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Tiirkiye ile İran 
__ ....__ 

Şehrimize gelen v~ Ankaraya giden Iran Hariciye nazırının beyanatından : 
Memnuniyetle söyliye- Mesele teferruatı tesbit 
bilirim ki halle muhtaç işindedir.Bilhassa ticari 
hiç bir mesele kalmadı. ve iktısadi işler .. 
~-----.._..._.._.....,_...._ __ -.,,_...._~.._..---.-.----....--._.,_~-~- ~-zwz~,_.-_~._..-,-,-..--~._---..,_a.-------~---. ..... 

- -
it, 
~lclye na2uı, yanında ŞDkrD Nalll Pa,a, karşılar1nda V611 Muhiddin B. dOnkU ziyafette 

l ki• lran hariciye nazırı Füruği 
a it Ve rekabet \Han hazretleri dün sabah saat ~~~~:.?...~~=-~<:_. 

H 
9;40 da semplon ekspresile §eh • E 

astalığı rimize gelmiş, alişamki trenle ğer maksat 
l)ii . l Ankaraıa ~itmiştir_ Misafir nazı· TASARRUF 

~t n tazun uzadıya yazdık •• Bız;- - -
~ 'Part:ıınan yaptırmakla me~- ~ · < - • J 
bııjd0\anlar Söylüyorlar ki lstan- ~ ~ :.1 ISe ace eye 
tlı· a •on he§ aene içinde kırk ne lüzum var ·' 

l tı:ı' , 
)' ılyon liralık yeni apartnnan 
~,rtrrdınış ... Bir taraftan da ya-
~~aktadll' ... Demek ki memle-
qet e •ennayedarlığı zannedildiği 

};'ecede değildir. 
~"~at bu paralar bütün kanuni 
lııa~ lere, himayelere rağmen ik
'~ t i sahada çalışacak yerde ta§ 
~ 0 Prak içerisine gömülerek u· 
tl ağı tercih ediyor .• 

~ ~ \taziyet karşısında yapıla
~ll lki şey hatıra gelir: Birincisi, 
~~ tıbulda yeni apartı.man yap
~i~i ~k suretile sermayelerin ted· 
~'ttı ltl.tiharına mani olmak, ayni 
tıfq,tı tıada zaten ihtiyaçtan fazla 
~()rtl eınlak ve akar kıymetlerini 
t~ıe ltlaktır .. Bunun için hatıra 
~it\ tı tedbir şudur: Yeni inşaat 
~fil';e11cut üç senelik vergi ma• 
''li hhı:ıi kaldırmak, bilakis em
~İıli ~klcmdaki verginin bir kaç 

t- tıı almak 

FOrugf nen, yanntwanan ,.enrl 
dUn abideye çelenk 

korduktan sonra 
rı, Türk hududunda hükumeti -
miz namına hariciye vekaleti mü

(Devanıı 8 inci sayıfada) 

Son günlerde küçük mektep 
talebesinin önlükleri ve çorap
ları hakkında bir lakırdı geçiyor: 

Önlükler yer• ~ - . 

1i malından oJaJ " 
cak, bunun içid 
kül rengi kumaş .. 
lar seçilmiş, bu 
kamaştan önlük 
giymiyen talebe 
mektebe ahnmı· 
yormuş; yahut aı 
Jınmamakla teh• 
dit ediliyormuŞ( 
Bir de kostüm)~ 
rine uygun renk 
te çorap giyme .. 
leri isteniyormuş4 

Önlük ve el
bise kumaşları-~ 
nan yerli malda~ 
seçilmesi hem paramınn mem-

(Devamı 8 inci sayıfada) 
(' İ\ l •• 

'~~ ıtat lstnnbulda mevcut boş ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::m::::::::m::::m::::::::::::m:.::::::::::mm::mm::::mı 

'' llYele . d R ı· hd tf~d· l'ln sa ece yeni inşaata omanya ve ıa 1 
-~ı~ ılınesine mani olmak kafi 
iq••a~:· Bu sermayelerin diğer ile Kraldan boşan-
ııı,tı. 1 

sahalarda çalışmalarına J • 
~,~1 

olan sebepleri aramak bul- mış o an annesı 
~ \'eh b ' 1't'ttıak u se epleri ortadan kal- hı· r ara da 

llu da lazımdır . 
~i\l>e ~:h;ı ol.ur?. Şüphesiz ser
~a 1-l Plerıne apartıman yap

~· tt aıı d h 1tı iş 
8 

h a a karlı ve daha e-
lia.ki~ aları göstermekle .. 

;ttttal'e at ~~ide memleketimizde 
al>tltttı :_~ ipleri için apartıman ''h atqa d h liik alatt P k n a a çok karlı iş 

•i ke.nu.ıı~ çoktur.. yeni güm
):le~leriın ~r~nıızın, yeni iktt:ı.di 
li tli &erttı ı~ın maksadı bütün 
.._ tı.d.e •eı.... ayelere memleket dahi
·•ıaL ·•ıereJ· · 

ttltr. ı... 1 1§ sahaları hazırla. oır k 
ço ennaye sahiple· 

(4lt tur Mehnıet Asım 
lllı 2 nci aa111fada) 

Romanya veliahtı MJşelin annesi ile bu 
gUnkU krral Karolun ayr:ılmış olduğu ma
lumdur. Bu kadın oğlunu son defa ancak 
Londrada görmüştü. Fakat çocuğu babası 

hemen memlekete çağırdı. Fakat memleke
te girmesi menedilen kıralm boşadığı: pren
ses (Elen) de Romanyaya giriyor. Bundan 
kxral ile prensesin yeniden barışacaklan 

haberleri çıkmaktadır. Gelen telgraflar bu 
haberleri tekzip ediyor: 

BUKREŞ, 26 (A. A.) - Rador. 
Ajansı, kıral ile Prenses arasında ye
niden resmi münasebetler teessüs e
deceğine dair olan haberleri tekzip 
etmektedir . 

Dün doğumunun 11 inci yıldönü
münü tes'it etmiş olan Voyvoda JJli
clıel, Sinaia'dan Bükreşe vasıl olmuş
tur. Küçük prens, annesi Prenses 
Elen ile yemek yemiş ve günü bera
ber geçirmiştir. 

Prenses Elen .a otl11 
Veliaht Mişel 

Fırsat denilen şey bir kuştur / 
••••••••-.. ••••_ .. ._.__._. ______ • ...._ ...... ____ awwrmw--.. ':-

Balık bolluğu geçti ·; 
Et gene yükseliyor! 

Bir iki ay evel 
lstanbulda oka· 
dar çok balık ·• 
çıkh ki palamu
dun tanesi bir iki 
kuruşa kadar 
düştü. Fakat ge
ne çıkan balık· 

ların yarısından 
fazlası sat.lama· 
dı, kaldı, her gün 
denize dökiildü. 
Bu bahk boUuğu 
ve ucuzluğu kar- Araba ile satıl-
şısında kasaplar dığı zamanlarda 
da et fiyatlarını palamut f .. 
kırdıkça kırmağa mecbur oluyordu. 
lstiyen bol bol hem balık, hem et 
yiyordu. bu balıklardan istifade etmek 

Şimdi artık batığın bu bere- için tetbir almağa sa~f etselerdi, 
ket günleri geçmiştir. Balık fi- bu suretle hem kendı menfaat-
yatları ile beraber et fiyatları da lerioe, hemde halkın maişetine 
yükselmeğe başlamıştır. Bu bal biraz hizmet eylemiş o~salardı L. 
bize bir daha gösterdi ki fırsat 

denilen şey bir kuştur, ınsan 

atik davranmazsa uçar gider. 
işte lstanbul sularına gelen balık 

bo\luğu da böyle oldu. Fırsat 

günleri geçtikten sonra o bollu
ğun kıymeti anlaşıldı. 

Ne olurdu, lstanbulda dör, beş 
senedenberi aparhman yapmak 
için milyonlarca liraları toprak
lara gömenlerden bazıları bu 

paralardarı birazını ayırsaydi, 
mevsim mevsim lstanbulda ba
hkç.Iarm denizlere döktükleri 

Gazi Hazretlerinin 
nutukları 

Fevkalade ehemmiyetli 
olacakbr 

Ankara, 26 (Hususi) - Gazi Ha> 

retlerinin meclisin açılacağı gün söy
liyccekleri nutuk çok mühim olaca~ 
tır. 

R<'isicümlıur Hazretleri nutukla • 
rında dalıili ve Jıarici siyasetimizle 
iktısadi işlerimiz lıakkında mülıim 

beyanatta bulunacaklardır. 

,,,111111111 ı 1111111111 ıııı 1111111 111ıı11uı11•ııııı1111uııııı111111ııı111111111ıı111ıı11111ıııt1111111ııııııı1111111ııııı11111 ıııııtııı1111ııııııı 111111ıııııı1111111n'\ 

l Daktilolar Müsabakası 1 
)"Vakıt,, ilk defa ortaya attığı Daktilo) 
\ Müsabakasını bu sene - ~ = 4 s 
\ tekrarlıyor 1 
( Kadm veya erkek Istanbulda çahşan veya :) 

~ açıkta bulunan bütün Daktilolar Türkçe olarak /~ 
~ "Sür'ati ve doğru yazma .• müsabakasına işti- f 
% rak edebilirler. Bu müsabakayı geçen defaki ~ 
g gibi kıymetli bir heyet huzurunda yapacağız ı % 
~ ve muvaffak olanlara hediye vereceğiz; açıkta ~ 
i bulunanlara iş bulacağız. M~sabakaya girmek ~ 
~ isti yen Hanımlar ve Beyler her gün idaremize 

1 ~ 
~ müracaatla isimlerini kaydettirebilirler. lstiyen- \~ 
~ lerin resimlerini dercedeceğiz. ' ! % 
\.111111111 1111111111111 1111 ııı1111ı11ı11ııı111111 ıtıfHllllnı""'"""Jtlll'""''"ıfl"1hH ııııımı ı ııt 111Hını11111111111111rıımııııı111 ınıııtınıııı11111111 .1 

Rasathanede - Gene ·ke· 
•İf llulutlar dolaşıyor; ya
rin havayı kapa!ı olacak 
diye ilin edeyim. 

- Rasathaneye göre hava 
kapalı imiş, demek ki iyi 
olacak, {emsiyeye filan lü· 
zum yok!., 



Sa~ ... 2 

Yugoslavya 
Harfct ediyalini 

tatil etti 
Belgrat, 26 ( Hususi ) - Yu· 

goalavya hükumeti kifi nıiktar-
da döviz bulunamamasmdan do
layı harict tediyabnı tatile karar 
vermiştir. Bu kararın Pariste iyi 
bir tesir bırakmadığı ve endişe 
uyandırdı~ı gelen haberlerden 
anlatılmaktadır. 

Belediye 
Bu sene neler 

yapacak? 
Belediye daimi encümen aza· 

sından Avni Bey belediyenin yeni 
sene faaliyeti hakkında izahat 
vererek bu sene içinde Vezneciler 
kavsinin kaldırılacağını, Beyoğlu 
cihetinden Unkapanına inen yo· 
kuşun yeniden tamir edileceğini, 
Fındıklıda müskürat idaresi kar
şısındaki harap çeşmenin kal
dırılacağını ve dönüm yerinin 
genişletileceğini söylemiştir. Ay
nı -izahata göre, Dolmabahçe 
camii divarı geri çekilerek cad
de genişletecek, Akaretlerden 
Maçkaya giden yol tevsi edilecek 
ve bir taraftaki evler istimlak 
olunacakhr. 

Eski Bulgar nazırı 
bugün Bulgar hükft.
metlnl zayıf buluyor 

Bulgaristanın lzgovor fırkası 
reislerinen eski başvekil G. 
Upçef'in yakın dostlarından ve 
kabinesi azasından bir zat Yu
goslaya matbuatmdan "Politika,, 
gazetesine şu beyanatta bulun
mnştur: 

" - Oemokratiçeski bgovor 
fırkası kendini toplıyabilmek ve 
saflarında hasıl olan boşlukları 
doldurmak için kısa bir zamana 
muhtaçtır. lzgovor fırkasının Lap
çef kolu hiçbir suretle bugünkü 
hükumete yardım etmel: fikrinde 
değildir. 

Biz Bulgaristanı bugünkü va· 
ziyetten ancak kuvvetli bir kabi
nenin kurtaracağı kanaatindeyiz. 
Böyle bir kabineye bugün şid
detle ihtiyaç vardır. Zamanın is
tediği bu kabinenin teşekkülü
nün ise çok geçikmiyeceğini 
zannediyorum. ,. 

Dolandırdılar mı? 
Galatada Kavaf sokağında 35 

numarada oturan Miço, Beyoğlu 
merkezine müracaat ederek muh
telit mübadele komisyonundan al 
mıt olduğu 112 İngiliz liralık çeki 
yanında Andon, Manol ef. ler bu
lunduğu halde Beyoğlu iş banka
sında bozdurduğunu, Andon ve 
Manol efendilerin kendisini kan· 
dırarak bu paranın 460 lirasını 
aldıklarını iddia etmiştir. Tahki • 
kat yapılmaktadır. 

Otomobil kazası 
Beşiktaşta Ihlamur köşkü cad· 

desinde 16 numaralı evde otu
ran Karabet dün gece Beşiktaş 
caddesinden geçerken 2674 nu-
maralı otomobil çarpmış ve ya
ralanmıştır. 

Mersinde bir kurs 
Mersin, 26 (A,A) - Asköy 

muhtarları ve kitipleri için vili· 
yette ikinci teşrinde başlıyarak 
12 gün devam etmek üzere bir 
kurs açılıyor. 

Bu kursta muhtar ve katiplere 
köy kanunu ve tatbikatı, ziraat 
ve iktısat, sıhhat ve idare bil
gileri gösterilecektir. 

Köylere gönderilen defter ve 
cetvellerin nasıl doldurulacağı 
belletilecek tir. 

VAKiT 

[_~-~! 
lngiliz lirasının düşmesi lngilizlerin 

işine pek iyi geliyor ! 
Bu sayede amele ücretleri iniyor ve lngiliz saı1ayii fiatları 
ucuzlatark piyasalarda rakiplerile mücadele edebiliyor 

Londra, 26 (A.A) - lngiliz lirasınm yeniden 
sukutu, halkı, hükumet erkanını şiddetJe alika
dar etmektedir. 

Bazı kimseler, bu sukutta son istatistiklerin 
inhitatını göstermekte olduğu lngiliz ihracatını 

teshil edecek mahiyette kuvvetli bir iktısadi s -
lah görmektedir. 

Diğer taraftan, logiliz lirasının sukutu lngil · 
terede ame'.e tcretleri seviyesinin de düşmesini 

icap eltirmel,te ve bu hal lngiJiz sanayi erbabı· 
nın diğer ecnebi memleketler istibsalatile reka· 
bet etmelerini temin eylemektedir. 

Maamafih, meselenin mali ciheti endişe uyan· 
dırmaktan hali kalmamaktadır. 

Ffü·aki kanunuevvelde harp borçlarına mah
suben Amerikaya yapılacak tediyatın hükumetin 
lngifü. dövizini müdafaa etmek için elinde bu· 
lunan ihtiyat akçe miktarını mühim surette dü
şürmesinden korkulmaktadır. 

Bu münas'!betle hükumetin ahiren hazine 
tarafından harp borçlarının tediyesini teshil 
ıuaksadile tesviye edilmit olan kredilerin yeni
den açılmasına dair olan şayıaları ihtiyat kaydı 
ile burada zikretmek pek muvafık olur. 

Dıkkate şayan bir nokta daha vardır: Peşin 
ve vadeli liralar piyas1ları arasındaki farak, lngliz 
dövizi ü2erinde yepılmakta olan spekülasyonun 
ehemmiyetini göstermektedir. 

f u vaziyetin icabında hükumetin resmen mü
daha'ede bulunmasını teshil etmekten başka bir 
netice vermiyecektir. Fakat bazı gizli teşbbü!l
lerin hükumet erkamnı zamanın henüz müsait 
olmadığı hususuna ikna etmiş olduğu zannolun
maktadar. 

Her ne olursa olsun son haftalarda yapılan 
altın ve gümüş mübayaatı, altın stokunun yeni
den kıllanması sayesinde lngiliz lirasının istik· 
rarını temin edcek vaziyette görunmektedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3 üncü Balkan Konferansının 
son içtimaı ve son nutuklar 

Büyük Reisimizin ismi zikredilirken içtima salonunda 
bic alkış tufanı koptu. Bugün konsey içtimaı var 

1 

27 T tşriniev~ 

Taklit ve reka 
hastalığı 

d 
(ea,makalemi%d•11 

ri için derhal teşebbüslere 
mek imkanları vardır. ··I<O 

Yalnız görülüyor ki hu 
. f 

kanunları ve gümrükler• ·~ 
· · barı sile sermaye sahiplerını . e•' kabete kartı. himaye. etıı> 1' 

maksadı temın edemıyot·· . i 
ların teşviki ile sermayelerııı 
likeye koyarak memlekette · 

··ı seb it çığırları açan mu e:s 
dahildeki taklitçilerin rek• 
rine karşı bir hudut çizmek 
cap eder .. Her hangi bir 

. l Jll ve meslek mensupları ı e d • 
ket ihtiyaçları arasında 
muayyen bir nispet vardır·· · 
nispet hududu dahilinde he~ 
yaıayabilir, geçinebilir .. 
betlerin derecesi bu hududu 
ca derece derece hepsi zar.r 
der .. 

