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{ (l\oope · ,\ 1-f ratıf) mecmuasında 
f • .) irnz ·1 "S · · tQd'l . ası e ve anayıcı e-
l.~ ı erı · '"'!lığ rnız biraz susar mısınız,, 
t-.ıe~l altında çıkan bir makale 
•tıil .erde uzun bir münakata 
(~ ~1 oldu. Bu münakaşalarda 
h ... ı .) Beyin şahsına ait olan 
'"'lllr b' "- k ır tarafa bırakılırsa ge - 1 

'1 alan fikir hulasaaı fudur: 
1, '4.~leketimizin iktısadiyab i
~ filci ~ar olan zevat arasında 
~ tiin r -~h.tilafı vardır. Bazıları 
)e "- ku ıkbsadi sahadaki hima
"-' Ullerimizden yalnız bir kı . 
ti'i, llııayi erbabının istifade etti
,~ .kadar ki asıl zirai mahsul
~1~ .bu himaye karfısında e

fı.. nı ıddia ediyor. "Mahdut 
' 1111 halkın menfaatlerine te· 
te aa~en ipek, trikotaj, çikolata 
~ b~re gibi bazı mamul madde
' ıın~ye ediyoruz da, memle -
>-t~etı§en patatesleri, tere -
te ,~ı, zeytinyağlarını hima -
~11-t1Yoruz.,, deniliyor. Diğer 
~~ ı· 1 da bilakis ziraatimizin 
~et itli mahsullerimizin de kafi ı 
~ :;:e himaye edildiğ'ni ileri-

' Yor. 
~ &ünlerde bu tekilde ortaya 

EZAN 
Türkçe 

Besteleniyor 
Diyanet itleri reisi 
ezanın ve kametin 
Türkçe okunacağını 
bildirdi. Konaervatu· 
var ezanı bestefe· 

melde meıgul 
Oıyaoel isleri reisliği, lstanbul 

müftiliğine mü-

1 )iyanet işleri reisi 
Allat Ef. 

miştir. 

him bir teskere 
gi>ndermi ş t i r. 
Bu teskere de, 
ezanın ve ka

l metin Türkçe 
1\ okunacağı, Türk 

çe ezan ve ka
metin mütebas-
ııslar tarafan
dan bestelene
rek gönderil
mesini bildir-

Bunun üzerine. müftilik Türkçe 
ezan ve kametın bestelenmesi 
için konservatuvara milracaat et

mittir. Konser-
ı vatuvarda ıark 

~dtıı lbünakaıayı bir noktai na -
~ tabii bulmak lazımdır. 
~~· ll'leımleketimizdc iktısadi 1 
~·' himaye tedbirleri tatbik ' 

L::/ ~ ''e baılanalı henüz pek ye - ı 
"'-...::Daha bir kaç ıenelik bi 

musikisi pbeai 
muallimlerinden 
bir heyet bu 
İ.Jle uğraımağa 

başlamışlard ar • 
Yazıldığı gibi 
besteler henliz 
tamım olup An
karaya g&ndt:· 

de ~devresi geçiriyoruz. Cüm- · 
~~hükumeti milli iktııadiya

şağı 1 ~d Ye etmek isterken yalnız 

lstanbti1 müftlsl riimif değildir. 
Fehmi Ef. Beste iti rama-

:ı.K ~· ~· .ut bir kısım sanayiin hima -
'stereıeS ~1 asla istihdaf etmemiştir. 

zana kadar bitirilecek ve bu ra
mazan ezan ve kamet Türkçe 
olarak ve l>eıtelenmiş bir şekil
de okunacF ktır 

~:~;~ ~k ~ahsu~le~imizi de him~ye 
., l · ııteaııftır. Bu esas üzerın-

D ı)anet işleri reisliği tarafın· 
dan esbak Antalya meb'uıu kü
çük Hamdi Efendiye tercüme 
ettirilen Tür"çe kurankerim ile 
tefsirin basılmasına da karar ve
rilmiştir. Devlet matbaasında ku
ran tercümesinin basılmasına ya
kında baş';u•ıH·"'ldır. 

essutll"" ~ tedb ~ irler de alınmı§hr. Şim -

KJ'I' 

.. .. .. 

' kadar alınını§ olan bu ted -
\;den bazı neticeler de alın -
1 • 
~e bu neticeler kartısında asıl 
\ :.:::e maksadının kafi derece -
~1t •• 1 edilip edilemediği nok· Tıp ta ebe vurdu 
o;j an fikirler ikiye ayrılıyor. 
~ lannediyoruz ki, hu noktai Bu seı~c ...... ınan 
~ı lledan bizzat lktısat Vekili Ce- talebelerin listesi 
~~ Yefendi de hu gün mevcut Ankara, ı 9 (A.A) - lstanbul 
"'~ileıses olan vaziyeti ıslaha Türk Tıp talebe yurduna bu se
"-)ii lç ~örmektedir. Çünkü sa- ne liselerden çıkmış 126 efendi 

11 hunayesini gümrük tarife- alınmıştır. Bunlarm listesi Darül-
Mehmet Asnn fünun emanetine ve lstanbul sıb-

' (Devamı 2 inci ıınyıfada) biye müdürlüğüne bi!<lirilmiştir. 
-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 

,, 
' l •daın •ahiden dil•iz ve aajır mı Celil Efendi ? 

•et r.ı . 

'Dün gelen lkflsaf vekili diyor ki : 
-·········--····························-··················· .. ········································--···· 
Kahve için dışarı on 

para çıkaramayız 

Mal Verip 

Cellf -at. 

Kahve 
Alabiliriz 

tktıaat Vekili Mahmut Celll Bey dün sabahki trenle Ankaradan 

ıehrimlze gelmi§Ur. 
lktıaat Vekili Haydarp&§a iatuyonunda Sürt meb'uau Mahmut, 

Sinop meb'UW Recep ZUhtü, RiyaacticUmhur yaverlerinden Nqit, Ha
riciye )lüateş&n Numan, vali Muhittin, ~vekllet huauııt kalem mUdll· 
rU Vedit, Artvin meb'uau Mehmet Asım, 'I'icarct mUdUrtı Muhain, ne
niz ticaret mUdUrU Zeki, Uman inhisarı şirketi müdürü Hamdi, ticaret 
odası umuml kAUbi Vehbi, ticaret odasından Hakkı Nezihi Beyle, Jı 
Bankam erkAnı tarafından kartılanllll§, :Mahmut, Recep ZühtU Beylerle 
birlikte deniz ticareti mUdUr!UğünUn latanbul motörU ile Sirkeciye geç
mtı, oradan tı Bankasın& giderek bir mllddet orada meşgul olrnu§tur. 

celAl Bey kendisile görUıen bir muharrlrlmlze iki gUn kalmak 
ıUzere geldiğini ve bu fmıattan latl!adc ederek Ucarl müesseselerle te-

ma.ata bulunacağını 9Öylemi1Ur. 
Memleket esasına göre kontenjan usulü hakkında tctklkatta bulu· 

nulduğunu ve hcnUz vck!let tarafından bir karar verilmediğini söylc
rnıı ve kahvenin yenl vazlyeU hakkında ııu beyanatta bulunmu§tur: 

* 
- Kahvıenhı memlekete an -

cak kontenjan tarikile getilebil -
ıiıeıine karar verdiğimiz zaman 
- ki bu devre kontenjana dahil 
deiildir - kahve buhranına se • 
liebiyet verileceğinden endite e • 
dilmitti. Bu endite biliyorsunuz 
ki, gazetelerin ıütunlannda yer 
bulmuftu. 

baık v tandaılarla veya her han 
gi bir kimse ile ayni tekilde mu
lta vele aktinden menetmemekte • 
dir. Ayni ırait dahilinde her va -
tandaıla bu kabil mukavele yap -
mıya hazır ve amadeyim. 

Şunu da ilave edeyim ki, yu • 
karda ehemmiyetinden bahsetti -

(Devamı 2 inci sayıfada) 

Doktorların 
toplanışı 

Mar.1ilyada Akden7z hasta• 
lıkiarı. Viyanada tagaddi 
kongresine İflİrak eden 

Doldor Şerafett\ıı. 
Bey:n l:ıeyanab 

Marsilyada toplanan Akdeniz 
hastalıkları kongresi ile Vivana· 
da ki tegaddi 
kongresine işti
rak eden kıy

metli do1~ lor!a· 

rımızdan L..: '1.an 
Şerafettin Bey 
şehrimize dön· 
müştür. Osman 
Şerafettin B. her 
iki kongre hak .. 
kanda kendisin.i 
ziyaret eden bir O. Şerafettln B 
muharririmiıe şunları söylemittir: 

Eylillün yirmisinde Marıilyada 
ilk defa olarak Bahrisefit has· 
talıkları ile iştigal eden bir kon· 
grenin toplandığı malumdur. Eu 
kongreye Babrisefit sahillerinde 
bulunan devletlerin cümlesi itti
rak ettiği gibi Romanya, Porte
kiz ve Belçika hükumetleri dabı 
delege göndermitlerdir.Behrisefit 
havzasma mahsı.:s bazı muayyen 
hastalıklar mevcuttur. Bunlar 
meyanında Bahrisefit lekeli hum
masını, spirllerden mlltevcllit 
haıtahklara Malat hummasını, 
leımanya baatabjıoı, bilbarzia 
bastalığloı zikretmek lizım
dır. Bundan başka çiçek, 
veba, tifo illb... Bir çok hasta
hklar da Akdeniz sahillerinde 
icrayı hükmeder • 

(Devamı 10 uncu ıayıfada) 

:::u::::::::::::smmııınn:::::::::::::::::::::::::::::::::11111:n:11umnn:am:::::::::-•:::::1:-.:rm 

Bükreşte toplanacak Balkan konf e
ransma gidecekTürkve Yunan heyeti 

Bugün Romanyaya gidiyorlar 
- . . 

Bu endiıenin ne dereceye ka • 
dar varit olduğunu teabit etmek 
mütküldür. Çünkü kahve stoku ~ 
nu tahmin kolay değildir. Diler 
taraftan kahve ahtı için döviz 
verilmemekle beraber memleket 
mallarının kahve satan memleket
lere sevkedilmesi için vekilete mü 
teaddit ve mühim teklifler de 
vardır. Hatta bunlar İçerainde 
mali menfaat göıterenler de mev• 
cuttur. Bu teklifleri yapanlardan 
bazıları vekaletle görütmek için 
yolda bulunuyorlar. Memleketi -
mize geliyorlar. Kendilerile esas· 
lı bir surette konufmak ve müza • 
kere etmek zamanını elde etmek 
için, ayni zamanda memlekette 
kahve buhranına meydan verme • 
mek için muvakkat mahiyette bir 
mukavele yaptık. Bu mukavele 
ahkamına göre bir santim harice 
döviz vermiyeceğiz. Ayni zaman
da memleket mahsulatından zey • 
tin, zeytinyağı, incir ve dah\ bu· 
na mümasil birkaç artiklin veki • 
letin nezaret ve mürakabesi al • 
tında doğrudan doğruya piyaaa • 
lardan ıatm alınıp ihraç edilmeai· 
ni tart koyduk. 

Murilhhaıtlanmızın diin Galataaarayda toplanması 

Kahveler muhtelif limanlan • 
mızda beynelmilel f iat ve beynel· 
milel teamüle göre tüccarlara doğ 
rudan doğruya ıatılacaktır. 

Kahve fiatının pahalılanması
na imkan yoktur. Bilikia beynel • 
milel piyasa müsaade ederse u
cuzlaması ihtimali daha çoktur. 
Yaptıjımız mukavelelerde bizi 

DOn gelen Yunan heyetini murahh•~larnnızın ka ... dantası 
Bükreıte toplanacak olan ü • milli grupu reiıi Hasan Beyin 

çüncü Balkan konferansı müza • 
kerelerine iıtirak edecek olan Tı
rabzon meb'usu ve Türk Balkan 

riyasetindeki murahhaslarımız 

bu sabah saat 1 O da heyetimize 



Savıfa 2 

Murahhaslarımız 
bugün gidiyorlar 

(Ba!J tarafı 1 inci ıınyılnda) 

tahsis edilen Romanya bandıralı 
Prençipesa Maria vapuru ile Kös
tenceye hareket edeceklerdir. 

Murahhaslarımız dün saat on 
yedide Galatasaray lisesinde Ha
san beyin riyasetinde son bir 
toplantı yaparak heyetimiz namı· 
na konferansta ileriye sürülecek 
tezler etrafında görü§müşlerdir. 

Konferans cumartesi gunu 
Bükreşte toplantılarına başlıya -
caktır. 

Diğer taraftan konferansa Yu
nanistan namına iştirak edecek 
olan Yunan murahhasları dün sa
at on altıda Romanya bandıralı 
Daçya vapurile şehrimize gelmiş
lerdir. Yunan murahhaslarını va· 
purda, murahhas heyetimizin rei
si Hnsan, umumi katip Ruşen Eş
ref, murahhaslarımızdan ve Mar
din meb'usu Yakup Kadri Beyler 

karşılamışlardır. Yunan murah -
baslarını Galata rıhtımında da 
Yunan elçisi M. Polihronyadis 
karşılamıştır. Yunan murnhhasla
rına, Atinada toplanan Birinci 
Balkan konferansının reisi ve ge
çen aene de İstanbul Balkan kon
feransına Yunan murahhas heye -
ti reisi sıfntile iştirak etmiş olan 
eski Yunan başvekillerinden M. 
Papanastasyu riyaset etmekte -
dir. Heyet yirmi beş murahhastan 
müteşekkildir. içlerinde Yuna -
nistarun eski Türkiye elçilerinden 

M. Argiropulo da bulunmaktadır. 
M. Papanastasyu vapurdan 

çıktıktan sonra vilayete giderek 
:vali Muhittin beye Jmrt bırak • 
mış, sonra Yunan elçisile birlikte 
şehir dahilinde bir otomobil ge -
zintisi yapmıştır. 

Murahhas heyetimizin teısı 
Hasan Bey saat 21 de Yunan mu
rahhasları şerefine "Cerde d'O -
rieıit,, da bir akşam ziyafeti ver
miştir. Ziyafette Ba~vekil ismet 
Paşa Hazretlcrile Büyük Millet 

Meclisi Reisi Kazım paşa haz -
retleri de hazır bulunmuşlardır. 
BiribirleriJe evvelden tanı§rnıŞ o • 
lan başvekilimizle M. Papanas -
taayu arasında ziyafeti müteakip 
samimi hasbühaller yapılmıştır. 

Yunan murahhasları da bu sa· 
bah Daçya vapuru ile Köstenceye 
hareket edeceklerdir. 

Bükreş orta elçimiz Hamdul -
lah Suphi bey bu gün murahhas
larımızla birlikte Bükre§e hare • 
ket edecektir. 

Ayın 29 anda Bükreş sefareti
mizde bir resim kabul yapıla
cak Ye 31 de murahhaslarımız 
şehrimizde bulunacaklardır. 

Dün gelen iktısat 
diyor ki: vekili 

(Bq tarafı 1 lncl uyılacla) 

ğim teklifler üzerinde müspet bir 
neticeye varamazsam memleke
te kahve ithali için bir santim dö
viz vermiyecegım. Bunu cinayet 
addetmekteyim. O vakit yaptı -
ğım mukavelenamenin esasatı da
hilinde her vatandaşla ayni iti 
yapmak için hazır bulunacağım. 

Bazı kahve tacirlerinin endite 
ettiklerini buraya geldiğim za • 
man öğrendim. Endi§eye mahal 
yoktur. Yapılan iş memleketin 
menafii aliyesjne tamamen uy -
gundur. Kahve satışları normal 
seyrinde olacaktır. Döviz verilmi
yecektir. Bu vasıta i1e de memle
ket mahsulü harice çıkacaktır. 

VAKlT 

IDörtler konferansına 
gelmeyince vaz mı 

Almanya gene 
geçiyorlar? 

Londra, 19 (A.A) - Almanyanm Cenevrede inikat edecek Dörtler konferansaoa iştirakten 
ikinci defa olarak imtina etmiş olmasına rağmen Almanyayı bu konferansa iştirake ikna için 
müzakerelere denm edilmektedir. 

Bazı nimr esmi mahafilde ağızdan ağıza söylendiğine göre, bu hattı hareket pek yakanda değiş
tirilmediği takdirde lngiltere hükumetinin Dörtler konferansi fikrini lemamile terketmesi mümkün· 
dür. Ancak diğer bir devletin Almanyanm muvafakat edebileceği bir mahalli teklif eylemesi hali 
müstesnad1r. 

''Uyuştuğunu zannettiğimiz bir takım 
d'leklerin tehlikeli bir surette uyan

dığını görüyoruz,, 

Gazi Hz. 
Re·s·cümhur Hz. dün • 

motörle E?o7az:ç:nde bjr fk 
yapmışlar, akşam on do 
saraya dönmüşlerdir. t.J 

Başvekil ismet Pş. nt• 

Heybeliadadan Dolmababçe 
k . . .. ırıhUf 

rayına gidere re ısıcu 
ne mülaki olmuşlardır. Ik 

Dün Ankaradan geleP 
5 

vekili Celal bey öğleden 
saraya giderek reisicürobur 
ne arzı tazimat etmiştir. 

~~-------------.....-""" 
Sanayii himaY~ 11ıı, 

1 . kı:ıı · mese esı 

d . . d d I . . d" (Bıı.,maknlcmlzdeD Paris, 19 (A.A) - Mmtakavi sendikalar ta- meydanların a gırışmiş o! uğu miica e eyı şım ı 

rafından verilen bir ziyafette söz alan M. Her- ayna azim ve metanetle sulh uğ'ruuda tekrar etft sile Y"pılacak tadilata rapte 
riot: "Bugüne kadar uyuımuş oldukları zannedi- mek iztirarmda bulunmaktadır. Fracsi\ yalaız hu- yi kontenjantman usulündell 
.'en bı·r takım mübalagv ah dileklerin timdi lehli- ğan himnye usulüne tercih e zur ve rahatını temin için değil, fakat diğerleri- b. 
keli bir surette uyandıkları ve bu halin Fransa ni söylemiş, "Sanayi için ır 

nin de huzur ve istirahatini emniyet altına almak B gr için hakikaten tehlikeli bir vaziyet doğurduğunu ram yapacağız. u pro . 
görüyoruz. Birkaç sene evvel acı ıstıraplarla, ıa- için son derece müteyakkız davranacaktır., söz· hangi sanayiin ne tekilde h 
rarlara uğrıyan memleketimiz o zaman muharebe lerile nutkuna nihayet vermiştir. ye edileceği tesbit olunaca 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• de111iştir. 

llt r Alnıa 11 p. f/ =.et esine /!fJf'(' (Jsnıa nü borçlan Şüphesiz sanayiin hiınaf 
•••••••••••••••····························································································• ait yeni bir program tesbit ~ 

Ş • d • T .. k • b ı 2 • ı ken tabii zirai mahsuller 

m ı ur ıye orç u anna mı yon ~~:a:::ii~~,:;:iı~:!:ı·,!:ı~ 
a tı11: yerine senede 7 00 bin lira verece ~:~;::~:~· :.:~:;:,~·::~~ik• u; 

Frankfurtta çıkan (Frankfor - dan başka istikbalde vukubula - Yeni istikraz yüzde yedi buçuk • taç bir iktısadi himaye ırrı~,l 
d k ladlr elli. senede amortı" olacak ve var demektiı·. Bu mesele ter Çaytung) gazetesi son itilaf cak te iyat, artı pnranın ecne • f 

hakkında şunlal'ı yazıyor: bi kambiyosuna tebdil kaydi ile on senelik bir müddet geçmce dildiği gün bu gün ctra 1rt' 
k l k B tahvı·ı edı0 lebı·lecektı·r. Tu·'rk·ıye dolaıtan münakaşaların o 1930 senesi sonbaharında Tür- mu ayyet o mıyaca tır. unun :r • 

1 b b. b "kt b.. ··k · yu·'zde yedı· buçuk faı'z kabul et • kalknw:. olması, bunun içıfl kiye hükfuneti ile sabık Osman ı se e ı orç mı arının uyu nıs· :r e 
imparatorluğunun alacaklıları a· pelte tenzilata uğramış olması - mekle bu tasfiye istikrazından bütün hu müna~arl~r~h . ':, 
rasında zuhur eden mali ihtilaf dır. sonra başka istikrazlarda bu - teşkil eden mese e erın 1 tıı 
artık halledilmek üzere bulunu • Taksit miktarının tenakusu lunmaktan feragat etmiş sayıla - 1 yelleri tarafından tetkik ve 
yor. Herkes biliyor ki, 1930 se - bittabi düyunu umumiyenin harp- bilir. 1928 Paris itilafında yeni 1 ledilmiş bulunması lazımdıt• 
nesi baharında Türk hükumeti ten evvelki tam tediyat usulünün sermayeler tedariki arzusu mü - Her halde memleketin ınıJ 
1928 Paris itilafnamesini açıktan idamesine müsait değildir. Bu u - him bir rol oyna.mıttı. Ve bu ser- olduğu sanayii himaye .ve. h 
açığa bozmuttu. Bu baptaki te - sul, mütevassıt vade kaydi ihti - mayelerin memlekete gelmemesi teşvik etmek lüzumu hıçbır 
minat maddelerinin hilafına oJa - ya tisi ile 1928 mukavelesinde hiç itilaf m iptaline sebep olmuştu. ı inkar edilemez. Fak at şu ve 
rak senelik tediyat miktarını ü~ - olmazsa nazari olarak Fransızla • Türkiye eski borçlarından bir kıs· 1 bu nevi sanayi himaye edilir 
te bir nispetine indirmişti. Hatta rın arzusile kabul edilmişti. mını reddetmis ve mukaddemki bazı milli mahsullerimizin İ 
fazla olarak tediye edilen mikta - Alman menafiine taalluk eden taahhütlerine • aldırmamıştır. Şim edilmesine de cevaz verile 
rm da ingiliz lirasına tebdil edile- Anadolu itilafa ile bilakis resul • di beynelmilel piyasalara kabul Bir de milli paramızı konı 

rek h~miller~ tevziine m.u~~lefet 1 m~l .ve faiz yarı y.a~ı!a indiri.1 • ı edilmek için bir çok seneler bo.rç- iktısadi muvazenemizi hl 
etmiştı. Yem yapılacak ıtılafna - mıştır. Fakat bu ıtılafın tatbıkı larını muntazam surette tedıye maksadile arasıra geçen sene 
mede Türk hükumetinin arzuları şimdiye kadar muntazaman de - etmesi icap edecektir. bik edilmiye başlanılan ko~t~ 
yüzde yüz derecesinde tatmin e • va.m ettiği için her tarafa faydalı Zaten hükUmetin borçları ar - jantman usulüne deva.m ed1P 
dilmektedir. olduğu görülmüştür.) tık çok değildir. Ve kısa vadeli memek mevzuu bahsoluyor. 

