 
sah· p olacağı bir glln 
cek mi? eğer hata irtik., 
ıi mukadder ise, bu 
tashih edilmeleri mnaık 
bir yaşta ve zararı• 

ıahanıa mOnhasır kılı 
zamanda irtikAp etrnetl 
doğru olmaz mı? Delik 
nasınm dizinden aymr 
bir ailenin başına ge 
akıllıca bir it yapmış ol 
:z:anneder misiniz ? De 
izdivacın etiklerine kadat 
eden bu kııkanç, bu bel 
hazır ve nazar ana tefk 
benzer, bilir misiniz? 

Düştüklerinde batlı 
mamak için kOçllk Ç 

giydirilen şu etrafı yaı 
Jıklara •• Çocuk, her dot 
yerini acıtmamaya o k 
ahşırki nihayet her yDr 
tedikçe düşer ve diltlD 
rüyemez olur. 
Şu halde ananın 

davranması ve çocui 
kerre daha elden çıkar 
!anması lizım geliyor. 
ki onu ıshraplar içinde 
rak kendi vDcudundall 
fakat biç olmazsa ıine 
kucağında mubafuza ed 
O çocuk ki sırf tabıil" 
edebilsin diye bir ik 
olarak ayrılık acıaına k 
fakat biç olmazsa onu 
onun rüyası ve onun 
hayalı içinde y ... mak 
bulmuttu, ifle bu çocu 
fer de ayrılıyor. Hem de 
hem de sabusızlanarak 
emellerini kendiıind 

tevcih ederek ayrılıyo 
bu, ana için yfirek 
bir ıstıraptır. Fakat 
ki tabiatin emri, çoc 
feati hayatın ve cemi 
tezası bunu icap etti 

(De• 
r.:::::::::::::::::::::::::ms:ı 

Vlyana-Parls 
sine sulk 

Viyana, 12 (A.Al -" 
Par'ı hattı üzerinde 
teşebbüsü meydana çı 
Suikastçılar tarafıod• 
metre boyunca rayla' 
den çıkarılmışhr. 

Viyana· P ariı ek•P' 
zamanında durdurul 
sutetle feci bir k• ~ 
geçilmesine muvaff• 
olmuştur. __ ... ~~ 

Halkevl ode ·l il 
lstanbul HalktYI 

ltalvarca dersleri aÇ• 
derslere devadl et 
kayıth kayıtıız b•0111119 

rin mua'limleı ile tıO 
deı s~erin gün ve ,. 
rarlaştırmak oı~re 
Teşrin Cuınartetı _ 
de Halkev:oin Cal ,.ı 
zin~eki Konferaoı b 
zır bulunmaları •e 
!arını yaptırmaout 
Cumartes ye kadar 
re Memurluğun• 

.rica o~unur: . ıcrct 
Dersler ıçın 
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libeff e bir isyan çıktı ! ................................................... -................ __.._._ 

iç ölmiyen hükümdar 

Her daida iyi veya fena bir ruh 
hulunur. Ve en eıki zamanlardan 
bı!ri orada ikamet eder. 

de ayaklanarak bunları uçurumla- 1 ce; bunun sebebi Çin hüldbneti• 
ra yuvarladılar · bb" l · ı k · d · nın teıe us erı oma ıcap e er• 

~~mal.a~ın her sene yaptıkları Çin hükumeti Tibetteki nüfuzunu 
ayının ~ı~andc gayet büyük ka- sağlamlaıtırmak için Tibet halkı
~~nlar ıçmde çorbalar piıirilir ve nı isyana teıvik etmiı olacaktır •• 

, ... emleketten savuştu ! 
amalardan birinin içinde kaynadığı 
orbadan içen doğru cenneti boylar ! 
H~distandan aelen son haber- 1 nın ruhu bir çocuk cesedinde gö
' Tıh~t~~ bir isyan çıktığı ve bu rünür, bu auretle kendisi yeniden 

yuzunden Dalay Lamanın doiar ve yer yüzündeki hayatına 
;ıa mecbur olduğunu anla· devam eder. 

r : .. be 
1 

Yeni bir Dalay Lama İntihabı-
Bu da dr e~ İngiltere ve Hin- ne lüzum görüldüğü zaman bir 

tan a erın end' 1 1 w • • k . ti 
S b 

. ııe er e karır kaç çocugun ısmı agı ara yazı -
ıttır. e ebı T"b k ' k'I' k , k" . 

h
• d' 

1 
~ 1 ette baılı- lır, ura çe ı ır ve ura ıme ısa-

bu a ıae erın H' d' k D l k d ın ıstan hu- bet ederse o çocu a ay Lılma 
na a ar uzanmaıı ihtimali- tanılar. 

ıhet, Çin hakimiyeti it d . a m a 
lan bır memleket de (Ç' ) . . ın ın 
ıu (Tıbet) e va amad .. 

ıgı ıçın 
memleket daha fazla D 1 • 

1 
a ay 

anın idareli atında muıt k'I 
akta idi. Dalay Lamanınes~

kanundur. 
nun ruhani, cİMnani tahsiye-

bir vakit ölmez. Yalnız 
y Lama araııra bu fani cis
yetini d iıttirir ve yeniden 
letir, onun için Dalay Lama· 

Lamacılık Buda dinin bir ıekli
dir. Türk imparatorlarının on ü- 1 
çünciı asırda Hindiıtanı fethet· 
meleri üzerine Lamalar da Tibet· 
le yerleıtiler. 
Tibette yaııyan insanların ailele
ri oğullarını manastırlara gönde • 
·irler, ve bunlar manastırlarda ye· 
tiıerek Lama olurlar. 
Lamaların kendilerine mahsus 

h"r çok tuhaf ve korkunç ayinleri 
vnrdır. Lamalara sCire Tibet cin· 
ler Te periler Te ruhlarla doludur. 

Bu ruhlara tapmak ve onları 
hoJn•·• etm,.k ı,.~·tndır. Böyle yr.· m- . J.ın.lercc zair bu çorbaların piıme· Tibet, Çin ile Hindistan ve or• 

~ .-ını tamaıa eder. ta Asya arasında bir hükumet ha· 
\ .~ Tam çorbaların fıkır fıkır kay· cize vaziyetindedir. Bu raıı lnıil

nadığı sırada en ihtiyar Lamalar· tereye duıman bir memleketin e· 
dan biri, durduğu yerden sıçrar Jine duıecek olursa Hindistan bti· 
vc kendini kazanın içine atar ve yuk bir tehlikeye uirar. 

1 

Tibetlllerln me,hur çorb• 
zlrafeUerlnden olrl 

pılmazaa fırtınalar kopar, ve or· 
t:ıhğı kasıp kavurur .. 