Dilfarz lstanbulda dört 
evvel bir tane bile otöbüs yo 
Günün birinde Kadıköy ile 
toprak, F eneryolu araıında 
küçük otöbüs işledi .. Halk . 
fından rağbet gördü .. Birirı'1 

büıten sonra ikinci, sonra ~ 
bir otöbüs peyda oldu.. Şir1' 
yapıldı.. Bunlar ilk zamaııl 
para kazandı.. Bunun Uı 
derhal etraftan bir rekabet 
yanı uyandı. Yeniden bir ço~. 
ketler ortaya çıktı .. Otöbüs it• 
taraftan da lstanbulun he 
her tarafına dağıldı .• Rekabet 
o derece çoğaldı.. Nihayet 

Bükreş, 26 (Hususi) - Üçün- yüksek meziyetlerinden bahset
cü Balkan konferansı M. Pop'un miş ve Türkiyenin bu asil mil
bir nutkundan sonra 20,5 de fe- lete karşı duyduğu muhab

BOKREŞ 26 (H 
• h b' otobüsleri işletenler, hem t: 

usuıı mu a ı· . · ı ı · ' dıfcrler hem var11• , .... ~ ,.r 

aJiyetine nihayet verdi. M. Pop beti tebarüz ettirmiştir. 
tan evvel J.:onferansa iştirak e· Yugoslavya murahhası M Yu· 
den bütün heyetler namına söz vanoviç ezcümle demiştir ki: 
alan hatipler Balkan konferans· - Büyük bir eser vücuda gel-
Jarının büyük dava yo!unda yap- di. Noktai nazar farkları olduğu 
tığı hizmetleri takdirle yadet· halde ihtirazi kayıtlar serdedil-
mişlerdir. digv i halde bu eser vakidir. Bu 

rimizden) - Bulgar murahhasla- 1 ' v b ladı Bı·r rok - .. .. rar e ege at .. ~ 
rı bu sabah Sofyaya donduler. f lerin sermayeleri bu arada k• 
Dü~ gece. ticaret odası tara~ından 1 lup gitti... Bunun üzerinedir 
verılen zıyafete de gelmedıler. Otöbüs iti bir imtiyaz olara1' 

Sefirimiz Hamdullah Suphi tanbul belediyesine verildi. 
Bey tarafından heyetimiz ıerefi • Bu misali az çok fark ile 
ne bir çay ziyafeti verildi. Diğer men her san'at ve mesleğe ti 
murahhas heyetler azaları da bu etmek mümkündür.. Bu ıı 
ziyafette bulundular. nazardan haddi zatinde fa 

Yunan heyeti umumi katibi bir misaktır. Artık harp ileti 
T il B ık k f Romanya hariciye nazırı cu • olan rekabetlerin muayyen mösyö e a a an on eransı imal edilen çelikten terakki ve 

b b l ld ma günü sabahı konferansı takip h d d · I k t i faaliyetinin boş ir aya 0 u· tekamül aletleri imal zamanı u u u geçınce mem e e 
d l . d. t• · eden gazetecileri kabul edecek - diyah için zararı muhakka 

ğunu zanne en erm meYcu ıye mı gelmiştir. 

işaretle cihan sulhu davasında Ruşen Eşref Beyin nutkunda tir. Rekabetleri tanzim etmek rı 
bu ileri hareketin behemhal mu· Gazinin ismi zikredilirken içtima Heyetler cuma günü Sinaya sından hükumetin bazı ahf 
vaffakiyetle neticeleneceğini yük- salonunda bir alkış tufanı koptu. sarayında kıral tarafından kabul müdahale etmesi kabul edile 
sek sesle ifade etmiştir. Heyeti- Bükreş, 26 (Hususi) - Y 'lrın edileceklerdir. lir.. . ~ 
miz namına kürsüyü işgal eden akıam konsey içtima edecek ve Heyetimiz cumartesi günü bu- Bir memlekette hürriyetler•~ fi 
Ruıen Eşref bey siyasi olduğu dördüncü konferansın içtima ma- radan vapurla hareket edecek ve cinsi için olduğu gibi mesaı I 
kadar edebi kıymeti haiz nutkun- hallini tayin edecektir. Belgrat pazar günü lstanbulda buluna • riyetinin de iktısadi anarşi ~ 
da Romanyanın ve Romanyalıların olması muhtemeldir. caktır. cesine kadar giderek milli ıe 'I 

üçüncü Balkan konferansından Gazi ~:;,:~:.g~m.:::~tğ,~"";t 
Hz. ile ismet Pş. ya gelen telgraflar ~~·~i!~~~:a~:~u;:::ıa:;~~ 

ANKARA, 26 (A. A.) - O • merbutiyet ibraz buyuran zatı reisliklerine intihap eden konfe • halenin şeklini ve derecesi~~ ıİ, 
çüncü Balkan konferansının içti· devletlerine konferansın tükran rans azasının her birine tetekkür- yin edebilmektir ki çok 111"'··1İ' 

d .. 1 k. b üt1'" maı münasebetile konferans reisi ve minnettarlık. hislerini arz ve lerimin iblağını rica ederim. Bü· ur.. §le ne va ıt u 111 JI 
M. C. Pop, Reisicümhur Hazretle· ibliğa bendenizi memur eyledi • tün mevcudiyetimle merbut kal· . ma~ul .b.ir tekilde tan~i~ ~e :# 
rile başvekil ismet pata hazret • ğini arzederim. dığım yaklatma itini hakiki ma • led1lebılırse memleketımız•. d/ 
lerine aşağıdaki telgrafları gön • Üçüncü Balkan konferansı reisi nasile ifade ve temsil etmekte o· saden tahrip eden esaslı bıt 
dermiştir: C. Pop !an konferansın da tam bir mu • ortadan kalkmıt olacaktır. 

Türkiye Reisicümhuru Gazi Mus - Reisicümhur Hazretlerile Baş· vaffakıyete mazhariyetini dile • Mehmet Atı-il' 
tafa Kemal Ilazretlerinc: vekil pa•anın bu telgraflara ce -

:r rım. 

Bükreşte bugün toplanan üçün- vapları atağıdadır: 
cü Balkan konferansı pek yüksek ıU. Stephan C. Pop, Üçüncü Bal· 
saygılarını zatı devletlerine arz kan konferansı Reisi: 
ile saadet ve afiyetleri hakkında- Telgrafınıza ve hakkımdaki 
ki temennilerinin kabulünü rica samimi temennilere teşekkür e -
eyler. der, sizlere büyük muvaffakıyet· 

Oçüncii Balkan konferansı reisi 1er dilerim. 
C. Pop 

Türkiye başvekili ismet paşa lıaz· 
retlerine: 

Bükreşte bugün toplanan Ü • 

çüncü Balkan konferansının zatı 
samilerini fahri reis intihap etti -
ğini ve Balkan milletlerini biribi· 
rine yaklattırınıya matuf ve müt· 
terek faaliyete kartı teveccüh ve 

Gazi M. Kemal 
Bükreş Üçüncü Balkan konferansı 

Reisi M. Po.o Hazretlerine: 

Üçüncü Balkan konferansı ta· 
r"f.ından bana tevcih edilen tere· 
fi mübeyyin lütufkar telgrafların· 
dan pek mütehassis olarak zatı 
alilerine samimi minnettarlık his· 
lerimi takdim eder ve beni fahri 

Asri hapisane 
lzmir, 26 (Hususi) - Adliye 

vekaleti burada asri bir hapisa
ne yaptıracaktır. 

inhisar Uzüm almıya 
başladı 

lzmir, 26 (Hususi) - inhisar 
idaresi piyasadan üzüm almıya 
başlamıştır. 

lnhisarın mübayaata başlaması 
fiatlar Uzerinde derhal tesirini 
göstermiş ve fiatlar yükselmiye 
başlamıştır. 

Italyanın vereceıı 
kredi 

Vekiller heyeti dün proJ' 
tetkik etti t/' 

Ankara, 26 (Husu5İ) - p 
killer heyeti öğleden sonra tD 

landı. Geç vakte kadar dev~..J 
k~ )eti" 

den bu toplanmada ve a . 

ait bazı işler görütüldüğ~. gi~ 
arada İtalyanın verecegı . 1 

. ıı•t' 
hakkında hazırlanan proJe 'ti' 
tetkik edildiği tahmin edilllle 
dir, 
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• bnyGk ~~ sene~ı ılkba· sefaJD 1dareSJDlD ~ rmdan gelen haberler üzerıne ~ b b• ) b•t• ? 
• l!u ıer . ır se.~gı kur~I~· "' ? ~ birdenbire 695 kuruşa kadar ~ Se e l 0e 0 a 1 1r • Bey Beyoğlunda Kiiçük Kulüpte IJer 

ve acem medeniyeti üzerine tesiri 
mevzulu bir konferans verilmiştir. 

- Meclisi Jlcb'san Reisi ilacı Adil 

d• gıye hub lımetımız haZJflJgl ne halde = = tin Sefiri Hakkı Paşa şerefine bir zi-•ttJj ola k · · k d w · • ğ düşmüştü. g B r d kan Nasyonal Çay-
&tr • ~a ıştıra e ec~g~ ~ Fakat sonradan gelen ha- ~ er ın e çı . . . yafet vermiştir. gıdtlu pavt•onların ıyı Gelecek ayın ilk gününden iti- P. b 1 .. . d" b sa açıl- E tong gazetesının Amerıkadan _ Umumi karargahın tebliği: Cep-l&ı J :: er er uzerıne un or g • .. .. A 'k _ 
lt d?• çok ehemmiyet ve- baren çalıımaya baılıyacak olan ~ madan eve! sterlin fiyatı tek- ~ aldıgı malu'll~ta. gor~ merık a lıclcrdc zikre şayan vak'a olmadı. 

' ır. dev:et vapurcu:ugwu inhisarı için = k l . b = da Nevyork hukumeh Nevyor ta _ Petcr•burg amele ve asker nıec-~ rar ıymet enmış ve orsa, :: . . . I · 11 

lktıset nkileti bu Seyrisefain idaresi hazırlıklar E 700 "- 25 t' de açıl· % doktorluk ımtıhaoı vermıyen erın lisi derlıal sulh müzakerelerine baş-il • k : Kuruş san ım :: t . f 
L .e ugraşmak üzre Istan· yapma tadır. ~ t Ak k d bu rak· s çalışmasını mene mış ır. lanmasının Rusyayı malıvolmaktan ~Yİ rnüdürünün reis~ig· i Seyrisefain müdüriyeti evvela gk m JŞ ırt. k şam~k al 

8~ ve ni- § Bu menkaran üzerine teşeb- kurtaraC'ak tek çare olduğunu bildi • ... b' . .. : am e rar yu se mış : .. d 
1 

l U _ 
'Cle uslardan Cımcoz B. Karadeniz ile Akdenize seyru E h t d" k 703 k uşta §. buste bulunan o,dor aran m ra ren bir teklifi biiyük bir ekseriyetle 

;: aye un a iam ur :: .. .. · tk•k ırlaraan mürekkep bir sefer ed~n hususi vapurlarm € k t § caaboa Nevyork hukumeh te 1 knbul etmi§tir. 
teıkil etmi•ti Bu ko· senelik mali vaziyetlerini, yo cu E =. etmicı. ve lsvıçre, raosa, ta ya, 1 ::. apanmış ır. = . F 1 1 

Cltı • • Y • .föııııı 11111ıııııııı 11111ıııııı111111ııııı11 1111ııımıu 1 ııııuııımıu uınııııra Y Y . T- _ ::::::::::::::::::::::::::::ı:r.::ınn.ıı •• ı .. :mnn11111 lllndıye kadar yaptığı miktarlarmı öğrenmit ve ona T t J b • Çekoslavakya, un~nastan, ur Ö k C 
~".- Şikagodaki masraf· göre bir teıkilit hazırlamııtir. ıp a .e . ~Si kiye, Romanya ve bırçok tıp fa- bürgün Ü Ümhu-

. lidıp gelme masraflarını Oğrendiğimizr göre Seyriae· 1:•P ~.alebe ce"!ıyetı ~da~e .he- kültelerinin mezunlarına çalış· rİyet bayramı için ttıııit ve bur.u .. b'n fain idarrsi mevcut vapurlarla yeh dun fevkalade bır ıçtım.a k · · müsaade vermemiştir. tı•-ı • ' n y~z 
1 

b 'f ı yapmıştır. içtimada cemiyete ~ıt ma ıçın . A • Ankarada Cümhuriyet bayra· 
, • • •ıacagını tahmın et· devlet inb;aarının ütn vazı e e- bazı işler görüşülmüş ve senelık Buna mukabıl Alm~nya, vuı mında bulunmak üzere bir çok 

rini tamamile yapmağa çalııa- 5 T ·d t I 'lt Danımark& Ma- ı Ank 
deh baıka llomiı) on Şi
•ki •erginin tam manasile 

lto!•bilmesini ternin için de 
i ile evvelki Türk ticaret 
lbın bir aynini Şıkagoda 

• 
111

'Ya karar vermiştir. 
~•ro. ıcrgisinin beynelmilel 
. bır kıymeti olduğu için 
'~tilin dörtbir tarafındaki 
t tacirleri Istanbul Ticaret 
• Ve l::u Lomisyona müra

tdtrek rnalümat istemekte
t' Bilhassa Iıtanbuldaki ih· 

t.cirleri hemen hergün bu 
l'i yeni bir haber almak 
'~et odasma uğramakta-

•• 8ıza tacirler Şikagodaki 
İçin yapılacak masrafın 

karıısında masrafı ka· 
ek bir şekil dütünerek 

\ ~Omiıyona bildirmiılerdir. 
lt\tlldiğimize göre bu tacir· 
' . •ro sergisine pek fazla 
._ 'ttirak edeceği için en az 

nrr ........ t11ra ihtiyaç olduğunu ileri 
. ~ diyorlar ki: 
t •~o sergisine iıtirak ede
~cır pek çoktur. eu kadar 

Yapılacaktır. Bu masrafı 
)\•bitmek için bir seyyar ser
~PıJaa ve bu sergi daha ev· 
1
•nbuldan hareket ederek 

· , iı, Atlas denizi, Şimal de
•hillerindcki büyük liman

~irııa ve muayyen zaman· 
't Amcrikaya hareket etse 

''-Ork malı için bilyük bir 
·~ Yapılmış ve hem de A· 
~ lnaırafı hiç zahmetsizce 
l . olur.,, 

ıl ~rlerio bu teklifi üzerine 
~''ton tetkik atta bu'unacak 

·· ,~uıustaki komisyonun fi-
~'-tı telclif He birlikte iktısat 

'
'!tthıe gönderecektir. Ancak 
'tele . bu l:ususta bir karar 

~ 
ltet---t ._A_k----.- . 
-._.. vamda mil,avır 

- .... kadınlanmızı 
I c_ . 1•tkik ediyor 

~t 111'Yer A 
,'lltıı b 1 

.kvam nezdindeki 
"'' ~- 'Ptt 'Yctı rnilfavirlerinden 
~ti11ı· •lelere Selliber dün 

la 
1'1.e oeı . . .... ,d, • mıthr. "lr tb b' ~ • l'o le ır hafta kadar kala· 

tlcik,tt r kadınhğı hakkında 
1 bulunacaktır. 

J\)-- 1 iliğ. 
~ı-,ll el ·1·-. e ç ı 
iti ~il diçı 11• mUsteıar. Her 
lb~•t •e a'crı sabah Berlinden 
"""ftlr. ,.ma Ankarava git· 

kongrenin 1 eşrinisanı e ya- urya, ngı ere, ' izciler dün akşam treni e a• 
c•khr. Faht bunun için birkaç pılması kararlaımışlır. Kong~ede cariıtan, lrlanda, Iı .. ç, Felemenk raya hareket etmişlerdir. ~zciler-
vapura doba lüzum vardır. Mev- cemiyetin bir senelık faaliyetı ve tıp fakOltelerinin meıunlarından den bazı oymaklar bu sene baş· 
cut vapurlarla l: unların temini geçen stne tesisi kararlaşan tıb- Nevyorkta çalışmaları için mil- laklarının değiftirmişlerdir. Yerli 
biraz müşkül o!acakıa da Seyri biyeliler mahfelinin bu sene aç!l· saade vermiıtir mala bere kullanmaktadırlar. 

f · 'd · b u yenı· bı·r va masa meselesi görüşülecektır. k . • d .
1 se aın ı are
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vn - B d b k S hb t kaletine Tıp fa illteıın en verı en ma- § Cümhuriyet bayramında ya· 
pur satın alıncıya kadar kısmen m~~a::at aşed~ler~k a A:adol~~a l~mata göre Nevyor.k hUkume~i- pılacak merasim için beyazıtta 
temin edebilecektir. tarih tıp tetkikatı yapmak ıçın nın bu kararı henüz tıp fakul- istihzarata başlamlmıçhr. 

Seyrisefain idaresi bu ihtiyacı seçilecek talebe heyetine veki· teaine tebliğ edilmemiştir. lİ 8 ) 
daha evvelden tesbit ederek lelin milzaheret etmesi rica olu- Alakadar doktorlar bu meıe- Ingi • z ve u gar 
lizım olan mıktarda gemi almak nacaktır. leye fazla ehemmiyet vermek- elçileri 
için teıebbOıte bulunmuştu. Fa- tedirler. Daha fazla Amerika· lngiltere büyük elçisi Sir Corç 
kat vapurculuk İnhioarı kanunu- Sarı Ihaan ve karıaı daki yerli doktorların fazlalıı- Klerk ve Bulgar elçisi M. Pav· 
nun vermiı olduğu salahiyetler· Evvelce bir çok yankesicilik masından dolayı Nevyork bükü· lof Cümhuriyet bayramı mera-
den istifade ederek gemilerini hadiselerinden c!olayı muhakeme metinin ecnebi doktorlara karşı siminde bulunmak üzere bu ak-
-ımak iıtiyen husuıi vapurcular edilen Sarı ihsanın karısı Kıymet böyle bir kayıt koymıya mecbur şam Ankaraya gideceklerdir. 
bu!unur zannı ile gemi almamır hanımın dün lstanbul ikinci ceza kaldığı tahmin edilmektedir. lzmir izcileri 
h. Halbuki .kanundan istifade mahkemesinde muhakemesine 
ederek gemisini devlet vapurcu- başlanmışhr. 

Amerika elçisi 
geliyor 

luk inhisarına satmak istiyen hiç Kıymet hanımın, kocası zabı
bir gemici hükumete müracaat taca karalrnla götürüldüğü için 
etmemiştir. polise karşı yakışık almayacak 

Gemiciler arasındaki ıayiaya bazı sözler söylediği iddia olun- Bir buçuk ay kadar evvel 
göre de hususi vapurcular sahip maktadır. memleketine gitmit olan Ame-
oldukları gemileri katiyen sat- Kendisi inkar etmiş, mahkeme rika büyük elçisi Mr. Çarlı ~ 

k 1 ş ·1 b b b Paristen ıehrı· mamag· a ye şilep olarak kullan- şahitlerin çağmlmasmı arar aş- errı u sa ~ 
t mize gelecektir • magw a karar vermişlerdir. Hususi tırmış ır. • .............. = 

nn!!~m:• ·-·-··----:::u:::-.m:::m==:::ı:::: .... -·---· 
vapurcular bu hususta biç bir =K========a··=====s··===1===m==::::::==P=====:.8·=

111ş .. ..::arm.dc:::.
8
·-··k· .. •••1~ · Aşıklar şey söylemediklerinden bu şayi-

alarm değr u olup olmadığı an· 

laıılamamııhr. Maamafib henUz 1 d • • d • 
kanuni müddetin bitmeaine bir mezarlıg" 1 be e ıyenın ır 
ay olduğu için hususi vapurcu· 
lar~n bazılarının vapurlarını sat
mak isliyecekleri tahmin edil· 
mektedir. 

Depolardan Eroin 
satılıyor mu? 

Sıhhiye müdüriyetince baı: 

depolarda gizlice Eroin sabldı- ı 
ğına dair ihbarda bulunulmuş· ı 
tur. eu ihbar üzerine Sıbhiyye 
müfettişleri tahkikata başlamıl
lardır. 

Depolardan birinde eroine 
benzer bir madde bulunmuş ve 
bir miktar nilmune alınarak kim· ı 
yabaneye gönderilmiıtir. Ta~lil ! 
neticesinde bunun eroin oldugu 
anlaşılusa depo sahibi ıiddetle 
cezalandmlacakhr. 

1'UtUn inhisarı 
mildilrfl 

Tütün inhisarı umum müdürü 
Hüsnü bey dün inhisar memurin 
müdürü Abdülkadir beyle hir· 
likte Ankara vapurile Trabzona 
gitmiıtir. 

Hüsnü bey Trabzondan başlı· 
yarak Karadeniz viliyetlerinde 
bulunan inhisar idarelerini teftiş 
edecek, inhisarların birleştirilme
si itlerine nezaret edecektir. 

Aradaki ihtilafı mahkeme halletti. 
Mezar:lı$~_n kı~meti 2 milyon lira •. 

Kasımpaıa~aki Aİıklar ~ezarh~in harap manzaras:. 
ki • r Bu yüzden Bele-Kasımpaşrıdaki Aşı ar. mezar- 1 devretmemış 1• k k 

lığı üç sene evvel Evkaf tara- diye ile Evkaf a~asın a ~ atn 
fıodan satılmıştı. Burasmı alan- ihtiJif nihayet mah emeye a se -
lar ağaçlan kesmişler, mezarlığın mişti. 
baıı parçalarını satmışlardı. Son günlerde bu mezarlık da-

Geçen sene tatbik meYkiine vası Belediyenin lehine olarak 
konulan yeni belediye kanunu neticelenmiştir. Mezarlığm bu 
ile şehirdeki bütük ~eza~lıkl.arın günkü kıymeti 2!000~~00 .lira t~h
belediyeye devredılmesı ıcap min edilmekteaır. Uzerıne hına 
ediyordu. yapılmış olan yerler hakkında da 

Evkaf kanunundan sonra Aşık· E k f aleyhine ayrı bir dava 
t w k' 1 v a 

lar mezarlığını sat ıgı ım~e er- açılmışbr. 
den geri almış o!masına. raimen Belediye mezarlığı arsalara 
mezarhğm beledıyeye aıt olam!· t k · ederek satacaktır. 
yacağ1nı iddia ederek mezarlıgı a sım 

lzmir, 26 (A.A) - 29 Teşrini
evvel Cümburiyet bayramı mü
nasebetiJe şehrimizden Aokara
ya gidecek olan izciler, bu sa
bahki Afyon trenile hareket et
mişlerdir. 