Türk hükumeti haddi zatında Hamillerin fedakarlığı lazım taahhütler pek mahduttur. Bun • hakika kontenjantman usulü 
borçlatını tediye edemiyecek Şu halde hamiller tekrar yeni lar tahminen Almanyaya karşı ten muvaklmt bir tedbir ol 
halde değildi. Bilakis maliyesi ve mühim fedakarlıklarda bulun· elli milyon altın mark, ltalyaya kabul edilmiştir. Bunu dairtı ~ 
muntazamdı. Olsa olsa muvak • mıya mecburdurlar. Sabık Os • karşı otuz ila kırk milyon altın sistem olnrak telakki etmek d ' 
kat bir zaman için tediyatı tehir manlı saltanatının harpten evvel- mark, Rusya, İsveç ve aaireye değildir. Kendileri ile pe~ J ~ 
etmesine bir sebep olabilirdi. Dü- ki borcu 84.58 milyon ıterlinge karşı da otuz ila kırk milyon rayş münasebetlerde bulundugd'J ~1 
yunu umumiye hamillerinin vazi- baliğ oluyordu. Yeni Türkiye bu marktır. bir çok memleketler tarafı~' ~i 
yetiQİ müşkülleştiren bir cihet borcun yüzde 62.25 ine iştirak e- Hali hazırda itilafın mevkii hali tatbik edilmekte olan b~l . 
vardı. Bu da, Türk hükumetinin diyor. (Yani 52 milyon sterlin li- tatbika vaz'ı aylara muhtaçtır. sulün ciddi tetkiklerden ge<;1 -,İ' 
0930) senesinde borçlarını tedi- rası) Bu elli iki milyon sterlin li- Paristeki hamiller meclisi baki meksizin faydasızlığına, Y' I , k 
Ye etmemek ıuretile göıterdiği rası istihbaratımıza göre (8) mil- kalmalıdır. İstanbul gümrükleri zararlı olduğuna hükmet.me1' ~ı 't 'I 

misale bili.hare diğer bir çok dev· yon altın liralık yeni bir istikraz hasılatı senelik tediyata teminat muvafık değildir. Bu itibarlı ~ ' 
letler tarafından imtiıal edilmi§ haline konacaktır. 40,8 altın vazifesini görmelidirler. Ancak milli iktısadiyat sahasında e~1 . , 
olması idi. Bu itibarla Türk hü - mark (500 frank) lık bir esham 1928 itilafında yapılan tecrübe bir vazife ve münal,aşa ınefJ" )t 

kumeti bu vaziyetten istifade et - hamili yeni istikrazdan 35 altın bu teminata büyük bir kıymet d b 
vu~ · t 

ti. mark alacaktır. verilmemek lazım geldiğini ispat Mehmet Asıfll ~ " 
Binaenaleyh bundan ıonra An- Şu suretle diğer varis devlet - etmiştir. Zaten Türkiye arzu etti- · '\~" 

kara hükumeti düyunu umumiye lere kar,ı mütalebelerin takibine ği takdirde yeni itilafa riayet e - vasıf bey g~llyot4.ı ~·~ 
borçları için senede yalnız (700) imkan kalacaktır. Bunların ara- debilecek vaziyettedir. ~ ııc. 
bin Türk altın lirası verecektir. sında Irak ve Filistin borçlarını Roma büyük elçimiz "'sır la 

Bu miktar sonradan arttırılmıya - tamamen tesviye etmi~lerdir. Halkı okut- beyin birkaç güne kadar .,,e~,, "''k 
caktır. (Cem'an yüzde altı buçuk) zan - niyetle ş~hrimize ge'erek Arttı'• 'l 
Haıbukı· 1928 Paris itilafı mu • b raya Jtİdeceği haber alınıı>'~.I ~ 

Cl.bı·nce senelı·k tediyat mi,~arı nedilyorduz iki, dS~rhi!e ~ sond.~a - m a )• ş erJ• 1:::::::::::::::::r.:wı:::ı1111m::::::::::::::::1·d•' '" 'I 
ıu man ar a 'en ı ıssesıne uşen ve yetiştirmek için dört .Y' ·•·"' 1 

1936 °enesı"ne kadar (2) milyon y·· d k. · Al bo s d ttıl'"-
o uz e se ızı man r asın a - beri tuttuğumuz ~ olda gı er ' 

türk altınını buluyordu. 1136 se- ki fiat düşüklüğünden istifade e - Maarif vekAletl vJIA. artan bir atalganhkla yürüne';)' t, .. 
nesinden sonra bu tediyat mikta- derek satın alışlar yapmakla he· yellere milhim bir tir. Bu çalışma için bu işi:.~ \~~~i 
rı tedricen yükselerek (3,40) mil- men taımamile yapatmıftır. tamim gönderdi ve gönülden benimsiyen r11., dır 
yon altına baliğ oluyordu. tlave Şu halde yalnız başlıca An kora, 19 (A.A) _ Maarif !imler ve okumuş gençler•.,~ t· Q\l 
etmek lazımdır ki, (1930) ıene - varis olarak Yuuanistan (Yüzde vekaleti halkı okutma işlerine emrinizdedir. Bunların b•j' 01' ~'-c~. 
sine kadar Türkiye (700,000) al· 10,57), Yugoslavya (yüzde 5,25) yeni bir hız vermek için vila- geçen yıllardan edinilen e ( ~l'Q 
tından fazla vereceğini temin e- ve Bulgaristanla Arnavutluk yellere aşağıdaki tamimi gön- meler kuvvetile ve her zad>~JI dı 
diyordu. Bu vaziyete nazaran dü- (yüzde 3,19) kalıyor. Bunların cietmiştir: kinden i:stiln aşk ve beyec• ,, "ıif 
yunu umumiye himHlerinin daha hiçbirisi bu güne kadar kendine ''Onümilzdeki ikinci teşrin n yaratıcı gayretinizin biiyüdk ce' ~ 

b başında her yıl oldugw u gibi hal- d ı · · 1 · · h t e e ııı... az ir miktar tediyata razı olma • isabet eden borç hissesi ile ala - eğer ı netıce erını asa •·tttJ' -,. 
kı ok utma işlerine başlıyacagv ız. w • • h • t Me~ r ı !arının sebebi görünür bir iıtik - kadar olmamı,tır. gımıze şiip em yoi< ur. U•' 
Bütün varlığımızın desteği cüm- ı · ı lışma yo 11 halde Türkiyeden daha fazla pa - Ankaranın hissesinin ayrıl - L erın açı ışı ve ça kk•llo 
ııuriyetimizin yurdumuzun temeli ve bunlarda yürüyüş ha 

1
ft 

ra alınmasına imkan bulunmadı • ması Türk arzusuna tevafuk eder halk ve köylüyü en kestirme haberlerinizi bekliyerek sayl 
ğının anlatılmıı olmasıdır. Bun • ve mukaddema kabul edilmişti. yoldan en az günde okutmak rımı sunarım efendim ... 
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Günün haberleri ~ 
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..l!!!.~'!.'1... .. !:..l!.!..li!!...q!.!_~!!.J.~_ş_<:hhasü Bir eser ~!~~~-~!. .... ~~!f!.~~1!!..~: 
• ınemleket arasında Gazi Hzne takdim edildi ve Ticaret odası meclisinin .. -

Urk - Yunan halkı için pasaport taı.dirıerw ı.azanc1ı dünkü içtimaı 
ye vizesine l~zum yok ! 

~i~t~~ turinga ve otomo· 
İd' ı.ı. ıkınci reisi M. Y orgi 

11 bır müddettenberi şeb

Ticaret ve zahire borsasının istediği 
5000 lira kabul edildi 

e but y unmaktadır. 
11•nidis dün kendisile 

~· .bir. muharririmize mem
le 111 zıyaretinin sebeplerini 
~•lıtrruştır : 

bG tı~~ula, Türkiye luring 
llıe reıaı Reşit Saffet Eeyle 

rx.·--le~tket turizmine müteallik 
iti ~ etrafında görüşmek 

dıın. Reş=t Saffet Eeye 
• iı111 teklif pasaport vize
t kaldırılmac;ı hakkında 
ır. .... 

h IUıtan turing kulübü Yu· 
~~Grneti nezdinde, pasa· 

b~11~1erinin ka!dırı!ması için 
ttt Oı .erde bulunmağa kat'i 
lftt ~arar vumiştir. Diğer 

11 '
11 Tnrkiyenin bizim hakiki 

•ı.'uı olduğunu nazarı iti~a-
6 '•lr, aynı maksatla Türk 
illeti nezdinde teıebbüslerde 
:•~ı için Reşit Saffet Beyle 

&tk~le geldim. 
~k·ıy~ ve Yunanistan sağlam 

~kı dostluk bağlarile bağ-
1ki !nem!ekettir. 

Bunun için bu memleketler a~ 
halisinin bir memleketten diğe
rine geçişine engel teşkil ede

edilen maddelerin müzakeresine 
başlanacaktı. 

cek her şeyin kaldırılmasına ça
hşmak lazımdır. Meseli bir Türk 
vatandaşı için meseli lslanbul- · ' 
dan lzmire giderken hiçbir pa- Tlıkdlm edll•n esirin fotoırıa. l 
saport muamelesine lüzum görül· Beyoğlunda istiklal caddesinde 
mediği gibi Islanbuldan Atinaya 98 No. da (Yeni resim sergisi) 

Ticaret odası m.:clisi dün öz
leden ıonra Kara Muıtafa zade 
Ahmet beyin riyaıetinde toplan
mtıtır. 

Fakat azadan Hamdi ve Gani 
beyler evvelce bu itle çalışmış 

olan komisyonların fikirleri ile 
idare heyeti arasındaki ihtilaflar 
varsa onların tesbiti ile müza
keresi teklif edilmiş ve bu tek
lif muvafık iÖrülerek içlimaa 
nihayet verilmiştir. 

giderken de ayni suretle pasa- ismile bir sergi ' 
port vesaire olmamalıdır. Yunan açmış olan genç ~-mll!ll.1!!!'111-~~ 

Geçen içtimam zabtı okun
duldan sonra temmuz ve ağus· 
tos aylarına ait ticaret odasının, 
ticaret ve zahire borsasının he
sapları okunmuş ve kabul edil
miştir. 

vatandaşları da tabii aynı mua- ressamlarımız -
meleye tabi olmalıdır. dan Omer Bey, 

P .. saport vizeıi masraflı oldu- (Gazi Tilrkiyesif 
ğu gibi zamana da ihtiyaç gös· ismini verdiği 
terdiğinden vatandaşların ser· bir tablosunun 
bestçe seyahatlerine mani teşkil ReisicümhurHz 
eder. Bu itibarla bu muamelenin ne takdim et• 
kaldırılması her halde çok fay- miştir. Gazi Hz. 
dalı olacaktır. tarafından ka• 

D:ğer taraftan ilci memleket bul buyurulan lıiiiiiiiiiiii 
d eserin, muvaf-: Ressam 8mer 

arasın a toplu seyahatler tertip fak olan san'- Bey 

edilmesi de her halde çok fay- atkirına Reisicümhurluk umumi 
dalıdır. Sanayiciler, tüccar, lale- katibi Hikmet Bey tarafından bir 
be bu seyahatlerden çok istifa- mektup gönderilmiş, Gazi Hz. nin 
de ederler ve ziyaret ellikleri teşt kkür ve takdirleri bildirilmiı
memleketdeki meılekdaılarile ta- tir. 
mşmak ve görüşmek imklmnı Tablo, Türkiye haritasını ih-
bulurla". tiva etmekte, bunun ortasında 

Ccnev re den dönz'i.ç 
) ............................................ 

Ha. Vekili 
Cumartesiye 

Geliyor! 
Milletler cemiyeti toplantıları

na bükümetimi7. namına iıtirak 

etmek üzere Cenevreye gitmit 
olan Hariciye Vekili Tevfik Rnıtu 
Bey Cumartesi ıababı ıemplon 
ekspresıle şehrimize gelecektir. 

Diğer taraftan f ransa ile ara
mızdakiSuriye meselelerine mü
teallik müzakerelere iıtirak için 

bir kaç gün evvel Ankaradan 
şehrimize gelmit olan Hariciye 
müsteşara Numan Rifat Bey dün 

akşamki trenle Ankaraya dön
müştür. Bu meseleler etrafında 
FraDsa büyük elçisile hiç bir 
temas yapılmamıştır. 

Müzakerelere Tevfik Rilttü 
Beyin şehrimize dönüşünden son

ra bizzat Hariciye Vekilimiz ta
rafından devam edileceği anla-

şılmaktadır. 

:::::::::ı:m:::::::::::::m:::u:::::ıı:::::::ı:n::::: 

dıran izler görUlmUş. Beş altı 
yaşında bulunan çocuk, yaşından 

umulmıyacak ev işleri yapabili
yormuf. Kendisinin evllt edinil

mek bebanesile "Darüliceze,.den 

alındığı, döğOlerek zorla it öğ· 
retildiğ, ıonra satılığa çıkarıldığı 
zannedilmektedir. 
Çocuğu, timdiki halde Orta

köydeki Kibar H. , velisi mey
dana çıktığı takdirde vermek 

üzre, yanında muhafaza etmek· 
tedir. 

Hadise etrafındaki tahkikata 
devam olunuyor. 

zafer ve kuvveti temsil eden sö
ğüt ve tefne dallarile T. C harf
leri ve büyük Gazinin güzel bir 
portresi 2örülrnektedir. 

Yukarıya koyduğumuz resimde 
ressam Omer Beyle vücude ge
tirdiği tablo görülüyor. 

Şeker fabrikası 
gezilecek 

lstanbul ve Trakya ıeker f.b
rikalan Tilrk Anonim ıirketi , 
Alpullu şeker ve ispirto fabrika
lar1nın itler bir halde görülmui 
için hususi bir seyahat tertip 
etmittir. 

Davetliler cuma gOnü ıabahı 
saat sekizde kalkacak olan hu
susi trenle AJpulluya hareket 
edecekler, saat 13 de Alpulluya 
varacaklardır. 

Fabrikalar :ziyaret edildikten 
sonra tren 18 de Istanbula ha
reket edecek, gece 23,~0 da 
Sirkeciye dönülmüş olacaktır. 

Yunanistan yün 
yeti ştlrlyor 

Yunan!stan mensucat, hah ve 
saire gibi yünlü dol, umalar için 
hariçten mühim mikdarda yün 
satın almaktadır. 

Her sene harice milyonlarca 
drahminin gittiğini gören Yunan 
milli ikhsat nezareti Yunan:stan
da yün yetiştirmek için çahşmıya 
başlamış ve Serezdo bir de yün 
enstitüsü kurmuştur. 

Bu enstitü şimdiye kadar Yu
nanistanda yetiştirilecek ve yü
nünden istifade edilecek bir çok 
koyunları ve yünleri tetkik için 
bir heyet seçmiştir. Eu heyet 
Siroza giderek yünleri tetkik 
edecek ve bundan sonra hangi 
cins hayvan yetiıtirilmesine ka
rar verecektir. 

LağYedilen ihracatı teıbit ko
miıyonlan için ıarf edilen 1830 
lira ve ticaret ve zahire borsası 
tarafından istenen 5 bin liralık 
avans da kabul edilmiıtir. 

Cezaların bir ay tecili hakkın
daki idare raporu da muvafık 
görillmüt Ye ticaret odasına ıe
nelik aidatı vermiyen tacirlerin 
cezalandırılmasına katar Yeril
miıtir. 

Bundan sonra it kanunu layi
hası hakkında oda umumi mec
lisi tarafından aeçilen encümenin 
bıtzırladığı rapor okunmuıtur. 

Raporda iş kanunu Jiyihasının 
ana hatları ile amelenin ınhha
hna, itine, yevmiyesine ait esas
lar ve kazalardan bahsediliyordu. 

Encllmen bu raporunda sınıf 
farkı gözetmemek eaaaını mn
dafaa etmit ve amele için bir 
çok birlikler yapılmaııaı teklif 
et mittir. 

Bundan batka İf kanunu ka
bul edilince birdenbire değil 
tedrici aurette tatbike baılanma
sını da illve etmiftir. Umumi 
vuiyette Yerilen bu mal6mattan 
sonra İf kanununun Jlyihasına 
göre encDmen tarafından teıbit 

Bizde ve Yunanistanda kou 
wemleketimizin en mühim is

tihsal maddesi olan kozanın 1932 
deki istihsal miktarı 1,800,000 
kilo olarak tesbit edilmiştir. 

Halbuki bizden sonr,Q koza 
yetiıtirmiye ve ipekçilik yapmaya 
başlayan Yunanistanda 1930-
1931 senesindeki istihsal yekünu 
1,690,000 kilodur. 

Memleketimizden aynlmış olan 
Suriye ve civarında ise bu rak
kam dikkat nazarlarını çekecek 
kadar mühimdir. 

930 senesinde 3,575,000 kilo 
olarak tahmin edilen bu istihsal 
miktarı da günden güne artmak
tadır. Istanbul Ticaret Odası 
memleketimizin mühim İstihsal 
maddesinin günden güne azal
ması ve buna mukabil rakip 
memleketler istihsalini çoğalması 
karıısında tetkikata baılamıthr. 

Ticaret odası Türk ipekçiliği
nin neden günden güne azaldı
ğını araştıracak ve İpekçiliğin 
tera!.cki ettiği memleketlerdeki 
çalışma esaslarını bulacaktır. 
Bir rapor şeklinde hazırlanacak 
olan bu çahıma neticesine göre 
tedbirler alınacaktır. 

Fransanm Suriye komiseri dün 
Suriyeye doğru hareket etti 

Rei'si Cümhur H:ı. lerine ta
zimlerine arzetmek ve devlet 

adamlarımızla görüşmek için pa
zartesi ıünü memleketimize gel

miş olan F ranaanın Suriye 
feYkalide komiseri M. Henri 

Ponsot dün sabah kalkan Toros 
elcspreaile Suriyeye hareket et
mittir. 

M. Ponsot ve zevcesi dün sa
bah saat ona doiru yanında bo
ğazlar komisyonunda Fransız 
murabbası M. Pozzi, F ranıa el
çiliği ataıemiliteri lcolonel Sarou 
ve elçilik atatelerinden Kont 

Stanislas Oıtroros ile yaveri 
ko'onel Dodde olduğu halde 
Seyrisefain rıhtımından bindiği 

iş muşile Haydarpaşaya ~eç
mittir. Suriye komiseri Hay· 
darpışa garında bir polis m6f· 

reıesi tarafindan selamlamış, 
reiıicümbur Hz. namına yaver 
Natit, ba9vekil pafa namına hu
susi kalem müdOrU Vedit, hari-
ciye vekaleti namına hariciye 
müıtetarı Numan Rifat ve be
lediye reiıi Muhiddin beyler ta· 
rafından tetyi edilmiştir. Vedit 

bey Mm. Ponsot'ya başvekilimiz 
namına güzel bir buket vermitlir. 

• M. Ponsot kendisini teşyie ge
Jen zatlarla trenin hareket saati
ne kadar görüşmüş, müteakiben 
bükümetimiz tarafından Halebe 
kadar rukübuna tahsis edilen 
hususi vagona geçmiş, tren 
10,25 de hareket etmiıtir. 

Suriye komiserinin memleke
timizi ziyaretinin fevkalade bir 
manası olmamakla beraber, M. 
Ponsot'nun başvekil paşa Hz. ve 

hariciye vekaleti vekili Şük rii 
Kaya beylerle yaptığı konuşma
lar esnasında Türkiye ile Suriye 
arasındaki iyi komşu'uk müna-

sebetleri mevzubahs olarak bun
ların her iki taraf için en iyi 
neticeler verecek .~ ekilde inkişafı 
arzusu izhar edilmiş ve bu ko
nuşmalar çok müsait bir hava 
icinde geçmiştir. 

Kazım paşa Hz. 
Şehrimizde bulunan Büyük 

Millet Meclisi reisi Kazım paşa 
Hz. pazartesi günü Ankaraya 
dönecektir. 

• 
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Çobandan saati sormu

yorlar, istiyorlarmış ! 
Mahkemede üç kişi " biz değiliz ! " 

diyorlar, çoban hakkını istiyor 
Istanbul ağar ceza mahkeme

ıinde, dün bir çobanın davacı 
ıırasında bulunduğu bir davaya 
bakılmış tar. 

Çoban Prizrenli Şefik, Çdal
cadan lstanbula koyun getiriyor· 
mu,. Gece, Balcırlcay civarına 
geldigi zaman, karşısına üç kiti 
çıkmıı, tnfenk, bıçak g6stermiş· 
ler, uya pram, ya camnı 1 ,, de
mi11ler. Çoban, ne canını vermek 
istemif, ne parHım. Kendisini 
korumağa davranmış. Fakat ö· 
tekilerle başa çıkamamış. başına 
vurmuşlar, keodis:ni kan içinde 
yere serip saatini kösteğini al
mıılar, karan1ık içinde kaybol
muılar. 

Şimdi üç kişi mahkeme kar
tısında. Çoban da hazır. Ethem, 
Hüseyin, Hasan .... Eu isimlerdeki 
Oç kiıiye sorutuyor : 

- Ne diyeceksiniz, bakalım 
Bu İfİ niçin yaptımz? 

Oçü bir ağırdan cevap veri· 
yorlar: 

- Biz mi? Biz yapmadık, ki 
bu iti. Ne diyelim? Ve OçQ de 
ayn ayrı bu iıi kendilerinin yap
madıkları yoranda bir çol< IA~ır
dı söylilyorlar. Çobana gelince, 
o da kendisini soyanların bunlar 
oldujunda ısrar ediyor: 

- Yolumu k~atiler. "Dur l,, 
dediler. Uır ıey soracaklar san
dım. u Çıkar eaatini! ,, dediler. 
Saati soruyorlar sanarak cebime 
el attım, ama me-ğer 11ati aor· 
muyorlar, istiyorlarmı,ı 

- Hayar, o adamlar biz deği· 
liz. Biz qkıya değiliz. Namus'u 
adam:anı 1 

Ve maznunlar, çobanm "bun
lardır! ,. demesine karı•' ba
bazı iddia ar ortaya atıyortar. 
lddialRrma göre, keudıleri mev
kuflcen, ço'.>an Şefik, tevkifane
ye gelmiş, "ben, o adamların siz 
olmadığınızı biliyorum, ama ne 
yapayım? Bir bay:ı zararım var. 
Saat, köstek gUrültUye gitti. Ka
famdaki yara, aylarca kapan· 
madı. 