Medeniyetid slremediji yer 
Son zamanlarda Tibet gençle· 

rinden bir kaçı Avrupada miahen· 
diı lik tahsil ederek memleketele· 
riue makineler göturduler ve hal· 
la bunlardan müstefit etmek iste
d ıler. Lamalar makineler aleyhin· 

onun içine atar ve onun içinde Tibettcki Lamalar, kudret ve 
erir ve bu çorbadan içmek sevap nüfuzlarının her hangi suretle tec• 
sayılır ve bütün zairler 0 ka • dit edilmesine muhalefet ederler. 
zana hücum ederler. O kazandan Onun için Çin hukumeti tarafın· 

1 

bir damla için cennete pasaport dan bir mudahale vuku buknuı iıe 
almıt olur. Lamaların bu mudahaleyi berta· 

Tibetliler, ancak aon derece raf edinciye kadar uğraıacakları 
mecbur olurlarsa yıkanırlar. En muhakkaktır. 
ıevdikleri içki tereyailı çaydır • ··· 
Tibetli ölduğu zaman eömulmez, 
bir tarafa atılır ve akbabaların 
köpeklerin inıafına bırakılır. 

Şayet bu hayvanlarla kuılar, 
ölen adamın vucudunu bir kaç 
ıün içinde parçalayıp bitirmezler
ıe onun fena adam olduğuna hük
medilir ve köpekler bile onun e
tinden tiksindiği söylenir. Onun 
için bütün aile efradı yakalana· 
rak türlü turlu iıkence1ere u ra· 
tılır ve bu sayede kurtulmaları 
beklenir. , 

Son iayan 
Tibette kopan iıyana ıelin -

Fakat Londra ıazeteleri batka 
bir ihtimalden de bahsetmekte· 
dirler. Londra gazetelerinden ba· 
zılarına göre "'Tibet,, e kızıllıgın 

girmit olmaaı da çok muhtemel • 
dir. 

Fakat bunların dogru olup ol
madıgı vaziyetin inkitaf ından son 
ra anlaşılacakhr. 

Acaba?. 
Simla, 1 ı (A.A.) - Tibet'te 

bir isyan çıkmıt ve Dalay Lama • 
nın payıtahtından kaçmıt olduiu· 
na dair olan haber reımen tekzip 
edilmektedir. 



Sayda 10 VAKiT 13 Tefrl 

1 1 M d Niçin içerler, sarhoşUıktan ne hekl 
IHlk•y•J Acaba ? . Ç•~ ·, armara a H I B • • • . 
l~·e·~·ı·~~a.va·~·de•u·~·~·.-·~·~·p•b·~·~·.~~s~i~-i·~-.~B&~ın ~ah~ a~ ~DIÇIDI~ 
Doktor Arif, fabrikatör Ahmet. tihanda, bir ıece enel obdulda- • Sa hnalr k fbl kk ba 

çiftçi Abidin bana misafir ıelmit- rını hemen hemen kelimesi keli· )ara çarph, r ~en UZU IJ t ayı en 
lerdi.. Erkenden çıkabilmek için, meaine habrlar •e au aibi imtihan I d Elleri ayaklan niçin titriyor, k 
erken yatmağı dütünmüttük .• Fa· verirdi •. Hele bir defasında bir yara 80 1 niçin oynuyor'/ içki onun sinirle 
kat, yemekten evvel, Çekmecenin riyazi7e meselesini uyurken hallet Iatanbul, 12 (A.A) _ Rusya· ruhuna bir şey yapmazmlf 
en methur avcısı ve komtum Pet• mitti. Hepimiz onun bu ha11ası· 

nın Od ema limanmdan gelerek raki bize ıelmit: na hayret ederdik.. Hani demin 
IO. ··ylediii cribi, istedigwi zaman u· lngiltereye gitmekte olan Yunan 

- Çocuklar, demitti, bende es· •· bandıralı 6500 ton hububat yGk-
ki ye halı"s Kıbrıs ıarabı var, ge• yanmak meseleai onun için çok e· b baL 

lü Paaormitis vapuru a aa a. 
tirteyim de birer kadeh içeriz • hemmiyetaiz bir ittir .. Kafir sanki E ozcaada da Gadaro feneri kaya. 

Bu kıbrıa şarabı hakikaten ne· çalar saat, aktamdan ertesi sabah hklanna çarpmııtır. Vapurun al· 
ak kalkmak iatedig"'i saati kafauna fİltİ Bir bardağa, yarım parm dıfı btıyQk yaralardan ambarlar 

koyup üıtün~ su doldurduiumuz kor, töyle bir dütünür, sonra •· su colmaktadır. Vaki olan yu-
halde ikiıer barda~an sonra ol· bahleyin, 0 ıatte, sanki bir bafka· dım talebi Ozerine TOrk gemi 
dulrça keyif olmuıtuk.. Bunun i- 11 uyandmyormUf gibi uyanır. • •• kurtarma firketinin Lavalet talı-
ç·m, Abidinin: Yalnız, zavallı çocuğun kalbi bo· k . . •-:. 

zuk ••• Muhakkak bir gün kalp sek· liaiye vapuru aza yerme gıwuw., 
-Bana müsaade ederseniz, gi· ve kurtarma iıine baılamııtır. 

tesinden gidecek!.. • 
dip yatacağım.. Ka:r.aya uğrıyan geminin vaziyeti 

h b d Vakit ıeçikiyordu. Biz de, er· tehlikelidir. Diyiıine ep ir ağız an : teai gün erken kallqmak üzere ay-
- Böyle fey mi olur, otur birrz nldık .• Yatarken, hizmetçiye beni 

konufuyoruz itte.. aaat bette uyandırmaunı tenbih 
Oyun bozanlık etme canım •••• . 

ettım. 

Diye itiraz etmittik.. Erteıi sabah tam saat beıte, 
Fakat Abidin, her zamanki te• hizmetçi plip heni uyandırdı, 

baümünü daha tatblattırarak kahvaltımı retirdi. 
ıöslerimi dinlemedi, kalktı, hana: - Hatice, diye sordum, Abidin 

- Nerede odam, diye sordu, Bey de acaba kalktı mı?. Kahval· 
biliyorsunuz ki biz, çiftçiler erken tı11m götürsen ! 
yatıp erken kalkmağı i.det edin· - Kalktı galiba, heyef endi .• 
mifizdir- Hem yarın saat bette Sizi uyandmnağa ıelirbn, oda· 
kalkacağız.. Haydi, odamı gös • sında bir gürültü iıittim. 
ter ... 

Odam sana 'hizmetçi kadın 
l'österir ... Kendisine de tenbih et, 
sabah tam saat b~te uy'ancluaın ! 