Cühuriyet bayramı ve 
Halk evi 

lstanbul Halkevi reisliğinden: 
Cümhuriyet bayramı münasebe
tile 29 birinci teşrin Cumartesi 
günü akşamı Halkevi salonların
da verilecek baloya Halkevinin 
bütpn azası davetli olduğundan 
davetiye a!mak üzere her gün 
saat on dan on sekize kadar 
.Halkevinin idare memurluğuna 
müracaat edilebileceği ilin olu-
nur. 

Güzellik kıraliçeleri uğrunı 
bir cinayet 

1930 senesinde güzellik kıra
Jiçesi seçilenlerden hangisinin 
daha güzel olduğuna dair çıkan 
bir münakaşa ve kavga netice· 
sinde Yorgiyi öldürmekle maz-
nun Hakkının muhakemesine dün 
Istanbul Ağırceza mahkemesinde 
devam olunmuş, sonradan ölen 
yaralının vaziyetine dair operatör 
Burhanettin Beyden izahat alan
mıştır. Muhakeme, bazı nokta
ların Tıbbi Adliden sorulması 
için kalmıştır. 

• : : : : : :: ::: : :: ::: : : : : : : : :: : ::: : : ::: : : : : : : : : : : :: ::::::::= 

öztürkçe yolunda 
······································ 

Bir davetiye Örneği 
Dün gazetemiz mensupların

dan biri komşu viJaye t merkez
lerinden birinde, Cümhuriyet 
bayramı dolayıs:lc verilecek balo 
için bir davetiye almıştır. 

Burada davetiye, davetname 
yerinde (o,<u) tabiri kullanılmı~. 
Bazı yerlerde de (o'rnntu) denil
diği vard;:- Davetname yerine 
konulacak iki h:elimeden biri ..• 

Görüyoruz ki kervan yürüyor. 



Sayıfa 4 

MAJİK te 

250 - 300 Yıl Evvel 
" Esnafın nasıl 

geliyorlar ,, 
Hakkından 
dı ? 

VAKiT 

Korsan kruazör 

............ ~ü>.ö"R ............ I 
················································· 

Yarınki 
müsabakalar 

Bu Akşam Başlıyor 

Bu akşam : Artistik 
Zamanımızın en sehhar yıldızı 

sinernası 

Saraçlar - Keçeciler- Mutaflar - Hallaçlar
Demirciler -Kazancllar- Bıçakcılar -Kıncı
lar-Inecller-Nalbantlar, Nalçacılar .. Nalın
cılar - Kuyumcular • Kalfahtr, Dülgerler-

Maçlarından haberi 
olmıyan boksörlervar 

Brigitte Helm'i 
ZAFER 

Kiremltçller, kerplçcller 

Kanunname deri .işlerile uğraşan- sali nesnelere onda bir akçe nark 
lardan saraçlara dair şu narklan lw- vereler. 
yuyor, şu emirler· veriyor: 

Eıçakotar, kıncılar 
"Ve saraçlar sahtiyan eyer, ki 1 • •• 

kı.l':.. J 120 ak 1 V ı Ve bıçakçılar dahı gozlene. eme u o a, çeye o a. e . . . . . . . 
k · t blb ·ı lSO k Dımıtkı dıye fırengı ışlemıyeler, a ıncı eyerı, a azı ı e, a - . . . . 

ı Y 1 
...... k. k I ve satmıyalar. Cınsı cınşıle sata-

~eye o a. a ense ıgı ı ı at o a, 
li 70 60 d 50 

lar. Ve ala kılıç kını 60 akçeye 
a 11 , evsatı ve e na&ı k 1 ve cvsatı 50 ve ednası 40 a çeye 
0 a. ola ve kıncılar dahi gözlenc. İşle-

Kafayı oyan (atın batına ta - diklerini iyi işliyeler. 
kılan süsler, piisküller) i1isı 50 
akçeye ve evsatı 45 akçeye ve ed- lğnecil~r 
nası 40 akçeye ola. Ve iğneciler dahi gözlene işle-

Ve kösele oyan ve mor yafta- dikleri iğneyi iyi itliyeler. Demir 
lular alası 40 ve evıab 35 ve ed- iğneyi dimişkı diye satmıyalar, 
nası 30 akçeye ola. kalp it!emiyeler. 

Bundan sonra şakakları olmıyan Nalbantlar 
sağn, Bulgari ş.-ıkaklı oyun, Osmani 
oyan, osmant astarlı oyan, bulgari 
tomklu (7) oyan, ala, evsa~ edna, üç 
derecede narklar yazılıyor. İki kat 
zincirlerle olan, sade olana geri fiat 
konulu~r. 

"Sahtiyanın merematı gözle -
ne, müstamel olduğunda miktarı 
tecavüz olunmıya. 

Gibi pek iyi anlaşılmıyan, ihtimal 

ki istinsah hatası olan bir ibare ile 
bitiyor. Sonra sıra keçecilere, mutaf
lara geliyor: 

Keçeçiler 

"Ye keçeciler ve mutaflar göz
lene: Keçeci çiğ pişirmiyeler. A· 
det üzre piıireler. 

Vandim keçesi 8 buçuğa ve im 
ruk keçesi 5 akçeye ola. Artığa 
satarlarsa hakkından geline. 

Ve sair at çulunun uzunu 12 
karıt ve eni 8 kan§ ve yakalu ola, 
gayet iyi ola: 26 akçeye. 

Şol çul ki uzunu 10 karıı ve 
eni 6 karış ola, 26 akçeye verile. 
ye ıol çul ki yakasız ola. 

Ve siyah at torbası, ağzı diki
li, gayet iyi ola, beş akçeye ola. 
Ve kolan kısmı dahi kaidei kadi
me üzre gözlene. 

Hallaçlar 
Ve hallaçlar gözlene 150 dir· 

liem pamuğu bir akçeye atalar. 
Ye hallaç taifesi iyi dokuyalar. 
kalp etmiyeler ve kimsenin ipli -
ğin tebdil ve tağyir etmiyeler ve 
illi en muhakkem haklarından 
geline. 

Demirciler 
Ve demirciler dahi gözlene. İ§

ledikleri demirleri kalp etmiye -
ler ve illet etmiyeler. 

Kazancılar 

Ve kazancılar dahi gözlene. 
Her ne işlerlerse kadı marifetile 
nark vereler. Ve kazanın ve ha -
ranın kolunu demirden etmiyeler, 
bakırdan edeler. 

Kalaycılar 

Ve kalaycılar kalayladıkları 
nesneyi gayet iyi kala)"lıyalar, 

kalpetıniyeler ve illet etmiyeler 
ve kalaya ve demire bunların em· 

Ve nalbantçılar dahi gözlene. 
100 ayak ham nalı 70 akçeye a
hrlarmıı; bet buçuk akçeye nal
lıyalar. Ve bazı nal varmış, yü -
zün 60 akçeye e lırlarmıı, onun 
gibileri dört .. kçeye nallı-
yalar. 

Ve katırı d.. e ve hıma-
rı üç buçuk akçe} ... ___ J lıyalar. Mıh 
değirip ağatsa (?) nalbant üzeri
nedir; taallül ederse tedip ede • 
ler. 

Ve nalçacılar dahi gözlene: 
Nalçayı sakat iılemiyeler. 

Kuyumcular 

Ve kuyumcular gözlene. Emin 
kimse ola. hin sadesini dirhemin 
bir akçeye ve meyanekar itini iki
ye iıliye ve altının miskaline üç 
akçe ve mÜ§ebbeh işinin miskali
ne bet akçe ala ve dökme işin ve 
kılıç bendinin ve onların emsali
ne ne varsa dirhemine bir buçuk 
akçe alalar ve altın pul işliyerek 
dirhemine üç akçe alalar. 

Mimarlar, dülgerler 
Ve benna (mimar, kalfa) ve 

neccar (Dülger, marangoz) lar 
günde taamı ile on akçeye iıliye. 
Gün doiarken gele ve dolanma -
dın (aüneı batmaluızın) gitmi -
ye. Ziyade talep edenleri tedip e
deler. 

Kiremltçller,ke rpiçciler 

Ve kiremitçiler gözlene: Çiğ 
pitirmiyeler. 

Ve kerpiççiler gözle ne: Ker -
pici 11k ve kalın edeler. Cakı (?) 
ları tahalı (?) ola. Hilaf edenleri 
yasak edeler ve illi. haklanndan 
geline. Ve çanakçılar ve çömlek
çiler gözlene: Çiğ piıirmiyeler. 

(Eınaflar yarın da devanı edecek) 

3000 lira ihtilas 
Çatalca tütün inhisarı muha

sebecisi Refet Bey, dün 3,000 
küsur ibtiliı iddiasile ağırcezada 
muhakeme edilmiştir. Şahitler 
çağrılacaktır. 

Tıp talebe yurdunda 

Şehrimizde bulunan Sıhhiye 
müsteşarı ve müfettişleri Tıp ta
lebe yurdu a tcftis etmişlerdir. 

Yarın şehrimizdeki spor fa - filminde takdim ediyor. 

aliyeli futbol ve bokstur. Futbol Sahne ar1'adaşları; ANDRE LUGUET ve JEAN GABJt' 
maçı Karagümrükte Halk stadın • Her akşam : saat 9,45 te sahnede : kadın ve erkekde' 
dadır. Heyecanlı bir müsabaka - B _ _.tt mürekkep " EKEFFY,, revüsü tarafından Zengin Varyv--
dan 5onra Karagü.mrüğe yenilen numeroları ve POLIANSKY ORKESTRASI 
fakat Perayı yenen Selanikli Yu- '---------• Tel. 42851 
nan takımı yarın sonuncu maçı -
m Knragümrük - Pera muhteliti
le yapacaktır. Selfmikliler, Pera • 
yı yenmek suretile hayli sayılı ve 
kuvvetli bir takım olduklarını pa
zar maçında mükemmel surette 
gösterdikleri cihetle yarınki ma
çın çok heyecanlı ve sıkı olacağı 
anlaşılmaktadır. Karagümrük -
Pera muhteliti eğer iyi bir suret· 
te kurulursa Selanik muhtelitini 
ancak yenebilecek vaziyettedir. 
Yarın şehrimizde ba§ka mühiım 
bir futbol maçı olmadığı için 
Halk stadı seyircilerinin yarın iki 
mi:ıline çıkacağı tahmin edilmek
tedir. 

Boks Maçları 
Yarın şehrimizde ikinci spor 

hadisesi de boks maçlarıdır. Ken
disinden bir çok defalar bahsetti· 
ğimiz Rados şampiyonu Levi e -
fendi Y orgosla karşılaşacak ve 
geçen sefer haksız yere mağlup 
edilmeşİnin intikamını çıkarmıya 

çalışacaktır. Gerek Levi gerek 
Y orgos aşağı yukarı biribirine 
müsavi kuvvette oldukları için 
bu maçın çok heyecanlı olacağı • 
na şüphe yoktur. Levi eğer hazır
lanmış ve biraz daha seri oyna -
mayı elde etmiıse Y orgos yarın 
büyük bir imtihan geçirecek de -
mektir. 

Bu maçlar için bastırılan ilan· 
!arda daha birkaç boksörün isim
leri vardır. 

teozilitlı 

Duhuliye 35. lüks balkon 45 
~-------.. ---kuruştur. ________ ,, 

BORSA 
26 T.evvel 1932 

Nukut ---- (Satı) - --· 
KUl'Uf 

20 t. Fr&na1% t 72 

1 Sterlin 705-

ı Dolar 

20 Liret 

211,50 

218-

, Şllln Av. 
1 Pneta 
1 lıl&rk 

ı ZoloU 
1 Pengö 

20 t. Belı;lka 117 - 20 Ley 

KUnJ§ 

28-
17-
~_,., 

24-
32-
25-

20 Drahmi 27,- 20 Dinar 6:'-
20 tsvicre 823- 1 Çervoneç 

20 Leva 28.- ı Altm 921,-

1 Florin ss- ı lıleddlye 38,50 

20 Kuron Çek ıu- ı Banknot 239-

Çek fİ•tterl (kep. ••· 16) 
Pa.rle 
Londra 
•c• York 

12.03 Pmğ 
703 Viyana 
0.4745 • ıdrit 
9.26 Berlln 

:623 
4 .0C:.5 

4.tifi 
3.M-
79 55 

Istanbul Beledi 
DarUlbedayl Şehir Tlyl 

Temsilleri : 

27/t0/932 
Per,mebe 

BUJi 
Komeai 3 perde 

Yazan: 
GEORGES 
DELANCE 

Nakleden: 
M. Feridun 

ISTAl\BUL 1 

~~ 
1111 

1111111 

Umuma 

Per,embe C11 
27 T.evvel 28 T.e 

26 Cema.ehlr 27 Celll 
Mesela Kalustun Menaşe ile 

Mnksın Yılmazla kartıla§acakla
rı yazılıdır. Halbuki dün Kalus 
ile Maka matbaamıza gelerek bu 
maçlardan haberleri olmadığı -

MllAno 
Br' .. k:sel 

Atina 
Cenevre 
sory 

·terdam 

S.40 ıo Varşo, .. 
79, 84 -~tc 

2.44:'5 CUlmıt 

65.83 Belgrat 
t . 1787 ?.Ioskovr 

37.47 
1067,'i 

Glln doğuşu 6,25 ,,,tJ 
>~ Gün batı§ı l:",12 (7,1 

nı söylediler. 
Kalus kendisine iki ay evvel 

haber vermek şartile kiminle o -
lursa olsun döğüşmiye hazır oldu
ğunu fakat bu maçlardan haberi 
olmadığını, kendisine ıöyleme -
den ismini ilan ettiklerini Makı 
da §İmdiye kadar 25 maç yapa -
rak kazandığını, fakat boksun is
tikbali olmadığı için artık bırak
mak istediğini ve bu ilin edilen 
maçlardan haberdar bulunmadı • 
ğım söylediler. 

Söylediklerini aynen yazarak 
işte bir yanlışlık olmasına ihti -
mal veriyoruz. 

Bu müsabakalar yarın saat üç
te Şithanede Luna park karıısın· 
daki Millet tiyatrosunda yapıla -
caktır. 

Ankara maçı 
Şehrimizde bulunan Rus fut -

bolcülerilc Ankara müsabakala • 
Tına iştirak edecek futbolcüleri -
miz dün akşaın Ankaraya hare • 
ket etmişlerdir. Rus takımı ev • 
vclce de yazdığımız gibi önümüz 
deki cuma ve pazar günleri An -
karada, İstanbul, İzmir, Ankara 
futbolcülerinden mürekkep birer 
takımla iki maç yapacaklardır. 

' 'lankası 
Anadolu 
Reji 
F;' -. Heyrtye 
Tramvay 
U. S!gorta 
- mont! 

Esham 
~;;-o 

2.'l,40 

4,85 
1450 

50.-

12.2 
2350 

r · rkm 
Çimento Ar. 
ünyon Dey. 
Şark Dey. 
Itaıya 

Şark m. ceza 
Telefoa 

28-
S.70 

2190 
250 
2-

95-

ıstıkrazlar Tahvlller 
ı,. ... dablll 911 Elektrik 
Şark O.yollan MO Tramvay 4 9 

O.Muvahhid• 57 50 TUnel r~.s 

CUmrUklcr 5.30 Rthtrm 

Saydl mıı.ht 4,20 \nadolu ı 

Bağdat 4,50 Aııa.dolu 11 

Askeriye A.. Mnmessm 37.25 

Evlenme 
Sabık mutasarrıflardan Süley

ınan Nahifi beyin kızı Periha 
Hf. ile sabık Malatya mutasarrıfı 
Mehmet Reıit beyin oğlu ve 
genç muharrir ve ınuallimlerimiz
den Sabahattin Retit beyin ev
lenme merasimi lstanbul evlen· 
me dairesinde yapılmıştır. Me
rasimde matbuat ve maarife 
mensup birçok zevat hazır bu
lunmuştur. Saadetler temenni 
ederiz. 

ı watbaamıze gelen eserleri 

Gelin Duvaiı - Etem ve 
Rasih beyler ismin<le iki genç 
edebiyat heveslisi bu isimle bir 
büyük biklye yazıp kitap halin
de neşretmişlerdir. 

Sabah namazı 6,42 
6.., y, 

öğle namazı 11,58 ıı.58 
tkindt namam 14,52 f4,.SI ıı 

Alqam n&mazı 17,12 11,ı• 
Yataı namuı 18,46 ıs." 
lmsak 4,46 ~41 
Ydm geçen 

} 287 288 
gUnlert 

Yrlm kalan 
\ 77 

gllnlert J 

Şeyh Alinin cari~. f . 
Şeyh Ali isminde biri"~ ~ 

ralamaktan suçlu Halilio 
kemesi, dün Ağarceza 
meıinde görülmüıtür. 

Maznun, tevkifanede ikeO · 
disioe kartı teyb Alin~ll, ti 
tertip ettiğini, iki zehır~ıı. 
gönderdiğini. bundan b•r-~ 
mevkuflara da yine bu oı~ 
bıçaklar verildiğini, fak• · 

d ., o• 
ların meydana çıkarıl ıjl 

etmiştir. e 
Gtlecek celsede tevkif•0 e 

dürü Meki bey mabkeınef t' 
lecelr, kendisine bu busaal 
bildiği sorulacaktır. 

Bir istifa ~ 
LoQdura, 26 (A.A.) - ~ 

01etle zuhur eden ibtilif ~ 
cihan iktisat konferaotı 1,r,,. 
komites1 azaJanodan ye .j/ 

J mutahassıslarından M. 
l Leyton iıtifa etmiıti·· 



Konuştu 1 
, "•urice de Cobra 'nın Son Romanı : 6 
telk• 1 

lnadarn D" ı · · · ld ~ · · 1 · ll~d onaga eaı unut- yetıne manı o ugu ıçın, ev erın-
lllla ur. Tanıdığınız güzel den çıkmaz oldum .. 
~ : ~ kadar çok ki .... Am-

011 n eı bir rnahluktu ! Bir 
riae~:~: •e dikkat edin kliıik 

. il Yok! Bu, dayanılmaz 
1 

llereden geliyor denilen 
dan: 

~· tüpheıiz, çevik ve 

r .. ~ \ltnu hiç de kliıik deo,, .. 
. u Pek belirmiyor amma 
1 ho9 .. Zaten, bir ç.ok ka· 
c:azibeıi, ıadece vücut
~ tefek kusurlarını göl
?. n bakıılarında değil 

~ ilk aiinden irademi alt 
~O ıözlerin içindeki hare· 
~ cazip daü11ılayı, ıevim· 
• lcunetini tasvir için iman 
~anda portreci ıaiir, ru· 

•e früdizm müntesibi ol· 
~11 ıözler kartııında, alnı· 

fazla çıkık bulmama İm· 
•&r mıydı?. Ya onun taze 

jner teni, daima miı kokan 
· lılnç rengi ipek teni! Belki 
' b çizgilere dütkün bediiyat 
~ laıısları için bira• fazla 

1 •ücutta bu tenin rüyala
tirdiğine ve en kat'i karar
bozrnaya ki.fi geldiğine 

~ z mııınız?. 
'l adalarından gelme bir 

d bir lngilizin evlenmeıin
Oğan bu enfeı mahluk, ha· 
Avrupa ıu ıehirlerinde ge
Gıenubi Amerikalı bir cen

kans!Ydı. 
leıadümüzd'"-e~n--sekiz ~n 
ile golfta, ne teniıte biri· 

'-den ayrılmaz çiftler olmuf
liz ... dersem benle Alba ... 