Bu masrafıma lcarŞJ
0

ık bana 
elli lira verin, o adamların siz 
olmadığınızı ıöyliyeyiml,; dem f 
Bu teklifi reddetm'şler ve iJte 
bunun için çoban aleyhlerinde 
bulaaayormat- Çoban, bu iddia 
üzeri•e. •J•ğa lcalkb, maznun
lara d6aerek: 

- Doğru demiyorsunuz, dedi, 
beo, hakkımı ar1yorum! 

MasnUDlar da 16yle d,diler: 
- Biz de hakkımızı anyoıuzf 
Neticede şahitlerin dinlenif· 

mesi için muhalceme kaldı. 

Yıldızı işleten ltalyanın açtığı 
beş milyon liralık dava ve iflas 

"Yıldız" gaı.\nosu sabık mlia· 
teciri Mariyo Serra gazinoauoun 
kapatıldığını ve ba yllzden za
rara uğıadtğını ileıi ıürerek, 
vaktile belediye aleyhi•e beı 
milyon liralık bir dava aç .... 
bu davanın lstanbul birinci tica. 
ret mahkemesinde glrftfmetine 
baılanmışb. 

Bu aarada, belediye ile Mari· 
yo Serra, aralarında .30,000 kO.. 
ıur lira üzerinden bir sulhname 
hazmamıılar, imzalamışlar ve 
dolayısile birinci ticaret mahke· 
melindeki muhakemenin d~va• 
mma IDzum kalmamıştı. 

Ba tarihten kısa bir müddet 
sonra, Mariyo Serra, ikinci ti· 
caret mabkemeıinde iflas etmiş, 
teıkil edilen iflas bUrosu, ala
cakhlann isimlerini ve Mariyo 

Senanın kendilerine olan bor. 
canu kayde, hüliısa iflas mua· 
melesinin usulü dairesinde icra· 
ıına bqlamıştı. Bu arada, ba· 
raya müracaat eden alacaklı
ların alacaklannı da takip edi
yordu. 

iflas bilrosu, bu nokt,dan be· 
Jediyc aleyhine birinci ticarette 
bir dava açmış, Mariyo Serra ile 
yapılan sulhnamenin usuli daire
sinde olmadığını ileri a0rm6t~ 
iptalini iatemiş, mahkemede auU.
namenio hüküms&z oldet
kararl .. brmqtl7. 

Şimdi iflla boıosun• blkim· 
a81 oldujq kararlaıtıran sullana• 

meoia İ11UaaaDdaa evel Mariyo 

Sena tarafında. belediye aley· 
b'-e aplmaf olu davayı alacak· 

lılar hnabına y~ni bir tekilde 
takip etmHİ mhklôdOr. Tabii 

bu dan lraranıtırsa, e?de edi!e· 

celr para iftU blrt:t9Ulla intikal 
ed~cek ve alacaklanna -karşılık 

orank, alaca1rlıJar arasında tak· 

aim edilecekUr. 

Diter taraftan belediyede 
aulhameDİll h&kBmsfizlDğ&lte Ait 
karan temyiz etmek 02eredir. 

Kendini yaralıyan 
bir sarhoşun hali 

Zulili isminde biri dü.o gece 
f azl• aarhot ohnut ve koca bir 

1Bldrrmayı kınSJa olarak beline 

ıokup istiklit caddesinde gez

miye baılamııtır. Bu esnada ar· 

kadata Nuriye rast gelen Zulali 
yolda birlikte yUrürkeo muvaze· 
nesini kaybederek yere dOtmüş
tlir. 

Avazı çıktığı kadar bağırmıya 

ba1h1an Zutilinia feryadı üzerine 

Nuri korkup kaÇID!f etıaftan 
koıup gelenler yaptıklara araş· 
brmada Zulllinia belinde duran 

•e ucu kolluianan allana doğru 
azeuD nldu•aaıa JU•Ulı& kadar 

kolb+ma pclijiai airmGtlerdir. 
7.llllli .,.,.... Wr bide .. t...,. ı..w.,, ım. 

2 <) 1 eşr iniev<JeL 
·······························-··· 
Cümhuriyet 

Bayramı programı 
29 Teşrinievvel Cumhuriyet 

bayramında yapı'acak merasim 
programmın esısı hazırlanmışhr. 

önümi1zdelci hafta zarfında vali 
muavini Ali R,za beyin riyase· 
tinde rumi daireler mümessilleri 
toplanarak program etrafıoda 
görüşeceklerdir. 

Hnzırlanan programa göre, 
Cümburiret bayramı günü resmi 
ve hususi daireler, müesseseler, 
mektep\er tatil edilecek ve bü· 
tün bu dairelerle resmi ve lıu· 

sus~ mağ22alar, kara ve deniz 
nakil vasıtaları bayraklarla do· 
nablacaktır. 

Sabahleyin ~,5 ten, 10,45 şe 
kadar vilayet merkezinde tebri
kit kabul edilecek ve saat 11 de 
vali ve teb rike gelmiş o!an ze
vat Beya:ııtta hatırlanacak olan 
tribüne giderek orada ko!ordu 
kumaodanile buluşacaklardır. 
Tam saat 11 de geçit resmi baş
lıyacak, evveli motosıkletli po
lisler, askeri bando, as•<eri mek
tep:er, piye.de alayı, bir süvari 
b&H1ğü, po is müfrezesi, Cümhu
riyet timsali, itfaiye, şehir ban· 
dosu, Darülfünun, ali mektepler, 
izciler~ mehter takımı, cs'laf ce
miyet!eri sırasile geçeceklerdır. 

Saat tam 12 de şehrin muhte
lif yerlerinde toplar ahlacak, 
limandaki vapurlar düdüklerini 
çalacaklardır. Geçit resmine iş· 
tirak edecek kıtalar ve mektep
Jer Sultanahmet, Sirkeci, köprü, 
Karaköy, Tepebaşı yolife Taksi
me gideceklerdir. Taksimde ban
do istiklal mar§ını çafacak ve 
viliyet tarafından harırlanan çe
lenk Cümhuriyet abidesine ko
nacaktır. 

Cümhuriyet bayramı şerefine 
tramvaylar, trenler v • bütüu de
niz şirketleri gece seferleri ya
pacaklardır. GEce vali konağı•· 
da bir balo verilecektir. Daveti
yeler hazırlanmış ve sahiplerine 
göoderilm"ştir. 

İnhisarlar haziran· 
da Ankaraya · 

gidecek 
Ankara, 19 (Hususi) - lohi· 

sarlar umum müdürlüğü daire· 
leri önümüzdeki haziran içinde 
kat'i surette Ankaraya nakledil
miş l>ulunacaklardır. GDmriikler 
müsteşan Adil B. bu hususta 
şunları söyledi: 

"Haziranda inhisarlar umum 
müdürlüğünü Ankaı aya naklede
ceğiz. Vekaletin teşkilat kanu
nunu hazırlıyoruz. Halen vaziyeti 
baremle idare etmekteyiz.,, 

Yangın yerlerlndekl 
inşaat 

Yangın yerlerinde evvelce be· 
lediyeden ruhsat almadan yapı· 
lan yerler hakkmda belediye ile 
bazı ev sahipleri arasında ihtilaf 
çıkmıştır. Birkaç se&1e evvel böy
le inşaat hakkında çıkan bir ka-
nunla yang-ın yerlerinde ruhsatsız 
olarak yapılacak inşaat belediye 
tarafından yıktrrrlabilmektedir. 

Yalnız kanundan evvel 1apılan 
inşaat hakkında kanunda bir sa· 
rahat olmadığından i' daimi en
clmene hanle eclilmiftir. 

Bu akşam: G LOR YA' da_,,_..., 

Asri bir fahişenin hususi bayatını rövü halinde 

Mary Dugan'ın Davası 
f evkalidc filminin ilk iraesi 

fıuguette Dutlos ve Cf1arles Boyer 
Bu~une ~adar Hic:ıd:ı ~etirilen en mu ss r bir dram 'c rran~ızca sor.hı 
Goldw)n Marer fllmidır. ilaveten : FOX JURN \L h:ıl hım dün}a bt" 
~----- Yuııanistan 7.elze!csl, !\1od:ı \cs:ıirc "c aiıe · cm.--.. 

~------.,, E 1\1 DEN 
T A K V 1 M ~orsan Kruozl 

Perşembe Cuma k ·yakmda: M AJI 
20 T.evveı 21 T.evvel 

19 Cema.ahlr 20 Cema.ahlr \.,. ________ _.......-

GUn doğuşu 
G l1ıı balJŞI 

Sabah oamazı 
öğle nıunuı 
tk1ndl aamam 
Akşam namazı 

Yatsı oamazı 

tmsak 
Yılın geçen 

gUnlert 

Yılın ltala.ıı 

günlerl 

6,15 
l:',2.> 

6,01 
11.59 
15,0~ 

17.~~ 

18,58 
4,36 

\ !81 
J 

' 84 J 

6,14 
17,23 

6.02 
ıı.~9 

15,02 
17,<.!3 
18,55 
4.34 

282 

83 

HA v A - Dün sıcaklık azami 27 asgari 

18 derece olarak tesblt edllml§tlr. BugUn 

rtızg!U' mUtehavvil sUratıe csccelt hava ekse· 

rlyeUc açık olacaktır. 

RAI>Y() 
BugUn 

18 den 19,30 a kadar orkealra, 19,30 dan 

20,30 a kadar Makbule hanım. Yesari Asım 

bey, 20,30 dan 21 e kadar Habibe Molla 21 

den 22 ye kadar orkeıt.rL 

·-...... ·-···--···--··--···------·· . . 
1 SPOR ~ 
! i .................................................. 

Rus futbolcularile 
ilk maç yarın 

SelAnik muhtelltl de 
yarın ilk maçını Kara

gllmrilkle yapıyor 
Halk~vi futbol takımı Rus 

Islan bul 
DarUlbedayi Şehir Ti,. 

TemsillerJ : 

2ll - 10 • 932 
Perşembe 

giinü akşamı 
saat 21,30 da 

Mucize 
Komedi 3 per

de 2 tab!o 
Y:ııan · R de Flers 

,.e F Croisset 

Tercüme E : y. 
Galip Bey 

Umuma mahsus 

Silreyya Opereti 

Süreyya Opereti bu 
itibaren Kadıköyünde 

sinemasında kış temsillerioİ 
meğe başlıyacaktır. Bu 
Kadıköy halkının tiyatro ik 
cını tatmin edecek olan bO 
p~ret heyetine 

temenni ederiz. 

muhtelitile itk maçını yana Ka- 20 r. Fransız ı;o 
dıköyünde Fenerbabçe stadında ı Stc.ruo 727-
yapacakbr. Maçın çok hararetli 
olacağı şüphesizdir. Ruslar bir 
iki gündür ekzersiz yapmaktadır. 

1 Dolar 21 ı,-

20 Liret 218-

20 t. Belçika ti 7 -

20 DrahmJ 27.-
20 lsvic;:re 8~0-

Ne kadar atletik meziyetlere sa· 
l ip olduklarını görmek için bu 
ekzersizlerdc beş on dakika bu- 20 ı.eva 27.-

J k k f d y ı Florin 85-unma a i ir. armki maçta 20 Kuron c,;e1ı 12~-

1 Mark 

ı Zolotl 
ı Pengö 

20 IA!y 

takımımızın kazanması ihtimalini 
ofdo!cça zaif görftyoruz. Buou11la Çek flatlart (kap. ••· 6 

beraber herhalde maçı kazan- Pam 
r~ Londra 

ma" için oynıyacaldanndan ne- .. e• York 

ticenin tahminin hilafında çıkması MllAno 

da ihtimal dahilindedir. Çünkü Br .. seı 
H f Atına 

eYYeli aUcevi ulbol takımı, eo Cen~re 
ileri kulüplerimize meDSup bulu- sot) 
nan oyunculard~o kurulacağı için terdam 

en l<uvvetli bir Istanbul muhte
liti demektir. Sonra maç Ruslar 

• nankaa 
yorgun olmasalar bile kendi sa- Ana<! ıu 
hamızda yepılacaktır. Bu itibarla Reji 
taktrDllDI& Jebine bafif bir &Yan- c•-. H Yriye 

t • d T k 'l'ramvay 
aı var ır. e niğimiıe nefes'mi· u. sıgorıa 

zi de uydurabilirsek saeticeyi ..,,.,"t' 
daha iyi bekliyebiliriz. s atkı 

04736 
9 2+ Berlln 
3.4015 Vnr-ıva 

78 935 .t 
2 4503 IJUkre, 
G6.'l22 Belgnat 
r.ı:·6:- :.ıosıcovl' 

Eeham 
9,SO r ~koa 

2J,t0 Çimeoto J..I· 
5,05 Unyon DeY 
1450 Ş:ı.. 0e,. 
SO,- ltu.Ya 
122 Şark m. c,; 

SelAolk ·KaragUmrük 
1 

şarıc o.~~ııa" M 5 
m&Çl ' D..Muvahhlde s- -

5,10 RıhUm 

Selinik muhteliti ilk maçını ı 
yaran Karagümrüldilerle Çukur· 
bostan stadında yapacakhr. Se-
lanikliJer dila kendi aralarında 
Çukurbcslanda b.ir ekzersis ya~ 
mtşlardır. 

ilk cefa ecnebi talumına çıka
cak olan Karc:gümri:ğfin yaran 
alacağı netice merakla bekien
mektedir. 

Atletler geldl 

Atinadaki oyun~ara ittirak 
eden atletlerimiz dün ıebrımiıe 
d&ımOflerdir. 

4,20 'UJadolU 1 
4,50 A.DILdolU ıı 

A Mtım_.;t 

Varü~;af&.ka L ~e§I 
Hudurlüğünden 1 

Talebe için mUralcaP ile 
hra'acak 7CO çtft lnaoclvr•f' 
lip olanlann '4 T•frilJieV"" 
pazartesi sBDtı •it 14 t 
mönalra t•rtlanm ..... ~ 
yenl~rin de her gln N 
niyede Cemiyeti Tedrisiyet• 

raeaatlan. (5514> 
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Düşmanlarımız ağzından bir ıtiraf 
............................................................................... ·-····························--

Amerika da 
leh· ne cereya 

• ye 
var 

~adri ·:,;::,::kızını vermek istediği kunduacı F::d,:·~~~-" 
anında iki memur ne öğrenebildiJer? Bir takım rivayetler 

Biz mütemadiyen düşüyoruz, Türki
yenin dostları ise çoğalıyor ! ,, 

~ 37- 1 Mehmet Ali Efendi bunu tas· 
/Jcrı • k' . ted 1 ılıtlemeyin, kendimi pence- dik etti: 

l/ırı,,en atarım., diye haykırdığım za- - Tabii, besbelli bir şey.. Fa· 
dıı '"at, geber.,, diye cevap ı:eriyor- kat şimdi bize ne kaldı?. Demek 
ııe~·<'trınem, öteberi getiriyor, bir kö- ki umduğumuz adam, Kadri ağa· 
kor'" Yatmıyacağı bir yatakta yatı- j nın tavan arasında sakladığı a• 
ht"rJı .. Annem babamdan çok korku- dam değilmiş .. 
s~· l<.orkmasa •• Ben kaçabilirdim • .. - Hayır, o değilmiş. Fakat bu 

ıcı bu rn kt b l · · l ·· · K d · ... ~illı e · u u amın c gonderece- netıceye varır varmaz a rı aga· 
'Allah bUir.,, 1 nın yakasını bırakmak icap et· 

ok~ektubun son satırları silinmiş, ~ez. Kad:i ağa .. da b.u Eren.köy i-

d 
lllaz. bir hale geJımis arka n- çınde yegane şuphelı adamdır •.. 

l b ~' Si 0 . k k ,. 1~ 
tı Üshüt" b k k bı' r nu takıp etme at ıyyen azını· 

1~ihle de un ad~ a ve uza Süpheli hareketleri de eksik de-
,, vam e ıyor: ~ 
Sel>gir d" ğil ki .. Mesela anasından kaldığı· 

t~ t· ım, un Ramazan davulu .dd. ..... b r ı. u kt m ı ıa ettıgı servet, sonra u 
" za · an minarelerin yandığı- . 

Yordu'· servetı elde eder etmez savuşup 
'ta m ı·c anladım ki bu taııan a- • . • b. '"da t .. . gıtmesı, esrarengız ır surette sa-
Mı am on dor t aydanben Tıa- h. b. · b km d 

Yatı vuşması ve ıç ır ız ıra a an 
~l ı. Yorum. Berı deli olacağım. Be- •tt" ... · · k. ·· l "4rtar nereye gı ıgını ımseye soy eme· 
~ • arasıra kaşlannı çatarak b. · · 11~~ı1ııq lı den ır gece yarısı gıtmesı !.. 
~ çı mn babama: "Beni dalıa . . ... . . . 
e t'aktc k d b . - Nereye gıttıgını kımseye söy 

roı. . ·a ar urada hapıs yatıra- I d' ... . lA ? 
""!ın . eme ıgı ne ma um •• 

fJ " dıye sordum. '1 Aklrn baRına . . . 
elirı.cige k d k l d • - Ben hepsını tahkik ettim, 

çi a ar, o ·cra a an vaz ge- d 
/J eslı:i t -

8 
d k _ sor um. Konusunun, komşusunun 

İle or agun a ı · agamn oğlu k. . h b . k 
ebl , ve ımsenın a erı yo .. 

O; enmıye razı oluncrya kadar.. .. B" lAh h . 1 R 
lle cer.ı • ır a za epsı sustu ar. ı • 

Ilı ap ı•erdl. Ben mı asla razı ol- Ef d' b b. lAh l k d"" ·· 'IJQc ~ za en ı u ır a za ı uşun • 
d • aoım .• Ben senin karın demek d 
eoiı ıni . ., ce en sonra: 

yım . . ,, O k k · · & - nun ızıru verme ıçın 

!ar h• ~atırlardan sonra mektup ısrar ettiği delikanlı kimdir? İşte 
\ii ılıyordu. Daha doğrusu bü- bunu araştırmak lazım. 
\t\ bunlar biribirinin içinde bulu- lf .. 1 . b. . . f 
ki~ kağıtlara sıra ile yazılmıştı , ll 211n I r l ti! a 
tıı· •lk yazılanların gönderileme • Kadri ağanın eski ortağı Sa -
11! <>lınuı diğelerinin ayni ki wıt· dık ağanın oğlu ... işte Kadri ağa
a~,l\ ıu-kasına devam edilmes~ne 1 mn kızım vermek istediği adam 
~hep olmuştu. Adil: hakkmd~ iki . memurun bildiği 
L '- z il k d d' Ani 1 bundan ıbarettı. Maamafih bu 
Q ava ı ız, e ı.. aşı an k d 1 A d h' S '-ta.l d f l k I d a ar ma umat a ı adık ağayı 
)•.._ -an ı a an me tup ara e· b l 1 kAf• ıd· 
--cq d d. u ma arına a ı ge 1• 

e eme ı.. S b h k d . il a a er en en ıstasyona in • 
.._ 

1:t Efe~~i ba~ını salladı: . diler. Küçük kahvede birer çay 
~· ayır boyle hır şey yok .. Bı- içtiler. Kahvecinin çırağı nın agv • 

18 o m kt 1 h. b. · · ' tij· • e up arın ıç ırını sev zını ararlarken oranın eski yerli· 
1• 1ne oo d O O kA b 1 ~ gon ermıye ım an u a· !erinden bir adam onlara izahat 

~ ış... Derken günün birinde verdi: 
~i lQektuplar babasının eline geç· _ Sütçü Sadık olacak.. Kadri· 