.Abidin pldü: 
- Lüzumu yok, dedi, ıaate, 

himaetçiye falan ihtiyaç yok.~Ben 
keneli kendimi kurar, · tam saat 
bette uyamrmı.. lıteraen Arife 
sor, o bilir •• 

Hep-dönüp Arife baktık. Dok
tor anlatb: 

- Evet, Abidinin hakla var .... 
Mektepte iken bile habrlarıın, bu 
çoculun &yle bir haaaaaı var ki .•• 
Nasıl diyeyim, adeta kendi kendi· 
ni manyatizme ediyor, ve ne za
man istene kalkabiliyor. Hepıi 
ba kadar da delil. 

Abidin sözünü kesti: 
_ Camm, doktor, dedi, seni· 

lim adamıım, böyle teJlere ehem-. . . , 
miyet •erır mısın • • 

- Azizim, •akıa ilim adamı
yma, ilim adamıyım amma, ahle
rimle prdüğüm terlere de kitap. 
ta yeri yok diye inanmıyacak Jra. 
'dar aptal değilim .. Nitekim, Hnİn 
kaç defalar, hinilkablelvukula • 
nna p.hit oldum. 

Hep birden doktora yalvardık: 
- Kuzum doktor, anlat biraz, 

belki onu da bu suretle alıkoya· 
rıa ... 

Fakat Abidin, hepimize: 
- Geceniz hayır olmn, doktor 

size anlatırken ben de mükem· 
mel bir ayku çekerim.. Yarma 
....... Çl~Jllll ki, bıldırcınlar 
elimden aman Allah çeksin. 

Diyerek çıktı .• 
Y almz kahnca, Arif, anlatma· 

ia batlaclı-
- Şuma 1-na bırakın, eledi, A· 

bidinin bir çok hinilkablelYUku -
larınm tahakkuk ettiğini ıördüm • 
Lakin· bunlara tesadüf demek ka
bil dejildir.. Size asıl, teaadüf 
Clemeje imkan obanyan teYlerden 
bahsedeceğim •• Mektepte iken, A
bidin derslerine pek değil, hiç de 
çalıımazdı .• Fakat imtihan zama
nı ıelinu, akıamdan, yatmadan 
•nel eli-, ertesi ıünU imtihana "••il hain Mtahmı aLr, bat
taa aealı7a kadar okur. aonra u· 

- Öyle i~ çayım ver!. 
iki. clakika ıeçmemifti ki, Ha

tiu, feryat e~erek odama koftu, 
nef• nefeee: 

- Beyefendi, diyordu, Abidin 
Bey- ölmif. •. ölmü, .• 

Hen.: en kalktıın, doktor Arifi 
de yanıma alarak odaqna gittim .. 
.Abid.in. fi••kika &lmüttü- Arjf, 
1811&7988 etd Ye: 

-Kalp ... 
Dedi ••• 
- Aman, dedim, belki kurtara· 

biliriz. Hatice demin odaaımn ö • 
nünden ıeçerken bir ıüriiltü duy· 

mut•• 
Doktor Arif .hayretle bana ba-

kıyordu: 

- Kabil deiil, dedi, bak, vücut 
aoiWDUf bile.. Muhakkak ıece ya· 
mmclan enel ilmiiftür. Y oba 
donmazdı ... 

Hep birden yatağa yaklqtık. 

Abidin, upu~ yatıyordu. _Yal
mz aol lrol yatMtan fırlamq. Bat 
ucmıdaki aile doina npnmıfb. -
Biletincleld eaatin camı kmlmq· 
b •• Baktık. saat tam bette dur
nalattu.. Demek Abidill, ıece yarı· 
sDHla almemitti.. Mahakkak ki 
ölmemitti •• Çiinkii, aaatinin camı 
kmlaralr bette durutu, onun bu 
hareketi o aaatte yaptığuu ispat 
ediyordu •• Heaı lıizmetçi kadın 
da, kapısının 6nUncfen ı~erken 
bir gürültü cl11Jnlamıt mıydı? 
Fakat doktor Arif: 

t _ Nasıl olur, diyordu. timdi 
eaat beti on geçiyor. oa dakika da 
bir vücut aoiuyamaz .• Sakın. .. 

Doktor Arif sözünü bitinDedi • 
Hepimiz, yni şeyi dütünüyorduk. 
Salon Abidi~, ıece yansında öl .. 
müt olmasına raiınen, alqamdan 
aaat bette uyanmaaım kendi ken· 
dine telkin ettiii için, tam o sa
atte bu hareketi 7apmıf olmaam? 

Arif, benim de ayni teYİ dütün· 
düiümü anladı: 

- Yok, dedi, olam•z • Belki ••• 
Nuı belki, ıaubakkak saati, dün 
akpa bette: durmuıtur. 

-Ya ne zaman kınlmıttır?. 
Doktor Arif cevap vermedi. ' 

ta. 

Yağmursuzluk 
fena 

"(Bat tarafı 1 inci eayıfada) 

devam ettiği hi11ini veren, ı•Jrİ 
tabii ııcaldar hüküm aümıekte • 
dir. 

Şehrimizde sıcaldar bilhuaa 
son günlerde çoğalmıf, gayri ta • 
bii bir dereceyi bulmuttur. Teıri· 
nievel içinde bulunduğumuz hal
de, dün sıcaldık da.ha sabahtan 
25 santigrada yükaelmiı, öğleden 
sonra 32 santigradı bulmuftur. 
lıtanbulda teırinievel içinde hu 
kadar ucak olması yirmi aenedeo· 
beri ilk defa vakidir. 

Geçen sene tetrinievelin on iki· 
atnae \ter ı• . tt..
kes palto1anıü Çıttannıı, löbalan • 
m kurmuttu. 

Kandilli rasathanesi müdürü 
Fatin bey dün bir muhanirimize 
tunları aöylemiıtir: 

- Bu. Hne hanlar hakikaten 
çok kurak •eçti. Son yirmi aeae 
içiade latanlnılda ba bclar laa • 
raklık olma••tb. Kunkhk .._.. 
leketin her tarafında, Anadola • 
da da .ardır. Fakat bilhana lı • 
tanbulda daha ziyadedir. Tetki • 
katımız İstanbul mmtakuma in • 
hiaar ettiği cihetle Anadoludaki 
hava vaziyeti hakkında bir teY 
söylememe i•kin yoktur. 

latanbulda ucaklık da, meni
me nazaran, çok fuladu: 32 aan-
tigrat ••• 

latanbulda tepininel •11 içi. 
de bu kadar 11calrlık yirmi aene 
evvel kaydedilmittir. Bununla be
raber havalar bir kaç ıüıi içinde 
deiiteeektir. Yajmur Yaiacaima 
ait henüz bir alamet yoktur. Eier 
hava poJrU)ana bunun netice8i 
olarak yalmur yaialtilir. 