\ ·· Yemekten ıonra tekerle
~ t\pınayı ve bakara oynama
~ ~et ve golf sopaaı kullanma· 

ih eden kocası, karıamın 
'ı>or arkadaıı bulmasına pek 
Q~un görünüyordu. 

lrlikte bulunduğumuz ye
•onla.rında bana milyarder 
lla.rı ikram ediyor ve p.ka
Ol-du · .. . 

' :üzbqı, karıma idman 
\' dıgınıza bahtiyarım.,, 
1c e, alaycı ili.ve ediyordu: 

~i;" Çünkü kocalar bir ngiliz 
~llc·llıe itimat etmeli.. F onnül 
~~ ~ llıüdaheneli idi, amma ona 
,, ~i.yık değildim!.. Albaya 
~di .. ~r gün artıyor, gizlemeye 
' ııın halde Alba bunun far-

•arı~ d ~U- Jor .u .• 
~~t bır gün Dönogaleain 
~ ~ loda oynamıya gittiği 
~ n, karııı, mutadı olan ıakin 
ı.ld etle be· n· od d .. w ._ • ' ı am a gormege 
~:·· iyi kararlarım birer birer 
~ '·8~un tuhluğu ilk rahneyi 
'IQ~~ : rli, ha11aı ve dahiyane 
~1a._~-.•ıı o ıeı benim son endi
~l'llbı ko .. d G ' \iıı .1 1 u. özleri beni büı-
ty}Q~1 eden çıkardı. 

~illercı •onun~ kadar, lacivert 
'~ . .\ e llleı ut bir ömür geçir· 
~-d,~ı~n, ~e bana sebebini 
~ ~e•ah· .ocaııle Londraya git

' a.. 1~rı kurtarmak için on-
~lt' -·~~ .. , 

~... B on ıun ıonra iltihak 
~diiiQli ~· anılık, çıldırasıya 
~~be ır kere daha anlama • 
Oııu ~hnuıtu. 

et,te ıci .. _1 ndd~ada Hay Mon Stre· 
L a I~ları kiir" k b' k 

"'' ~ld -~U ır O
~ 4- ,_~· Onlara yakın bir 

d'h tllll, Te münasebeti· 
ate1ı· b' 
~ .. 

1 ır ıafhaya girdi. 
8.illıUrlan ı r faali-

Her aktam yemekte onlarda 
idim. Çaylarda, konserlerde, tiyat 
roda Alba ile birlikte bulunuyor· 
dum .• ötede koca, tam kumarbaz, 
her aktam bakara çeviriyor, füm· 
varda banka açarken karısını eğ
lendirdiğim için ıık ıık teıekkür 
ediyordu .. 

İngiliz zabitlerinin kocalar için 
ıigotta ıayılabileceklerine hali i· 
nanıyor muydu?. Yoksa her aün 
bir kat daha göze çarpan bir mü· 
naıebete göz mü yumuyordu ? ••• 
Bunu bilmiyordum, umurumda 
de değildi!. 

Bir akıam, üçümüz yemek yer· 
ken, Möıyö Dönogaleı bana sor
du: 

- izniniz ne vakit bitiyor, a· 
zizim?. 

Hakikatle böyle anıızın kartı· 
lapak canımı ııktı; gene iti ala
ya vurdum: 

- On iki gün ıonra vapura bi
niyorum.. O zaman Pikadelliye, 
klüplere, danalara elveda! .• Haki 
üniforma, müstemleke be.ılığı, ko
lera atııı, Bombay ve Haydara· 
bat ile Efgan hududu arasında 

bir yerde askeri vazife.. Sivri ıi· 
nekler, Poloda attan dütmeler, 
te11eli viskileri ! . 

Ev sahibi bqını aalladı: 

- Bizden böyle çabucak ay· 
rılacağınıza pek üzülüyorum, doı· 
tum .. Hem 'ize hıncım da var .. 

- Bana mı?. 
- Evet, benimle hiç oyun oy

namadınız .. Bet liralık bir banko 
bile .. 

- Oh ! Biliyorsunuz ki ben ve 
kumar .. 

Alba bana, ıerzeniıle baktı: 

- Doğru kocamın hakkı var ... 
Gene bu akıam bizimle kalmalı
ıımz ... Oyun meraklısı bir kaç ah
pabımız gelecek.. Her halde bizi 
kırmazsınız. 

(Devamı var) 

::::::::::::::::::::::::::::::::::nnna:ıımır:uım::: 

Yeni Yunan 
kabinesi 

Atina, 26 ( Hususi ) - Yeni 
kabine teıkili meselesi g5rünüşe 
göre bir hal safhasına girmiştir. 
Salibiyettar mebafilden çıkan 
haberlere göre, Terakkiperver 
abrar fırkası reisi M. Kafanda
ria, ve Venizelistlerin müzabare
tile ve kilçük cümhuriyetçi fır. 
kalar rilesasının iıtirakHe bir ka
bine tetkil edecektir. Yeni ka
binenin 6nllmilzdeki pazartesi 
günllne kadar teşekkül ederek 
işe batlamıı bulunacağı beyan 
edilmektedir. 

Yeni kabine, ayan meclisinin 
kararile yeni meclisi feshedecek 
ve yeni intihabat 4 lcinunuevvel
de icra edilecektir. Bükreşte 
Balkan konferansınrfa Yunan be· 
yeti murabbasası riyasetini ifa 
eden cümhuriyet birliği fırkası 
reisi M. Papa An11tasiyooun ye
ni kabineye iştirak edip etmiye· 
ceği hakkında telgrafla fikri ıo
rulmuştur. M. Papa Anastasiyo· 
dan bugiln yayın cevap gelmesi 
beklenmekte ve mumaileybin ye
ni kabinede hariciye nezaretini 
ve kabine reis vekilliğini derub· 
de cdeceii tahmin edilmektedir. 

VAKiT 

lngiliz kabinesine 
şiddetli bir hücum 
Buhranın ve iş•izliğin önüne 

geçmekte gösterdiği aciz •• 

LONDRA, 26 (A. A.) - A • 
va.m kamarasının dünkü içtimaın· 
da M. Lansbury'nin Mac Donald 
kabinesine hücum makıadile söy· 
lediği sözlerin bathca kııımları 
sunlardır: 
~ "Hükumet, buhramn ve itıizli
ğin önüne geçmek huıuıunda ıöı 
terdiği acizden dolayı milletin ve 
parlamentonun itimadını kaybet· 
mittir. Tasarruf siyaseti fenadır. 
Bunun yerine bir içtimai masarif 
siyaseti tatbik etmek lazım gelir. 
imparatorluk hükumetinin takip 
ettiği ıiyaset fena ve zararlıdır, 
çünkü muhtelif iktısadi kuvvetle· 
re kartı bir cephe tefkiline ıebep 
olmu§tur. 

Amerikada görülen miıal, ka
pn!ı bir iktıaat ıiyaıetinin tehlike· 
lerini göıtermiye kafi gelmek icap 
eder. 

Bugünkü kapitalist cemiyet 
hürce hareket etmektedir. Çünkü 
sağ!am ve alıcılar ve mahreçler 
bulmayı aklına getirmeksizin iı • 
tihıale çalıımaktadır. Bize lazım 
olan ıey, sanayiin millilettirilme
ıi, devletçilik esasına müsteniden 
tcnıiki ve ıermaye ile ıayin makul 
bir ıurette telifidir.,, 

M. Mac Donald, bu hücuma 
hemen mukabelede bulunarak it· 
sizliğin dahili bir mesele olmadı
ğını, fakat kambiyo sahasındaki 
zorl~klar kabilinden beynelmilel 
mütküllerin bir neticesi bulundu· 
ğunu ıöylemittir. 

M. Mac Donald, böyle bir fela· 
ket tek bir fırlia:ya yahut her han
gi bir hükumete atfetmesinin ma· 
nasız bir hareket olduğunu ilave 
ederek sözünü bitirmittir. 

Balkan 
Turizmi 

Federaayonu Romanya kıralı 
hlmayeaine aldı 

Blllueı, (Huıusi) - RC'manya 
Karalı Hz. Bafkan Turizm fede
rasyonunu himayelerine almışlar
dır. Federaayon Azası Sinaya'da 
Kıral Hz. tarafından cuma günü 
kabul olunacaktır. 

Belçika meclisinin 
feshi 

BRÜKSEL, 26 (A. A.) _ 
Meclisin feshine ait emirname, 
cuma ve ya cumartesi günü inti • 
şar edecektir. 

Tetrii intihabat, 27 te§riniıani
de yapılacaktır. 

.... --·-······ .. ·················•········ i ··-······ı 
1 Günde i 
i 1 : Bir Fıkra ; . . . . . . : .................................... -.................. : 

Çulluk Ahmet 
Karakolda Çulluk Ahmcdi Uıtic -

vap ediyorlardı. 
o hep yaptıklarını inkar ediyordu. 

Sanki malıalledeki hırsızlıkları yapan 
o değilmiş gibi.-

Komiser bağırdı: 
- Ulan, hepsi meydanda. Şunu 

inkar etme, beni nafile yere yorma!
Çulluk Ahmet boynunu bükerek 

güldü: 
- Beyefendi, dedi. Siz de benim 

gibi çalıımaktan pek hoılanmıgorsu

nuz galiba/ 

Sayıfa 5 

K11nsesizlerden biiyı'ik sarı ·atktir yetiştirilirken .. 
···········-······························································································ ... 
Yetimlerin orkestrası 

ve şehir bandosu 
Bu küçükler Opera ve operetlerin 
orkestrasına hazırlatılmaktadır. 
Şimdi konserler veriyorlar 

Harrullah Ef. 
92'7 de 

~ . 
. ~-~ 

~ 
Hayrullah Ef. 

929 da 

bu suretle kon
servatuara bağlı 

bir mliessese ha· 
line getirildi. Ço· 
cuklar kllçüktü, 
fakat kendilerin· 

Beıiktaıtan Or
takaye doğru gi· 
derken solda bir 
binadan kulağınıza 
gayet bot sedala· 
rın akıettiğini, ba
zan bOyOk bir or· 
keıtranın beynel

Hayrullah Ef. şimdi de musikiye kar
şı büyük bir ha· 

milel ıöhreti haiz musikitinasla· 
rın en afizel parçalarını çaldığı· 
nı duyarıınız. Ve muhakkak 
yDrOyenlerin ekseriya yaptıkları 
gibi durur, bir mllddet bu boş 
parçaları dinlersiniz. 

Iıte bur111 ıehir bandosunun 
bin11ıdır. Ruhunuzu okşayan 

parçalan çalanlar da beş sene 
evvel darlllicezeden ve yetim 
mekteplerinden toplanarak ye· 
tiıtirilen çocuklardır. 

Teıekkllliln beıinci senesini 
idrak eden bu mUesseıeyi gez
dik. 

Büyük koridorun köşelerinde 
pencere önlerinde, bahçenin her 
tarafında bando talebelerinin 
yanlarından geçenlere bakmak
sızın derslerine çalıştıklarını gö
rDrailnllz. 

Aıağısı gibi yukarı koridor 
da gençlerle doludur. 

Biltlln sınıflarda birer, ikişer 
toplanan blebeler harıl, harıl 
çahııyorlar .. 

Derıhaneler, yatakhane, ye
mekhane çok temiz.. 

MOdOr Hult\si Beye sorduk: 
- Bu iıler için kaç bademe

niz var? 
- Hadememiz bir iki tane

dir. Burada kışla disiplini cari
dir. işler nöbet usulü ile çocuk-
lar tarafından görülür. Hatta 
sınıflar arasında temizlik reka
beti vardır. 

- Müessesede şimdi kaç ta
lebe var? 

- Bugünkü mevcut 60 tır. 
Bunlardan yedisi beı senelik ilk 
tabıil devresini muvaffakiyetle 
bitirdiler. Orta tedris devreıine 
yakında baılıyacaklardır. 

HulCisi Bey : . 
.._ Bet sene oldu. Vereceğı 

konıerlerle ve yetittireceği san· 
atklrlarla ıehrin bir bandoya 
ihtiyacını vali ye belediye reisi 
Muhiddin Beyefendi takdir ve 
balkın da buna ihtiyacı olduğu· 
nu hissetmit ve bir bando ya
pılma1ana karar vermişti. Bando 
için darOIAcezede ve yetim 
mekteplerindeki çocukların alın
ması ile bunlara bir istikbal ve 
milreffab bir bayat temini gibi 
bOyilk bir fayda göz önüne ge· 
tiril miıti. 

"Eski darllleytam bandosun-
dan kalan ve Balmumcu mekte· 
binin deposunda çürilmek üzere 
olan eski aletler bando için 
alındı ve darliliceıede bulunan 
çocuklardan 11 ve yatı mektep
lerinden 29 çocuk alındı. Bando 

ves vardı. 927 seneıi Haıi
ramnda teşekkül eden bando 
928 senesinin Mayısında Tepe· 
başında ilk konserini verdi. 
Müteakib~n 929 üç konser, 930 
da verdiği iki konser alika ile 
karşılandı. 

"Başlangıç bazı kimselerce 
hiç de ümit bahş görünmemiıti. 
Konserler fazlalaşhkca, bllyilyen 
küçüklerin muvaffakiyetlerinin 
eserleri gorunmiye başlayıca, 

kanaatlar değişir gibi oldu. Bir 
çok yerlerden konser davetleri 
yapıldı. 

930 senesine kadar bando 
darülacezede k1tldı ve 8 Teşri· 
n:sani 930 da şimdiki binaya • 
taşındı. 931 Nisamnda bando 
tarafından (Giyomtel) Uvertürü 
çalındı. Ehemmiyetli klarnet 
varyasyonlarım ihtiva eden Tur· 
billon namındaki bir eserle de 
Hayrullah Ef. solist olarak te• 
mayüz etmiş oluyordu. Hayrul· 
lalı Ef. 927 de bandoya ıebir 
yah mektebinden alınmıştı. 

Bando bir taraftan teknik ve 
klasik çalışmasına devam eder• 
ken müesseseyi kuran ve çocuk· 
ların hamisi olan Muhiddin Bf. 
irşatta bulundular ye 12 kişilik 
bir şehir cazbandı yapıldı. 

Bu orl,estra heyetinin teşkili 
takip etti ve bu orkestra ilk 
defa olarak geçen sene Yalova 
türkUsü ve saatçı operetlerinde 
göz önüne çıktı. Şimdi orkestra 
Cemal Reşit Beyin ihtimamı al
tında bu sene oynanacak ope-
retler için çalışıyor. 

••Talebe yalnız ağız sazlarile 
değil, telli sazlarla da meıgul 
olduğundan birkaç sene için· 
de büyük şebir orkestrası vü• 
cuda gelecek ve şimdiden ufak 
mikyastaki orkestra istikbalde 
operet ve operalarm orkestrası 
olacaktır. 

"'Müstakbel virtüozların, milli 
bestekarların bu müesseseden 
yetişmesini beklemek hakkı· 
mızdır. Daha dün bütün mual
limlerin huzurunda Gündüz Ef. 
nin yeni bir bestesi çalandı ve 
takdirleri celbett. 

"Bizden ber zaman muzaha· 
retlerini esirgemiyen belediye 
erkanı ile rocukların "'babamız , " 
diye bitap ettikleri Muhiddin 
Beyfendinin himayeleri baki kal-
dıkça dünün kimsesiz ve yetim 
çocukları 2ünden güne muvaf
fakiyet kazanacaklar, memleke
te nafi birer mevcudiyet ola~k-
lardır.,, Yekta Raaıp 
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Kontluktan Dilenciliğe 

Dilenci Kıyafetinde kont ve madam 
Lakontes nasıl olur inanmıyorlardı 

-6-
Ancak bu parayı hak etmiş ol-

duğumuzdan teşekkür ederek al
dık.. Yolumuza devam ettik. Üç 
gün sonra bir sahil muhafızının 
kulübesinde hasta yatıyordum ..• 
lki gün müddetle çorak bir mem
leketten geçmiştik.. Hararet ta
hammül edilemiyecek derecede 
idi, yollar pek bozuk idi •• 

Bir akşam denize yakın yat • 
mışız ve dalga bizi tamamen ıs
lattı. Kitaram kırıldı .. Artık ek • 
meğisnizi kazanamıyacaktık.. Er
tesi sabah kalkmak istedim.. Ar
kamda müthiş bir sancı duydum. 
Hasta idim. Kocamı uyandırarak 
hastalığımı !iöyledim ... Ne yap::.
cağımızı şaşırdık.. Biz yola çı
karken hasta olmak ihtimalini 
asla hesaba katmamıştık : 

Maamafih, yardım buluncıya 
kadar yürümcğe gayret ettim • • • 
:Vücudumun güneşle açılacağını 
2annediyordum ... Fakat ilerledik
çe acılar artıyordu. Böylece sa
atlerce süründüm.. Nihayet Güs
ti arazinin bir kıvrımına saklan· 
mış samandan bir kulübe gördü. 
Kulübeye yaklaştık.. Bir sahil 
muhafız askeri eski çuvallardan 
yapılmış bir ~ilte üzerinde horul 
horul uyuyordu.. Kocam askeri 
uyandırarak hali kısaca anlattı .• 
asker hemen kalkıp onun yattığı 
yere yattLm .. O de yiyecek bul
mak için merkeze gitti.. Y armı 
eaat sonra çorba dolu bir çanakla 
geldi .. Bir kaç parça odun yaka
rak bir ateş yaptı ..• Çorbayı ısıttı. 
Sıcak sıcak çorbayı içtim.. Sonra 
kalın bir battaniyeye bürünerek 
rahat bir uyku çektim . .' Güsti 
muhafızın gösterdiği nezakete 
kar!ıhk olarak sahil ınuhafaza
sında ona muavenet etmi!ti. 

Ertesi sabah uyandığım zaman 
kuvvetim yerine gelmişti. Muha
fıza te,ekkürde bulunduktan son
ra yola koyulduk. 

Artık sahilde böyle muhafız 
kuvvetlerine tesadüf ediyorduk . 
Her birisinde askerler bize yiye
cek buluyorlar.. Ak!am olunca 
yatacak yer gösteriyorlardı .• Eğer 
onların bu yardımı olmasaydı git
tikçe güçleten seyahatimizi sonu
na erittirmek imkansız olurdu • •• 
Bir kaç gün en çorak arazi içinde 
yol aldıktan sonra mmtaka biraz 
canlılık peyda etti.. Küçük T u
revyeja §ehrine geldik .. 

Kitaremi tamir ettirmekliğim 
icap ediyordu .. Tenha bir çok 10• 

kaklar gezdikten sonra nihayet 
kap111 üzerine iki kitare asılmış 
olan bir küçük dükkan önüne var 
dık. 

Dükkanda yanakları çökük bir 
İKİ çalı§ıyordu. Kitaraya baktı •. 
Tamir edebileceğini söyledi •••• 
Sonra ~ehrin bütün halkının bir 
şenlikte bulunmak için bulundu
ğumuz yerin oldukça uzağında 
toplanmış olduklarını bildirdi ... 
Dükkanın yanında boş bir sun
durmada arap elbisemi giydim ..•. 
Toplantıya gittik.. 