'··· ı v s· d" ı nin es ci ortagı.. _ ım ı oğ unun 
' Nereden anladınız?. 
~~ Mektupların babasına 
~ede bulunmasından .. 
~~~ 

Göztepede küçük bir kunduracı 

ait dükkanı var. Onunla geçınıyor • 

lar. 

iki G··ıüşlü Kadın! 
Arsen Lüpenin yeni bir macerası - 79 

'IJcı!Xan : .Aloeis töUa,,,.. 1ü~11e ~v.iwı : fa 

Ve iki memur hemen Göztepe· 
ye fırladılar, Sadık ağanın oğlu 
Fuadı kolayca buldular. Rıza e • 
fendi, bu iri boylu genç kundu • 
racıya pabuçlarının bir tekini u • 
zatarak: 

- Şunu çiviler misin Fuat! .. 
Dedi. 

Genç kunduracı bu 
meşgulken: 

pabuçla 

- Seninkiler savuşmuş ha! .. 
- Benimkiler kim? 
- Canım Kadri ağa.. Kulü • 

heyi bir gece içinde boşaltıver • 
mişler. Haberin yok mu? 

- Hangi Kadri, sütçü mü? 
Sahi mi söylüyorsun; ağabey! .. 
Kimse yok mu içerde? 

- Bomboş .. 
Delikanlı o derece hayret ve 

teessür içinde kaldı ki, Kadri a • 
ğaların savuştuklarından hakika· 
ten haberi olmadığı belli idi. 

- Kızı da gitmiş mi acaba? 
Zavallı Fatma!.. Kimbilir nereye 
götürdü? Kim bilir kızcağız neler 
çekiyor? 

- İyi ama senin yüzünden çe· 
kiyor. Ben hepsini biliyorum, ben 
Ahsen beyin amcasıyım. İzmir • 
den yeni geldim ama hepsini 
duydum: Sen kızı istiyormuşsun, 
kız da başkasını seviyormu§. 

.(Devamı var) 

==:::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zavallı bir müvezzlln 
daha bacağı kesildi 

69 numarah tramvay arabası 
1067 numaraı. vatman ldaresin 
de Beşiktaştan Fatihe giderken 
Tophanede Necati bey caddesin-
de bir çocuğun bacağını kesilmiş· 
tir. 

12 yatlarında olan ve hllviyeti 
henüz lesJ>İt edilemiyen bir kü
çük gazete müvezzii arabadan 
atlarken muvazenesini kay!>etmit 
ve tekerleklerin aJtmda kaJmıştır. 
Çocuğun bır bacağı kimiıen 

kesilmiş olduğundan derhal has
taneye kaldmlmıştır. Vatman 
haklunda tahkikat başlamıştır. 

Amerikada çıkan Taşnak organı 

(Hayrenik) gazetesinin (20) Ağustos 
1932 tarüıli baımakalesinde şu itiraf. 
lan dikkateı • layık gördük, alıyoruz: 

"Amerikada TOrkiye IPhine 
başhyan cereyan günden güne 

kuvvetlenmektedir. Bunun sebe
bi Türkiyenin uyanışıd11. Biz ni
çin yavaş }'avaı gözden düşmek· 
teyiz? Bunun sebebi de uykuda 

bulunmaklığımızdır. Türkleradam 
akıllı kendilerini tanıttırmak için 

olanca gayretlerile çahşayorlar. 
Biz ise b6yle giderse ve gözü

müzü açmazsak etrafımızda bir 
tek dost bile bulamayacağız. 

Zaten bize doğru göz ile ba
kan ne kaldı ki? Mütemadiyen 

sukut ediyoruz. Türkiyenin dost· 
ları ise gOnden gUne çoğalıyor.,, 

Paristc çıkan ve Taınak fır- . 
kasının resmi organı olan (Haraç) 

gazetesi bu hususa dair 10 ey· 

Jul tarihinde yazdığı bir maka
lede şöyle diyor: 

uHırlamamalda dava kaıanıl· 
maz. Bnton dDnya teşkilat ve 

propagandaya sarılmıştır. Yalnız 
biz ellerimizi, kollarımızı bağla-

mış, bekliyoruz. Hatta hiç ol

mazsa Tilrkiyeden bile ibret al
mıyoruz: Bir şeyimiz var ki gün· 
den güne zayıflıyoruz ve uçu· 
ruma doğru yuvarlanıp gidiyoruz. 

Acaba bu uykudan kim uyan· 
dıracak? Bitaraf Ermenilerin bu 
vaziyeti dOıüomesi bir borç de· 
ğilmidir? Acaba niçin düşünmi· 
yor]ar? •. ,, 

(V AKIT) - Yukarıya derç 
ettiğimiz yazıların her ikisinde 
de Türkiyenin yfikselişinin zaruri 
itirafı vardır. Türk milletinin za
fından istifade etmek istiyen 
düşmanları bu yiikseliş ve uya· 
nıı karıısında ne yapacaklarıaı 
şaıırmış bir hale gelmişlerdir. 
(Haraç) gazetesinin yazılarını 
ol<uyan bir Ermeni dostumuz 

(Ağa Şavarş Misak yan) ın bu 
sözlerini gördül<ten sonra bize 
{üyle demiştir: "Hey gidi günler 

hey, yemek içmek, Ermeni mil
ıetini soymak günlerinin sonu 

geliyor. Oyle mi Ağa Şavarşl,, 

Oilo öyle, bugün böy
le, fakat yarın? •• 

Ta~nak Ermenileri Tilrki
yedeki yeni tarih cereyanı 
hakkında ne diyorlar? 

Pariste çıkan Ermenice ( Ha

raç) gazetesi de 15 eyliıl 932 
tarihli nüshasında şunları yazı· 

yor: 
" Türk tarih encümeninin Türk-

lere dair verdiği son kararları 
keyif için y&pılmış şeyler nevin
dan zannetmek doğru değildir. 
Bunda siyasi bir maksat vardır. 
Ve daha doğrusu bizim fikrimize 
göre Türkiye siyasi hattı hara· 

keline yeni bir cereyan vermek

tedir. Türkiye bu tarih kongresi 

ile şunu ispat ediyor ki şimdiye 

kadar zannedildiği gibi Türkler 
Mongol cinsinden doğmamıştır, 

Avrupa milletlerinden biridir. 

Bu yeni bir sjyasettir. Çünkü 
şimdiye kadar mensup olduğu 
zannedilen hem cins ve hem 
mezhep şark milletlerini inkar 
ederek garplı olduklarını söylü
yorlar. Yani ( Alp adamı ) cin
sioden olduklanm iddia ediyor• 

lar. Abdülhamit zamanında böyle 
bir şey hatırdan bile geçmezdi. 
Bu ( Türkizim ) ideali meşruti

yetten sonra iptida Ağa oğlu 

Ahmet ve Yusuf Akçora Bey· 
lerin gayr etile ileriye sürüldü. 

Sonra Türk mütefekkirleri bunu 
yavaş yavaş daha açık bir surette 
meydana koydular. Ve Türk 

ocakları bu fikre beşik hizmetini 
yaptı. Bugünkü ideale can ver-

diler. " 
- Evet, Klara sizin- evdeki --1~ kı h --- --~ - - -

Y~ ı, a§ mm ayalini muhafaza e- tup, kadınlığını duyan bir heye· 
kardeşiniz .• 

- Bunu Markiye söyliyeceğim. 
- Zannederim biliyor •. 
- Hayır, her halde, bana ne 

yaparsa, ona da onu yapmasını is· 
terim. Bir gün kendisini görece
... d "''I ·1 L"'tf 

dıyorum .. Bunu elimden siz bile can ile bütün hislerini açığa vura• 
alamazsınız. rak bir şeyler mırıldandı .. 

Antonin kıp kırmızı olmuştu: Bununla beraber, şato tarafın • 
- Yarabbi, yarabbi, dedi, ba • dan, bahçeden sesler yükseliyor• 

na niçin bunları söylüyouunuz... du: 
Böyle §eyler ıöylemeğe artık hak· - Durunuz, kaçmayınız.. Ne 

: ~aç~cak bir yer yok! 1 di. Duvardaki küçük bir pencere 

9~ ..._ ~hır sebep değil ki! gibi yerden, uçurumun dibinde, 
ıı .' diirurı nıa ateş ederler, sizi öl- nehrin aktığı görülüyordu. Bura· 

gım egı mı.· u en söyleyiniz~ 
de bana mektup yazsın! 

Antonin gayet sade, yürekten 
konuşuyordu. Güzel gülüşü, şim • 
di, dudaklarını gene süslüyordu .. 
Raul titredi ve gözleri bu dudak· 
lara saplanıp kaldı. Antonin mı
rıldanıyordu: 

kınız var mı?. müthiş şey! .• 
- Var .• Zira artık bir daha 

biribirimizi göremiyeceğiz. Bir 
benzeyiş in tesadüfü öyle yaptı ki, 

artık biz biribirimize maddi bağ
larla bağlandık.. Klarayı sevdi
ğim gündenberi sizi seviyorum ... 
Ve onun aşkına, biraz da sizinki
nin karışmama11 gayri kabildir ... 

Raul ayaklarından birisini boş· 
luğa uzatmıştı: 

...._ ~;:. da ilk defa söze Antonin başla· 
'1.lııu ? ursenı müteessir mi olur· dı: 
de b~ · Ben, size bu şatonun için- - Ne olacagv ını bilmiyorum .• 

ır g·· h 
~a.lh. k un akaret etmek, el u- Fakat eskisi kadar korkmıyurum .. 
.J ···a. k• h 
\la,tt\ l usta lığında bulunan a· Ve size Marki namına teşekkür 
C 0 Urs e\'a, a, acır mısınız?. Hayır.. etmek isterim .. Şatoyu, vadettiği-
k il Yernı · · U a.Ia.c k eyınız.. zun müddet niz gibi muhafaza edecek değil 
iki da.~ikvaktimiz var .. Ancak bir mi?. 
llele.. .. atnız var .. Halbuki sı0ze E t • so 1 - ve ..• 

!la. y eınek isterdim. - Bir şey daha ... Öğrenmek is· 
,.. lll, gen k 
~tiih-.. ç ıza dokunmadan tediğim bir şey daha .. Marki ba-
~ ·cı.ı:ıede , 

Cl.neyr d n, ve genç kızın bu hamdır değil mi?. 
()l\Q., ta~den haberi bile olmadanı - Evet .. Annenizin ona gön
~l\ra.f ından a~. ~~ ?ahçeni~ hiçbir derdiği mektupta bunu okudum .. 
q ~ 8İ.iriikle ~or.ulmıyecek hır tara- - Zaten emin idim amma, e· 

1.lva.r1 •1 nııştı. Harap bir mabet limde bir vesika yoktu.. Şimdi, 
~a, on 

1 
e Yıkılmış taşlar nrasm- ona bütün şefkatimi verebilece

-~- a:etre genişliğinde bir aa- ğimden memnunum. Marki ayni 
Qlltaa, ınce durdu. za.manda Klaranın da babaaı deM 

. tıc;u runı ak ... il mi?• 

- Onu seviyorsunuz değil mi? 
- Evet .. Fakat onu, sizin gü-

lüşünüzün arasından, ve asla un· 
utamıyacağım bir teessüfle sevi· 
yorum .. Onda sevdiğim §ey, Pari· 
se geldiği gün benim kapımı ça· 
lan kızın hayalidir .• Bu genç kı -
zm gülütünde öyle bir hususiyet 
var ki onu asla unutamıyacağım . 
Antonin veya Klara isimlerini ta· 
şıyan bir tek kadın olduğunu zan· 
nettiğim zamanlar, ben hep bu 
gülüşün arkasından koşmuştum ••• 
Şimdi, bunların ayrı ayrı kadın· 
lar olduğunu öğrendim, güzel ha· 

Genç kız, ıaklamağa muvaffak 
olamadığı bir heyecan ile fısılda

- Korkma, dedi, Antonin .. Bu
rasını evvelce tetkik ettim .. Hatta 

bir defada buradan inip çıktım •• 
Binaenaleyh, buradan inmek be· 
nim için işten bile değil. 

Bir defa daha, genç kız Rau· 
lün tesiri altında kalarak, kendi
ne geldi: 

dı: 
Raul uçuruma doğru bir adım - Şimdi bana gül bakayım, An • 

tonin ! 
attı: 

- Hayır, hayır .. Oradan değil! 
- Başka kaçacak yer yok! 

- Fakat bu müthi§ bir şey! ...• 
Olmaz •• Olamaz .. istemiyorum .•. 
Hayır .. Hayırr. Rica ederim ... 

Bu ölüm tehlikesi genç kızı de
ğiştirmişti.. Bir kaç saniye kendi
ni kaybetti, ve genç kızlığını unu· 

Genç kız büyült bir cebri nefse
derek gülümsedi: 

ı·· -.. ~h, .~edi Raul, bu güzel gÜ· 
~şu gordukten sonra hiç başıma 
hır kaza gelebilir mi? Antonin 
daha emin olarak inmekliğim i: 
çin, bana dost elini uzat! .• 

(De,·anu ' 'ar) 



Sayıfa 6 

o 
Bir geyik vurdum! .. 
Yıllardanberi en büyük isteğim 

ava gitmekti. Babam bu arzumu 
bildiği için bana mavzerle nişan 
talimleri yaptırıyor ve: 

- Eğer üç defa birbiri arka
sına 11 veya 12 den vurursan 
seni ava götürürüm .. diyordu. 

O gün bilmem tesadüf, bilmem 
hakiki nişancı lığını saycsnde 
dört defa 12 den vurdum. Ba
bam beni tebrik etti: 

- Haydi bakalım Aliiş.. de
di. Çıfteyi al.. ilk ava gidelim. 

lık avımız bir tavşan vurmak 
olacaktı.. kısmetime de tavşan 
hemen karşıma çıh.maz mı? te
peciğin arkasına çıkar çıkmaz 

kuyruğu kısa, ku'aklarını kıstı 
ve yo!un i:slünde kalıverdi. Tü
feğimi doğrulttum. Bir pat.. bi
raz sonra tazım tavşanı yanıma 

getirdi. 
Babam da bu ilk muvaffakı

yetimdem sevindi. Hemen belin
den bıçağı çıkardı. Tavşanı yüz· 
dü. Ateş yaktı. Tavşa:ıın içinden 
bir çubuk geçirerek ateş:n üstü
ne as•ı . 

Matralarımızda su bitmişti. On 
dakika ilerde büyük bir kaynak 
vardı. Koşarak gidip su doldur
maklığım lazımdı. Çünkü tavşanın 
pişm~sine bir şey lrnlmamışb. iki 
matra elimde, çifte omuzumda 
incecik dağ yolunda koşarken bir
denbire çamh~ların içinden garip 
bir aes yükseldi. 

- Hu hu. 
Hiç işitmediğim bu sesten 

korktum. hemen oraya yeıtarak 
tüfeğimi hazırladım. Bu ses ne 
idi? Ne oluyordu? Uzaktan bir 
hışıltı oldu. Arkasından bir bö· 
ğürme daha yükseldi. Ne yalan 
söylüyeyim. içimde garip bir 
korku vardı. Sol gözüm seğiri
yor. Avucumun içi kaşınıyo:Clu. 
Büyük annemden işittiğime göre 
sol göz seğirirse ağlanırmış .. Fa
kat neye ağfıyayım .. Derken bir
denbire bir beygir büyükliiğün
de boynuzlu bir hayvan ortaya 
çıkmaz mı? Resimlerini gördü
ğüm hayvanı derhal tamdım. 
Bir geyikti. Lakin geyik vurmak 
uğursuzdur derler.. Nasıl vura
yım? Elim titremiye, ~özlerim 

kararmaya başladı. Beynim uğul
duyor ve aklımdan bin tnrlü şey
ler geçiyordu. 

Bu esnada bilmem nasıl oldu? 
Bir şeytan beynime girdi. Ku
lağıma: 

- Ateş et.. Ateş et.. diye 
emrediyordu. 

ilk avda bu kadar gaddar ol-

r3irdenbire çanıhklaran arasında 
geyi§in garip sesini duydum •• 

mak bana zor geldi. Lakin şey
tanın sözleri beynimde yerleş
tikçe yerleşti. Bir aralık: 

- Ne olursa olsun .. dedim ve 
tüfeğimi ateşledim. 

Birdenbire yükselen ses çam
lar arasmda akısler yaparak ti 
uzaklara kadar yayıldı. Arka
sından da öyle acı bir uluma 
yükseldi ki... içime birdenbire 

fenalık geldi. Oraya yılnlıvermişim. 
Kendime geldiğim zaman baba
mın sesini duydum 

-Alüş .. Alüş .. diye ben~arı
yordu. Hemen doğruldum ~e se
sin geldiğı tarafa doğru yürü
düm. Babam yerde yatan geyi

ğin başında idi. Beni görünce 
ağzından şu sözler döküldü. 

- Gördünmü ilk eserini.. 

Babamın söylediği bu söılerde 
muvaffakiyetimi tebrikten ziyade 
büyük bir teessiirün derin izleri 
vardı. 

Sol gozum hali seğiriyor ve 
avucum kaşınıyordu. Arkama 
bakmadan tavşandan biJe tatma· 
dan koşa koşa eve döndüm .• 
Odama girerek yatağıma girdim. 
Başımı yastıkların arasına soka
rak hüngür hüngür ağladım .. Ne· 
için? Bunun sebebini hala bil
miyorum. Fak at geyik vurmıya 
da. artık tövbeliyim. 

Masalcı 

Babam yerde yatan geyi§f n 
ba,ında : 

- GördUnmU ilk eserini •• 
dedi. Bu •özlerde muvalfakı· 
yetimi tebrikten ziyade bUrUk 
bir teessUrUn derin izleri vardı. 

VAKiT 

Dünyanın en yilk•ek dağları 

Düoyamn en yüksek dağları 

nerededir biliyormusuouı:? Ben 
size söyliyeyim. Bet kıt'ada da 
yüksek dağlar vardır. En yllk
sekleri de şunlardır. 

Avrupada •• 

Fransa ile Italya hududunda 
Alp dağında 4810 metre yük
sekliğinde MonbelAn dağı, ltaly11 
ve lsviçre hududunda Alp da· 
ğmda 4638 metre yüksekliğinde 
Mon Roza dağı ve lsviçre Alp
larında 4512 metre yüksekliğinde 
Vayis Horu dağlandır. 

As yada •• 

Himalayada 8882 metre yük
sekliğinde Everest, yine Hima
layada 8620 metre yükseldiğinde 
Godvin ve Hindistanda 7750 
metre yüksekliğinde Hindokuşta 
Tiraçmir dağlarıdır. 

Amerikada .. 

Arjantinde Agon Gagua 7040 
metre yüksekliğinde, Alaskada 
6240 metre yüksekliğinde Kin
ley ve Meksikada 5582 metre 
yüksekliğinde Sitldltipet dağla· 
ndır. 

Afrikada •• 

Kıhmancurada 601 O metre 
yükseklihte Kibo, yine Kıhmao· 
curada 5065 metre yükseklikte 
Margaritenpak ve lngiliz müs
temlikeai olan Kinyede 4600 
metre yüksek Viktoryapak dağ
larıdır. 

"Ay,, Bilkid 

Semamızda parlayan ay bize 
384,394 kilometre uzaktadır. 
Kutru 3479 kilometredir. Dün· 
yanın etrafında 27 giln sekiz 
saatte devir yapar. 

musunuz? 

A vuatralyada • 

5100 metre yüksekliğinde yeni 
Kinede Vıktorya ve 5000 metre 
yükseklikte yeni Kinede Karsten 
5000 metre yükseklikte yeni 
Kinede Bismark dağı veya Otu· 
berg dağlarıdır. 

Gizli yazılar 

Yazısı olan bülün lisanları bi
liriz diye iddia ederseniz doğru 
olmaz. 

Çünkü dünyada birçok insan· 
lar arasında gizli yazılar vardır. 
Bunu da, kendilerini namuslu in
sanlardan saklıyanlar kullanır. 
Meseli hırsızlar, dolandmcılar, 
yankeseciler gibi. Bu adamlar 
biı birlerile muhabere ederken 
birçok şekillerde gizli yazılar 
kullanırlar. 

1 inci şekil: Harflerin kendi 
aralarında ayn sedaların isimleri 
verilir. Bu harflerle dizilen yazı
yı okumak çok zordur. Mesela 
Ç harfinin ismi A olarak kabul 
edilir. O ise B , C nin ismi de 
M olur ve U harfinin işareti de 

d olarak kabul edilir 
olarak gösterilir. Bir 
sınız ki duvarda şu 

ABMdS 

K da S 
de bakar
yazı var. 

Arhk okuyabilirseniz okuyunuz. 
Fakat dcnya hırsızları tarafın

dan gizli alfabe olarak kabu\ 
edilmit harfler vard}r. Eunu da 
batka zaman size söylerim. 

Bilmece : 6 ·• 

150 kariimize hediye 
"3,, numaralı bilme~ede kazananların isimlerin; 24 teşriniev- 1 

vel pazarteıı ~OnkO gazetemizde okuyunuz. 

v . b·1 . b 
a em ı mecemız eceleri bir araya getirerek bir c'imle 

yapmaktır: 

yor - va - bil - kıt • la • a • ye - di • he • ve - yor - nı - za - ka -
lces - her • den - sin - ce • me. 

w Eu iki cümledir. Cümle!er {ve) ile birbir:ne bağlanmıştır. 
J?o,?u h~lledenler ~rasmda çekeceğimiz kur'ada birinci gelen ta
lıhhye bır kol saalı hediye edeceğiz. 

. Bu~dan ronr~ .3 kişiye birer mürekkepli kalem, 10 kişiye 
bırer kıtap, .2? kışı.ye birer kutu şeker, 20 kişiye birer !rntu çi
kolata, 20 kışıye bırer kutu pisküvi vereceğiz. 76 kişiye de bi

rer kartpostal hediye edeceğiz. 
~ K_upon yoktur. Gazetenizi kesmeyiniz. 
§ Ealmccelerde kazananların,, isimlerini her pHartesi günii 

gazetemizde okuyunuz. 

Dikkat 
1 

§ Bilmecede kazananların 
hediyelerini her perşembe &ü
nü öileden ıonra idarehane
mizden almaların1 rica ederiz. 

2 
§ Fotoğraflarını getirenlerin 

rea ı mlerini de (Çocuk aayıfa
sına) basacağız. Resimlerini 
gazetede görmek isleyen bil
mecede kazananlar fotoğraf
larını da beraber g~tirsinler. 

3 
§ .Uç hafta içinde hediyele· 

rını ıdarehaoemizden almıyan· 
lar haklarını kaybederler. He
diyelerinizi derhal almayı unut
mAvını:ı. 

Yakıt Kulübü 
Çocuk sayıfası karileri ara

sında yapacağımız "Yakıt Ku
lübü,, için hazırlıklarımız de· 
vam ediyor. 

Şimdiden kulübe kaydolo:ak 
için iki fotoğrafınızı hazırlayı
nız. 

- Sinemalara ve tiyatrolara 
ucuz girecek siniz. 

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

Fazla tafslllb gelecek per· 
••mbe okuyunuz. 

o 

Şişli llürriycticbediyc ciddcsinde ~ 
sahibi l\Jehmct Beyin kızı Ayten O idt. 

Güzel ve gürbüz çocuk iP . 

baka mızın müddeti bitıni~ ?, S 
Yalnız Anadoludan gelen fo16 e 
ğraflar için iki hafta daha ı:ııO 
det vardır. de'" 