Balkan konferansı . 
ve Yunan matbu.atı 

ATINA, 12 (A. A.) - EWte
ron Vuna paeteai, yakmda ilik· 
rette toplanacak olan Balkan lroa
feramı hakkında diyor ki: Ba 
konferanata konutulacak meee • 
leler çok mühimdir. Romanyanm 
hükaınet merkezinde aarfoluna • 
cak gayretleri idare etmek üzere 
ıelecek !ahaiyetler, çetin hakikat 
sahasında çahtacaklarclır. Anc:ak 
böyle bir sahada çalıımaktır ki, 
milletleri istenilen, çalıtma birli • 
tine götürebilir, bu toplantıda 

Balkan konfel'anaı e~rini tehli· 
keye dütürebUecek ihtilaflı ıiya • 
set noktalannuı halleclileceiini 
umarız. 

- Bea içkiyi tunmı için içe· 
rim: içimde zamaa zaman ıızlı· 
1an, aayan, kanayan bir takım 
dertler, yaralar ve ıoon gene 
içimde anııra k6pllrm~, coımak, 
tatmak iıtiyen ban istekler ve 
duygular vardır ki iıte ben bu 
dertleri, ymralmrı, iatekleri. duy
gulan dialendirmek, avutmak için 
i~llim. Meseli: Valstile yUreğimde 
açılmıı bir ayrılık acıaı Yardır ki 
aradan hir •ayli vakıt gzçmif ol· 
duğu halde rene aruıra bu acı 
aklıma ıeUr, benim içimi bur· 
plar, yGreğimi yeaidea didirkin 
etmiye batlar, ben ele o zaman, 
hemen içkiye Anhr, beni h"pa· 
lamak iatiyea bu eaki acayı dur
durmaya çahprım. 

Ve ıe•e mcsell: Durup du
rurken canım bir tef ister, ama 
olmayacak bir ıey... Yani öyle 
bir ıey ki bamı yerine getirmek 
benim için cok gllçtOr, yahut 
getirmeain lüç yo'a yoktur. O 
zamanda, o Aatte, o dakikada 
canamıa iıtediti o ıeyi, benim 
için yapmama, bulup meydana 
getirmellİa yola olmayınca gene 
bemea İlkiye aanllr ba, beni 
zorlayan yokuz istefimi içkinin 
kafama, lleyaime, r&ılllme ver
dfti aJ1llaldakla antur ve gi· 
deririm. 

-~ ais glib.a içkip 
W.. • il tlbl "kuü;. 
myorsmml 

- Hemen hemen onun gibi 
bir ıey 1 

- Fakat, i~tikçe, yav .. yavaı 
ba, aizia ıiairleriaizi blsbtıtlla 
bozma Ye .m bblalllD ped• 
çilrumu•ı? 

- Hapl Ç&aldl içtikçe da
ralar, 1•ftfla11r, ajırlapram -· 
Beni içtikten aonra bir ~rseniz 
flfUllDIZ. Ham birçoklara içtik· 
çe İfİ azıbrlar, ben iae iaadıma 

içtikçe öyle kuzul 
l•fUım ki olur ıeY 
sarhoştan deli bile 
ama o, bana göre 
benim aarloıfuğalD 
1edası~ uılu, akıU.. 
de kuzu gibi ve · 
sarhoşluktur. Garip 
ayıkken kızar, paa 
nr çağırır, otar o 
nirlerinim de içince 
ki canciğer, kuzu 

rum, ayıkken daba 
fakat içince daha 
olurum. 

- Dofrusu t• 
kiyi b6yle sizin k 
ni g6rmemittim. 

- Ben metetmi 
yu s6yliyoruml 

- Likin, DİÇİD 
benimle konuturkeD 
la oynıyor, otard 
elleriniz, bacakl 
gaz kapaklarınız 
g6ç açıbp kapını)' 

nİJe 6yle kulağın 

konr ~bi hızJ• 
yonunuz? 

._ ..... . 
- Niye 1Uslanuı 
- Onlar da ;,te, 

deki yapbfa teairlet. 
anlıyacafmız, içki 
ı. · ti-, •• a ... mda... 
dilde deiiıiklikler 

- Fakat bu de 
geae dine dolafA 
ileri relmez mi? 

-Adam nerdell 
aia 1 Alqamları 
yor, alstamlar1 içtn 
Adeta deli sibi o'u 
tatımı, ne yapaca"' 
biJemiyoıum. 

li''dlt iiD 1 #11 ii#i8& hF ee:=mrm:-.:::==r=a:::===mm-

Romanya - Rusya 

Mlamebatı ve Fnn
sanın tavassutu 

PARIS. 12 (A. A.) -Titulee
-co • Heriot arasında yapılan mü- Türkiye elçisi 
lik•ta• Romaa1a ile SoTJetlv a- liliahmerinin 
rannda bir ademi tecavüz misakı 
akdine dair anlatılanıamazhkla • 
n ortadan kalclmmı olma11ndan 
doları memnuniyet ıöKeren Le 

Journal, bu konılf'D•ma Frama 
ile Romanya arumdalri itillfı 
kunetlencliımit oldaiwm yaz • 
maktadır. 

Bu konuımalar neticeainde fU 
cihetler meydana çıkmıttır: 

1 - Fransa, Romanyayı Scw • 

lara ıönderdiii 
franrım M. Ma 
Bu yardım, çok 
mqbr. Gazeteler~ 
retle bahae,~-, ... ~ 

Çankırı 

Çankırı. 12 ( 
panayırı buıl• 

balık la&Dd• 

yetı.le herbanıi ltir miaak akdi 1 ~!!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!!lii!iiil!fillllll 
için sorh•••ıtbr• 

2 - Romanya, Leh • SoTJet 
miaakımn mer'iyet mevkime ko • 
nulmauna •• Fr&n11alarla Scw • 
yetleıiD bir miaak akdetmelmine, 
bu mieklu Fraua • Lela •Romen 
itilifı baki kaldılrp, kat'i,,._ 
muhalefet ebDi1ecektir. 

Le Journal illve ediyor: 

Titu1'eco M. Heriot'ıa Roman-



1! Teırinievvel 1932 VAKiT 

l::ımirde 1 LJRAYA ··--··--. .. .. 
ncırveuzum 

Yüzü ile kuş tüyü yastık 
Iıtanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyll fabrika~ın· 
da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şılte 
12 liradır. Kuş tüyünden salon yastıkları ve kuş tliyll kumqı satışları 

bulunur. Ankarada sahf mağazası : Saltı Franko 

'I1elefon : 29027 Geçen seneden 
daha azdır 

lzmir, 12, (A.A) - Şehrimı; l SEYRISEFAIN • 
Ticaret ve Sanayi odasının üıuw j 

Mcrlı:ezl idaresi Gal:ıta köprıilıaşı B 2623 

Yeni Türk 
mecmuası 

ye incirlerimizin ticari vaz'iyet , Sul c: A, sırı.ccı .Mülıürdar zade Han 2264< yeni Tork mecmuası lstan· 
ye ihracatı hakkında tanzim ey· 1 

15 Birinci teırinden itibaren bul'un kültür mecmuasıdır. ilk 
lediği rapora göre mevsim baş· • 
lanğıcmdan 8 teırinievvel l 932 
tarihine kadar :zmir borsasında 
28,545,588 kilo üz.iim satılmıştır. 