Herkes bize bakmağa koyuldu. 
Etrafımıza koca bir halka çevril
di .. Nihayet zabrtai belediye me
muru etraf rmızdaki kalabalığı 
dağıtmak istedi ... Muvaffak ola
mayınca muhafız askerlerden bir 
kaç kişi çağırdı. 

Bunlar bize hemen uzaklaşma· 
mızı söylediler.. Biz İspanyolca 
anlamaz gibi duruyor; yalnız İ· 

şaretlerle cevap veriyordu.. Bir 
yüzbaşı, bir mülazim ve bir komi· 
ser bizi uzaklaştırmak için bir 
çok ricada bulundular. Bir takım 
izahat veriyorlar; uzaklaşmamız 
Iüzu.munu izaha cabalıyorlardı ... 

Biz yerimizden kımıldamıyor, 
polis komiseri de dert anlatama
dığını görünce gidip lngiliz kon
solosunu çağırdı. Konsolos gel -
mişti .. Bizi fasih bir arapça ile 
lconsolo!:haneye davet etti. Ve 
orada pasaportlarımızı istedi .••• 
Kocam pasaportları uzattı.. Kon
solos bunları görüp okuyunca do
na kaldı .. Hem bize bakıyor, hem 
de kekeliyordu: "Sakat bu kont .. 
ve madam lakontes, nasıl olur?,, 

Kahkaha ile gülerek giriştiği

miz bnhıi anlattım.. Pasaportları 

tekrar gözden geçirdi.. Sahte ol
madıklarına kanaat getirdikten 
sonra: 

- Evet, evet, anlıyorum! •• 
Dedi. Maamafih içinden kaçır

mış olduğumuza hükmettiği mu
hakkaktı .. Her halde ricamız üze
rine zabıtaya kim olduğumuzu 
söylememek vadinde bulundu .... 
Hükumet nezdinde bize kefil ol
du .. Muhafız zabiti bize akşam 
yatacak yer gösterdi .•. Ertesi sa
bah kocam gidi. l~itarayı aldı. 

Utçu aleti tamir etmif, yeni ki
rişler koymuş, fakat neden oldu
ğunu söylemeden beş para kabul 
etmemiş: "Bu işi memnuniyetle 
yaptım... Eğer pe.ra verirseniz 
zevl<iım kaçar.,, Demiş. 

Sabah yemeğini konsolos ve 
polis müdürü ile yedik.. ikisine de 
te~ekkür ettikten sonra Tureviye
jadan ayrıldık. 

Dört jandarma şehirden bir kaç 
kilometre mesafeye kadar bizi 
teşyi ettiler .. 

Sonra tekrar serseri hayatımı

za başladık.. San Gzovya' dan beri 
·bir para sarfetmemiştik.. Buna 
mukabil on p~eta kazancımız 

vardı .. Fakat Truvyeja'dan çık -
tıktım sonra para ile bile ekmek 
bulamaz olduk .. Deniz kenarını 
takip ediyorduk.. Halbuki çiftlik
ler dahildedir .. Artık bulabildiği
miz incir ve üzümle iktifaya mec
bur kalıyordu. 

Berberlik 
Ertesi gün pazardı.. Güsti bir 

su kenarında güzelce bir tıraş ol
du.. Bulunduğumuz dere kenarı
na yakın bir çiftlik evi vardı ••• 
Yaklaştı .. Büyük salon bu mınta· 
kadaki çiftliklerde görüldüğü gibi 
masa ve sandalyelerle tezyin edil
mişti.. Salonun bir köşesine iri 
bir küp yerleştirilmişti. 

içme suyu bu iri küpte duruyor
du .. Pazarlık elbiselerini giymiş 
sekiz köylü uzun masanın etrafı· 
na oturmuş yiyor ve içiyorlardı .. 
Kocam, istirham eder bir sesle 
biraz sadaka isteyince köylüler
den biri: "Merhaba! Giriniz de 
sofraya oturunuz.,, diye bağırdı .. 

Oturduk, karnımızı tıka baıa 
doyurduk! O vakit • köylülerden 
biri kocama berberlik edip etme
diğini ıordu.. Kocam, "bayır,, 
dedi .. Bu ıef er köylülerden biri 
dedi ki: 

- Sabahleyin kendi lc:endini
zi pek ala tıraş ettiniz.. Muhak
kak başkalarını da tıraş edebilir
siniz.. Bizi tıra! ederseniz. çok 

l 

memnun olur ve bedelini veririz .. 
"Devanu var) 

Ulu dağın 
güzelliği 

Oradaki asayi te hayran 
kalan ecnebi seyyahlar 

Geçenlerde lstanbuldan Bur· 
saya zengin ve mühim bir mü
essesenin sahipleri bulunan üç 
ecnebi geldi ve Uludağ oteline 
çıktılar. Ecnebiler UJudağda 
gördüklerini şu suretle ifade 
etmiştir: 

''lsviçre dağlarının güzelliği 
dillerde destandır. Fakat bütnn 
o güzellikler sun'idir. insan elile 
ve mütemadi bir gayretle mey
dana getirilmiştir. Bu sebeple 
Isviçre dağlarının bu güzelliği 
dili katli bir nazan incidir. Ade· 
ta insan bu sahte güzelliğe al· 
danmamak gururiyle mücadele 
eder. Hakiki haz ve huzuru Is
viçre dağlarında bulunmazsınız. 
U!udağ ise dünyanın en ·ziyade 
gönül okşıyan her an başka bir 
güzellikle karşılanan bir yeridir. 
Şunu itiraf etmeliyim ki biz 

bu seyyahati ikmal edinciye ka
dar her an bir eşkıya çetesinin 
taarruzuna hedef olacağımız en· 
dişesile üzülüyorduk. Yalnız bizi 
teselli eden bir nokta refakati· 
mizde birkaç Türk dostumuzun 
bulunması idi, Fakat şimdi an
lıyoruz ki: Her ecnebi endişe 
ve tereddütsüz bu güzel mem
leketin, bu yeşil ve emniyetli 
dağların içinde bir başına kendi 
meml'!kerinden daha emin ve 
müsterih bir halde gezebilir, 
yşaıyabilir.,. 

Fransız meb'usan 
meclisinde 

P ARiS, 26 (A. A.) - Harici 
meseleler hakkında müzakere a -
çılmasına taraftar meb'uslar, dün· 
kü muvaffakıyetsizliklerine rağ • 
men kendilerini mağlup mevkiin
de görmemektedirler. 

M. F ranklin Boillon ile M. Mar-

• 
enı Fi imler 

Asri Sinemada 
•a•n••m..----wwww .... 

45 

Cezanı ~ekeceksin 

Asrt sinemada cnmartest gününden itibaren gösterilecek olan 
( Cezanı çekeceksin ) filminden bir sahne 

M T b. L" · l h k"k. . . eJe ary urner, satıcı ır genç ısa,, reımın aıı a ı ısını 

kız, patronun mağazasından hır- geçirerek satmıya karar verirlel'• 
sızlık yapmıı olduğu tahmin edi- Diğer taraftan Mary patron~ 
lerek, mağazanın diğer memur- dan intikam almak için onun of 
larına bir ders olmak için ma- luna eğlenmek maksadile bey•~ 
sum olduğuna rağmen onn tec- aşk etmi~ ve hatta onunla e; 
ziye etmek için üç senelik hap- Ienmiye muvaffak olmuştuysa 1 

se mabk fım edilir. neticede yekdiğerini ciddi se"er-

Kendisine yapılan bu haksız· ler. Bu sebeple gangsterlaıs° 
lıktan pek müteessir o'.up ser- hırsızlık için hazırladığı tertibat• 
best bırakılmce hasımlarından iştirak etmez. O 
intikam alabilmek için, bapisha- Eu plan icra edileceği ~ · 
nede bulunduğu üç senelik müd- gangster takımından ~ain bİ~\~ 
det zarfında hukuk öğrenir. ve meseleyi :r:ııbıta)'"a haoer qe 

kanuna muhalif hareket etmez· Tam Maryntn kendi kain peÔ~ 
rinin evine girdiği sırada ge~ 

den~ insaniyetin. maddi v.e m~- polisler ve gerekse zevci yetitit' 
nevı zarar ve zıyanı mucıp o.- ler. Orada bulanan bırsızlard•" 
maktan hiç çekinmez. Hatta bir ,~ 

Garson ise kendilerini ele -.;e 
gangster takımı başına geçerek h b' de" 

· d"' k b' · t" ah tak · arkadaşını öldürür ve ep ır ın, un a şam ırer ıs ız rı- birçok cinayetler yapar ise de 
ri daha vermişlerdir. Fakat meb- kanun hilelerile kendini ve ta- kaçarlar. .~ 
uslardan bir çoğu M. Franklin Zabıta Mary'yi katil olaf 

kımını lcurtarmıya muvaffak o"ur. adl.ıyeye teslı'm ederse de G•r Bouillonun Amerikaya taalluk 
eden meseleler hakkında mü§kü- Zabıta daima onun peşine son senelerdenberi gizlice perel' 
lat çıkarmak istememesine ve yal· düştüğü halde bir türlü elde teş ettiği bu genç kadının ı'~ 
mz tahdidi teslihat meselesinden edemez. dana atılmaması için gidip ad t 
bahse hazır bulunmasına rağmen Nihayet işler bozulur, vaziyet yede kendi cürmünü itiraf ede 
bu istizah teşebbüsünün muvaf • fenalaşır, para yoksuz'.uğu yüzün- ve böylece serbest bırakılan~ 
fakıyetle neticeleneceğinden fÜp- ~en gangster takımı genç kızın ry kendi sevdiği kocasile 1 

heli görünmektedir. patronun evinde bulunan "Mona .... ~~.~ •. ~~:.~~ .. ~~~.~~.:: .................... ~ 
Beril od e alınan ve rg 1 =A======
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BERLIN, 26 (A. A:) -Wolf 

ajansı tebliğ ediyor: .dd 1. b. h .. V AKIT in A vuka 
Berlin §ehrine ait mali işlere ŞI et 1 lY UCUffi t 

bakan müdür, gelecek 6 ay içinde Okuyucularımıza hiz0'1 

iktısadi vaziyet hi11olunur dere • Kabine dünyaya vaitlerde arzediyor 
cede düzelmiyecek olursa versi bulunmakla itham ediliyor Avukata, hakeme, hilıİ~:: 
hasılatında 20.000.000 mark rad- BERLIN, 26 (A. A.) - Havas mahkemeye gitmeden sizi .,ıt\f\S• 
desinde bir azalma husulüne !e • ajansı muhabirinden: tıran mesele için VAKIT'iıı "Sif 
hir halkının intizar etmesi lazım· M. Brüning, Alman hazinesi • katından fikir, rey a.lınıı· aJ'ı 
geldiğini bildirmiştir. nin şimdiki vaziyeti hakkındaki mektupla maksadınızı ye.ı•t • 

Bu müdür, şehir bütçesindeki 1'atl 
endi•elerini izhar etm-. ve bu en- zarf üstünP. (V AKIT'ın a~ 1,1· açığın 67.000.000 mark olduğunu ,. ,. ba 

ehemmiyetle kaydetmi§ ve bu a - diteler, merkez fırkasının naşiri na) diyeceksiniz. Gazeteye ıere 
çığı kapatmasını hükUm~tten rica efkarı olan gazetelerde akinler masını istemedikleri ,eY bll 

l · mektupla cevap istiyebiJirler~l it 
ey emıştir.. hasıl etmiştir. k . 

1 
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ta dırde posta pu u go 
Bingende bir nutuk söylemiş 

Kumbara 
Sahipleri: 

29 te~ıinievvel kumbara
nızı do!durma g'fJnüd'fJr 

Kumbarası 
Olmıyanlar: 

Bu hafta içinde iş Bankasın
dan alacağınız kumbaraya, ilk 
arlbracağıoız parayı 29 teşri
nievvelde atınız. 

- Türkiye 1 Bankası-

olmalıdır. -
olan M. Brüning, hükumetin mil- . 11111111111111111~1 
li ahvali maliyeyi gizliyerek bü • lllll111:111ııııımııııı11111ıııııı1ııııı111111ııııtıııııııııııııt 

-tün dünyaya vaitlerde bulunmak- Tek ba~ına denizde seyY 
hat eden adaDI ~ tan ibaret olan siyasetini tenkit 

etmiştir. 

Milletin aktolunan iatikrazla -

rm mahiyetlerinden haberi yok -
tur. Ve ihtimal yapılan fedakar -
hkları pek geç öğrenecektir. Is -
tikrazların yekunu ihtimal, mezu
niyet verilmiş olan hududu teca -

vüz ediY.or. 

MARSIL YA, 26 (A. ~)-~~ 
Mareşal Lyautey vapu~I rıY''' 
23 ünde Punta Sabinal , spa de • 
. . G baut nun o 

cıvarında Alaın er t' el ~ 
. . d··f ıelim tea ı 

mısıne tesa u ve 
miş olduğunu bildirmi,tir.·de bet 

Münzevi seyYah..' ge:idirJl'ir 
şeyin yolunda oldugunu 
tir. 
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EGLENlELİ YAZILAR 

- Ahmet ona inci bir gerdanlık almı,tı, o da 
~nıede bir tasma taktı •• 
'····-··········· .. ·····-·-..... ··-··-······················---·····=···-·······-··········-·-···ı ······························---······························----- ........................... ·-··· 

Hava nasıl değişir ! 
lianım fevkalade asabiyet için- yorsan; hen; bir yere sötürmiyor

~. hüngür hüngür ağlıyor, çır- sun!.. 
~~or, kocasına söylemediğini - Sen muhakkak başka birini 
it-akmıyordu: 1 seviyorsun! .. 
- Sen artık beni hiç sevmiyor- Derken hizmetçi kız içeriye gi-

"'-1 !. rerek terzinin geldiğini haber ve-
- Sen heni aldatıyorsun!. rince hanını birdenbire değişti .•• 
- Sen haıka birisini seviyor- Kocasının boynuna sarılarak: 

"-tt!.. - Ne olursun, hani söz vermiş-
- Bütün paralarını dııarda yi- tin .. On beş liracık terzi için .. 

Ödünç anne 
. Nazmiye kendisile tanı§Dlak 
~)'en Ferit Beyin pek ağır bat· 
~r adam olduğunu biliyordu .• 

il için dansingten çıkarken 

~il beraber yemek yimek tek
'lle §Öyle mukabele etti: 

)' Affedersiniz, bu akıam ge
l'i enı.. Fakat yarın akıam geli
~ ! .. 

'-...... Neden bu akıam gelemiyor
Uı?. 

-il......_ Çünkü annem yanımda de
' de .• Yalnız hiç bir yere gide-

nı .. 
Peı; B ~ t ey bu cevabe o kadar 
~ . ııun oldu ki geç kızı adeta 
~r'ik edecekti .. Ertesi akıam bu
tf-==~ üzere ayrıldılar.. Fakat 
~e._ .!:e. hemen daha önden gı-

'YIUf ıdeye yetiıerek • ..._ )( . 
~ uzum Müfide, dedi, yarın 
-..iı. anneni bana ödüne verir 
ı., trı? e· ·ı v • -d 
'l)İQı • ır aı e yemegme avet-

de .. 

8 
Pastalar 

ter -.1>..ı koca bir paket pasta 
l?Qıi t• 

~'-1-. t ı.. Nihat ertesi sabah 
S,inı P~etinin batında kardeti 

......._ e)'ı R'Örünce: 
'&>'-1-l'Ne o, dedi.. Galiba canın 'e .. -ç .. sekiyor amma hiç niyet 

....._. tf unkü çok fena pastalar •. 
......._ fl er.den biliyorsun?. 

Keman 
Elindeki udu ile kahvedeki 

mÜ§terilerden parsa toplamıya çı
kan udi Selime: 

- Biraz daha çal bakalım! .. 

Dediler .. 
- Ne çalayım efendim?. 

- Bir keman çal... 

Aşıkları! 
Methur Fransız kralı on be§İD

ci Lui çapkınlığı ile me§hurdur •• 
Madam Döport isminde bir met
resi vardı .. Fakat kral bütün mem \ 
leketi zorbalık ve istipdat ile zapt· 
ettiği halde bu kadını bir türlü 
zaptedememişti. Bir gün Madam 
Döporta yaptıklarım sıra ile say• 
dı: 

- Hemen, hemen benim bütün 
tebaam senin aşıkındır. 

- Aman ha,metpenah, nasıl o
lur ! 

- Evet, mesela Dük Dö Şöva-
zol?. 

- Ne kudretli bir adamdır o •• 
- Ya mareşal Rişliyo?. 
- Çok zekidir .. 
-Menovil?. 
- Vücudu güzeldir .• 
- Ya Dük Dömonun nesi var? 

Ne kuvveti, ne zekası, ne de gü
zelliği!. 

-Evet, amma o da efendimize 
pek sadıktır .. 

Ne yapsın! 
Mahkemede reis maznuna so· 

ruyor · 
- Neden bu cüzdanı çaldın" 
- Vallahi reis Bey, biç ha-

tırlayamıyorum, tamamile sar
hoştum. Ne yaphğımı bilmiyo· 
rum. 

- Peki, mademki bilmiyerek 
bir halttır etmişsin. Tabii ertesi 
gün kendine • geldin, götürüp 
cüzdanı sahibine vermek yok 
mu? Sen öyle yapacak yerde 
gidip tekrar içmeye başlamışsın. 

- Tabii reis bey, birgün ev· 
vel işlediğim kabahati unutmak 
için içiyordum. 

iade edecek! 
Karebet Tıogmlyan efendi 

Tokatlıda yemek yiyordu. Aynı 
masaya gelen bir zat yanında 
yemeye başladı. 

Yemek bittikten sonra Kare
bct efendi yanında duran bir 
kürdanla dişlerini temizledi. Son
ra kürdanı geri b1raktJ, tekrar 
aldı tekrar bırakh. 

Bunu gören yanındaki zat 
başını çevirerek: 

- O kürdan benimdir, dedi. 
- Kör değiliz a, görürüz, kul-

lanmcası geri veririz efendim. 

- Tüfeksiz av olur mu, ne avlıyacaksın böyle ? 
- Avcı 1 ••• 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::ı:::::::ı:::u 

Ya geri geldise diye .. 
Müfit Bey o akıam hizmetçisi

ni de aavarak mektep arkadaıı 

Süleymanla hat başa eğlenmek, 
dedikodu yapmak, kafaları tütsü 
lemek istiyordu •• 

Bu sakin bekar evinde masanın 
ba§ına geçerek gece yarısına ka
dar içtiler, konuıtular, onu, bunu 
çekittirdiler, hayattan, zevkten, 
kadından bahsettiler .. 

Süleyman Bey Müfidin batma 
gelenleri bildiği için kadından ve 
evlilikten pek bahsetmiyordu .... 
Fakat gece yarısını geçip de so
kaktan el ayak çekilince bir ses 
duyuldu. Müfit birdenbire kadeh 
elinde, lakırdı ağzında kaldı. Sü
leyman kül gibi olan arkadaşının 
yüzüne bakarak: 

- Ne var?. Dedi. 

-· Bir ses işitmedin mi?. 
- Evet, galiba bir otomobil 

durdu ... 
- Tamam.. Karım da otomo-

bil ile kaçmıttı ya! .• 

- Peki, ne olur?. 

- Ya geri geldiyse diye telit 
ediyorum .. 