Her hafta munlAzarnan fotO' ,. 
ğrafları neşredeceğiz. Müsaba~: , k 
ya gelen resimlerin neşri bittıel' -.~ 
ten sonra yapacağımız şeyi () ~. 
okuyucularımıza bildireceğiz. 

J Karilerimize cevaplar 

§ Bursa da Ali Ruşen Beye: 
- Bütün mekteplerin kar! 

ları kapandı. Yalnız orta pıe 
tep mezunu o!anlan kabul edl 
lstanbul ziraat mektebi tafelı' 
kavdediyor. 

§ Aksarayda Ali Kemal Bet' 
- Avrupaya her sene talelı' ~ 

gönderilmektedir. imtihanla ti ~ 
çildiği için gel~ct!!c sene siı 1 ' 
~iriniz. Avrupada tabsH göreo'' 
rin istikbali tabii ço·, parlak~ 
Fakat Maarif Vekaleti hesab 
gidildıği için Avrupac!an dön .. 
mecburi bir vazife zamanı var 

§ Kadıköyünde Mualla H 
ma: 

- A 'i Kemal Beye verdiğiJ 
cevabı okuyunuz. l!u i mtihanlı 
da kız ve erl<e'c c!iişünülmii,o' 
lmıihanda muvaffalt o'an gidiyo' 

§ Anknrada M. N. imza!I~ 
mektup gönderen okuyucumuı~· 

- Türk dili tetld~c cemiyeti" 
nin neşrett iği beyannameyi o~~': 
samz istediğiniz malfı-:natı ed1" . ' m ş o.ursunuz. 

Kartpostal mUbaCSele 
edenler 

§ Kartpostal mübadele ede' 
r:m. 

Sıvas hükumet caddesi~ 
de kitapçı zade 0sl1111,. 
Ef. vasıtasile Neşet Nafı 

it' § Memleket manzaralarile . .Ja' 
lanbul lcartlarını mübadele eP 
yorum. 

Vakıt - Z. M. 
§ Avrupada dolaşırken toP" 

ladığım kartları l ürk iye rnaoı• 
ralarile değiştiriyorum. 

Vakıt - K. K. 
§ Istanbul fotoğraflarile _ro~ 

kiyenin dört bir l-ıöıesmdekı 'e 
zeltiklerin folojr~dlarıoı mobad 
le ediyorum. 

Val:ıt - D. C. 
§ Manzara fotoğraflarile lst•11

• 
bul manıaralarmı değişliriyororO• 

Vakıt - M. K. 

Yeni F;}tmler 9 uncud• ' 
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l he]k· nıe ehi açıldıktan aon-
~r 1 eski tehlikeler zail ola
•ktiğhn ~iki çocuklarımız bizim 
Rd ı:ı ıstırabı duynuyacak -
k a:· ~ akat biz haJa dün ö. Rı-
·~0 Yirı geçirdiği tehlikeleri ge
() l'll:ı •• 

lı~ ~ııa Bey dün Sirkecide sa
' tıraş ettirirken müthiş bir ,il, p a sıçramış. Nazik berber 
tek: 

'"" ? ll:ıiinüzü mü kestim efen-

~;e 
,b •orunca, ö. Rıza Bey şu 
' ı \'erıniş: 

lfayır kesmedin, ikiye biç-

~eınış Efendinin 
ıı " Yeni aşkı 

e ga ·~enı· 
fi•' İd· 1! Efendi dört senedir ev

.. ı .. Fak 
rntıS, ~ •• at nasıl evli?. Orasını 
.ıniş1 1 'i?, S bılır .. Karısını seviyor mu 

fo16htt e\>ınez olur mu! .. Bütün hia
rJJO~~hktıı ona medyun idi. Defter • 

~ d ta kadro harici kaldığı bir 
fotO'~eteiildi, sokakta kalmıştı. Be-
b:ı~~~r, "ersin bu ka~~n .. ~.arşısına 

biti'~ ı -.e kısnıet buya, gozunu kapa • 
şeylef. () ~~lendi .. 
iı. ~1 &'ltn bugün hiç bir iş yapma· 

1 
~ e\>~e mahalle kahvesi arasın· 

r e ekık dakuduğu halde hiç bir 
ltlllhtaç değildi. Yiyecek, i

i \' tiyecek hazırdı.. Hanımın 
~ ~ğı, üç dükkanı, bir hama

hi ~ ~y bütün bu ihtiyaçlardan 
1 .. hır kaç liranın da sağlık 
' 
0liiın var, kaygusile bir ke· 

. lol>lanmasına kafi geliyor -

( r,ı . d' ~ tl.ıı hu sakin kaygusuz haya-
sıı ~~ıkpaşadaki evlerinin karşı· 
eıı'( '\&.~ınan genç bir komşu kızı 

ak 11 \ ~atar gibi oldu. 
abı~ ~~tlıış Efendi karısına belli et

~ık Pencerenin önüne geçiyor, 
\ b koınşuyu süzüyor, o ken

~i~· akınca içini çekiyor. Men
~ı; alıp serinler gibi yüzüne 
~at~u .. 

~1~1 tlıış Efendi ile karşıki komşu 
1~ b~"il&ında on beş yirmi sene
ld1'~t fark vardı amma, nasıl . ,,, 
1 ~iıt h oldu, kız Memiş Efen • 
\d1 u alakasına lakayıt kala-
~i .~~ da içini çekmeye, me?di
tt I' arnıya başladı ve ... Nıha· 
bi;-11de\'u verdiler .• Komşu kı-

~~ı· gece onu bahçe kapısında 
l)ece'" . . . . % gını ışaretle tarıf ettı ... 

'ıtıd <> gece ... Memiş Efendi ka
el> ):n.. kopardığı sekiz lira ile 
ekli ~ı beyaz bir g&mlek aldı, 

ldt, " r.a"at aldı, keten mendil 
\ "

0 hnle · · b )'dl b· rını oyattı. Sinek 
~llti\tıd lr de tıraş oldu ve mev'ut 
~... a bahçenin kapısına düş· 
~~l\ kı 

op' l>t}'ı ç ı bekliyordu. Yavaşça 
~)' açarak k l k ııı ~ ald onu aranı bah-

~'~&.lt t~' ayaklarının ucuna ha· 't- a erik w ,.. trilti) agacının altına ka-
or· ()~U !\l el r. Orada genç kızın ilk 
u· '- odu· 
e' Siz e 1: 

'- \.1 " ısiniz d w 'l ·? •'te<) egı mı. 

" '- )' ken sordunuz?. 
~\ttı a. arın b · \t~\l d •z enıınle konuştu· 

rJJ• '- h llYacak olursa S •Yler k .. 
&ı~ llllta :. etmeyin duymaz .• 
"4\~ IYletn • 

' "ti• ış Efendi yılışarak 
'- C··. 

~•ağırdır ... 

- _ _,_______ ·- . 

Şeytan ve şeytana külah giydiren •••• 

··········~-~~~~·······················~-~~~~~~···················~-~~-~~~~~···· 

şekerleri kaşar def için •. 
Rafet iki güzü iki çeşme ağlı· 

yarak annesine koştu.. Hıçkıra 

hıçkıra ağlıyor, annesinin: 
- Rafet ne var, ne oldu, bir 

yere mi düştün?. 

Sualine bir türlü cevap veremi· 
yordu .. Neden sonra anlattı: 

- Hani, Nihat yok mu?. Dün 
akşam rüyasında bir kutu pasta 

yemiş, bana bir tane bırakma • 
mış .. 

Sigorta 
Pek ihtiyatlı ve pek basiretli o

lan Salim Bey yaşını başını aldık· 

tan sonra uzak bir ahpahının de

laletile yirmi sekizlik bir kadınla 
evlendi; evlendiğinin ertesi günü 
yolda bir dostuna rast geldi: 

- Salmi Bey nereye böyle? ... 

- Bir sigorta şirketine gidiyo-
rum, Bizim karıyı yangına karşı 

sigortaya koyacağım .. 

Dostu onun sözünden bir cinas 
sezerek: 

- Pek mi çabuk parlıyacak gi
bi görünüyor?. 

- Evet, çünk~ iki ayağı da 
tahta imiş ... 

Mhallenin bakkalı Artin Ağa

ya her vakitki müşterisi geldi: 

- Artin ağa, bana yüz dirhem 

kaşar gönder amma öteki gibi de

lik deşik olmasın .. Geçen şu al

dığım kaşerin clelikleri elli dir· 

hem ge1irdi .. 

Çocuk mantıkı 
_ Anne, arapların kimbilir ne 

kadar canları yanıyordu. 

- Neye? .. 

- Ben düştüm, dizim çürüyüp 

siyah oldu. Şimdi camın yanıyor. 

Onların her tarafı simsiyah, hiç 

canları yanmaz olur mu? .. 

Hile karışmış 
İki arkadaş tavla oynuyorlar -

lardı, birisi yenildi. Oyunu kaza -

nan bağırdı: 

_ Oyunu kazandım. Vadetti· 

ğin bastonu al.. 
- imkanı yok. 

- Neye, kazandım ya!. 

- Sayılmaz, oyuna hile karış-

tı. Ben pul çaldım. 

Kapı çalındı. Hizmetçi kız ka
pıyı açtıktan sonra gelip Beye 

malumat verdi: 

- Her gün gelen dilenci.. Bo
zuk para yok, dedim.. İnanma
dı bekliyor .. 

Bey kızarak: 
- Tabii inanmaz .. Git: "Bey

efendi şimdi hanımefendi ile öte 
beri almaktan geldi.,, deyiver .•. 
Herif bir kaç gün semtimize uğ-

raJ111az .. 

BJr lokantada 
bir rica 

Bir lokontada müşteri garso -
nun hesabını tetkik ederken pus
layı iade etti: 

_ Bunda 67 kuruşluk bir yan
lışlık var. Bana 67 kuruş daha ge
ri veret:eksin .. 

Garson puslayı alıp kasaya gÖ· 
türdü, tekrar geldi ve 67 kuruşu 
iade ederken: 

_ Dediğiniz doğru imiş.. Fa
kat lokantanın sahibi böyle mu

teber bir lokantada böyle küçük 
hesap farklarının bir daha yüzü-

müze vurulmamasını rica ediyor .• 

11~111 1111111111111111 ııı111111111111ıııııJ 

Kanayan 
burun 

Sokak ortasında zavallı adamın 

burnundan birdenbire kan gelme
ğe başlamıştı. Tesadüfen oradan 

geçen ahaliden bir zat yanma ge
lerek: 

- Aman Beyefendi, dedi, he· 
men bir eczahaneye koşunuz. . .• 
Çünkü burundan kan gelmesi çok 
tehlikelidir .. 

- Öyle mi?. 

- Evet, geçenlerde bir alipa• 
hımın burnundan kan aka aka öl· 
dü ..• 

- Allah, allah... Nasıl olur bu 
b .. 1 ? oy e .• 

- Evet, gözümle gördüm, sar· 

hoşun biri adamcağızın kafasına: 

bir kurşun sıkmış. Kan burnun· 

dan gelmiye başladı ve biçare)j. 

aldı, götürdü ... 

Slşman zengin, 
sıska dilençi 

Karnı dokuz aylık gebe gibi 
dışarı fırlamış, parmaklarındaki 

pırlanta yüzüklere, elindeki al· 

tın saplı bastona ve üstündeki 200 

liralık kostüme rağmen iki adım· 

lık yolu şişmanlığından bin müş

külatla yürüyen zengine kenarda 
duran sıska bir dilenci elini uzat• 

tı: 

- Efendi, acım, bir sadaka!. 
Zengin adam pofura pofura bir 

kurut çıkardı, verirken: 

- Keşki biz de aç kalabilsek!. 
Dedi ... 

Çocuğun sesi 
Bey yazı yazarken içeriki oda

dan altı aylık çocuğun feryadı a· 
yuka çıkıyordu. Karısına seslen· 
di: 

- Aman hanım şu kapıyı ka· 
pa •••• 

- Kapı kapalı .. 

- Öyle ise kilitleyiver.: 
- Neden?. 
- Yazı yazıyorum, çocuğun se· 

si gelmesin ... 

Fıkra muharrirJerl 
Y. masasına oturmuş, yazısını 

yazmadan evvel bir akşam gaze· 

tesinin fıkrasını gözden geçiriyor

du .. Bir ara başını sallıyarak: 

- Allah, allah .. Dedi. Şu koca 

Babıalide fıkra muharriri topu to
pu beş kişiyiz .. Bunun da iki tane

si doğru düzeün yazı yazmasını 
bilmiyor .. 

Karşısında kendi işile mesırul 
olan A. sordu: 

- Öbürü kim?. 

Pazartesi-Perşl'mbe 
Hüseyin Bey arkadaşları ara• 

SJnda dalgınlığı ile tanınmış bir 

zattır. Geçen pazar günü Darül
bedayie girmek i"tedi.. 1Iandaki 

Pazartesi - Perşembe ismini gö
rünce kendi kendine: 

- Hay aksi şeytan, dedi. Ne 
kötü tesadüf .. Kırk yıldır bir ti-

yatro seyretmek İstedim.. O da 

bugün oynamıyor! 



Sayı~a 8 
·~ A A 

VAKrt 
~-,._.._,._,.,._... ____ M~------------------------~m.-m•u,,_ıııııııa._,ııma_•m••m•"'~"*m•11111111ımmnm11•m11111111111nnııı~mrmmııu-•111Wbıııımn11-m•-·~o"W"HWm11111111111=~1 

leket Haberleri a 1 
~ 

u.oeu.-....-- Hm.ıli!&r..i1!i~m.llifüfu1111H11 llllllllmlmııınıııını-oo ımnt!!lll1111nm·~-~~P ... 

khisarda 
'k mektepler 

ilk tahsil yaşındaki 
çocuklara yetmiyor 

Akhisar hususi muhabirimizden: 

Mektepler açıldı, çocuklarımız 
ana baba ocağından muallimleri· 
nin şefkat kucaklarına terkedildi, 
'dersler ba,ladı. Fakat müracaat 
eden talebeyi kazada bulunan iki 
büyük mektep almıyor. 

Eğer bir çare bulunmaz· 
sa bu sene pek çok talebe 
mektepsiz kalacaktır. istasyon 
caddesinde bulunan Misakı milli 
mektebinin kapısı önünde boynu· 
nu bükerek avdet eden bir aile re· 
isesi bir hanımın ve elinden tut -
muş olduğu tombul ve sevimli 
çocuğunun meyus halleri nazan -
ma çarptı, sordum: "Mektep hın· 
ca hınç dolmuş, yer kalmamış; 

bunun için çocuğu kaydettireme -
'dim,, dedi. Kadın kederinden ağ· 
lıyacak gibiydi. Mektebin başmu
allimi Saim beyle konuştum. Mek 
tebin bu sene lüzumundan fazla 
talebe ile doLmuş olduğunu söyle
<Ii. 

Bu yeni müracaatlar için kafi 
miktarda sınıf ve şube açmak ü -
zere bina bulunabileceğini, ancak 
muallim ve tahsisat gönderilme -
sini kaymakam bey yazdı. Hariç
te çocuk bırakmamak için işe e
hemmiyet verileceğini ümit ede -
rız. 

Nitekim memnuniyetle öğren -
·diğimize göre, vilayet kayma -
kam beyin müracaati üzerine ne 
kadar çocuğun açıkta !caldığını 
sormuştur. Bittabi ibu açıkta ka -
lan çocuklar için bir iki sınıf aç • 
mak lazımgelince münasip bir bi
na aranacak iki yıl evvel yapılmış 
olan kütüphane binası bu iş için 
münasiptir. Koskoca bina kapah 
öuruyor, kimse gelmiyor. Yalnır 
binanın bir odasında resmi da.ire
lere mahsus tekikat ve kavanin 
mecmuaları, bir kaç da eski arap
ça kitap var. Bu bina için birkaç 
senedir hafızı kütüp kullanılmak
ta, maaş verilmekte ise de, iki se
nedir buraya belki on kişi gitme 
miştir. Ya burayı daha tekem • 
mül ettirerek halkın istifadesine 
arzetmeli, yahut mektep yapma -
lıdır merciinin nazarı dikkatini , 
celbederiz. 

Kazamızdaki niifus kesafetine 
nazaran burada bir orta mektebe 
ihtiyaç olduğunu bir çok defolar 
yazmış, temennilerde bulunmuş • 
tuk. Bu sene de olmadı, alakadar 
makam tarafından bu sene de 
mümkün olamıyacağı bildirildi. 
Ödemiş gibi yeni orta mektep a -
çılan kazalara ne mutlu! .. 

Biz artılc: bu senelik orta mek
tep istemekten vazgeçtik, bari a -
na ve ilk sınıflarına girmek isti 
yen çocuklar meydanda kalma 
sm .. Maarif ordularımızın başına 
gelen kıymetli ve genç doktor Re
şit Galip beyefendinin dertleri -
mizin dermanı olacağına· pek çok 
eminiz. 

Bir tehdit mektubu 

Burada zenginlerden manifa • 
ı:uracı esnaf mdan Müftizade Ha _ 
$an Hafız efendiye birisi bir teh -
(ljt mektubu göndermiştir. Mektu 
bun menli ~öyle imiş. "Bana bir 
top kaput, bir çuval buğday, gön
dermezsen tıayatın tehlikededir!,, 

Mektubu gönderen her kimse 

Uşakta Umran 
Asfalt yollar - Şehre temiz ve iyi su getfr·· 

mek l_ei~ yapı.lap proje - Maarif hay~tı 

Oakta yeni yapılan asfalt yolaan bi~ manzara -Uşak hususi 
mizden: 

muhabiri.. clddeai olan istasyon kısmında~ 

Seneler geçtikçe Uşaktaki um
ran ve güzellik mabsüs bir de
recede kendini göstermektedir. 
Türkiye ticaret hayatında büyük 
bir kıymet ve ehemmiyeti olan 
bu güzel şehrimizin medeni ih
tiyaçlara uvgun bir şekilde tan· 
zinıi için Uşak belediyesi lazım 

gelen gayreti göstermelde, bü
yük saym verimli neticelerini 
görmektedir. 

Şehrimi1in belli başlı dertle
rinden ve ihtiyaçlarından en mü· 
himleri en öne• konarak temin 
ve tatmin yollarına gidilmekte-
dir. 25 sene ev'vel tesis olunan 
elektrik ihtiyaçlarımıza daha uy-

. gun bh· surette şu son sene zar
fında yenicien tesis o:unmuştur. 

Uşak belediyesinin yarı sermaye 
ile iştirak ey1~dıği bir limitet 
şirket tarnf ından yapılan bu te
sisat asri ve fenne uygun bir 
şel<ilde yapılmıştır. Şirket tama
men Türk sermoyesile vücude 
getirilmiştir. 25 sene evvel vücu
de getirilen tesisatın ihtiynç kar
şılamadığı bariz bir şekilde ken· 
dini gösteri} ordu; bugünkü tesi
sat şehrin her tarafını aydınlat

tığı gibi birçok evlerimizin de 
ihtiyaçlarını tatmin eylemektedir. 

Vücude getirilen bu tesisatın 
daha muntazam ve salim bir 
şekilde idaresi, ihtiyaçlara daha 
uygun olması iÇin alakadarların 
hummalı bir faaliyet sarfeyledik
lerini memnuniyetle görüyoruz. 

Yollar1mız 

Uşak Belediye tarihinde sayılı 
hadise:er arasında birinci olarak 
yeni vücude getirilen asfalt yol
ları saymak icap eder. Bugün 
Uşak şehrinin çarşı ve en işlek 

insaflı bir adammış. ihtiyacı ka _ 
el . • ' arını ısternış .... 

Ticaret hayatı 

Kazamızda ticaret faaliyetleri 
heyeti vekilenin son kararların -
dan sonra daha emin b.ir istika -
metle yürümektedir. 

Tütün tüccarları hümrnalı bir 
faaliyetle çardaklarda satılmak 
üzere hazırlanan tütünleri getir · 
mekte ve tesbit etmektedir. Tütün 
alışverişlerine başlanmı§hr. Bu 
sene tütün mahsulümüz her sene -
den daha nefis olduğu için iyi fi. 
atlarla karşılaşacağımızı umuyo -
ruz 

Asım 

asfalt yollar yapılmıştır. -

Asfalt yollar hem temizliği, 
metaneti ve sıhhi noktadan se· 
limeti itibarile, hem de memle
keti ıüslemeıi cihetinden güzel 
bir eıcr olarak göze çarpıyor. 

Belediyenin btı glinkü düşünce 
ve tasavvurlarına l·alulırsa bu 
çok yerinde olan umr::ın faaliyeti 
şehrin en ücra sokaklarına ka
dar tamim edil< cektir. Tabiidir 
ki bu büyük işin bir senede ya· 
pılması mümkün değildir. Mesa· 
inin senelere iaksimi suretile 
ifası muvafık görülmüştür. 

Su derd 

Şehrimizin hayati ihtiyaçların
dan birisini de su derdi teşkil 

etmektedir. Şehrin saf ve temiz 
bir suya ihtiyacı vardır. B .. ledi
yemiz bunu da nazarı dikkate 
alarak oldukça mühim bir para 
mukabilinde modern evsnfı ve 
her türlü sıhhi şartları haiz bir 
su projesi yaptırmıştır. Eu pro· 
jede suların şehre isale ve tev-
2ii sureli göterilmektedir. Bu 
projenin tatbik sahasına kona
biJmesinin yüz elli bin liraya 
mal olabileceği aliikadarlar ta
rafından kat'i hesaplara müste
nit olarak söyleniliyor. Bu tesi
satın viicude getirilebilmesi için 
bir anonim şirketin kurulması 
d\!şünülmektedir. 

Herhalde yakın bir zamanda 
bn çok mühim derde de bir de
va bulunmuş olacaktır. 

Maarif hayah 

Şehrimizde merkezde beş ilk 
ve bir orta mektep vardır. Her 
sene mekteplere kayıt ve kabwl 
için yapılan müracaatlar adeta 
tehacüm şeklindedir. Her sene 
ilk mekteplerden çıkan yüzlerce 
talebe orta mektebe girmekte, 
orta mektepten mezun olanlar da 
vatanın her tarafına dağılmakta 
Lise, W.uallim n:ektepleri ve baş
ka mekteplerde tahsillerine de
vam etmektedirler. Şu son sene· 
lerde Uşaktan harice g:den ta
le~enin miktarı büyük yeki'ınlara 
baliğ olmaktadır. Bu da maarif 
hayatına verilen ehemmiyeti ve 
gösterilen sevgiyi isbat eder. 
Şehrimizin liseye ne kadar ihti
yacı o~c1uğu gün geçtikçe teba
rüz etmektedir. Şehrimizde açı

lacak bir lise Kütahya vilayeti
nin ihtiyaçlaı ma tekabül ~decek 
ve irfan hayatımızda en büyük 
rolü oynıyacaktır. 

Yusuf Ziya 

MUtercimi : 
Zonguldak mebusu 

Halil 
AiLE 

Süste güzelliğe nisbetle fazla bir şt 
vardır : O kendi eserimizdir , 

f .. şa 
bir arızadır, bir tesadü tur, ~ Tabiatin bize bahşettiği ni

metle, keyif ve hevesimiz uğu· 

runda israf edilmek veya bun
lardan mahrum olanları bakir 
görm~k için değil, faziletlerimizi 
teşkil edecek unsurları tamam
lamak için ihsan edilmiş şeyler
dir. Tabiatin lütfuna ne kadar 
mazhar olmuı bulunursak, öde
necek borçlarımız o kadar çoğa
lır. 11GüzeUik biç bir zaman ken