Bandırma ve Karabiga posta· nlishasında Ahmet ŞOkrD, Falih 
ları lstanbul'dan saat 17 de Rıfkı Faruk Nafiz, Hasan Ali, 
kalkacaklardır. (5425) Nuruİlah Ata, BOrban Ümit, Re· 
------------·111 şat Nuri, Ahmet Cevat, Nusr~t 

Adalar ve Yalova hattının f ş k' Salıb Geçen ıene ise 4 teşrinievvele 
kadar 9,001,473 kilo üzüm sa
tılmışh. 

Mevsim iptidasından 8 teşrini
evvel 193 l tarihine kadar lzmir 

li~anından ecnebi memleketlere 
olan ihracat 20,580,655 kilodur. 

Geçen sene 4 teşrinievvele 
kadar 8,842,431 kilo idi. 

incirlere gelince mevsim baı· 
oııcından 8 teşrin· evvel 193Z 
rihine kadar lzmir borsasında 

7,706 600 kilo ıncir satılmıştır. 
Geçen sene ise 4 Teşriniev 

yele kadar 8,293,075 kilo iner 
18tılmış idi. 

Mevs'm başlangıcından 8 teş 
rinievvel 1932 tarihine kadar 

lzmir limanından ecnebi memle 

•etlere o an ihracat 8 milyo 

7,222 kilodur. 

Geçen sene 4 teşrinievv( 
~adar 8,9661283 kilo idi. 

lzmir, 12 (A.A - Dün Bo 
aada 11 kuruş 20 paradan 3 
kuru§a kadar 4878 kilo üzür 

5 kuruıtaa 12, 22 kuruıa 
u 473 çuval incir •ahlmııtır. 
::mmaımı:ınınanmuuuamaaa: 

adıköy Ma• 
müdürJüğünden: 

Raıimpaıa mabal!es'nde Yel-
ırmeni aokaiında atik ıQ. 

rrer cedıt 10 ıo. ı No 1 ar-

11nın mllzayedeai bir hafta uza
tılarak bu ayın 19 uncu Hh ,o-
Dli iki buçuğa buakılmııtır. (5406) 

Zayi 

1929 . 930 Senesi Galatasaray 
k11mdan aldığım tastikna· 

yi zayi ettiğimden yenısım 

için eskisinin hükmü 

(4787) 
Reşat 518 

latanbul Evkif mlldüriyetin· 

b" BabUısaade agası Bosnevi 
ı~arl Ahmet ağa vakfmın 
eı vabideli akaratmdan bu-

an Bey -1 d . .x.. d og un a Gılavam so· 
•• n a 11 
eliJ t b mOkerrer No. lu 

e a tanda lelin bodrum ve 
yaıpatad y 
• d a abyaçelebi mahal-
a e Acır N J yefme sokağında 18-

o. u ve b k 
bmetat ~, attan ibaret 
Uddttle a b a:artımanı yirmi ay 
lraya veril~e~r katı ayrı ayn 

tarı"bı' d Oıere 2ı Ey1iil 
n en itib 

ievvel 932 taribin:e~ ıs T~ş-
gün mOddetle mil adardyır-
d'I . . ıaye eye 

e ı mııtır. Talip 1 1 
7 1 /2 k o an arın 

pey a çelerini müstas-
D Çemberlıtaşta mOlb k 'd . a v~ 

ar ı areııne ve yevmi ib 1 15T . . a e 
eşrınıevvel 932 Cum • a~ 

ıünü saat 15 şe kadar Ev-
lladiriJeli encümeni idare
mlıacaat eylemeleri ilin 

Kemal Musta a e ıp, 
KöprU'den ıaat 18 ve Yalova· M ' k 1 1 rı·nı' din urat Beylerin ma a e e 
dan da saat 6,30 da direk ve ablAkm kaynağına dair Ber.i': 
postaları 31 · birinci teşrin ta· sonun meşhur eserin tercilmeıını 
rihine kadar temdit edilmiıtir. 

(5426) behemihal okuyunui 

Iıtanbul d8rdüncll icra me· 
murlutundan: Tamımına 7150 
lira kıymet takdir edilen Fatıbte 
Iskender paıa mabılleainde Kız· 
taıı caddesinde eıki 54 yeni 1 
numaralı ve elde mevcut çapa 
naklen Çırçır yangın mahallinde 
16 oda ve 1016 harita numaralı 
ber mucibibi çap ve mesab.a 
l 450 m. 2 - 37 deıi m olan bır 
&ut'a arsanm tamamı açık arttır· 
maya vaz edilmit olup 17 te9ri: 
nievvel 932 tarihinde 9artnameaı 
divanhaneye talik edilerek 5 
teşrinisani 932 tarihine ınüaadif 
cumartesi günü aaat 14 den 17 
ye kadar Iatanbul d6rd0ncü icra 
dairesindeaçık arttırma ile satı
lacaktır. Arttırma ikincidir. Bi
rinci arttırmasında 1500 liraya 
talip çıkmıı olup bu kerre en 
çok arttıranın Ozerinde bırakıla· 
caktır. Arttırmaya iıtirak için 
yOzde yedi teminat allmr. MOte· 
rakim vergiler ile belediye re
aimleri vakıf icaresi mOıteriye 
aittir. 1422 numaralı icra ve 
ifJ .. kanununun 119 uncu mad
desine tevfikan hakları tapo ıi· 
cillerile sabit olmayan ipotekli 
alacaklılar ile difer allkadara· 
nın ve irtifak hakkı aabiplerinin 
bu hakları ve buıuaile faiz ve 
maımrife dair olaa iddialarım 
illa tarihinden itibaren 20 ,aa 
içinde evrakı mO.bitelerile bil· 
clirmeleri llzımdır. Ahi halde 
haklan tapo aicillerlle ubit ol
mayan Uhf bedelinin paylaıma· 
sından hariç kahrlar. Allkadar
ların işbu maddei kanuniye ah· 
kimına göze tevfik hareket etme· 
leri ve daha fazla maHimat al
mak isteyenlerin ~31 669 d01ye 
numarasile memuriyetimiıe mil· 
racaatları i!An o'unur. (4789) 