Bir falso 
Bir mecliste şundan hundan 

bahsediyorlardı. Genç ve güzel 
hanımefendilerle ıakalaıln deli• 
kanlılar arasında Nail patavataı:ıı 
küfrü ile meşhurdu. Sözün ara .. 
sında kadınları yaıı bahsedilmi 
ye başlayınca Nail: 

- Doğrusu, dedi, hanımefen .. 
diler, hiç biriniz yaşınızı göstcl"" 
miyorsunuz. Adeta hepinizin kaç 
ya§ında olduğunu bilmek ıçın 
evliya olmak lazım ... 

Hepsi kahkahalarla gülm!ye 
baıladılar .. Bir tanesi: 

- Ben kaç yaşmdayim Nail 
Bey?. 

Diye sordu .. 

- - Siz mi?. Belki 
altı .. 

on beş, O.ta 

- A, a, a, ... Daha nE;_Si?. 

Nail acaba fazla söyledim diye 
düşünürken köıede oturan ya§mı 
başını almış, saçlarının akını ren
garenk boyalarla örtmiye çalı§ • 
mış olan bir hanmıef endi söze a· 
tıldı: 

- Nail Beyin hakkı var dedi ' , .. 
Bazı kadınlar yaşlarını hiç göster 

' mezler .• Mesela ben... Bu vaz 
Kalamııta yüzerken bir çok P-r• 

kekler beni kızım sanmışlar.. ı 

Nail bu hanımefendiye bak 
baktı; sordu: 

bi.. ~kuz tanesini yedim, daha - Doğruau Hanımefendi, pijamanız çok güzel ••• Gizlenecek bir teY kalmamı,. 
--L----~--==~wıa...;ıı:a.sıL.a:e.111lf::jııuım....ı___ • ölamaz • 

- Sizin kızınız o kadar 
mı?. 
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Bitmiyen bir dava 
Yağları ölçmiye yarayan bir aletten 

uzun bir dava çıktı ! 
• 

"Siz anlamazsınız, üzümünü 
ye de bağını sorma ... ,, 

ses çı~ armamış. Halbuki, Hik
met B. , dereceyi kimyahaneye 
değil, Kara Eftimoğluya götür
müş. 

Madeni yağları ölçmiye yara
yan bir derece.... Ve bundan 
çıkan bir dava! 

Dava lstaubul ikinci ceza 
mahkemesinde görülüyor. Dava 
edilen, Hikmet Bey. Muhakeme, 
şahitlerin dinlenilmesi safhasında. 
Dün dinlenilen ilk şahit: Kcço 
Efendi ••••• 

Reis vekili Haydar Naki Bey, 
soruyor: 

- Bu hadiseye dair ne bili
yorSlılnuz? 

- Efendim, benim madeni 
yağları ölçaıiye mahsus bir de
recem vardı. Bunu benden Aron 
Efendi. istedi. Muvakkaten ver
dim. 

- Bu Aron Eftndi kimdir? 
- Kataneden Sünnet köprü-

sünde imalathanesi var. 
- Dereceyi sizden bu Hikmet 

efendi istemedi mi? 
- Evde istedi. 
- Şuhalde anJatmız. hadise 

nasıl oldu? 
- Ben Aron Efendiye ver

miştim. Onun için Hikmet Bey 
jsted;ği zaman, "yanımda yok!,, 
dedim ve kime verdiğimi söy
ledim. 

- Sonra? 
- Sonrası, Hikmet bey, git· 

miş, Aron efendiden almış, Ka· 
ra Eftim oğ:u efendiye vermiş ... 

- Bu zat kim? 
- O cia ticaret yapar. 
Hikmet bey, ayağa kalktı: 
- Efendim, ben defterdarlık 

dahili istihlak kontrol memuru 
sıfatıle vazifemi ifa ederken ...• 

Ve baZl izahat verdi. o, söy· 
le~\ şahit söyledi. nihayet şahit 
şu::.ları ilave etti: 

- Sonradan tahkikatla anla-
şıldığına göre, Hikmet bey, 
Aron Efendinin imalathane-
sine gitmiş, dereceyi istemiş, 
almış, bakmış, ''Aa, bu derece 
bozuk! Ben, götüreyim, kimya. 
hanede muayene ettireyim,~ de
miş. Aron Ef. de, memur diye 

- Sonra? 
- Sonra, ben dereceyi tabii 

vermiş olduğum Aron Ef. den 
istedim. Q, Hıkmet Beyden bah
setti. Daha sonra Kara Eftimoğ· 
luya verildiğini öğrenince onda 
ar a ndı. Neticede, derecenin bu 
sonuncu zata Hikmet B. tarafın
dan yüz liraya satıldığı anlaşıldı. 
Bu zat. uBen satın aldım, yüz 
liraya mu\tabilf,. di~ orf 

Bu arada, şahit, Hıkmet Bey
den bu ölçü için bir makbuz 
istenildiğini, Onun da bir makbuz 
yazdığını, fakat imza yerine 
" Tiryandafil ,, ismini koyduğunu 
bildirdi. 

Niçin? 

- Onu bilmem. Biz, itiraz 
ettik. O, " Siz anlamaısınız. 
Üzümünü ye de, bağını sorma! ,, 
dedi. 

Şahit Aron ve Yani efendiler 
de çağrıldılar. Onlar da, hadise·· 
nin muhtelif safhalarına dair 
bildiklerini anlattılar. 

Hikmet Bey, bu şahitlerin ifa
delerini kabul etmiyor, hakikate 
'YJ gun olmiyan şeyler söylenildi
ğini ileri sürüyor, gendisini mü- · 
dafaaya hazırlanmak üzere, mü

temadiyen not alıyor. 

- Esasen birinci şahidin bana 
husumeti vardır, diğerleri de 
onun tanıdıkları ! dedi. 

- Neden . dolayı husumeti 
vardır? 

- Ben, memur sıfatile kendi
s·nden dört yüz lira ceza kes
miştim, vaktile nizamata muhalif 
haraketten, ondan colayi ! 

Şahit, ''cöyle bir şey yoktur., 
dedi, maznun israr etti. 

Neticede bir şahidin daha 
çağnlmtsı için, rrubakeme, 21 
teşrini sani saat on c'.örde bıra· 
kıldı. 

:::::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::: 

Lindbeı gi11 çocuf(u. 
•··········································· 

Bir tevkil 
Gizli katil kend jni ortaya atıyor mu? 

SEViLLE, 26 (A. A.) - Za
bıta Lindbergin oğlunu kaçırma 
vak'asına karışan Jean Saul is -
minde bir şahsı tevkif etmiştir. 

Jean Saul'un tevkifi hakkın -
da verilen tafsilata göre Ameri -
kanın (SevilJe) konsolosuna iki 
temici tarafından gönaerilen bir 
mektupta Lindbergin oğlunu öl -
i'Jrenlerden birinin Sevi1de gö -
t.İldüğü bildirilmiştir. Bu ihbar -
"c1an biraz sonra gemicilerin anlat 
tığı evsaf ve eşkalde bir şahıs, 
konsoloshaneye gelmiş ve pasa -
portunu kaybettiğini söylemiş • 
tir. Bu adam tevkif edilince sahte 
bir pasaport elde ederek Bordo -
dan Sevi1e geldiğini, ve sonra bu 
pasaportu yırttığını nihayet iti -
raf etmiştir. 

Jean SauJ, aslen Rus olduğu • 
nu, Nevyorkta Lir terzi yanında 

çıraklık ~ttiğini de söyle~iştir. 
Bu adamın muhayyel bir ci • 

nayetl~ kendisini ittiham ettire -
rek, Amerikaya gönderibneaini 
lemine çalışan bir yalancı olup ol 
madığı henüz anlaşılamamıştır. 

Filhakika Jean Saul, bu vak'a
dan haberi olduğunu, fakat an -
cak Amerikan hakimleri karşısın
da itiraflarda bulunacağını söyle
miştir. 

Dullar ve yetiml~r 
BERUN, 26 (A. A.) - Büyük 

harpte ölen askerlerin karıların -
dan, baba ve analarından ve 
harpte sakatlananlardan ~ahsi • 
sat ve maaş almıya hakkı olanla -
rın bu günkü miktarı geçen aene
kine nazaran 18.000 kişi noksan 
olarak 320.000 ki§iden ibarettir. 

VAKiT 

Türkiye 
ile Iran 

l\Tazmi Nuri Beyin ........................................................... -..... ---
Sanayiciler ve A. H. Be 

"S · ·ı · IAk d 1 · Jard (Ba~ tarafı 1 i~ci sayı!amuda) ~ ~nayJCJ ~rJ~ 3 a a ~r ~ mıyan ! 
dürlerınden Refık Amır ve Cev • ı nasıhat Ve f1k1ralm1ya ıhtıyaCI yoktUf 
det beyler karşılamışlar ve ken • l 
diıine Ankaraya kadar refakat l 

t · l d' > Dün Sanayi Birliği umumı katibi e mıt er ır. . 
İran hariciye nazırı Sirkeci is· il Nazmi Nuri Beyin şu mektubunu al-

d d . d. w. d dık: tasyonun a tren en ın ıgı sıra a ı . . 
askeri mızıka lran milli marşını 26 teşrınıevel 932 tarih ve 
çalmış, lran elçisi Sadık han, Va· 5316 numaralı nüshanızın üçüncü 
Ji Huhittin, polis müdiri Fehmi sayıfaaında hana matuf beyanat
beyler ve şehrimizde İranlılardan ta bazı yanlı§hklar vardır. 
bazıları tarafından karşılanmış, HaAtalığım zamanında A. H. 
asker ve poJis müfrezeleri tara • imzalı makalenin matbuata akse
f mdan selamlanmıştır. den münakaşalarını okuyup oku-

Füruği han istasyonda bulu • madığım sorulmuş, ben de ceva • 
nan lranlıların alkışları arasında ben okuduğumu fakat makale mu 
otomobile binerek doğruca misa - harririnin tavsif ettiği gibi sınai 
fir edildiği Perapalas oteline git· müesseselerin bu gün için heJli 
miş, burada saat on bir buçuğa başlı bir muafiyeti kalmadığı • 
kadar kaldıktan sonra vilayete nr, her ne kadar teıviki sanayi ka 
~elerek vali Muhittin beyi ziya • nunu baki ise de bu kanu~u? b~
ret etmiştir. Saat yarımda da zi alakadar eden mevaddı ıptıdaı· 
Taksim meydanına giderek Cüm- ye kısmı ile makinalara ve ka • 
huriyet abidesine güzel ve büyük zanç vergisine müteallik nokta· 
bir çelenk koymuştur. larını ıınai kredi bankası kanu· 

Vali ve belediye reisi Muhit - nunun 2 inci ve 13 üncü madde· 
tjn bey öğle üzeri misafir şerefi· lerile lağvedildiğini, fabrikatör • 
ne Perapalasta bir ziyafet ver - ler de diğer vatandaşlar gibi ken
miştir. Ziyafette Füruği han ve di ihtiyacı olan mevaddı gümrük 
Muhittin beyden başka Füruği resmini vererek aldıklarını binae· 
hanla birlikte gelen İran hariciye naleyh ortada münakaşa mevzuu 
nezareti müdürlerinden Abbas olacak bir hadise kalmadığını, 
han, İran elçisi Sadık han, Şükrü memleketimiz için çok mühim bi
Naili paşa, kolordu erkamharbiye rer unsur olan ziraat ve sanayiin 
reisi Fahri, Refik Amir, Reşit ayrı ayrı hususiyetleri olduğunu, 
Saffet, Asmı Süreyya, Beyoğlu ziraatte tabiatın sanayide ise fen
kaymakamı Sedat beyle lran elçi~ nin en mühim amil bulunduğunu 
liği erkanı hazır bulunmuşlardır. ve bütün dünyada bu noktanın da 

Füruği han saat on beşe doğru artık kat'i bir hakikat, müna • 
otomobille Tophaneye gitmiş, Sey kaşa edilmiyecek bir mevzu hali· 
risefain rıhtırnınüan bindiği An - ni iktisap ettiğini l>eyan etmiştim. 

kara motörü ile Haydarpaşaya 
geçerek Ankara trenine binmiş • 
tir. Füruği han Ankarada üç dört 
gün kaldıktan sonra tekrar fehri
mize gelecek, buradan lrana dö -
necektir. Iran elçisi de dün Anka
raya gitmiştir. 

Miralay Muhsin han ve lrau 
hariciye nezareti şark işleri mü -
dürü Rıza handan müteşekkil bir 
heyet dün şehrimize gelmiş, ve 
Füruği hanla birlikte Ankaraya 
gitmittir. Bu heyete riyaset eden 
Iran ticaret müsteşarının da bu 
gün gelmesi beklenilmektedir. 

Füruği han Hz. dün Perapa • 
iu otelinde kendisile görüşen bir 
muharririmize şöyle demiştir: 

- Türkiyeye gelmekten mak -
sadım dost bir memleketi ziyaret 
ve geçen sene lrana gelmiş olan 
Türkiye hariciye vekili Tevfik 
Rüştü beyin ziyaretini resmen i -
ade etmektir. 

Bu vesile bana, çok sevdiğim 
bir memleketi ziyaret fırsatını 

vermiştir. Bu fırsattan istifade e
derek Türk siyaset adamlarilc gö
rüşeceğim. 

- Ankarada 1ranla Türkiye a· 
rasında yerıj müzakereler yapı • 
lacak mıdır? 

- iki komşu mernleket arasın
da daima müzakere olabilir. Bu· 
nunla beraber memnuniyetle söy 
liyebilirim ki, aramızda halle 
muhtaç hiç bir mesele kalmam1ş, 
hepsi daha evvel haJledilmişlir. 
Fakat aramızda halli müşkülat 
göstermiyen bazı işler bulunabi -
lir ki, esasen bu mevzular üzerin
de de esas itibarile mutabık kal • 
mış, prensiplerde anlaşılmış~ - . 
Mesele teferrüatı tesbit işindedir. 
Bahsettiğim işler arasında bilhas
sa ticari ve iktııadi münasebetle
rin inki~afını temine çalı~mak 
meselesi vardır. Hudut mese!eai 

Memleketimize dü-
"' şen yagmur 

Ankara, 26 (A.A) - Aldığı
mız malumata göre bu sabaha 
kadar Yal ova, Bursa, KUtahya 
ve Afyona birer milimetre, Ada· 
naya iki, Çanakkaleye üç, Kon· 
yaya be~. Uşak, Denizli, Eskişehi· 
re altışar, Kebsuta on, lzmire otuz 
bir, Manisaya 32, Antalyaya 36 
milimetre yağmur düşmüştür. iz
mit ve Ankara civarına da cüz'i 
miktarda yağmur yağmıştır. Uınu
mi vaziyet yağmurlu görülmek
tedir. 

Viy11na darülfünun
da arbedeler 

Viyana, 26 (A.A) - Darül· 
fünunda sol cenah mensuplarile 
müfrit milliyelçl tabele arasında 
bu sabah yeniden birtakım ar
bedeler olmuştur . 7 kişi yara-
lanmıştır. 

···-············-·••11••····· .. •······•······················ ················-······························ .. ·········· de esaı itibarile Tevfik Rüştü be
yin ziyareti esnasında Tahranda 
halledilmişti. Bu mevzu üzerin
de de yalnız bazı tef errüat, hu • 
dutlarda emniyetin temini mese • 
leleri vardır. 

Türkiye ile lran arasında bir 
ticaret mukavelesi akti lazımdır. 
Bu hususta da prensip itibarile 
tamamile anlaşılmıştır. Fakat bu 
mevzu üzerinde Ankarada bir 
müzakere yapılmıyacaktır. Bun • 
lar icap ederse elçiJikler vasıtasi
le halledilebilir. 

Türkiye ve lran arasında bita· 
raflık ve ademi tecavüz teşriki 
mesai mukaveleleri mevcuttur. 
Ankarada hu mukavelelerin yeni
leştirilmesine karar verilmesi ve 
imzalanması muhtemeldir. 

Vatandaşların kendi ıabı 
na taalluk eden hususatta 
zannettikleri temennilerini 
kumetine arzetmenin gene d 
datların tabii hakkı obııa 
da ilave etmittim. 

Makale muharriri, makal 
de bugünkü sıkıntı ve buhr 
herkes müteessir ve muzt 
kimse ne gibi tedbirler ar~ 
ğini söylemiyor, gazeteleriıııif 
rin bir uykuda, alimlerinıiı . 
aükutJarında, it adamlar ~e 1 

recilerin vaziyete tamamell 
kayt bulunmasından bahsed 
haklannı istemiyenlere itap 
ken birkaç fabrikacının ~ 
haklarını müdafaa uğrundakı 
retlerine de hiddet etl"lektedit• 

Bu ifade tahlil edilirse ıaJI 
cilerin haklarını istemek 
gösterdikleri gayretten el 
takdir edilmesi lazmıgelirkeJ1 
si mütaleada bulunulması 

kendi ifadesi ile tezat teşkil 
mektedir. Halk hükumetinde 
km hak gördügw Ü metalibatıııı 

1 •• 

kumetine arzetmesi en tabıt 
hakkıdır. Bu yolda alakadar. 
mıyan zevattan fikir ve na11 

almıya sanayicilerin ihtiyacı 1 
tur. 

Eğer herkes kendi İ!İni bi .: 
memleketin umumi işleri de el 
miş olur. ,

9 Umumi katip: Nazmi ,. 

4 .'!!-

Mekteplerde 
'r, 

(Baş tarafı 1 inci sayıl ad4) ı~tıı 
lekette kalacağı, hem de d~; ~ 
ucuza mal olacağı için güzel ~ ~ 
karardır. Ama bu kararı ~
ande tatbika kalkmak daka ~ ~
lükleri eskimiyen çocuklar~n 'l ~ 
sini sarara sokmaz mı ? Bı~ 6~ 
bir devirde yaşıyoruz kı f. 
müşkülatla çocuklaranı oktJ/ 
anaların babaların on par• 
bile düşüomiye mecbuzuz. ti 

işte bu t: ndişe ile mektep ~ 
rimiz arasında tahkikat yapt;,t 
Müdürler böyle şiddetli kat'tt• 
verilmediğini söylediler. f-1~ •' 
kız orta mektebinde verilen ~s ,, 
ha göre yerli malı kumaş pıf ~' 
sacla kalmamış, talebe aym re~lr' 
te Avrupa malını almıya "'·ı1~ 

1
. ,,, 

mış, o zaman yerli malı ge ıo .._~ 
kadar beklemeleri ve siyah 

0 

Jüklerini giymeleri söylenı:nİŞ• (. 
Maamafib bizim bazı ıı:ıeld~,

lerden anladığımıza güre ta:eri~ 
nin bir renkte önlük giyı:ne ~ ,b 
temin için ı:-ek elde mevc~t s•~;Ji 
önlüklerin eskiyip eskııtı~ .•• 

• 1 ili' 
düşünülmemiş, hemen yenıs 
tenmiştir. deli 

Halbuki maksat her şe1 Jıl' 
evvel tasarruftur, paramızın e~' 
vaya ğitmemesini temin et?' 

41
ç 

. l } 
tir. Çocukların kıyafetlerıD ~ı' 
nileştirmiye mecbur oldukları Je' 
rada yerli rna!ını tercih e~ıııee\f' 
rini seylemek lazımdır, da 8 

vel ve hemen de~i 1 • 

Otta va itiJAfı A V'8.,ı 
kamarasında 

>' 
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hakkındaki kanun liyihuıııı:,, 
kinci müzakeresine baılaııut 



o 

\1' a~asııi Cümhuriyet 
1~ aşasın Büyük Gazi .. 

aJ6l ~'rularım, 
d-~ c~•rtes~ günü 29 teşriniev
~ ~ nıburıyet bayramıdır. 

el~ ~lln damarlarmda "fürk kanı 
ı 61, l~ n, kalbi Türklük heyecanı 
a ~ 11>an bütün Türk miHetioin 

•'lbidır. 
~,u 
•r n, kadın, erkek genç 

l~ . herkesin bayramıdır. 'tln nedir? Ne için ~u ka
~olc ıevioiyoruz. içimizden 

~ ~~'ten büyük bir neş'e ile: 

,,t; '"'n:~~ Cümburiyet.. Diye 
r Jı' t..'ts) Uıü gere, gere neden 

zafere koşuyoruz. lstipdat yı
kıldı Fes yırtıldı. Medreseler 
çöklli .• Dilimiz temizlendi. 