disini bir ulubiyet zannetmemeli 
•e bu yoldaki muamelelere asla 
müsamaha göstermemelidir.,, Hiç 
olmazsa Bossuet'nin krallara kar
şı sarfettiği şu sözleri ona da 
işittirmelidir: "Ey krallar, siz, 
bir takım mabutlarsmız, fakat 
etten ve kandan, tozdan ve ça· 
murdan yapılmış mabutlar !. .. ,, 
işte yüzün verebileceği gururu 
kıracak ve ruba metin ve hür
mete layık şeylere dayanmak 
arzusunu ilham edecek sözler .• 
Eğer güzelligin mağrur olma

ması lazım geliyorsa onun aksi 
de meyus olmamalıdır. Çirkinlik, 
müvazeneyi tesis etmek ve hatta 
muvaffakiyeti kendi tarafına çek
mek için binlerce vasıtaya ma
liktir. Mademki, yüzün çizgileri, 
ancak haiz o!dukları "ifade,, ile 
bir kıymet azanırlar, tabiatiu 
pek az lulfuna mazhar o'muş 
bir çehre, zekanıP ve iyi kalp· 
!iliğin sevimli izlerini alcsettire· 
bilirse, ondan daha :düzgün fa· 
kat bu latif ve lüzumlu,, refa· 
katlerden mahrum kalmıs bir ,. 
çehreden daha ziyade hoşa gi .. 
der. Bundan başka, kadının yeri 
neresidir ve hayatı nerede ge
çer? Evin mahremiyetinde de· 
ğil mi? Ş:mdi soruyoruz: Çeh
renin nz veya çok düzgi\n bir 
kaç ç"zg"si mahremiyet hayahmn 
saadeti üzcr·nde ne dereceye 
kadar tesir yapabilir? Bir sa
londaki güzel bir tablo~a o ka
dar a!ışmz ki ya hiç bakmaz bir 
hale geliriz veyahut baksak bile, 
h:ç bir alaka duymaz oluruz. Şu 
halde, • hoşa gitmek için degil, 
sanki dünyayı baştan çıkarmak 
için yaradılmış gibi • fena bir 
tabiat ve kölü bir ahlSk ile 
birleşecek giizellikler, insana 
nekadar çalulc usanç verirler. 
Bilakis duyuş ve diişünüş ince
liğine mazhar olan bir kadının 
ylizündeki çizgilf!rin cazibesizliği, 
bir kocanın nazarında pek ehem
miyetsiz kusurlardandır. Çünkü 
temiz duyuş ve yüksek düşünüş
lerin çehredeki tezahürleri bir 
nevi güzellik gibi görünür. De
mek o:uyorki güzellik ve çir kin. 
lık arasındaki fark, ma!ıremiyet 
hayatında pek çabuk zail o:ur. 

Şimdi de güzellikten ( süs ) e 
geçelim : Süste, güzeJliğe nis· 
betle fazla bir şey vardır; çünkü 
güzellik tabiatın vergisidir. Hal
buki süs, bizim kendi eserimiz· 
dir. Eğer bir süslln mahsulü de
ğilse güzellik iizerinde hiç bir 
tesirimiz olamaz. Falcat, süs, bi
zim kendi eserimiz olduğu için, 
kusurlarımızı ve meziyetler;mizi 
açığa vurabilir. Binaberin tova
let ıan'atında (zevk) ile (lüks) 
ün arasındaki farkı iyice kavra
mak lazımdır. Lüks, abes ve 
beyhudedir. Zevk ise, he~en 
hemen zaruridir. Lüks, ancak 
zer.g;nJiğe yaraşır, Halbuki zevk, 
bül ük, küçük bütün sınıfların 
malıdır, ve bütün insanlar ara
ımda musavatı tesis eder. Lüks, 

ile hiç bir alakası yoktur ~eb 
bir şeref babşedemez. Ze\fkı ~ lbr 
akis şahsa bağlıdır, on~aof ~ bi 
lamaz. Bu, şüphesiz bı~ 'e dır 
değildir; fakat hakiki bır ı1\ t y 
yettir. Liiks, nisbi bir ~efşt: •ırıı 
Birine nisbetlc lüks olan bır ,~it 
bir diğerine göre hiç bir O'~ 

1
1 

ifade etmez. Bir imparat0

1~ 'ti 
için, mücevherat taşımak, d 

0 
değildir, fakat bir köylü k~ 1

b ti 
başma bir şapka giymesı ~ ~ 
lükstür. Lüks ekseriya ~e·fl ~ 
düşmanıdır; Lüks derecesı~:}.stı 
ve servetle uzlaşhrat>l• A.ı,,• 
bile zevka mütevakkıftır. ~ ~t' 
bilhassa genç kızlara asla ys t 

1 

tmlamaz; güzel nesneler, f '-•k 
varlıkları çirkinleştirir)er. sn 2 
bu izahattan maksadımız, g ~ 
kızlarda sırf tuvalet "ı ' 
tasile san'at ve fazilet derG 
verilebileceğini arzetmektir. 
nç kızlar, süslenmek san'atı 
esaslarım hayretlere değer 
kabiliyetle öğrendikleriodePı 
basit düşünceler vasıtasile d• 
yüksek fikirleri anlayıp 1'8 

malan mümkün olabilir. BO 
olsun, küçük olsun. san'atta es 
lar daima birdir. Kendini 
süsliyen bir kadın, farkında 
madan Racine veya Rap~ııe_.. 
en yüksek şabeserJerindekı e5 

lan aynen tatbik eder. Bir'gef ~li 
kadın, süslenirken ne yaP' · 

•"' 
Kendi kendini tehayyül ettıg1 

güzel şekle koyar değil mi? 
Yani hiçbir yalanın yardırtl 

müracaat etmeksitin lazım ~e 
yerlerini düzelterek, renkleri 
çizgileri mahirane terkip eder fi' &\
kendisinde esasen mevcut ~ -
letafetleri tebarüz ettirir. Buji ,\ 
bir ressam önündeki model iJ I U 
rinde nasıl çalışırsa, o da, le /ı ' 
di şahsı üzerinde aynı tar~ ' 
çalışır ve karşımıza her zat0•:1 
halile değil, ber zaman g~ 
mesi arzu edilen şeklile ç~ 
kendi şahsiyetinden çılmııı , 
halde, olduğundan daha 
o!ur. Şu halde, çirkinleştir1I1•), 

fakat düzelten ve revnak 'l(J 
hakiki san'at esaslarını, f~ 

hıza kendi misalini göster'J ' 
suretile öğretebilir:z. Nazarı I 1 
malayan tuvaletleri, birbirile b' y 
daşamıyan renkleri göstere 1. 
sahte ve hasis, bezdiricı .,e ~ 
rendirici san'at hakkında dil l' 
kir vermek mümkündür. Tu'ls1j 
te, yalan ve uydurma şeyler ~' 
!anılması göze batar, zevke ~İ' 
Jantı verir. Sahte san'atla bil ı-· ~ e 
ki san'at arasmdal<i farkı orı , ~ 
mak için boyanan bir kadır>1'.,ı ~~, 
varlığındaki bel<aretin şa'şıı51~, 
daha çok tebarüz ettiren, re11

11 ı,d 
leri zevke muvafık bir suret.,. dit 
seçebilen - bir genç kız arası., t( 
daki farka dikkat etmek kifid1

1' "it 
(Devamı.~:'=' 'lta 

: ::: : : :::::::::: ::::::::: ::::::: :::::::: :: ::: :: :: .... 
Türk tıp cemiyeti 

•' Türk tıp cemiyeti sene ıııe• 1 . . b l . td•' 
ıs.ne aş amış ve yenı 

heyetini intilrnp eylemiştir. .01 
Re!s: Operatör BurhaP~ttJ~ 

ikinci reis operatör Fahrı, ~ 
göz hekimi Hakkı Hayri, uıtıLI tP4 
katip s"nir hekimi Şükrü ~aı• il' 
veznedar bakterivo'oğ Fethı, ~.J 
tüphane muhafızı sinir hek•., 
Hüseyin Kenan Beyler seçilııı~, 
)erdir. Her Sah günü saat ~ 
da umumi toplantılar yapıl~~~I 
muntazam surette tıbbi ve 1dl' 
müzakere ve miinakaşalara 
vam edilmektedır. 
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llıracat işlerimiz ne halde ? 
·····························-.... ···························-•• 

zunı ve incirlerimizin Yeni F i /imler 
ticari vaziyetleri 

•ene istihsal fazla, fakat ihracat 
~:::bi 

1 
aıdır; bilhassa Amerikaya ••• 

ht•c•t O . . 
bid fısı 932 sentSİ mev- Yukardaki iıtatistikten anla-
•r :Ybetinden 8 T eşrinievvele şıldığına göre en fazla ihracat 

..,u t l'f 
t Ya 1 e 1 ecnebi memleket· yaptığımız memleketlerin başm-

Pı an üz~ • . .h d 1 ·ı •ııı111 • um ve ıncır ı ra· a ngı tere gelmektedir. Bu 
e irı . t,ıpıt etmiş ve üzüm- memlekete olan ihracatımı'( ge· 
· c:ırferi · · · · k' d k l6 t mız n tıcari vazıye- çen sene ın en on milyon üsur 

1 'ren b' · · ·k h k"' f ' d S l A lır. e . ır ıstatıstı azar· ı . o az.a ır. onra sırasi e l-
••i111 b· u ıstatistiğe nazaran manya ve şimali Avrupa, ltalya 

k ıdayetinden 8 Teşrini- Amerika ve Fransa gelmektedir. 
•dar üzum ve inc=r ih- Bu sene Amerikaya olan üzüm 

~ız aşagıda gösterilmiştir: ihracatımız geçen seneye nisbet-
12nya ve şimali Avrupa, le bir miktar fazladır. 

ı,;] 1, lngiltere 12,481, 1 OY, incir Almanya ve Şimali Av-
~._,088;:i53, Fransa l24,78ı, rupa 1,948, lngiltere 3,789, Ame-
··••a 142 855 M rika l,691, Fransa 631, ltalya 
tlif ' ' ısır 104 794• 371, Mısır 87 kilo olarak 8,547 
k .. nıemleketler 125,741 ki:odan ibarettir. 

b
11 

uı.ere 20,.~80,6~5 k'J d 
t,. - 1 o ur. Bu istatistikten anlatıldığı veç-

4 mık tar 1931 senesinde hi!e bu seneki incir ihracahmız 
' 31 kilo idi. Eu vaziyete geçen seneye nisbetle azdır. Bu 
111 bu k · .. .. ·h 1 29 b. sene ı ı:zum ı raca- seneki incir istibsa Atımız m 
teç,n seneye nisbetle 12 tondur. Geçen seneki mahsul 

it rtıilyon kilo fazladır. Vakıa ise 25 bin tondu. Bu sene mah-
~" lltki üzurn istihsalatımız sul bin ton kadar fazla olmasma 
'"tondur. Geçen seneki is- rağmen ihracatımız geçen sene· 
it lıoıız ise 51 bin tondu. ye nisbetle bati olmuştur. En 
•b~' ~ahhsul fazla olmakla fazla ihracat yaptığımız memle-

o' ı racat süratli ve ketlerin başında lngiltere gel-
kı nıuştur. Yalnız fiat mektedir. Amerikaya bu ıene 

~,t6~~ hasebile ihracatımız incir ihracatımız geçen seneye 
apb•' 1hbari1e ~ı:dır. nazaran azdır. 

;; ~- beş günlük ithalat ve ihracat 
Y~~ · ~tukler istatistik müdüri- sucat 197.892 sargılık kiğıt38.184, 

ettıf' .. 'frinievvel ayının ilk on matbaa kağıdı 30.116, pamuk 
mi? ,~~Ü içindeki ba~lıca i_th~- iplikleri 74,337, kasarsız P. men-

ardıdl racatını tesbıt etmıştır. sucat 71.33ts, sair P. mensucat 
t6 an istatistiğe göre on 396.165 boş çuval 43.546 cam 

il zarfında ithalatımızın şişe da~acana 40.632 he; nevi 
tt'!°°~ liralık . b_ir kıymet demir 61.238, demir 'saç levha 

esıne mukabıl ıbracahmız 81 404 . , . 1. 1 h 
36 304 ı] 338 464 . . ga1vanız ı ev a . , 

lto ' . • ) Ji~~ fazlasiyle demir veya çelik B. 45.969, ma-
~.~~4} lıraya balıg olmuştur. kineler 161.260, demiryolu ve 

l aylık rakamlar bu son yük vagonları 58.256 sair eşya 
•t~ ilave edil'nce bu se- 350.878 liradır. ' 
doı<uz buçuk ay :ık ithali-
(~7,649,078) ihracatının da 
~ ,357} liraya baliğ oJduğu 
~or. ki ithalat ile ihracat 

. ~akı fark, ihracat lehine 

kırmı (58,279) liradan ibaret 
v"J ~ •ktadır. 

ı, ' ~.nievvelin ilk on beş gU
steı 1 ~ 1 baılıca ithalit ve ihra
zar~'.t ~ •tağıda gösterilmiştir. 
ile ·~ ~G ~t miktarı ıudur: 

stertf 111Plikleri 94.038, yün men-
ye ~ 
d• \' 
uvıl~ .\ tıgoslav sefiri 

ler ~, ~ llkaraya gitti! 
vke b ·~tik· 
la bl~i' 

1
1 gün Be'grattan şehri-

ao'ıl' 'to,~t.diğini yazdığımız yeni 
~ oJ•' \' 1 kvy~ orta elçisi M. Miros· 

a ,"~..,; ~.r: ovıç. dü~ ~kşaoki trenle 
8 ~' ı.. Ya gıtmıştır. E•çiye Yu-
' ':ttl ~dili" elçiliği ataıelcrinden M. 
s.ı1r,., ~'t. 1

" Çerbina refakat etmek· 
ara "' " 

k .t.fjdi" • ( •ıık . 
• J ~•r ovıç Reisicümhur Hı. 

pJf 't 'Ya d .. d"k ~ "'"' . . on u ten soc ra iti-
.:. '•ını lal d ·m edecektir. 

C)lls 
ervatuvarda bir 

c,._ konser 
•tu' IUnU saat dörtte Kon-

' ~•ra Yeni tayin edilen pi
'tt 11•llimi M. Fredrik Fon 

~lttelt !•rafından bir konser 
t,

111 
tır. Muallim Betohfen-

''lle P:rçalar çaldıktan son-
• •lli1111 • 00•ervatuvarın yeni 

L. erınde H 
""lteled· ... n asan Ferit Be-

ti • la1 ·/''1 yeni köçek, zey· 
1 '-lt~~telli, sirto havala-

ihracat miktariyse şudur: 
Kovun ve keçi 39.218, yumur

ta 224.191, barsak 21.179, deri
ler 27.407, av derıleri 15 976, 
yün 51. 790, tiftik 24. 793, halı 
24.524, çavdar; darı 28.728, ar
pa 27.439, kepek 25.773, kuru 
üzüm 11.625.480, kuru incir 
37.638, yaprak tütün 1.205.164, 
palamut 79.649, afyon 102.482, 
kereste 44.058, pamuk 34 650, 
maden kömilrü 202.612, sair 
eşya 1.371.724 

Köprü Ustilndeki 
piyango barakası 
Köprünün üzerindeki piyango 

biletleri satmıya mahsus bir 
tahta barakanın iki sene evvel 
konturah feshedilmiş ve baraka 
boşaltılmıştı. O zaman baraka 
sahibi belediye aleyhine kontu
ratın feshinden ve barakanın 
tahliye ettirilmesinden dolayı 
12,700 liralık bir tazm'.nat da
vası açmıştı. Bu dava son giln
lerde belediye lehine neticelen
miı ve karar temyiz mahkeme
sincr. tasdik edilmiştir. 

Iran Hariciye nazırı 
geliyor 

Iran Hariciye nazırı Furugi 
Han, Hariciye vekilimiz T evfık 
Rüıtü beyin geçen yıl Tahrana 
yaptığı ziyareti iade etmek ma <· 
sadile bu pazartesi günü şehri· 
mize gelecektir. Iran Hariciye 
nazırı şehrimizde Uç gün kaldık
tan sonra Ankaraya gidecek, 
ayın yirmi sekizinde Ankarada 
bulunacak tir. 

~ 
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Büyük bir mus!kl fllml 

Johan Ştraus ve Aşkı 
Wchael Bohnin (Viyana Operruıı tenoru) Leııt ParrY. 

vo OreU_Jheimer .. ı 

ı nlqıam · Ma)lk sinemasriida· gSsteriımeğe b&§Janacak otan 

(Ştraua ve Aşkı) filminden bfr aahne .. 

Viyana civarında Hitzin büyük bir heyecan ve 
hareket içinde idi. Çünkü bugün meıhur beatekir 
Johan Ştraus şehirde en güzel beıteleri teren-
nüm edecektir. Halkın beğendiği havaları çalacak 
ve bilhassa karşıdaki locada oturan kendini he
yecanla dinliyen sevgilisi Dumon Lilinin ıerefine 
fevkalade bir tarzda san'at kudretini göıterecek· 
tir. Lilinin tesiri altında Ştraus ilk temsili Viya-
nada sabırsızlıkla beklenen (Fledermaus) opere
tini bitirmişti. Bu temsilden $0nra Ştrauı impara
torun saray orkestra şefi olmayı ve bu suretle sev
gilisi Lili ile izdivaç etmeyi ümit ediyor •• Fakat 

_!cont Domski saray nazırına giderek Ştrausun sa-
raya orkestra şefi tayin olunmasını istiyor. Ve bun
dan maada "Jokey • Klub,, vasıtaıile (Flederma
us,, ilk temsilinin hiç rağbet görmemesine muvaf
fak oluyor. 

Ştraus temsilden sonra yalnız ve sakin ıider· 
ken küçük Mitzi Erzinger mahcup, mahcup yanı· 
na yaklaıarak ona bir çiçek demeti veriyor.. Ve 
sonra kendi cesaretinden korkmuı gibi kaçıyor ••• 
Bu mü~hiş muv~ffakıyetsizlikten sonra Ştraus 
kardeşı Josefe bır mektup gönderiyor. Joıef mek-
tubu alınca telaş içinde kalıyor.. Çünkü zarftan 
çıkan yazıda meyusiyet saikasile yazılmıt bir çok 
tasavvurlar vardır .. Josef heyecanla biraderinin 
yanına koşuyor, ve sukutu hayal!. 

O yazı Ştrausun (Viyana Kanı) ismindeki 
yeni bir vals bestesidir, ve yanlı•hkla Josefe gön· 
derilmittir. (Fledermaus) un temıilde muvaffa· 
kıyetsizJiğinden sonra Lili metresi olduğu kont 
Domski ile birJikte Parise gidiyor .. Fakat Pariıte
ki adresini bir telgrafla Ştrausa bildirırneii de ih
mal etmiyor. 

Nota tabii Hasinger Berlinden yeniden (Fleders 
maus) u temsil suretile Viyanadaki hizmetini te
lafi etmesini Ştraustan rice ediyor. 

. ~?-~at Ştrausu~ bütün ruhu ~~ ~imağı ıevgi
lı Lılı ıle mcşguldur. O, yalnız Lılıyı görmek ve 0 • 

nunln beraber bulunmak istiyor. Bu vaziyetle Ber
li~e ~e.ğil, ~arisc koşu!or. lki taraftan sarayda 
hır katıbe nışanlı _ol~ugu halde gizli gizli Josefi 
sevmekte olan Mıtzı namındaki güzel genç kız 
Johan Ştrausun saraya orkestra şefi oJması için 
çalışarak muvaffak olduğu takdirde kendisi ile 
evleneceğini nişanlısına vaadediyor. 

Pek çok şeçme~en Tipferlin srayda kurnazça 
bir. man~v:resı sayesın~_e Ştraus orkestra ıeflijine 
tayın edılıyor. Bu guzel haberi tebtir etmek 
için nota tabii Haslinger Parise Ştrausun yanına 
koşuyor ve orada Ştrausla ayni otelde oturan Lili
ye tesadüf ediyor. 

O zamana kadar yekdiğerini tanımayan Lili 
ve Haslinger aralarında Ştrauıun muvaffakıyet 
ve ikbali hakkındaki fikirlerini teati ediyorlar .... 
Haalinger Ştrauıun behemehal Berlinde Fleder
mausunu temsil etmiye nihayet iknaa muvaffak o
luyor. Berlindeki temsil müthiş bir muvaffakıyet
le tctevvüc ediyor. 

Paristen gizlice Berline gelen Lili ve Domıki 
bu temsilde hazır bulunuyorlar ve perde arasında 
Lili sevgilisinin yanına giderek onu tebrik ediyor. 
O zaman Ştraus evlenmeleri icin artık bir mani 
olmadığını söyliyerek Domskid~ıı ayrılmaıını Li
liden rica ediyor. Bu c:mada Avusturya sefaret 
katibi geliyor ve Johann Ştrausa ıaray orkestra 
ıefi tayin olunduğunu bildiriyor ve ayni zamanda 
ilk baloyu onun idare edeceğini tebliğ ediyor. 

Ştraus Viyanada, saray balosundan muvaffaki
yetle çıkarken Domskiden ayrılmıt olarak kendi-
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Mari Duganın Davası 
Hugucttc Duflo - Şarl Buayc 

- Aemerikada cereyan eden garip hadiselerini~ 
yüzünü göıteren heyecanlı ve çok beşeri bir facia. 
Marj Duganın Davası isimli bir eserde çok kUd• 
retli bir surette gösterilmiştir. Bu eserde baş rol• 
ileri iki büyük ve tanınmış artist olan Hügettei' 
Düflo ile Şarl Buaye oynamaktadırlar. 

Bütün dünyada meşhur olan esere istinat eden 
bu film, piyes tiyatroda oynandığı zaman gös
terilmeıi mümkün olmıyan bir çok noktaları ve 
teferrüatı da meydana koymaktadır. 

Malum olduğu üzere bu hadise, metresi tara• 
fından katledildiği iddia edilen bir bangerin ve 
metereıinin davasıdır. Kadını, cinayet mahkeme
ıinde kardeti müdafaa ediyor ve avukat olan a>u 
kardetin müdahalesi, epeyce ilerlemiş olan dava• 
nın ıeklini heyecanlı bir surette değiştiriyor, ve 
bütün vak'anın safahatı yeniden ve pek müessit' 
bir surette meydana konuyor. 

Daha fazla olarak, bu eserde Hügette Düflo ıile 
Şarl Buayeden başka, hiç bir Fransız· filmi!le ... Jl!.!-
sip olmamış olan zengin bir artist kadros'; arclir: 
Mesela film ide, ikisinden başka A~re _Bfi1j~ 
Marael Andre, Franıuaz Roze, Jan Helbi';!rr~e'"~ 
yert Kayol, Jorz Molua, Rolla'-Norm an, Adri~ 
d' Anbrikur ve Emil Şotar vardır. • 

... ~ ~ 

Bir alqam, banger Rice, metresi Mari Dtı{a"'• 
nın evinde ırrtmdan yediği bir. bıçak darbesi ile 
vuruluyor. Genç kadın bu cinayeti yapmış oJinak .. 
la maznundur. Mari Dugan bütün kuvveti ile ken• 
dini müdafaa ediyorsa da her ıey onu itham et .. 
mektedir,• ve cinayet mahkem~sine verilmiştir. 

M;J.i\Dugaru, ayni apartımanda oturan kem· 
ıuıu avukat ,Vest .müd~faa~etni"ektedir. Müddei u .. 