1 O Ton Beni.İn 
10 ,, Gaz 
S ,, Mazot 

Kapalı zarf uaulile satın alı· 
nacaktır. Kapalı ıarfla umumi 
ahlclm daireainde tanzim edil· 
mit olduğu halde ihale günü 
saat 16 ya kadar komisyona 
tevdi edilecektir. Te:ninat 6fol5 
tir. ihale 22 • 10 · 932 (5202) 

idare muhasebesine mlisa· 
baka ile iki memur alınacak· 
hr. Müsabaka J 6 • T eşriniev· 
vel· 932 tarihinde yapılacaktır. 
Arzu edenler fcraiti öğrenmek 
uıere timdiden muhasebe mü
dür muavinliğine müracaat 
an. (5314) 

ÇorJu icra µ;ıemurluğundan : 
emapııq§ 1200 lira kıymet tak
ir olunan Çorlunun Kemaliye 

ı 
naballeıinde kain bili numaralı 
e yetmit metre murabaı bab· 
eyi havi bir buçuk kattan iba

ret ahıap bir bap hanenin te-
mamı açık arhrmaya konulmuı
tur ıartnamesi 10-10-932 tari
hinde divanhaneye talik edilmiş
tir. 5· Jl · 932 tarıhine tesadüf 
eden cumartesi glinQ saat on 
d6rlten on altıya kadar Çorlu 
icr~ dairesinde açık artırma su· 
rehle aablacakbr arbrma ikinci-
dir bu lcerre en çok ve en ıon 
artıranın OatOade b1rakıl1r artır

maya iıtirak için % 7 teminat 
alımr mOterakim vergiler ile be
lediye resimleri vakıf icaresi 
müşteriye aittir. Hakları tapo 
sicilile sabit olmayan alakadar
ların iddialarını ilin tarihinden 
itibaren yirmi gOn içinde veaika
larile birlikte memuriyetimize 
bildirmeleri aksi takdirde saht 
bedelinin payJaımasıodan hariç 
kalırlar alakadarların icra ve if
Jis ka11ununun 119 cu madde
sine tevfikan hareket etmeleri 
ve daha fazla malumat almak 
isteyenlerin 932·34 numara ile 
memuriyetimize milracaatları ilin 
olunur. 

lstanbul Asliye mahkemesi 
Uçüncü hu uk Dairesinden: Zeh· 
ra Hanımın Zeyneti Hanım aley
hine açhğı men'i müdahale da
vası üzerine mezburenin ikamet· 
gibı meçhul olması hasebile ili· 
nen vaki tebligata rağmen gel
memiş olduğu cihetle gıyabında 
tahkikat icra kıhnarak evraki 
dava mUçtemi mahkemeye tevdi 
edilmit ve yevmO muhakeme 
olarak 5· 11·932 Cumartesi saat 
14 tayin edilmittir. YevmO mez
k6rda gelmediği taktirde gıya· 
ben muhakeme intaç edileceği 
illa oluaur. (4784) 

Be) oğlu D rdüncu Su1h Hu kule Ba· 
kimlığınden : Terekesine mahkemece va· 
z'i} et olunın mute\ erra Hakkı efendinin 
uhdes nde bulunan: 

1 - Be} oğlunda 1 iacı mimi mahal
lesinde lulccl hendek caddesinde baha! 
çıkmazında atik 14 ilA 24 \'e ı JIA 3 
ve 5 \e 7 ve 9 ve 11 No lu (25000) 
]ıra kıl metl muhammenel! mağza rusumu 
dellıli}c ~e ihale pulu mtişterlsino alt 
olmak uzere açık artırma suretıle 15 ttş· 
rlnlsanl 932 salı gunu sut ı rı da satı· 
lacaktır. Talip olanlann l.ı~ metl mubam· 
men eli ) iizde ) rdi buçuk nlsbetinde pey 
akçesini milmshiben Beyoğlu dördüncil 
Sulh Hukuk l\fohkemcslnde hazır bu· 
lunmılan lüzumu ilAn olunur. 

Marangoz ve ın,utcı 
~apı, pencere, tavan, dBıeme 

tamır ve imali, mesakin plAD ve 
proje keşif ve ıartname taaaimi 
imal ve tamirini kabul eyler. -
Kaaımpafa Kulakıızbarutça 2 
uumara marangoz ve mıaatçı 
AlietliD. - (4664) 

n ASPİRİN 
eıL Tableti 

Yeni kapalı paketlerde 
daha temiz ve sıhhı 
olarak satın alınabılir. 

Ufak ihtiyaçlarınız ıçın 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni ambalaj sızı kıymeti ol
mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

ASPiRiN '20 ve 2 tabletlık ambatıljlar ıç!nde 
lleı yerde bulunur 

1 lstanbul Beledlyesı 116nları 1 ·--------
EminlSnQ kaymakamlığından: Kapalı zarf usulile kiraya ve• 

rileceti ilin edilen Mimar Kemalettin mahallesinin Koıka tramvay 
caddesinde ve Francalacı fırını karşısında köşe başında ve bedeli 
aabıkı ıehri otuz liraya olan altmış No. h haneye verilen şehri 
yirmi lira bedeli icar haddi kifayede g6r0lmediğinden pazarlık 
ıuretile kiraya Yerilmesi kararlaıtmldığmdan talip olanlarsn 
15 - 10 • 932 tarihine mlisadif cumartesi günü saat on dörtte 
daire enclimenine mOracaat etmeleri ilin olunur. (5423) 
Emin§oll kaymakamlığından : Kiraya verileceği ilin edilen Mimar 
Kemalettin mahalleainin Koska caddesinde altmıı iki No. Ja hane 
ile elli altı ve elli ıekiz No. h dükkinlara talip zuhur etmeğiğin· 
den tekrar açık müzayedeye konulmuştur. Talip olanların 
15 .. 1O·932 tarihine müsadif cumartesi glinll saat on d~rtte 

daire encümenine gelmeleri ilin olunur. (5422) 

Sıhhat ve I~ ti mai Muavenet Vekaleti Hudut 
ve SahiJJer Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

Oa bir kalem enakı matbua klğıt ve levazımı verilmek Ozere 
prtname ye nOmune•İ nçhiJe aleni mOaakaaa ıuretile tabettirife
celiaden mOnakaaaaı 26 Tetrlnievvel 932 çarıamba gOnn saat 14 te 
Calatada Kuamuatafa pap aakaJıada lıtanbul Limanı sahil sıhhiye 
merkezinde yapdacaJıodaa taliplerin fattname ve nOmunelerini 
ı&rmek Oıere Ankarada Hudut ve sahiller sıhhat umum mlldürlüğü 
ayniyat mah••fpBffoe Ye lıtanbulda mezkur merkez levazım memur• 
lufau mlracaatJara. (5252) 