1 ürk genci, kendisine emniyet 
edilen Cümhuriyet eserini dünya 
durdukça muhafaza etmiye ye
min etti. 

Bugün Cümburiyetin yılc!önü
münde, Büyük Gaz;den aldıgım 
ilbam ile ilerliyen Türk genci 
kalbinden gelen bir sevinçle 
haykırıyor: 

- Yaşaşın genç fikrin zaferi .. 
Yaşa sın onun u!u ışığı biricik 
Gazisi... Zeki Cemal 

rı ~"ıt a:kuı?. Elimizdeki al san
•111 ~~~ lere deydirecek kadar 
;sf l? •le neden dalgalandmyo· CümburJyet bayramı 

pit'' r, 
e"r '~ ~Ularım 
;- ltıL "ttin d fi ' " ~:~, nyaya ilk medeniyet 

cif' ~it lta•ıçan Türkün, kuvvetli 
611' 'e._hll u.r ve imanla kurduğu 

• ~\.. tıyet abidesinin yıldönü-
tef ~r'lldan 
e~~ ~~llıı ~ll sene evvel Ana-
erı b )~ ~tınd göbeğinde Ankara U· 

i11 . 9- ttln a~ yükselen Cümhuri· 
dil' t~~tırı eş~ bugün doğdu. Padi
i il' ~l~de Çu ultanların, Halifelerin 
de' ~ ı buaıı: dolduran Türk mil
bl' •,~de" ha kederle sevince, Ö· 

elı' ~ktıt11 1 
Y~la ye nihayet ka-

h ••ruı tıga kavuştu. 
y" rı Q"ın •rı1tı, 

ı ,r '1)k il hep· . 
eli' 't .lııea'ud •rnız ~~k ~evi~iyoruz. 
~ 't ~b•)'et ~2·_ Çunku esırlikten 

Q'ti Gıııburi ol~~den, kurtaran 
b, Yeh ilk kuran Büyük 

O.... l111Jızda 
rıJ -- .... il .• 

)e~~'lliytl b~şıoı~ içindeki ışık 
' bir edefınde bize hergüo 

>' )ol'lal 11urıJ01• ~österir. Ve biz 
ı,tl ttaıç "'.•dııı ~ıınde korkmadan, 

filti;ltr ı~rliyoruz. Artık i' ergün zaferden 

29 Teşrinievvel Cümburiyet 
bayramında Tüakiyenin köşesin
de büyük şenlikler var. 

Evler, dülikanl.ır. binalar do~ 
nanacak .. Güzel bıı.yraklar dal
galanacak ve: 

Ankarada, lstanbulda, lzm.rde, 
Adanada, f ursada, ~amsunda 
ve büyük şehirlerde büyük me
rasimler yapılacaktır. 

Heie Cümburiyet merkezi An
karada, memleketimizin dörtbir 
köşesindeki lise ve orta mektep· 
terden gelen 1300 izci genç, 
Cümhuriyet temelini kuran Bli
yük Rei Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerinin önünden geçerken 
selimlıyacaklaklar .. 

Gazi babamızı ıelamhyacak 
olan talili gençlere nemutlu .. 
Keşke hepimiz de gitsek de 
Büyük Reisin önünde hep bir 
ağızdan kalbimizden gelen bü
yük sevinçle bağırabilsek.· 

Yaşasın Cümburiyet .• 
Y aşasm Büyük Gazi .• 
Yaşasın Türk genci ••• 
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Bunları biliyor 
1 Güzellik müsabakası ı 

Müsabakaya girenler 
! .. .... 

Iıte size bir yazı nUmenesi.. 
Resimde gördüğünüz hu yazıyı 
kim kullanabilir ? Düşünmeğe 
lüzum yok. Bu yazıları kullanan
lar her kesin yürüdüğü doğru 
yoldan ayrılmış olan insanlardır. 

Bunlarda hırsızlar .ve casuı· 
lardır. Size gösterdiğim bu yazı 
ise doğrudan doğruya hırsızların 
yazısıdır. 

Alfabeıi kimilen yazılmış olan 
bu işaretleri dünyanın tanınmış 
hırsızlan bilirler. iki ay evvel 
BerJiode büyük bir vak'a olmuş-

1 tur. 
Berlinin en meşhur bir ban

kasmın kenarmda, şu yukardaki 
yazı glSrülmüştür. Polisler, polis 
hafiyeleri ve Seriinin en açık 
göz adamları bu yazıyı okumak 
için çalışmışlardır. Fakat hiç bi
risi buna muvaffak olamamıştır. 

Fakat şüpheli vaziyet olduğun
dan polisler kontrole başlamış
lar ve akşam geç vakit oradan 
geçen bir adamın bu yazıya 
dikkatle baktıktan sonra altına 

musunuz? 

kurşun kalem He bir çızgı çekip 
gittiğini görmüşlerdir. Derhal si
vil polisler bu adamı yakalamış
lar ve kendisine pek çok para 
vererek bu yazıyı okutturmuş
lardır. 

Bu yazı da aynen şu ibare 
yazılı imiş : 

Bu akşam buluımamız imkan
sız. Çünkü onlar sayfiyeden gel
mişler. Yarın akşam işaret etti
ğim yerde buluşuruz. Diğerleri 
de orada. Saat tam dokuzda.,, 
Adam derhal tevkif edilmiş er
tesi akşam yazının işaret ettiği 

yere gidenler hakikaten aym sa
atte haydutlarla karşılaşmışlardır. 

itte size bu yazılardan bir baş
ka türlüsünün alfabesini de gös
teriyorum. 

a. ·O f ·L k ·C~ 11. x u. ·ISl 
&·- 9 .r e .n q ·17- l1,•12l 

c · I ,., fft. • :ı '6'1\1 K1·~ 
d· " .J n·/ " • LJ ;t :~ 
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Mersin'de Avukat Kemaı 
Beyin kızı Nemide H. 

Müsabaka bitti. Gelen re
simleri sırası ile neşredi
yoruz. 

1
- Kartpostal mübadele 

edenler 

l:;tanbulun manzarasitc Anado
lu manzaralarını mubadele edi-
yorum. Vakıt A. A. - 22 

§ Tabiat manzaralarile Ana
dolu manzaralarını mubadele 
ediyorum. Yakıt B. C. - 23 

§ Çiçek ınanzaralarile çiçek 
manzaralarını mubadele ediyo-
rum. Vakıt Ç. Ç. - 24 

::::::::: ::::::::::::::: ::::::: :::::::: :: ::::::::::::::: :::· ................................ -····--··· ............. . Ufak hikaye: ............................................................ . 
§ lstanbul manzaralarile Ana

do:u manzaralannı mubadele edi-

B
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Museviyim!. § lstanbul Gelenbevi orta 

yorum. Vakıt D. D. - 25 

§ Renkli tabiat manzaraları 

kartpostallar göndereceğim. Bu
na mukabil Anadolu fotoğrafları 
istiyorum. Vakıt M. M. - 26 

Altı çocuk şeker almak için mektebinden 325 Nahit Sami 
bir dükkina girmişlerdi. Beş Beye : 
çocuk yüzer paralık şeker aldı. - Hayatta en büyük fazilet-
Altıncısı almayınca şekerci sordu: lerden biri de nezakettir. 

- Küçük Bey sen almıyor § Kayseride M. N. imzası sa-
musun? hibine: 

§ Avrupa seyahatinde iken 
topladığım fotoğraflar)arla Ana
dolu fotoğraflarını değiştirmek 
istiyorum. lstiyenler Vakıt gaze
teıinde Z. A. - "27 adresine 
müracaat etsinler. 

- Hayır, ben Museviyim.. - ilk mektep tahsili mecbu· 
Şekerci bu cevabı birdenbire ridir. 

anlayamadı: § Ankarada Ali Kadri beye: 
- Bu da ne demek? - Bu sayıfanın okuyucuları 
- Ne demek olacak.. Beş doğrudan doğruya çocuklardır. 

arkadaşım şeker aldılar. Hepsi Bu sayıfayı yazan da bir mual- § Memleket fotoğraflarına mu
kabil lstanbul fotoğrafları gön
dereceğim. Vakıt A. D. - 28 

birer tane verince beş şel<er e· lim olduğu için çoculdarla ko-
der. Yüz paralık şeker alınca nuşmasım daha iyi bilir. 
sen de beş tane veriyorsun. Ben 
şeker alsam arkadaşlarım bana 
vermez. O zaman hem yüz pa
ram gider, hem de beş şeker 
yirim .• Amma böyle olunca beş 
şekeri de yerim, yüz param da 
cebimde kalır .. Ne yapalım. Biz 
Museviyiz. Babam bana böyle 
öğretti. 

Vakıt Kulübü 
Çocuk sayıfası karUeri ara· 

smda yapacağımız "Vakıt Ku
lübü,, için hazırlıklarımız de· 
vam ediyor. 

Şimdiden kulübe kaydolmak 
için iki fotoğra fımzı hazırlayı-

nız. 

- Sinemalara ve tiyatrolara 
ucuz gireceksiniz. 

- Kitaplarınızı, defterleri
nizi ve kaJemJerinini ucuz ala· 
caksınız. 
Fazla tafsilatı gelecek per

şembe okuyunuz. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::~:::::::::::: 

Bilmece :7 

150 kariimize hediye 
''4,, numaralı bilmecede kazananların isimlerini 27 teşriniev

vel pazartesi R'ünkü gazetemizde okuyunuz. 

Bu haftaki bilmecemiz h€celerden cümle yapmaktır. Bu he
celer de üç cümle vardır. iki kelime de iki defa tekrar edil· 

miştir : 
zı - ga • yük - bü - sın - şa - ya - yet - ri - hu - cüm - sın - dır• 

şa - ya - mı - ra - bay · yet - ri - hu - cum • vel - ev - rini - teş • 
kuz · do · mi - yir. 

Doğru halledenler arasında çekeceğimiz kurada birinci _ 
lecek olana bir kol saati, 10 nuncuya kadar birer kitap 20 g~
ye kadar birer paket çikolata, 30 uncuya kadar bire' nkcıt 

· k · 10 k' · d Y r pa e pıs üvı ve ışıye e o - yo oyuncak aleti ve 150 kişiye ka-
dar da birer kartpostal verilecektir. 

§ Bilmecede kazananların ismi her pazartesi günü ilan edi
liyor. M~ikifatlar perşembe günü idarehanemizde veriliyor. 

§ Üç hafta mükafatını almıyanın ha!~kı !;ayboluyor. Munta· 
zaman mükifatlarınuı almaz. 



IHikiye imzasız 

Biıı iki yüz lira aylık.. Bir açık 
ıpor, bir kapalı lımuzin otomobil. 
'Ayaıpatada yeni üslupta yapıl

mıt bir apartıman .. Kırk yaıında, 
bütün kaprislerine uygun bir ko
ca.. lıtediği zaman, iıtediği yere 
ıeyahat kabiliyeti.. Otuz iki, az 
kıt ıörmüt yaf .. Sarı ıaçlar. Mavi 
gözler .. Mini mini ayaklar ve ya
nakta bir çukur .• Üç zavallı qık .. 

lıte Zehra Hanım .. ..... 
- Allo, Zehra Hanımla görü· 

fÜyorum .• 
- Evet, benim .. Sen mıin Re-

fik?. 
- Bendenizim efendim. Dedi

ğiniz aibi her ıeyi hazırladım ... 
Arkadaılara da telefone ettim, 
yarım aaate kadar gelecekler ..••• 
Siz ne zaman gelecek.iniz?. • 

- Ben f imdi banyoda yun •. Da
ha yeni ıirdim .• Telefonda beni 
aratınıtıın .• Hizmetçi telefonu bu
raya ıetirdi.. Artık yıkanmamı, 

aiyinmemi, ve oraya geliıimi he· 
sap et! 

- Eğer hesabı bana bırakırsa
nız derhal burada olmanızı iıter· 
'dim, eğer .. 

- Ey eğer ne?. 
- Eğer ben yanınızda olıay-

'dım, ebediyen orada kalmanızı 
iıterdim .• 

- Sua, mel'un!. 
Zehra Hanım, telefonun öteki 

ucundaki aııkmı heyecandan tit
retecek bir kahkaha ile telefonu 
kapadı, banyosunun kokulu ıuyu
na gömüldü. 

Zehra Hanım, yirmi dakika 
sonra sileceğine bürünerek ban
yodan çıkmıt, "ıtüdyo,, suna gir
mİflİ. 

Tualet, üç çeyrek saat ıürdü •• 
Şimdi artık sıra bir elbise intiha· 
hına gelmitti .. Zehra Hanım on 
bet dakika kadar düşündükten 
ıonra bir tane ıeçti, giyinmeğe 
baıladı .. 

Bu aralık kapı çalındı.. Zehra 
Hanım "acaba kim?.,, diye dü,ü· 
nürken, içeriye hizmetçi laz elin-, . 
de bir mektupla girdi ve mektu-
bu uzattı .. 

Zehra Hanım zarfa bir göz at
tı .• Kendi iımi yazılı idi. F ab.t 
hu yazıyı bir türlü tanımanııttı .• 
Mektubu açtı ve fU ıatırları oku
'du: 

. •sanunelendl; 
"Bu mektubun altında bir imza bu

lamayınca, içindeki sözlerin bir düş
man tarafından uydurulmuş olduğu
nu Mllnedecebiniz •• Bunda lıakkınız 
var .. Zira; alelekaer imzasız mektup
lar bö11let1ir •• Fakat düfiinünüz. Si· 
zin gibi güzel, zengin, kibar, mulıitin
dekilen daima İl/İ muamele eden bir 
hanunın dü§manı olabilir mi? Sizin
le bir defa bUe görüşeni kendinize 
bağlamağı bUirsiniz ve bu tatlı bağ

ları bir daha ~özmek mümkün değU
dir. Bunun için, bu mektuptaki sözler 
bir tlÜfman sözü tleğU, fakat tama
men bir doıt sözüdür - Bu doatun giz
lenntaini.n •bebini aldınua ,,.ıire

cekainiz ve kendi kendinize "madem
ki tloetıu, ne diye kendlni aalchgor.., 
Diye de diıüneceksiniz. Gene lıakkı
nız var ama, size sögliyeceğinı şu bir 
kaç ıihü, hr hangi bir dostunuz, 
kalbWzi par~k ip. Htlle • 
mek enaretlllde bulunantıgaedtır _ 

B•a.n için ben de, gizli luıl11ta,ı, 
ve bu kalp yaranızın kantıdıjını gör

memelı tercih etllm.. 

Hanımel e1ftfi; koeanu .uı altlatl-

11or .. Sık .ak aegalaate fl/afınıı: ıebebl 

de bundan başka bir §ey dejUdir. 

Hürmetıer. 

mektup Yazan: 
fa. 

Zehra Hanım bu satırları okur 
okumaz sarardı .. Öııce öylece ıaı· 
kın şaşkın durdu .. Sonra mektu
bu bir daha okudu ve felaketinin 
büyüklüğünü o zaman anladı . 

Haddi zatinde bu, Zehra Ha
nım için bir felaket değildi. Zeh
ra kocasını ıevmez değildi .. Fakat 
onunla artık arkadat gibi olmuş
lardı .. Biribirlerine derin bir iti
matları vardı.. Zebranın kalbini 
kemiren azap, kocasının kendisi
ni bir başkasile aldatmasından zi 
yade, bu hadisenin herkesin ağ

zına düşmek tanıdıklarının yanın 

da gülünç olmak endişesinden 

doğuyordu .. Zehra, ıevilmesin ! .. 
Bu elbet onun için çok fena bir 
şeydi, fakat baıkası tercih edile
rek o bir kenara atılım, buna ta· 
hammül edemezdi .. 

Şevltet, o gün sabahleyin ken· 
disinden ayrılırken bir kaç gün i
çin Buraaya · ıideceğini, orada 
bir miras meselesini halledeceği
ni söylemiıti. Esasen son zaman
larda bu miras meaeleai yüzün
den Şevket bir kaç defa daha Bur 
ıaya gideceğini söyliyerek bir kaç 
gece eve gelmemiıti. 

Demek mektup doğru idi ... 

Zebra bunları dii§ünürken tele· 
fon çaldı .. Gene Refikti.. O gün 
T arabyada, Re fiğin evinde bir 
kaç arkadaş bulupcaklar , çay
dan sonra kotra ile adaya gide
ceklerdi .. Zehra, telefonu açtı, 

Refik daha bir teY söylemeden, 
hiddetli bir seıle: 

- Gelmiyeceğim, dedi, gelmi
yeceğim .. 

Ve telefonu kapadı. 

• • • 
Zavallı Refik, elinde telefon 

dona kalmıştı .. Zebranın o gün 
gelmesini ne kadar ıitiyordu ..••. 
Bugün ne büyük emekler sarf ede
rek hazırlanmııtı .. Bütün ümitleri 
bir anda eridi, bitti .. 

Refik, o ıün için Mümtaz ile a· 
ralarında yarı gizli bir münase· 
bet olan zengin bir tüccarın karı
sı Lamiayı, Uhami ile de, Mısırlı 
prenseslerden Fatma Hanımef en· 
diyi davet etmiıti •• Kotrada ak -
fam yemeği yenecek, pek tabii bi
raz da içilecekti .. Çiftler bir kö
ıeye çekilince, o da Zehra ile yal
nız kalacaktı ve kimbilir?. 

lıte timdi her ıey mahvolmuı -
tu. 

• • • 
Zehra telefonu kapar kapa -

maz, kalktı, kocasının yazıhane
ıine giderek çekmeceleri birer bi
rer muayeneye ha§ladı.. Hepsi 
açıktı .. Yalnız bir tanesi kapalı İ· 
di. Zehra: 

- Muhakkak, diyordu.. Mek
tupları buradadır .. Ve muhakkak 
bu çekmeceyi açmalı1ım .• 

Zil.. Hizmetçi .. Çilingir .. Açı -
lan çekmece .. 

işte şimdi Zehranın önünde bir 
aürü mektup duruyor.. Titriyen 
ellerle Zehra bunları okuyor. Hep 
si de it mektupları.. Bir tane kal
dı .. Onu da alıyor .. Bu, Buraadaki 
davavekilinclen .. Şevketi Burıaya 
nıiraa meseleaini halletmiye çağ

rıyor .. Hem de o ıün için.. De
mek Şevket hakikaten Borsaya 
SİbDİf.. Demek imuuız mektup 
yalan... Demek Zehra aldatılmı· 
yor ••. 

Şimdi Zehra, kendini bir buh
rana koyuYel'lllİftİr, hüngür hün
gür allıyor- Bütün bunlar, bu 
uhraplar Şnketin Jiizünden ••••• 
Ah hain 1mca !.. 