mumi ile V est ara.siiı~da müthiı" bir· mücadele ba§· 
lıyor: Mari Dugan iıe kendisini müdafaa edebile
cek bir ıeı söY.liyemiY..or. CinaY..eti haber alan po· 

!tu akfim Gtorya Sinemamı da· gllsternecek' olan (Yari 

Duganm Davası) filminden bir 8&hne.. 

liı, .renç kadını cesedin yanında diz çölimüı bin 
vazıyette bulunduğunu söylüyor. 

Bangerin karııı hidiıe hakkında ıahadettc bu· 
lunurken Mari Dugan aleyhine deliller veriyor .•• 
Kocaıı, metresi ile bir defa ayrı lmıf gene banş• 
mııtı. Bu ıefer gene ayrılmaya karar venniıti ve 
o alqam bunu metresine haber venmeğe gitmişti. 
Demek kadın bundan mütessir olarak onu vur • 
mutlu ... 

Fakat bu esnada yeni bir hadise oluyor. Mari 
Duganın kardeti Jimmi, San Fransiskodan geli
yor, ve kendisi de avukat olduğu için kız lcerde
ıini müdafaa için, Vest'in yerine geçiyor. 

Bu yeni müdafi ile miiddeiumumi arasında 
mücadele yeniden baş gösteriyor, Mari Duğam~ 
hayatı, müddeiumumi tarafından, ve kardeşinin 
huzurunda bütün çirkinliği ile ortaya çıkarılıyor. 
Jim.mi, bundan çok muztarip olmakla beraber hn· 
kikati öğrenmek arzusundadır. 

Jimmi bu suretle, kız kardeşinin bir cok adam
larla düşü!1 ~alktığ~n.ı, bunu ise kendisin~ mektep 
parası yetıştırmek ıçın yaptığım öğreniyor, kendi-
sine hem kardeşlik, hem de annelik c lmis bulu -
nan ~u k~dını kurtarımağa bir ka t daha Çalışıyor. 

Jımmı, bankerin giyindiği terziden onun cl
~iselerini yapmak üzere kullanılan ma~keni aeti
rıyor ve bıcak darbesinin anc&k bir solak tar;fın· 
dan vuru1.~uş olduğunu ispat ediyor. 

••llBllAllııııııııımn ııııı ıııuııınııı ıınııını ıı mı ili ıııınıı ıı ı .ır ı ili ı ı ·ıı ı ıı ı uı 
sini bekliyen Liliyi buluyor ve birlikte mes'ut bir 
hayata kavu§uyorlar. 

Film cidden bir musiki şaheseridir. 
. llavet~n 1932 Los Angelos olimpiya,dı 2öste
rılmektedır. 



Savıfa 10 VAKiT 

Hikaye l(üçük ilanlar Yazan: 
fa. 

Doktorların 
toplan 1 şı ... .... •.::., .... , ... ,. . . . ' 

Her gün, gazetemi l\lmca he· 
men kiiçük ilanlara. baknnm. Bil
mem ııeden "Kiıçtik ilanlar,, bana 
bir cok faciaların anahtarını tes· 
fon ~iyor gibidir. Bun1arm için· 
de b~ni heyecana düşürenler ol· 
duğu gibi, güldüren ve eğlendi -
J'f".nleri de yok gibidir. 

* * * "k". O gün gazeteyi açınca 11 ıştm 
gene küçük ilanlara bakmak ol
du. Bunlardan bir tanesi, her za· 
ma.nkinden ziyade beni durdurdu. 
Şöyle bir ilandı: 

"Fransızça, Almanca, lngüi:çc, /. 
talyanca, Rusça, /spanyolca, Rumca, 
Ermtniu ve dalıa bir çok lisan bUtn 
elli yaşlarında bir genç iş arayor .. 
Bu lisanlardan bir başka.sına tercü -
me yapabilir, ders verebilir. ller gün 
.aat dokuzdan on sekize kadar Tak
sim meydanındaki Cüınlıuriyct abide 
si etralında dolaşan sakallı ı·e ccl:e· 

tinin uakasında bir çiçek taşıyan :a· 
te müraccat. #f c 

llaru bir daha okudum. Mera· 
]um iki misli arttı. Saate baktım. 
1 l idi .. Hemen kalkarak bir tram· 
Yaya bindim ve Taksime çıkt1m .• 

Bilmem neden, içimde bir he -
lecan vardı. Nerede ise karşılaşa· 
cağımı tahmin ettiğim bu adam 
bende bir ürkeklik uyandırıyor -
du. Bu adam kimdi?. Nasıl bir a
damdı?. Sakallı ve elli ya!mda 
bulunmasına rağmen senç olduğu
nu söylüyordu amma, bu tarifler 
kafamın içindeki suallere cevap 
vermit olmıyordu .• 

Tramvaydan inince, ilk anın he
yecanını biraz daha geçiktirmek 
üzere kö,edeki Aceme gittim, ce
bimdeki paket henüz yarı olma
dığı halde, bir baıka ııgara da
ha aldım. Sonra, Cümhuriyet abi
desine doğru yürüdüm. 

yazanm.. Bugünlerde gelen mek· 
tuplar arasında böylesine rastla
dlf!ll .. Halbuki bir roman yazmalt 
mecburiyetindeyim.. Düşündfün, 

hayali bir roman yazmak istedim. ! 
kağıdı, kalemi alarak oturdum . 
Fakat bir §ey yok.. Aklıma tek 
bir kelime bile olsun gelmiyor ... 
Çıldıracağım.. Nasıl olur da yaza
mam •• Yoksa artık ihtiyarladım 

mı?. 
Belki bugün yazı yazacek ha

lim yoktur diye o gün kalktım 
dolaıtnn, ertesi sabah erkenden 
masama oturdum. Gene bir fey 
yok. .. Gene ayni akamet.. Y alruz 
bu sefer kat'iyyen anlamıfbm ki, 
bir ucu yablamadn romana bir 
türlü bqalayamıyacağım. Dü • 
şüdüm, derhal aklıma bir fikir 
geldi ... Gazeteye, gördüğün gibi 
ohruyacak tarzda bir ilin gönder
dim .. Kendi kendime diyordum 
l--j, elbet bu ilanın tuhaflığına ta
ıan biriai gelir, bu taraflarda do
laşır .. Ben de gide! kendisine bu 
ilanın ne gibi bir tesir brraktığım 
sorar, bu suretle bir ip ucu elde 
eder, yazarım. •• 

Doğrusunu istersen, bu ilana 
aldanıp gelecek olanın her halde 
saf birisi olacağını tahmin edi -
yordum .• Sen sakın üıtüne alın
ma amma.. sadece saf değil, ap
tal olacağına da emindim. Zira, 
bu kadar dil bilen bir adam hiç 
iııiz kalır mı, hem sonra böyle 
bir adresi verir mi?. 

Süruriyi dinliyordum. Yaptığı 
telmihler fena halde onuruma do-

*'* 4+&5fl) 
(B:ıı; t.arııfı 1 inci ımyıfnd:ı) 

Kongrede bu mesaH derin 
bir suretle g ör üşülmü{tür. 
Bir ço!' tetki!rnh fenniye, yeni 
keşfıy at zi kredildiği gibi bu bas· 
talı!dara karşı ittihaz edilecek 
fenni tedabirden cahi bahsolun
muşlur. 

Kongreye TGrldye namına sıh
hiye mt:sleşarı Hüsamettin Beyle 
hıfzıssıhha müdiri umumisi Asım 
Bey iştirak etmişti. Aynı za-
manda Eu fısi Behçet Bey de 
gelmiştir. Türk heyeti murahha-
sası 1 eodilerine ait o'an vezaifi 
bıbakkın ve şayam memnuniyet 
bir ~urette yapmışlardır. Kon
greyi F rar.snnm sıhhat nazırı 

Mösv5 Zeotın Godart açmışbr. 
K~ngı enin :resmi ziyafetine 

terbiyei milliye nazırı Mösyö 
Dcmonzie riyaset etmiştir. Bu 
ı:evat Frarısanın en benam ve 
muktedir devlet adamlanndan 
ma2uttur. Her ikisi de bu teşeb
büsün ehemmiyetinden ve mu· 
vaffaldyetinin teminine çalışıla
cağından bahsetmişler ve Mar
silyada Bahrisefit hastalığı ile 
iştigal edecek bir hıfzıssıhha mü
essesesi tesis o!unacağmı bildir
mişlerdir. 

ikinci içtima üç sene sonra 
ltalyada akted,lecektir. 

Viyana tegaddi ve turuku haz
miye hastalıkları kongresi ise 
Alman mütehassıslarının akdet
tiği mühim bir içtima idi. Bu 
liongreye Alman lisanile konu· 
şan ve Alman edebiyatınrJan is
tifade eden milletlerin birçok 
maruf chbbası iştiralt etmişti. 

Bu mesail sırf fenni, tıbbi ve 
kunmuıtu. cerrahi no~tai nazarından tetkik 

- Ey, dedim, bari gelen .giden o'.unmuş ve gayet miihim tebti-
oldu mu?. gat yapılmışlır. Bu tebl:gat me-

Sürari nargileainden bir l).efes yanında midenin doğrudan doğ-
çekti, pldü: ıuya bir lamba ile muayenesi, 

- Senden baıka, dedi, geİen c· lrnrın içir.e bir lcimba sokarak 

nai olmadı!.. karaciğerin ve barsakların tet-
Artık kendimi müdafaa zama- kiki, knlın barsakiarda biı çok 

nı gelmitti. Ben de gülmeğe ba§· Fo' iplerin mc11cudiyetinden bu-
ladım... sule ge!en hastalıklarla mühim 

- Ne püyorsun yahu?. mesai) ~ayam zikirdir. Tarafım-

Ticaret odası 
Nerelere 

Aza gönderir? 
Ticaret odası tarafından Is· 

tanbuldaki resmi ve hususi 26 
komisyona aza gönderilmektedir. 

Bu komisyonlar şun1ardır: 
l - Muamele vergisini tekik 

ve itiraz komisyonu. '!. - Ka::ı:anç 
vergisi emsal kom;syonu, .l -

Tica.rethanelerin icra bedellerini 
takdir komisyonu, 4 - Kazanç 
vergisi itiraz lrnmİS} onu, 5 -
Temettü verg"si bidayet itiraz 
komisyonu, 6 - Bina verg;si is· 
tinaf komisyonu, 7 - Veraset 
ve intikal vergileri takdiri kıy
met komis~·onu, 8 - Veraset ve 
intikal vergileri tetl<iki itiraz l<o
misyonu, 9 - Hcsusi istihlak ve 
eğlence vergiler! itiraz l{on:isyo· 
nu, 1 O - Tedarik vesaiti nakli
ye l omisyonu,. 11 - Mükellefi
yeti naklıyei as\feriye vergısı, 
I 2 - Rusumat tarife el<sper he 
yeti, 13 - Liman tarifeler ko
misyonu odalarına ba, 14 -
Gümrük hamalları tarife komis-
yonu, 15 - Müsi<irat mınt"'kası 
komisyonu, 16 - Defte?darhkta 
müteşekkil tütün ceza kombyo-
nu, 17 - Esham ve tahvilat bor
sasına müşavir, 18 - Sigortaci
lık tetkikat heyeti, 19 - Harici 
ticaret ofisine, 20 - Ameli Ha 
yat mektepleri idare heyeti , 
21 - Tayyare cemiyeti lstanbul 
şubesi, 22 - Şehitlikleri imar 
merkezi, 13 - Kadınları çalıştır-

ma yurc:'.u, 24 - Darü!aceze hi
maye heyeti, 25 - Beyoğiu nıüs· 
kirat ceza komisyonu, 26 - Bal· 
kan ticaret ve sanayi odası ce· 
miyeti meclisi. 

ıl3u yirmi altı komisyona Tica-
ret odası namına 250 azalık var
dır. 

Bu azalıklar rok defa bir za· 
tı'l iizerinde toplanmıştır. Hacı 
Recep, Gani, Kara Osm~m zade 
Suat Beyler on komisyondan 
fazlasında aza o!arak bulunmak 
suretile Ticaret odasının kom·s· 
yon azalığı rekorunu mu!1afaza 
etmektedirler. 

in r,.tf t ered~ •.... ~ ............... .. kan 
ha 

B"r papas. k 

rezaletle 
Kı:.z!araveka 
sarltıntılığın a 

Bir müddetterıberi bir 
papası bütün lngilter~ 
umunıiyesini meşgul edıYo' 
ıııdığı lozlr.rı öptüğünOı 
bnr kır.larma türlü türlO 
!erde bll iunduğu, kad1010 

bir eve kapattığı için 
meye verilen bu papas 
edilmiş, vaizlikten çıka~• 
da hükmü temyiz etı:nişlt• 

Stifkey pr.pDs temyiz. 
larmı toplamak için bır 
üstüne çikarak vaızlar ,j 
onun macerasını dinleye~• 
dis'oi görmeği merak e ,r 
dınları topJayıp iane a 
Nılıayet temyiz mabkelll 
hükmü tasdik elti ve bu 
papasın mahli fımiyeti k 
kesbetti ve epice bir . 
Londra matbuatının dedı 
sermayesini teşkil eden P8 

yaptığı re73letlctin ceıasıol 
meğe bnş:adı. 

(Taymis} gazetesi bu ııı~ 
betle ynz.dığı bir baş uıa 
ruhani sınıfa mensup bu 
dnmlarm alenen muhakell' .. 
mahzur olduğunu ileri t 

bu gibi vak'alarda kelfı!'ll 
ranmamn daha makul ol• 
izah etmektedir. 

Abidenin etrafında kimse gö • 
rünmiyordu.. Bir, iki, üç defa 
döndüm, etrafıma bakındım, kim 
ıeler yok.. Acaba bu ilin gazete· 
ye fena takalar yapmasını seven 
birisi tarafından mı konulmuıtu? 
Sinirlenmeje, Te hatti kendi ken
dime mırıldanmağa bqlamıt • 
tını. Abideyi bir defa daha dön
dükten sonra, gitmeje karar ver· 
dim, tramvay bekleme yerine se· 
ferek durdum .• 

- Hiç, dedim, beni enai zan- don da Viyana lrnngresinde bar-
neclifine!.. sak paraz ıtleri hatdımda yaptığı-

- Yani?. mız te\lcilrnt ve 5121 adet mad-
- Yani ben de ha i1nnı oku - dei ga.ta muayenesinden alınan 

Başka ınem!eket-
1erle alış verişimiz 

den Muntnfa Ağanın kızı 
ye gönül vermiştir. Lakitı 

Azime bu, evli, barklı a§I~ 
fatlnrma aldırmadığından 
sevdiği kızı babasının 

kaçırmayı tasarlamış ve 
şa:r:ı bu emeline muv:ıffolt 

Birdenbire kulağıma bir ıes 
geldi .. Birisi ismimle beni çağrı
yordu, başımı çevirdim, Taksim 
meydanına bakadn yüksek kahve 
lerden birisinden birisi sesleniyor 
ve ellerile işaret ediyordu. Biraz 
Clikkatli bakınca, bunun dostum 
ve meşhur romancı Süruri oldu
junu gördüm, gittim .• 

Süruri, bir masaya oturmu' bir 
nargile içiyordu. Bir de bana ıs
marladıktan sonra sordu: 

- Yahu buralarda ne arıyor

sun?. 
- Sorma! .. Bu sabah gazete· 

lerde bir küçük ilan gördüm de ..• 
Süruri ini bir kahkaha kopar-

dı ... 
- Sen de mi? Diyordu, ıen de 

mi geldin?. 
Şaıırmı§, yüzüne bakıyordum . 

Nihayet kahkaha ve neş' esini bir 
bardu su ile serinlettirdikten 
sonra anlatmağa razı oldu: 

- Bilirsin ki, ben hemen ekse
riya, yazacağım romanların kah
ramanlarını hayattan alırım. He
men ekseriya diyoru, hayır, dai
ma böyle yaparım. Bu i§te bana, 
romanlarımı sevenler tarafından 
gönderilen sürü ile mektuplar çok 
Jarar. Mektuplardan bir dikkate 
değerini alır, okur, sahibini çağ
"ırım, derdini dinlerim, sonra da 

yunca, itte bugünlük hikil,Ye mev· nclice!erle ip araştırmaları hnk-
zu çıktı diye gelmiştim de... lımda yeni bir usu!den bahso'.un-

fa. muştur. 
::::::::::::::::: :: ::: :: ::: :: :: :::::::: :::: :::::::::::::: :::::::: ::::::::::::: :::: :::::::::: ::: : :: ::: :: ::: ::: :::: : :::: 

Bulgaristan iaşe müdür muavini 
Dimitrof'un katili bulundu 

K. 

Sofya, 19 (Hususi muhabi • 
mizden) - Bulgaristan iaşe mü
dürü muavini Kurum Dimitrof'un 
Viyana civarında Lints kasaba11 
kenarından geçmekte olan F aok
lan nehrinde elleri ayakları bağlı 
olduğu halde ölü olarak bulundu
ğunu ve esrarengiz mahiyette gö
rünen hu cinayetin büyük bir ala· 
ka uyandırdığı ve siyasi bir teş • 
kilit tarafından işlenmiş olması • 
na ihtimal verildiğini bildirmiş -
tim. 

Viyanadan haber verildiğine 
göre Viyana polisi cinayetin faili 
olarak Georg Bernhard Gerhard 
isminde bir Almanı yakalamı~tır. 
Cinayetten evvel katil ile maktu
lü Viyanadan alarak cinayetin İ§· 
lendiği Linta kasabasına getiren 
Emil Goldits isminde bir şoför de 
bu iıte katile yardım etmit ol -
makla maznun olarak tevkif edil
mittir. 

Katil cürmünü te.mamile itiraf 
etmiı ye sebebini de fÖyle anlat· 
mqtır. 

"Dimitro bundan 20 sene evvel 
Uyipzigte ziraat fakültesinde ta
lebe iken, benim ıimdiki karım-

la tam~mış ve almak vaadi!e iğ -
fal etmiştir. 

Dimitrofa gayet kibo.rca yazıl· 
mış bir mektup uönderdim bun
da, Dimitrofa Viyanada muhay
yel bir büyük ticaret evinin mü • 
messilliğini teklif ettim. Uzun 
müddet muhabere ettikten sonra 
kend sini Viyanaya davet ettim, gel· 
di. Viyanaya geldikten bir gün 
sonra otomobile bindirdim,· evve· 
la tatlı, tatlı kom.ı~tuktan tor.ra 
birden bire: 

- Sen benim kar~mı berbat et
tin. Ben 20 sene sonra onun inti
kamını senden alacağım, dediı:ı. 

20 sene evvel yaptıfiı işleri anlnt- 1 

trm. Aramızda kav"'a cıktı. Öl· l ,,, .. ~ 

dürclüm. ' 
Soför icticvabmda. katil ile t 
.. 1 

maktul arasında cinayetten evvel 1 
bir lmdın meselenine ait bir mü· ı 
nnzan olduğunu söylemiştir. ~ 

Viyana zabıtası bu malumatı 

elde ettikten ve katili ynkaladık
tan &onra da cinayetin daha gizli 
bir tarafı olup olmadığını araş· 
tırmakta ve cinayette siyasi bir 
teşkilatın alakası olup olmadığı 
hcı.kkmda tetkikat yapmaktadır. 

Ofisin Yunanistandan aldığı 
malumata göre orada nakliyat 
fiatlan diişüktiir. 

Eylulün itk haftrsında Yuna· 
nistana gönderilmiş olan tuzJu 
balıklar ve lakerdalarm bir lm;
mı devam eden sıcakların tesiri 
ile l:omlmu~ ve devamlı irsalat 
co'ayisae bu malların t.amamen 
satılması ltabil o!amamıştır. Yu
goslayadı:ın Yunanistana her haf-
ta 10- 1 S bin hayvanda ithnl 
o:unmeıktadır. 

Yunan:sınna hayv:rn ihracatı
mız iyidır. Fiallarda deği~iklik 
yo'ctıu. 

l ta!ya piy:tsasında ~eçen haf
ta hazır teslim zeytin yağı fiya-
tında salah görülmüştür. Bu sene 
Yunanistanda susam mahsu:ü 

Fivatlarm daha müsait o!ması 
dola}isile susam malının sahşııun 
hararetli ol~cağı tahmin edil· 
mektedir. 

Tiirki \'e ~t·stunlnn için beher 
tonuna :.o lngil.z lir<ı5ı tahmin 
edi'mektedir. 

Yunanista Yumu:-~a ihrac9h 
mız nza'mışlır. Geşea sene ipti-
d~sıııdan temmuz sonuna kadar 
mem:eketimiı.den Yunanislana 
1536 ton }Umurla ihraç edlmi~ti. 
Bu sene ise ayni müddet zarfın
da ar:cak 629 ton ıhraç edi'e. 
bi'mişlir. Maden l< ömüıü piyasF sı 
o' ulfça haıarctli~ir. Hir A'man 
ı., ömür ticaretbantsinin Yunan·s
tanda tütün, üzum ve şarap ima
li n:ukabilinde kömür sahşı tek
lifinde bulunduğu haber alın· 
mıştı::·. 

tur. 
Kı::ın b:ıbcıtı hfıdi:erc 

çok sinirlenmiş, :;onrn bu 
ki kar!!ısınd:ı. sükunet cösl 
tir. 

Recep, yeni knrısıyle bit 
elet beraber yaş::.mış, fciliır.t t 
birinde tarladan evine d0 I' 
zaman kü;ük Azimeyi };ıJ 
mıştn·. 

Eski ls:arısmclnn Azirneııitll 
ha.sının evine lmçtığım ;' 

J 

Recep, · \ ::.} a~zmdan 

tüfeğini oı:ıuzlamı~ \"C JtJ~ 
derinin evine koşmu~tur. f; 
nünde kayınpcclerile arill e 

r.:ıüthi~ h:r hc.vga ba~laını'' " 
cep kayı:::ıpederini vur::ır•" 
sermiştir. : ,..,,. 

Dundan ::;o:ır:ı. Recep, ~es 
nin "En::?,, !-.:;,, ün-:!dd ter: 
evinde c!du;;ıımı anJad•Sl

1 

derhnl ı~cndi "'evine dönJ11iif 
birinci karnımın üzerine ştı 
lmdıncağı;:ı bıcnkla delik,. 
edere!~ öldür::-.ıÜştür. Bu İ~~ 

k"' .. ,,... yelten sonra da Ense woY ,s 
miş ve köye yaklatb11 

teyzesinin evinden dönen 
ile karşılalimıştır. Katil, 
Azimenin bileğinden ya 

b. k"' sine ormanın kuytu ır ~e 

1 

dnr sürükledikten sonra · 
:ı::a brçağıyle parça parÇa e 
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bir 1 ------= 
·~:1,: Edirne erkek muallim mektebi 
·:ia ~ flıüdürlüğünden: 

Tabhüdünü ıfa edemiyen mü· 
teabbit ve hesabına (50,216) adet 

sarraciye bobin ipliği kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
8- 11-932 tarihine müsadif salı 
günü saat 15 le yapılacaktır. 
T alip'erin şartname ve nümune· 
sini görmek üzere hergün mü· 
nakasaya iştirak edeceklerin o 
gün ve saatinden evvel teklif ve 
teminat mektuplaranın makbuz 
mukabilinde Ankada M.M.V. sa· 
hnalma komisyonu riyasetine 
tevdi eylemeleri. (875) \5443) 

1 oıo ~ ~ ~apah zarf usulü ile münakasaya konulan Edirne Erkek 
in ıııs UalJıın ınektebini" 12378 lira 71 kuruş bedeli keşifli tamirat 