Kiralık Klgir hane ve dükkin 
Bqllct.f Ak arata Vakfiye idaresinden· 

Eet1ikthaıta 1Akaretlerde 19, 93 numar~h haneler birer 13, 78 
numara ı ane er ilciter 2 27 84 11 27 

1 
' ' ı numaralı haneler Oçer sene 

' 
1 

dnOulcmlcara 1 dllkkinlar birer 21 numaralı dOkkln iki 32 nu-
mara ı An Uç sene .. dd 1 . d' • d •• lin 'k• • mu et e ıcar e ılecejın en tqnnıeffe-
de 1 ıncı p~za~ gllnDnden itibaren yirmi g(ln mOddetJe mOzaye-

ye vaıedılmııtır, Talip olanların teırinievvelia 24 Dncll pazartesi 
gOn.o ıaat on Oçe kadar mahalli meıkOrda 54 numarada mDte· 
vell~ kaymakamlığına •e yevmi mezkOrun aaat on llçDnden on 
beııne kadar Iıtanbul Evkaf mOdiriyetiade idare encOmenine 
mllracaat etmeleri. (5182) 

Fatib ıulb icrasından: Ali 
Efendi ile SOndOı Hanımın ıayi
an mlıtesarrif oldukları Fatihte 
Muıtafa Bey maballeıinde Pazar 
meydanında ve caddesinde atik 

5 cedit 18 No. Ju 378 aahasında 
içinde bir kuyuyu havi 1524 lira 

kiymetinde araa izalei fUJU zım· 

nında icra edilen artırma netice 
ıinde 345 liraya çakmıt ve kiy· 
meti muhammeaeyi bulmadıaın-
dan ihale fer• edilmeyerek 1 S 
,On daha temdit edilmiıtir. Y ev· 
mi mDsayecle 27 Teırinievvel 
932 Perıembe aaat 16 ya tayin 
eclilmiftir. 100 de 2 buçuk delil· 

Uye mllfteriye ıittir. Bedeli mO. 
uyedeyi mDıteri derhal verecek
tir. Akai taktirde ihale feıhedi· 
terek ve urar ziyan bili bOkOm 

m09teriden •hnacaktır. Talip 
olanların 100 de 7 buçuk niıbe-

tiade pey akçeaile mllracaalluı 
llia oluaur. (4778) 

1
3GncU Kolordu Sabnalm•ı 

Komleronu lllnları 

Yerli mamulabndan altmıı bia 
ill ıekıen bin adet alaminyoa 
matara kapalı zarfla mllnakasa• 
ya konmuştur. ihalesi 26 Birinci 
Tef. 932 tarihine mUsadif çarfam• 
ba gllnil saat 1 S te yapılacaktır. 
Talıplerin ıartname ve nUmune
ııni g&rmek Uzere her gün ve 
mllnakasaya iıtirak edeceklerin• 
de o rlla ve ıaatten evvel An· 
kara merkez sahnalma lco:niı• 
yonuna mllracaatlara. (856) (5244) 

* .,, * 
Yerli fabrikalar mamuJAtından 

(36000) Metre çantalık bez ka· 
pah zarf la münakasaya kon mut• 
tur. lbalesi 31·10- 932 tarihine 
mUsadif Pazartesi gllnD saat JSte 
yapılacaktır. Taliplerin ıartname 
ve nllmunesini g6rmek lizere her 
gün ve mUnakosaya iıtirak ede• 
ceklerin o gün ve aaatinden ev
vel M. M. V. Satın alma komi .. 
yonaaa •llracaatlan. (8'2) (5309) 



Sayıfa 12 VaAKIT 

HASANPiRi ÖZU 
UNU 

ile, çocuk ve yavrularınızı besleyiniz, saf hilesiz ve 
bir gıdadır. Kemikleri ve vücudu kuvvetlendirir. ÇoCll 
nemasına azim faideler temin eden Hasan bezelya, 111 

tates, arpa özü unlarından yapılan yemekleri çocukl 
hassa hali nekahatte olanlara yediriniz. Hasan pirinç ısıl 
markasına dikkat Kutusu 25 kuruştur. Hasan ecza de buğdayı niıastasile yapılan maballebi ve tathlann nefasetine payan yoktur. Heryerde Hasan 

Doktorlarımız 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıktan mQtelıaamm 

Muayene: 10-12 Ortaköy, Şita yurdu 
1~18 Beyoğlu, latiklAI caddesi No. 193 

(Opera alneman karfl8J) 
TeL 4,2221 - 4,1960 

Doktor 

Arlstidl 
Muayenehanem: 

EmlnOnn: EmlnönU han 3 Uncu kat No.8 

Doktor 

A. Kutlel 
Cilt ve zUhrevt ba.atalıklar tedavihanest 

KaraklSy börekçi fırmı 8Il"a.amda 34. 

oı, doktoru 

Arşak Silrenyan 
Beyoğlu İ8Uk1Al caddesi numara 303 
Mısır apartımaoı. Müracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Parls Tıp FakUltesl mezunu 
Cilt ve zillıre,1 hastalıklar mUtehll88UII 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babıali caddesi Meserret oteli k&r§18mda 

Avni Bey apartrmanı 125 Sabahtan 
Akşama kadar 

Doktor 
Emin Şllkril 
Dahili ha.atalıklar mütehassısı 

Iatanbul Sultanmahmut tUrbeal, Babı
aıı caddesi, No. 10. Telefon muayeneha

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 

'"Her gUn öğleden ııonra saat 14--18,, 

Orolol • Doktor 

Pe yzl 
BObnll, mesane, idrar yolu tıaatalıklan 

mUtehasaısı 

Be)'oğlu, latik.lAl caddesi Elhanıra 
apartmıan No. 3 Her gün öğleden sonra. 

TeL Beyoğlu 2835 

Uroıoa • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Burun, mesane ve idrar yolu 
hasta.lıklan mUtebaaısı 

:lkıayenehane: Türbe, lıılahmudfye cad
deal. No. ıo. Telefon 22622 

Doktor 

Fuat Fehim 
Cumartesi - Pazartesi - Cartamba ve 
Pel'§Clllbe gtlnlert lSğleden sonra haata.
lannı kabul eder. Çağa.loğlu, Zekl Bey 

(Sıhhi apartmıan) No 6. Tel. 20164 

Doktor 

Feyzi Ahmet 
Cilt, zUhrev1 ve tenasül ha8talıklan 

mütehassısı 

BabıAlı caddesi, köoe bB§I Feyzi Bey 
han numara: •3. Sabahtan ak§B.IDa ka

dar haata kabul olunur. 