s DJB~ \'e teJvinatma talip zuhur etmediğinden paıarlıkla ihalesine karar 
karıl~ Eet~lct:ıiştir. Hıale 27 Teşrinievvel 93 > perşembe günU saat 15 te 
işti. 1. dırnede Hükumette müteşekkil l<omisyonda yapılacağından eh· 
iı. Jll ı~eti fenoiyeyi haiz taliplerin eski şerait dabiJinde şartnameleri 
bır f0~lllek üzere mektep müdürlüğüne ve münakasaya iştirak edecek-

r r~ ttııı Yukarda yazılı gün ve saatte hazır bulunmaları ilan olu-
yere ~llt. (5567) 
ede0 

a'ı) r----------a;ı 
eınt9 SEYRISEF AiN 

Kadıköy sulh icra daires nden: 

bus ~,1:':":"--------------------m Şnı • ICtkezj ıdarcsi C:nl.ıta kopriı ıaşı 13 2623 

Kadıköyünde ikbaliye mahalle· 
sinde 1 elkafes sokağında 4 No. 
da kondoktor Mustafa efendi ite 
osmanağa mahallesinde piriça
vuş sokağında 25 No. da Firuze 
ve Rasimpaşa mahallesinde Mas
lak sokağında 2 No. da Ülviye 
Hammlarm şayıan mutasarrıf ol
duı.lan Kadıköyünde Hasanpaşa 
mahallesinin eski ulu suluk ve 
yeni maslak sokağında kain alh 
katta hir evaltı ve 1 hala ve 
üst katta 1 ufak oda ile 1 mik
dar bahçeyi müştemii eski 21 
mükerrer yeni iki ve Osman 
mahallesinde Piriçavuş sokağın
da mebni iki kısma bölük beher 
bölmenin bodrum katında birer 
mutbak ve tabanı taş birer ki
ler ve aşağı katta birer oda ve 
birer bala ve yukarı katta ikişer 
oda ve birer sofayi şamil eski 7 
ve yeni 23·25 No. Jı iki bap ha
nenin satılmak suretiyle şuyula
rının izalesine karar verilmiş ol
duğundan mezkur haneler bir ay 
müddetle açık artırmaya konu· 
larak 23·25 No ı haneye 500 
ve atik 21 ve yeni 2 No lı ha
neye 150 liradan fazlasına talip 
zuhur etmediğinden betekrar 12 
teşrini sani 932 tarihine tesad,f 
eden Cumartes günü saat 14deıı 
] 6 ya kadar ikinci açık arttırma 
iJe sahlB cağmdan mezkur 21 mü
kerrer yeni iki No. h hanenin 
500 ve eski 7 ve yeni [25· 23] 
No. h hanenin 1500 lira muham
min kimeti olduğundan mezkur 
muşaların bina ve belediye ve 
evkaf vtrgilerjnden bordan bu
lunduğu taktirde hissedarların 
hisseleri nisbetinde ve rusum 
tellalive satıcıya ve ihale pulu 
müşteriye ait o lmak üzere bu 
hususu tanzim edilen satış şart
namesi tarih ilandan itibaren 
yirmi kün müddetle mahkeme 
kaleminde esbabı müracaata açık 
bulunduıulmakda olduğundan ta· 
Jip olanların o/o yedi buçuk pey 
akçesi vermeleri lazım geleceği 

dairemizin 932· 749 numaralı dos· 
yaya müracaat eylemeleri ve 
mezl<iir gayri menkul üzerinde 
bir hak ida edenlerin tarihi ilan
dan itibaren yirmi gün zarfında 
icra dairesine bildirmeleri ve 
aksi takdirde satış bedelinin pay· 
Jaşmasmdan hariç kalacakları 
ılan o'uııur. (4938) 

c i\, Sirl;eci i\lühürdar zaıl ilan 22640 

Büfe 
d Nefsi Kadıköy iskelesi için· 

3;ki büfe 17- 11- 932 tarihinden 
• 5 • 935 nihayetine kadar 

~iizayede ile kiraya verilecek:r. ihalesi 3 -11- 932 depozito 

~tir. (5424) 

12,00o kilo kazan tutyası ' 
ltı" 
1. Uııakasa ile satın alınacaktır. 
halasi 1-11-932 saat 16. Te· 
ltıitıat % 15 tir. (5359) 

1 L A N 
n8} ~ lttanbul Birinci Tıcaret mah

·l ı.etllesince tasdik edilip ve kesbi 
•' ~at· us1J ıyet etmiş olan konl<urdato· 

llıttturı şeraiti mucebince tediye 

~~teğimiz ilk taksiti bugünkü 
~·'hten itibaren tediyeye başla
~ ~•ınız cihetle esbabı matlubun 
h 1•tıbulda Çenberlitaşta Vezir 

1~tıında 60 numaralı yazıhaneye 
·12 ve 14·16ya kadar müra· 

c~iltları ilan o:unur. 

t Natbantzade Süleyman ve şü
tıtkisı kollektif şirketi şüreka-
~94~ 
~lstanbul 7 inci icra dairesin· 
~ n: Bir borçtan dolayı mabcuı 
~ fe işbu T eşrinie. vvelin 23 ü~c.ü 
b iltar günü saat dokuzdan ıb· 
~•ten şişhane karakolunda Toz-
0l>atan caddesi Şiman Siran 

::ka~ Abuaf h.anmın üst ka~ın
bılrnüzayede paraya çevrıJe

ce~. 

~· <4947> 
1 LAN 

(( l'iirk Anonim Elektrik Şirketi, 
t adıköy Şubesinin aşağıdaki ad
l ese naklettiğini muhterem müş
etile . 

tıne arzeyler: 

d Cafer Ag~ a, Muvakkithane cad· 
· es· 

erıiı'1 H' 83 numara telefon 60066 
;·J' ·l~ı ~vagazı ve Elektrik muame· 
d~ tu er, ve malumat almak ve fa. 

ı~ır~ b\ t'\1arını ödemek için herkes 
f:''~ ~drese müracaat edebilir. 
8ı:: ğ,:dişJi nahiyesi Me~rutiyet oca· 
c, lln • 
s 9 . 
z, 33 s . 1 . b" . . t,» . encsı < ongresı ırıncı 

ytınin . . . b 
tıU yırmıncı perşem e gü· 
da .. •aQt 20-21 de toplanacağın· 

·~ Oc w 

ı~ .. i ... aga yazılı azaların gelme· 
ıca olunur. 

eev~s---k--~~~~~ 
ltık ıt eci adresi 15 kuruş 
rıorurosta pu'unu havi mektupla 
t<>pJ acak her iş icin malumat 

ilt \re verir. 4944} 

t~l iş veriyoruz 
~ Af( ve EMANET YURDU 

h~to~tangoz, dülger, duvarcı, 
• "C:U 1t btıı ' sıvacı ve rencberlere 
•i ~a:t Sirkecide paket Postane· 

§ısında Mizanoğl han No. 5 
882 

Zayi 
Seyrüsefer merkezinden aldı

ğım :442 numaralı arabacılık hü· 
viyet verakamı zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskis"nin hük· 
mü olmadığını ilan ederim. 

Galata mumhane iskelesinde 
arabacı Emin 'oğlu Kani 

(4943) 

.y. .y. "' 

Üç yüz bin ki o un kapalı zatf 
usulü ile münakasaya konulmuş· 
tur. ihalesi 9- Teşrinisanı· 932 
çarşamba günü saat 15 tedir. 
Şartnamesini görmek üzere Is· 
tanbulda Fındıkhda 111. kolordu 
satınalma komisyonuna müraca· 
atları ve ibale günü vaktinde 
teminat ve teklif mektuplarını 

makbuz mukabilinde Ankara 
merkez kumandanlığı sahnalma 
komisyonu riyasetine vermeleri. 

(874) (5442) 

Yerli mamulatından 
40 bin adet matra, kapalı zarfla 
münakasııya konn:;uştur. ihalesi 
9-11· 932 tarihine müsadif çar· 
şamba günü saat 15 te yapıla· 
caktır. Taliplerin şartname ve 
nümunesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak ede· 
ceklerin o gün ve saatinden ev
vel teklif ve teminat mektupla· 
rının makbuz mukabilinde An· 
karada M. M. V. Satınalma ko· 
misyonu riyasetine tevdi eyle· 
meleri. (876) (5444) 

~ ~ .y. 

59 kalem a!at ve melzemei 
baytariye kcıpalı zarfla münaka· 
saya konulmuştur. ihalesi 2- 11-932 
tarihine müsadif Çarşamba günü 
saat ı4 te yapılacaktır. Taliple· 
ria şartnamesini görmek üzere 
her gün ve mi:nakasaya iştirak 
edeceklerin o gün ve saattan ev· 
vel Ankara'da M.M.V. Satma!· 
rııa Kom. na muracaatları. (867) 

l53~5) 
• 

1 - 932 Tütün bey'iye ikra • 
m iyesinden e!de mevcut kalan 
paradan on seneliklerini alan 
malullerin ikramiyesi ait olduk
ları şubelere gönderilmiştir. Es· 
habı istihkakm şubelerine mu
ra caatlarr. 

2 - Mütebaki para 931 ve 
son 932 tevziatına vaktinde 
ademi muracaatları hasabiJe it-
hal edilmiyenlere ve derecesi 
farkı verilmiyen:ere tevzi edile
cektir. Bu son tevziattan sonra 
vaki olacak muracaat nazara iti
bara alınmıyac~ğından bu güne 
kadar askerlik şubeler.nden 
bi.dirılen listelerde isimleri ya~ 
zıh eşhastan başka esbabı istih· 
kakın asl~ erJik şubelerinde ıs m-
lerini cetveli mahsusuna 31 Si
rinci Teşrin 932 farıhine kadar 
kayt ettıımeleri ve şubelerin de 
Birinci Kanun 932 d~ Milli Mü· 
dafaa Vekaleti Tekaüt şubesin· 
de bulundurmak üzere bu cet
veJterıni göndermeleri İlan olu
nur. 851) (5193> 

Ucuz kiralık 

Bomonti caddesinde No. 65 
apartımanm 4 odalı muşambalı 
3 üncil kah ~5 liraya kiralıktır. 
Cıvarındaki eczacı Çubukciyan 
efendiye müracaat. (4895) 

Türk 

Zerinin en 

büyük ı'azilesi 

nedir 

Ç ocultlarını 

Ohatde derhal 

TutumlE_ v E 

Mul{tesit 

Y etiştirmel{. 

Ziraat 
Bankasından 

B:r A ınız 

l, __________ •s __ t_a_n __ b __ u_ı ___ E3 __ e_ı_e_d __ i_y_e __ s_ı __ ;_ı_a_n __ ı_a_r_• __ -:-:-:-:~ 
Si:kecide tramvay caddesinde Mariça oteli altmdaki 11 No.lı 

dükkan kiraya verilmek üzere açık müzayedeye k~.rı~.ım.~!~.ur. 
Talip olanlar tafsilat almak için hergün Je~azım mudurlugune 
müzayedeye girmek için de 2l,5 Jirahk temınat makbuz vev.a 
mektubu ile 10·11·932 perşembe günü saat on beşe kadar daı· 
mi encümene müracaat etmelidirler. (5564) 

Nuruosmaniyede Nuruosmaniye medresesi pazarlıkla kiraya 
verilecektir. Talip olanlar tafsilat almak için Levazım müdürlü
w üne pazarlığa girmek için de 46 liralık teminat mald:uz veya 
~ektubu ile 24 10 932 pazartesi gi.inü saat on beşe kadar Daimi 
encilmene müracaat etmelidirler. (5562) 

istanbul Gümrü~c l\;,uhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

4452 ç ft yerli yün çorap 
1 _ Gümrük kita arı için 4452 çift yerli yiin çorap J,,.palı zarf 

ile kırdırmaya konulmuştur. 
2 _ Kırdırma şartlari Htğıdının tasdikli suretleri Başmüdüriyet-

ten aJınacakhr. 

3 

4 

5 

Kırdırma Başmüdiriyette kuru'acak o'an alım sahm 
komisyonu hrafından yapılacaktır. 

Kardırma 10-11 932 tarihıne ras!ıyan perşembe günü saat 
11 dedir. 

Her istekli, biçilmiş bedeliı_ı yüzde 7,5 ğu o'an h) lira 68 
kuruşuk muvakkat güvenme "teminat,, Jarıle belli saatten 
evvel komisyona gelmeleri. 

6 - Ornek: lstanbul Gümrük muhafaza 
·~tekliler orada görebilirıer. 

Başmüdürlüğünd,.dir. 
15554) 



.. , Sayıfa 12 

f uot üüzelli~ ~uyu: 
Yüzde hasıl olan çil ve lekeleri· ergenlik ve sivilce1erl lcat'iyyen tedavl eder 

Cildi bozmaz ve letafet verir. Tıraştan sonra kullanmak: gayet faidelidir. Hariç· 

ten gelecek mikroplarA karşı mükemmel bir antiseptiktir. Pudraya ihtiyaç kılmaz. 
f Uftl sftt ~Uf O 

Yeni ve daha mükemmel olarak piyas:.ıya çıkarılmışrı;- 1111 
dökülmesini dordurur. Kepekleri kaybeder, Dökülen s:ıç ~ 
yenisini getirir ve sıklaştırır. Eczanelerle ecz1 depoların 
( Umumr deposu Zaman ecza deposudur. > 

,.. 

Doktorlarımız 
Doktor - Operatör 

" Ahmet Asım 
Doğum ve kadm hastıılıklan mUtehaasLsı 

Muayene: 10--12 Ortaköy, Şlta yurdu 
15-18 Beyoğlu, lstlk!Al caddesi No. 193 

~ 

Operatör Doktor 

Halil Sezai 
Dlvanyolu: Doktor Emin Paşa aokak 

numara 20 Muayene saati: 13 - 18 
Telefon 23390 

(Opera sineması karşısı) U D kt 
Tel. 4,2221 - 4,1960 roıoa o or 

Operat ö r Doktor Hak k 1 R tl ş t ti 
ldrar ve Tenaauı yollan birinci amu 

Ak l f T e v f ı k mUtehassısı "PAR!S,. den Dlplome 
Muayenehanesi: Ankara caddesi, 60 No. 

1 

lstikHU Caddesi Yıldız apartmıan 
ya nakletmiştir. Tel. 2os2; ______ N_o_. _32_2 ____ _ 

Dokt or Doktor 

Arist i d i Ihsan Arif 
Muayenehanesi: 

Eminönü: Emln8nl1 hnn 3 Uncn kat No.8 

Doktor 

A. K u tieJ 
Cilt ve zUhrevt hastalıklar tedavlhaneaı 

Karaköy barekçt fırmı Birasmda 3~ 

ıiliş doktoru 

Arşak S ilren y an 

Cerahpqa hastahanesi idrar yollan 
mUtehassw operatör 

Muayenehane: Cağaloğlu eczahanesine 
bitişik. No. 30. Telefon 2161~ "Saat 

15 - 18 haata kabul olunur.,, 

Doktor 

KapJkyan 
Muayenebanesl: Sirkeci Muradiye 

caddeat No. 26 

Beyoğlu lstiklAl caddcai numara 303 
:MIBır apartnnanı. Müracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 ve 15 - 17 

Telefon: 2 1077 Istanbul 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet All ye kadar. Telefon 40424 

Cilt ve zührevi hastalıklar mütchas3ISJ 

Doktor 

idrar yolları hutaııklan mlltehasııısı 
EminönU (Sabtk Karakq) hanma 
nakletmiştir. Cumadan maada her gUn Bahaettln Şevki hastıılarını kabul ve tedavl eder. 

Babıali caddesi Meserret oteli kru"§I8mda 
Avni Bey apartımanı 125 Sabahtan 

Ak§ama kadar 

Diş tab ibi 

Mehmet Rıfat 
Dok tor 

E min Ş tlkrü 
Dahlll hastalıklar mllteha.ssısı 

lstanbul Sultanmahmut türbesi, Babı
AU caddesf, No. 10. Telefon muayeneba· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 
"Her gün öğleden sonra saat 14-18., 

Orolol • Doktor 
~, ey z i 

Paris darUlfUnunundan mezun 
Çağaloğlu Halk Fırkası kar§lSmda Sthht 

apartıman No. (7) 

Doktor 

Mehmet Akif 
Ebe ve kadm ha.stalıkları mUtchan•" 
Beyoğlu tsUklAl caddesi Rus sefareti 
}'anında No. 451: Tel B. O. 200~ 

Her &ün öğleden sonra 

Ooktor 
Böbrek, mesane, idrar yolu tıutaııklan 

mUtehaasısı Nuri Mahmut 
Bey~u. laUkUU caddeaf EUıamra 

apartnnaa No. 8 Her gün öğleden sonra. 

Kadın haııtalıkları mlUehaam111 
Ha.stalarmı Maçlmda Benıar apartı-

ınanmda (1) numarada kabul eder" Tel. Beyoğlu 2835 

Uroıoa • O p eratör d oktor 

F u at Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hastalıkları mOtchassısı 

Muayenehane: Türbe, MahmudJye cad· 
desi. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 

Fuat Pebim 
Cumartc.sl - Pazartcsı - Çarşamba ve 
Perııembc gilnlerl öğleden llonra hnBta
tannı kabul eder. Çağaloğlu, Zeki Bey 

(Sıhhi apartıman) No 5. Tel. 20164 

Doktor 

Feyzi Ahmet 
ent. zührevi ve tcnasuı hutalıkları 

mütehassısı 

BabılUi caddesi, köşe ba§l Feyzi Bey 
han numara: 43. Sabahtıın ak§ama ka

dar hasta kabul olunur. 

Doktor 

Ha san B·as ri 

Dokt or 

O s m an Serafeddin 
L\luayenehane: Cağaloğlu, Nuruosmanlye 

caddesi No. (19.) Telefon 20893 

Doktor 

Reşa t Hfise yin 
Kulak, boğaz ve burun ha.staııklan mu
tehassıırı. Muayenehane: TUrbe Mahmu

diye caddesi, No. 10. Telefon: 22622 

Dı, Tabib i 
P. Şa mlıyan 

Beyoğlu, tsUkllU caddesi No. (28) 
(Mulenruj yanında 

Muayene saati: 9 - 12 ve 14 - 21 

Doktor 
Robert Behar 

Doğum, Kadm hastalık.lan mUtehassısı 
Beyoğlu, Altıncı Daire Saadet apartı

manı 4 Telefon: 42:S26 

Diş 'T abibi 

Edlrnekapı, Acıçeşme sokak No. (9) 
Muayene: (Her gün saat JG--18 e kadar 

Y ervant Arşak 
Beyoğlu, Ağacaml, lstiklA.1 caddesi .Ma

rlnopulo apartımıu11 No. (98) 

... 

KARYOLAvemadenieşya 121/ ı• Lake 
fabrikası 2 ıra ya kııryota 

Sirkeci E büssuut caddesi Tel. 22652 
Çocuk, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake \'e muhtelif renk- ı 
lerde karyolalar hastane ameliyat odaları malzemeleri ~c~z .. f~~tla satılır. Her türlü 
ölçüye gcire sipariş dahi kabul edilir. Fabrikada ve Emınonu, Sellnlk Bon-

marşesi ve Y erli Mallar Pazarında da ayni fıatla satılır. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede bü yük ikra m iye 

4 O. O O O Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

F.1rsatz Kaçzrmayznzz 
iştirak Ediniz ••• 

2 
Tabletlik 

yeni 

ASPİRİN 
Paketleri 

Taşıması daha kolay 

ve temizdir. 
fhtiyaç halinde yeni paketlerden 

isteyiniz! 
Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol

mayan ba,ka m amulat almaktan 
korur. 

ASPiRiN 
20 ve 2 tabletlik amba lAjlar iç inde 

her ye rde bulunur 

Afyon Nafıa Başmllhendlsllğlnden: 
Emirdağı - Şükraniye yolunun (2099J) lira bedeli keşifli 

6 + 000 - 10 + 000 kilometreleri arası inşaatı 2 - 11- 932 tari
hinde encümeni vilayette ihale edilmek fizere kapalı zarf usulile 
cıünakasaya konulduğuadan şartname ve keşifnameyi görmek 
istiyenlerin ve talip olanların % 7,50 teminatile encümeni vili yete 
mün caat ları ilan olunur. (5555) 

ATİE 
12 ay vadeyi 
değiştirmiyerek 

ELEKTRİK TESlSA Ti 
FiA TINDAN 

• A · 

Istanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1455 çift kundura ~ırdırması 
1 - Gilmrük kitalar~ için 1455 çift kundura kapalı :rarfla 

kırdırmaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma klğıdıoın tasdikli suretleri Başmüdiriyetimiz. 
den alınacaktır. 

3 - Kırdırma Batmüdiriyette kurulacak alım satım komisyo
nu tarafından yapılacaktır. 

4 - Ksrdırma 10-11-932 tarihine raslıyan perşembe günü 
saat 14 tedir. 

5 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,S ğu o:ao 545 lira 63 
kuruıluk muvakkat güvenme "teminat,, larile belli saatten evvel 
komisyona gelmeleri. 

6 - Ornek: lstanbul Gümrük muhafaza Başmüdiriyetindedir. 
istekliler orada görebilirler. (5553) 

lstanbulda bııslı: 
ilk defa imal e 
kantarcı kilçfllı 

Os man Efendi 

Küçükpazar 

Kantarcılar 

Çargısında 

No. 114 

Her türUi terazi, kilo 
el kantarı ve baakiil t 

lithaneaine mürac•• 
ediniz 

CllnbUş 

DUnyanın en 

gUzel ve en 
pratik sazıd1r. 

FABRIKASI 
İstanbul Beyazıt 
No. 39 • 41 -

Cildi 
1 ozn l ) :ııı 

yegıne 

Tuaıet 
podrası 

Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve . ihtilAtlanna kıırl 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolf 

Sultan l\labmut türbesi No. 189 

VAK 1 T 
. GUnedelik, Siyası Gazete ~ 
Istanbul Ankara Caddesi, VAKiT 1"'-

Telefon Numaralar1· 
Yazı işleri telefonu: ~!-&S'79 

ldare telefonu : zu;o 

Telgraf adresi: lstanbuı - \ 'A&.d' 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 

Senelik 
6 aylılt 
3 aylık 
1 aylık 

Türkiye Ecnebi 

i4oo Kr. 2100--1"· 
7ö0 " 1450 ,, 
400 " 800 ,, 
150 .. 300 ,, 

ilin Ucretleri : 
n;-rni ilanların bi;:-;atırı 10 ı<utUI 
Ticari llA.nların bir satırı ı.2,5 ' 
Tlcaı'l llAnlarm bir santim! 2~ ' 

KUçUk Ulnler: 

Bir detaaı 30 lkl de!aaı 00 Qç oet~ 
dört defası 7:S ve on defası ıoo kU ~· 
Uç aylık lllln verenlertn bir defaal ııı r-' 
nendir. Dört satın geçen uADJarıD 
satrrlıtn tıeş kuruştan tıesap edilir 

'.'AKIT MATBAASI - ISTANSIJI. 

SAHlBt: MEHMET ASD4 ~ 
Umum! Neşriyat .MUdUrU: FlKRE'l 