Doktor 

Hasan Basri 
Maayenebane: Edirnekapı Acıçe§me so

kak No. (9) ''Her gün aaat 1~18 e 
kadar hasta kabul olunur 

Operatör Doktor 

Halil Sezal 
Dlvanyolu: Doktor Emin Paşa sokak 

numara 20 Muayene saati: 13 - 18 
Telefon 23390 

Uroıoa Doktor 

Hakkı RllştU 
ldrar ve TenasUl yollan birinci smıt 

mUteh&BSUII ''PARts., den Diplome 
lstikIAI C&ddeal Yıldız apartıman 

No. 322 

Doktor 

Horhorunl 
Muayenehanesi: Eminönü Valide kıraa -

tanesi yanında Tel: 2,4131 İstanbul 

Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahpaşa hastahanesi idrar yollan 

mUtehasaısı operatör 
Muayenehane: C&ğalotlu eczahanesine 
bitişik. No. 30. Telefon 21614. "Saat 

15 - 18 hasta kabul olunur . ., 

Doktor 

Kapikyan 
Muayenehanesi: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 26 
Telefon: 2 1077 lstanbul 

Diş tabibi 

Mehmet Rıfat 
Paris darillfUnunundan mezun 

Çağaloğlu Halk Fırkası kar;ıısmda Sıhhi 
apartıman No. (7) 

Doktor 

Osman Seraleddln 
,._,,_...._~ C&l&lollU. Nmw>enı•n•;ve 

caddesi No. (19.) Telefon 20893 

Doktor 

Reşat Hilseyln 
Kulak, boğaz ve burun hastalıktan mU
teha.ssısı. Muayenehane: Türbe Mahmu

diye caddesi, No. 10. Telefon: 22622 

Dl• Tabibi 

P. Şamlıyan 
Beyoğlu, Istiklll caddeııi No. (23) 

1 (Mulenruj yanında 
Muayene saati: 9 - 12 ve 14 - 21 

Doktor 

Robert Behar 
Doğum, Kadın hastalıldan mütehassısı 

Beyoğlu, Altıncı Daire Saadet apartı
manı 4 Telefon: 42526 

Dllf Tabibi 

Y ervant Arşak 
Beyoğlu, Ağacaml, latiklAl caddesi Ma

rlnopulo apartananı No. (98) 

Operatör Doktor 

Akif Tevfik 
Muayenehanesi: Ankara caddesi, 60 No. 

ya nakletmııur. Tel. 2032'7 

KARYOLAvemad~nrcşya 121/ Jir Uke 
fabrıkası 2 aya karyola 

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

mar,eal ve Yerll Mallar Pa.z8r1nda da ayni fi:ıtl:ı satılır. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

4 O. O O O Liradır 
Piyango §İmdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiştir. 

F1rsatı Kaçzrmayznzz 
i,tirik Ediniz ... 

CllnbUş 

DUnyanın er. 
gUzel ve en 

pratik sazıdır 

•• .:ı.· ,,.,_, - .• • •• 

lFABRIKASl 
lstanbul Beyazıt 

No. 39 • 41 - --
F atib icrasından : Ali efendi 12 ay vadeyi değiştirmiY 

ile Sündüs Hanımın şayian mü-
tesarif oldukları Fatih Mustafa 
Bey mahallesinde Pazar meyda
nında ve caddesinde atik 5 ce
dit 18 No. Ju 578 sahasındaki 

He~lri~ lesisatı fiatın~aı 
arsanın 27 teşrinievvel 932 per
şembe saat 16 da Fatıh sulh 
icrasında bilmüzayede satılacağı 
Sündüs Hanımın ikametgahınm 
meçbuJiyeti. hasebile tebliğ me
kamına kaım olmak üzere ilin 
olunur. (4779) 

0/o 20 indirmiştir 
Peşin tediyat için 

hususi şartlar vardır. 
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... 

Istanbul Halkının Yarısı Geceleri 
Şişhanedeki LUNA - PARK da Buluş im 

": fiil Yirmi nıuhtelif Amerikan vari eğlence: ölüm küresi, elektrikli ot 
· j!g biller, uçan sandalyalar, hediyeli nişan atış talimleri, Sıhhi n1üze, .... 
ii~i ve ördek avları, müzik ve dans .. .. 

Cuma ve Pazarınızı ağız tadil"" ~eçirmek isterseniz Şişhanedeki LUNA- PARK'a g 

Tıp Fakültesi Reisliğinden: 
Hamburg Darülfünunu Profesörlerinden Dr. Brauerin teneffüs 

srt'tlDklert haldnnd.- Tıp Fak&lteainde verecekleri dOnkG konfe
ransın ke~dilerhriır rahatsızlıkları dolayıeile bu gOn Aat 11 ele 
verileceği ilan olunur. (5410) 

... 

Mu~terem Hattımızın nazarı Oitlatine 
İpekiş Müdürlüğünden : 

İPEKİŞ kumaşlarının kazandığı büyük muvaf -
f akiyet ve rağbetten istifade etnıek isti yen bir kı-

sın1 mağazaların bazı ipekli kumaşları İPEKIŞ 

n1an1ul3tı olarak satmakta ve nnı)ıterem haJkın11zı 
iğfal etr:nckte oldukları haber alanmıştır. 

Bu itibarla hususatı fıtiyeyi nıuhterem halkımı

zın bir kere daha nazarı dikkatine vazederiz. 

1 - IPEKIŞ l<umaşlarının kenarında sa.~le:ımlık 
ve güzellik garantisı olan altın yaldızı. IPEl\JŞ 

markası vardır. 

2 - İPEKIŞ l<umaşları yalnız lpekiş mağaza
larında satılmaktadır. 

.. .................................. . 

Bo 
Her ttırıa bonolaıla maz 
sureti Ye deyin Jlmuha 
vesikalar üzerine her 
yapar. Balıkpazar Ma 
No. 35 Uğurlu zadeM. 

Tıolefon · 2359 · 

Bir borcu. temini İl 
mahcuz ve paraya 

mukarrer alaman m 
su motoru 18 teırini 
tarihinde saat 10 daO 

dar galatada kala 
ikinci açık arttırma · 
br ta!iplerinin ma 

murlarına mtiracaa 
nur. (4786) 

GUndellk Slyd 

Telefon Nulll 
Yazı l§lerl teıeıo0ıa: 
dare telefonu : 

~ 

reıgnt adresi: ı.ta0-' 
Posta kutusu ıfO' 

...
Abone bed~ 

TUrkf>'9 

Sene ilk 

6 aylık 

S aylık ,oo 
l aylık ıl50 ..... 
llln Ucretıerl 1 ci' 
Resmi UAnlaruı tıır ,. 

ptt 
rıcart l!Anlarm btr ,. tJtl' 
l'lcart uanıarm bir ---KU Uk lllnl•' 1 

Bir defa.ııı 30 Ud ~ 
dört defası 75 ve on dı8l rP 
Uç aylık UAn verenıerlD 
nendir. Dört aat.ırı ~-' 
satırlan bel kunJftaD 