Zehra birdenbire doğruluyor •• 

Sultanahmet 3 ncü sulh hukuk 
hakimliğinden: Aptülkadir Efen· 
dinin Merzuka Hanım aleyhine 
wyaben istihsal eyJediği 29-9-
932 tarihli bir kıt'a izaleişuyuu 
havi ilam mucebince mumaileyha 
Merzuka Hanım namına Katir
ğada bos~aniali mahallesinde 
Kadirğa liman cattesinde eski 9 
yeni 11 numarah arsadaki ika
metgahına teblii edilen başkltip 
ihbarnamesine mumaileyhımm 

balen orada bulunduğu ve ika
mdgahı meçhul bulunduğu ma
hallesi muhtarı ve mub~tırı ta
rafından verilen şerhten anlatıl· 
mış ve ilanen tebliğat icrasına 
karar verilmiş olduğundan 15 
gün zarfında mahkemeye müra
cıatla itiraz etmediğiniz takdirde 
hükmün l<csbi kat'iyet ed~ceği 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere tebliğ o'unur. (5067) 

lı;tanbul İkinci tem 1\fcmurlutundan: 
Bir alacağı temini için, paraya çevrilme

si tnkarrllr eden ve tamamına 3382 lira 
Uç bin Uç yUz <'ili iki lira kıymet takdir 

edilen Haliçte SUUUccde Mahmut Ağa ma -

halleslnde Knrnağo.ç caddesinde kMn atik 
ve cedit ıo No. ile murakkam mu. bahçe 

bir bap hanenin tamamı açık arttırmaya 

\•azolunmuştur. 29/11/93::? tarihine mllmdif 

salı gUnU sruıt 14 ten 16 ya kadar dairede 

biı1ncl açık arttırmruıı icra kılınacaktır. 

:Arttırmaya 1.§tlrak etmek lstıyenlerln mez· 
kür gayri mcnkulUn kıymeti muhammlneai
nln yüzde yedi buçuk nispetinde teminat 

akçesi vermeleri l~dır. Haklan tapu sl
cillile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla 

ve diğer al!kadarlarm ve irtifak hakkı •· 
hlplerlnln bu haklannı n bu hususta talz 
ve masarlfe dahil olan iddialarının tarUıl 

ilAndan itibaren ;)'irml gün zarfında evrakla

rile birlikte daireye mUraeaaUım IAzundır. 

Al<Bi takdirde haklan tapu slcilllle sabit ol
mıynn satış bedelinin paylaşmasından hariç 

!<alırlar. M.Utcraklm vergi Ue beledlyo .ril
sumlan vakıf icarlyesl müşteriye aittir. Da

ha :Cazla maliımat almak lstlyenler 932/ 

1304 N. ıu dosyasına mUracaatla mezkur 

si takarrllr eden ve tamamına 3352 Ura 
mahallin evsaf ve mesaha ve salrealne havi 
vaziyet ve takdiri kıymet raporu ile 31/10 

032 tarihinden 1t1b:ıren daire dh'anhanesln
dc asılı bulundunılacak olan arttırma oart
nıı.me.slnt görllp anlı;yabD cekıert UA.ıı oıu • 
nur. 

İstanbul İcra llAl;:lmllğlnclen: 

!atanbulda Tn:handa hali tıı.sflyede bu -

lunan TUrk Ticaret \'e Sanayi Bankaııı Ta.ıı

flye Heyeti namına wıaleten ve vekaleten 

Avukat Cevat ve ceıa.ı Hacı Sofu Beylerin 

konkordato lçln mUhlct verilmesi taleblle 
vulmbulan mUracaatıan üzerine icra krlı -

nan tetkikat netice inde konkordato talebi
nin nazarı itibara aırnmuma 'le icra ve l!-

lluı kanununun 286 ve 287 inci maddeleri 

mucibince borçlu Tilrk Ticaret ve Sanayi 

bankasına iki aylı!{ bir mühlet verilmesine 
ve GaJatada Bllliır Hanında tlçUncU katta 

Avukat tsmall Sıtkı Beyin komiser tayini· 
ne ve işbu rnUhleUn flAru ile beraber icra 

ve lflluı daireleri ve tapu stcll memurluk· 

lanna bildirllmeslne karar vcrllml§ olduğu 
uıın olunur. 

ı 

ka·ra'nın en büyük 

.. Kitap, :gazete ve . . .· ' 

:: Kır[~~b:.~ J!lağazası 
• . • ' r -•··~· ,. 

.. >A ·K .B A 
~ita~ ev1 ve kırtasiy~cilik 

:. ,,·. Anafartalar ca Jclt-ı ; 
· · T ci..ı .:ın : 33 77 

· · ·~. Her lisanda gazete . . 

mecmua .ve kitap 
. .- ' 

Her nevi kı_rtasiye e~yası 
ve mektep Jevazımı 

Her türlü Fotoğr:ıf 
levazımı · makinf'!er 

ve amatör işf('ri 

Etem Pertev ıtrıyatı 

Kütahya çinileri 

::=::::::::u··················r::······-:umaa·:m .. 
Telefon~-;ç;;;;;·; ........ -.. .. 

- Allo... T arabya 58976 ••••• 
Sen misin Şevket .. Bekle... Geli
yorum ... 

Ve Zehra Hanım, ıözlerini 
"yapıyor,, apor otomobiline bine
rek Tarabya 70luna tutuyor .• 

fa. 

Türkiye ziraat bank 
idare meclisinden: 

T6rkiye ziraat bankan umumi heyeti sureti adiyede o~ 1 
ci teırin ayının 30 uncu l'linüne tesadüf eden çarpmba ,.a 
Anls ara banka merkezi binasında toplanacaktır. _..:l 

MurahbH beyefendilerin zikredilen gün ve saatte ter .. 
maları rica olunur. 

MOzakerat ruznamesi aptıda yazılıdır: eııta 
1 - Tiirkiye ziraat danka anın 1931 hesap aeneai mualll 

kında idare medisi ve murakip raporlarının okunmaSJ, , 
2 - 1931 aeneai billnço, klru zarar hesaplarının tı 

icJare meclisi lza•am ibrası, 
3 - 1931 murakiplerioin licretlerinin tayini ve 1933 

2 murakipve 2 yedek murakip intihabı, ~ 

4 - Mllddetleri biten idare mecl:ai Azam yerine ha İ11 ' • 
• 

TUrkiye ziraat bankaa ı heyeti umumiye murabbaalanlllll 
berveçhi alidir: 

Adana : Nafia vekili Hilmi - meb'ua Zamir ve Ali 
Afyon : Meb'u Ali, Cemal, avukat Kemal beylet• 
Aksaray Meb'm Silreyya bey. 
Amasya : Ankara ticaret borsası reisi Salih Sabri bd• 
Ankara : Meb'us Rıfat, Şakir, sabık meb'm lbaaD 

Antalya : Meb'u Numan ve Ruih beyler. 
Artivin : Meb'as Mehmet Ali bey. 

Aydan : Meb'u Aalan, doktor Mazhar ve Fuat 
Balıkesir : Reis Klzam Pata Hazretleri. 
e ayezit : Meb'u lbaan bey. 
BiJP.cik : Meb'u Hayrettin bey. 

Bo'u 
Burdur 

: Meb'ua Emin Cemal ve Ş&lrr& beyler. 
: Meb'aa Mastafa Şeref bey. 

Bursa : Meb'u Rafet, Emin Fıkri Ye R8ftl beylet• 
Meb'ua lbrabim bey. CebeUiberek et: 

Çanakkale : Belediye re:ai Veli Namık, Ziraat odaaa 
Nazım, Eziaeden Y abya Sezai beyler. 

Çanlnn 

Çorum 
Denizli 
Diyanbekir 

Edirne 
Eliz iz 

Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 

Gaziayıntap 

Gireauo 

Gümlişhıne 
Silifke 
Isparta 
lstanbul 

iz mir 

Kan 
Kastamonu 

Kayseri 
Kırklareli 

Kırtebir 

Kocaeli 

Konya 

Kütahya 

Malatya 

Man:sa 
Maraş 

Mardin 
Mersin 
Muğla 

Mut 
Niğde 

Ordu 
Rize 
Samsun• 
S.irt 
Sinop 

: Maliye Tekili Abdllbalik bey. 
: Meb'aa lamet ve Mustafa beyler. 

: Meb'u Yasaf Ziya, Necip Ali, doktor Klzam8' 
: Meb'aa Z8lfi bey. 
: Meb'u Faik Ye Şeref beyler. 
: D:vanı muhasebat mfimeyizlerioden 

Nwi bey. 
t Meb•as Abdllıak Bey. 
: Aziz Ye Alım Beyler. 
: Meb'us Emin Bey. 

Meb'us Kılıç Ali ve Nuri Beyler. 

Meb'us Nuri B. ve Ihsan Paşa. 

: Meb'us Hasan Fehmi Bey. 
: Meb 'us Ham Emin B. 

. . 

. . 

. . . . . . . . 

. . 

. . 

. . 

. • . • 

Meb'ud Mnkerrem ve Kemal Turan Beyler. 
inhisarlar vekili Ali Rana, Meb'ua Ziyaellio, S 
Cimcoz Beyler. 
Meb'ua Mahmut Esat, Osmanzade Hamdi ve 

mil Beyler. 

Meb'us Baba Tali Bey, f 
Meb 1us Tahsin, Tekidağı meb'usu Cemi! ve 
kara meb'usu Halit Beyin 

Meb'us Retit Bey. 

Meb'us Şevket Bey. 
Meb'as L6tfi Mnfit Bey. 

Meb'ua Ali •e zürradan Morah ude 
Refit Bey. 
Meb'us Kizım Hüsuü, Tevfik Fikret 
tafa Beyler. 

KAtibi umumi meb'u• Recep, meb'us 
ve Hakkı Beyler. 
Bat•elcil ismet Paıa Hazretleri. 

Meb1
us Refik, Turgut Ye Kini Beyler 

Meb'us Milat B. 
Meb'ua Abdurrezzak B. 
Meb'uıı SlHeyman Fikri ve Hamdi Beyler 
Hüseyin Avni ve Nuri Beyler. 

Meb 'us Kılıç oğlu Hakkı B. 
Meb'us Halit H. 

: Meb'uı Recai ve Şevket Beyler. 
• . . • 

Meb'm Eaat B. 
Meb'us Emin Etem ve Aaım Beyler. 

: Siirtli Ekrem B. 
Meb1us recep Znhtü B. 

Sıvu : Meb'u• Rahmi ve Abd&lmattalp BeJler• 
Meb'oa lamail B. Şebinlrarahiaar: 

Tekirdağ : 
To!cat : 
Trabıon : 
lJrf a : 
Van : 
Yozgat : 
ZonauJdak : 

Meb'us Cemil va Faik Beyler. 
Meb'ua Mustafa ve SOreyya Beyler. 
Meb'as Danif ve tUccardan Karzade Şewkl 
Meb'u Ali Saip B. 
Meb'uı Hakkı B. 
Meb'u• Avni ve Hamdi Beyler. 
Meb'ua CeW Sahir Ye Raıap S.,ler. 

ı. 
d 

1 

t 



Yeni 

ASPİRİN Paketleri 
bulabilirsiniz. 

Cepte ta,ımak için hem daha 

kolay, hem daha temizdir. 
Bu yeni ambalaj sizi kıymeti of· 

mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

20 ve 2 tabletlik ambalAjlar içinde 
her yerde bulunur. 

1 LiRAYA 
Yüzü ile kuş tüyü yastık 

~•t•ııbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kut tnyü fabrikasın
ı' kuş tüyünün kilosu 100 kurut yüzll ile yorgan 12, şilte 
2 liradır. Kuş tfiyünden salon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 

bulunur. Ankarada sahı mağazası : Saltı Franko 

Telefon : 23027 

,.,.,, 
1 
lstanbul Limam Sahil Sıhhiye 
&ıerkezl Baştababetlnden : 

_ ~ ~ l.f.erkezimiz için inıa ettirilecek bir motör tekneıi kapalı zarf 
eb"" t. .lı~e mOnakasaya vazedilmiıtir. MUnakaaa 16 Teıriniaani 932 

~ ti?ıne müsadif Çarşamba günü saat on dörtte icra edilecektir. 
~~lıplerin ıarlnameıini almak fiıere heriÜD Galatada Kara Mus· 
• l paşa caddesinde Sahil Sıhhiye Merkezi Levazım memurlu

na müracaatlan. (5547) 

l<ARYOLA"·ı;:~~:.:ır• 121
/ 2 liraya ~~~ı. 

f'A Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 
ı""l'Uk, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelif renkj 

0~.c karyolalar hastane ameliyat odaları malzemeleri ucuz fiatla satılır. Her türlü 
Ç(jye göre sipariş dabl kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, Sellnik Bon• 

fft•r•e•I ve Yerli Mallar Pa.ı6r1nda da avni fi:ıtla satılır. 

ahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
kumaşı dairede mahfuz nllmuneaino te•fikan ıöıterilecek 

~htikalardan alınmak üzere idare mOıtabdimini için 225 ili 250 
•k11a luılık elbiıe ile aynı miktarda kaaketin imali kapah zarf 
'1a\llt1 ile münakasaya konulmuştur. 7 Teırinisani 932 tarihine 
a.ı~dif Pazartesi günü saat 14 te ihalesi icra kıhnacağmdan 
~Pleria bu baptaki tartnameyi görmek üzere Galatada Rıhtım 
~indeki Idarei Merkeziyeye müracaatları. (5493) 

~~~·ll~ul .4 üncü icra m~~u~I?- ır=n::ma ~~-~!.~ -===, 
Ilı h 111• Bır borcun temını ıçın İ Ziraat mektebinden mezun ve İ! 
:_ C\lz ve paraya çevrilmeıi j; tecrübe görmüş bir efendiye ihtiyaç fi 
~karrer b O d t 80 )' :i vardır. Galatada Perşembe pazar Aslan ii 
•ı) eş y z a e ıra 5. 1 N 5 .. t d"J · •ı 
1\ tıletind Tü k 31 1 O :! hın a uncı kat o muraeaa e ı sın. :: 
:ıll e r çe roman - - ·: <5069) •• 

tarı'L"" ü d'f . a ·-............ : .. ··----····--·······----·• tGran qıoe m ıa ı pazartesı -=: ............................................. _. 
~~ •aat ı ı buçuktan 12 bu- Istaobul yedinci icra memur-

ıra k luğundan: Bir borçtan dolayi 
~dd . adar lstanbul Ankara maheuz ve paraya çevrilmesi 
'ç.lc eıınde Sudi kütüphanesinde mukarrer muhtelif cinste altı 
t•liple~~hrma ile satılacağından adet zenit saati 30-10-932 tari-
ı.ıt~ •1n mahallinde bulunacak hine mllsadif Paz4r günll saat 

O&l\lt\lo on altıdan itibaren bahçekapuda 
do, • mUracaatları 932-1080 Celil bey hanı önlinde bilmüza-

Ya numarasiyle ilin yide açık arttırma ıuretile satı• 
lacağı ilin olunur. (5062) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

P· 4 O. O O O Liradır 
1
Y•n20 timdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiştir. 

Rırsatz Kaçırmayınız 
iştirik Ediniz ••• 

VAKiT 

·'••. - . -- -· .... - .,._ ..... ,,.~- ...... -.......:.,,,...·~ 
- . . . - -- . . - - ---

Bu çocuk 
Nicin 

' 

Sayıfa 11 

NI ahzıın duruyor ? 

Çünkü onun kumbarası yok! 
29 teşrinievvelde bir Rumbara 
hediye ederek onız da sevindiriniz 

Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşu günü, bütün dün
yanın (Tasarruf günü) dür. Küçük, büyük, kadın, er

kek herkes o gün para biriktirmeğe ba,Iar. 

Bu hafta içinde iş bankasından alacağınız 
Kumbaraya para atmıya baelayınız 

Gelecek sene bu tarihte bir çok P3:ranız olur 

Istanbul dördüncü icra me· 
murluğundan: T emamına Uç bin 

otuz sekiz lira kıymet taktir edi
len lstanbulda Zincirli kuyuda 
Aftalzade mahallesinin Nııancı 

caddesinde yeni 9 numaralı 1519 
züra terbiinde arsa ve derununa 
cari üç çuvaldız mai lezizi havi 

tattan yapılmış iki maa tavan 
bir odalı gayri menkulün tema· 
mı ve yine temamana altı yüz on 
altı buçuk lira kıymet taktir edi· 
len ayni semtte Zincirli kuyuda 
atik Ali paşa mahallesinin eıki 
Mehmet ağa yeni Arif efendi 

sokağında yeni 8 numaralı 411 
züralı arsanın temamı açık artır
maya vazedilmiş olup 27 teşrini 
evvel 932 tarihinde ıartnameleri 
divanhaneye talik edilerek 16 
teıriniaani 932 tarihine mUsadif 
caııamba günü saat 14 den 16 
ya kadar lstanbul dördüncü icra 
dairesinde açık artırma suretiyle 
satılacaktır. Arhrmalar ikincidir 

birinci artırmalarında derununda 
suyu bulunan 9 numaralı gayri 
menkul birinci artırmada altı yüz 
lirnya ve 8 numaralı gayri men· 
kul llç yüz liraya talip çıkmış 
olup bu kerre en çok artıranla
rın üzerinde bırakılacaktır. Ar
tırmalara iştirak için yüzde yedi 
teminat akçesi alınır, mUterakim 

vergi, belediye vakıf icaresi müş· 
teriye aittir. 929 tarihli icra ka
nununun 119 uncu maddesine 
tevfikan baklan tapu sicilleriyle 
sabit olmiyan ipotekli alacaldılar 
ile diğer alikadaranan ve irtifak 

hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususiyle faiz ve maaarife 
dair olan iddialarını ilin tarihin
den itibaren 20 gün içinde ev
rakı müsbiteleriyle bildirmeleri 

lazımdır. Akıi halde hakları tapu 
sicilleriyle sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Alikadarların işbu mad· 
deyi kanuniye ahkimına iÖre 
tevfiki hareket etmeleri ve daha 

fazla malumat almak isteyenlerin 
932· 640 dosya numaraaiyle me· 
muriyetimize mliracaatlara ilin 

olunur. (5065) 

1 Jş 1 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Geçen Yıllarda olduğu gibi bu yıl da Millet dersaneleri 932 

seneıi 2 inci Teşrinin 1 inci gününden itibaren aşağıda gösteri
len mekteplerde açılacaktır. 

Kayıt ve kabule başlanmıştır. Hemen mektep idarelerine 
müracaat edilmesi; 

Eminönü kazası: 
Cağaloğlu (1), Kadırga (3), Beyazıt (5), Süleymaniye (7), Sir· 

kea (48). 
Fatih kazaıı: 
Uokapanı, Filyokuşu (12), Küçükmustafapaşa (14), Çarşamba, 

Fethiye (16), Karagümrük (27), Kocamustafapaıa (28), Çapa (30), · 
Rami (33•, Eyüp (37), Samatya (43 1

, Aksaray (45), MevlAnekapı 
(51), Horhor (56), Kazlıçeıme (58). 

Beyoğlu kazası : 
Halıcıoğlu (1), Kasımpaşa (5), Kasımpaşa (9), Şişhaneyokuıu· 

(11), Fındıklı (13), Feriköy (17), Tophane Kadiri yokuşu (31). 
Betiktaf kazası : 

Ortababçe (18), Çırağan caddesi (19), Ortaköy (23), Kuru 
çeıme (25). 

Sarıyer kazası : 

Sarıyer (14), Rumelihisarı (27), Uluköy (28) Büyllkdere (30), 
lstinye (40). , 

Kadıköy ·kazası : 
Erenköy (4), Göztepe (5), Kızıltoprak (6), Gazhane (9), Ta· 

limhane gazi (35). 
Üsküdar kazaıı: 
Toptaşı (15), lhsaniye (19), Atlamataşı (22), Tenbelhact Meh· 

met (23), Beylerbeyi (2i ), Çengelköy (28), Bulgurlu (44), Tabağ• 
lar ( 46), ve Selimıız Ermeni mektebi. 

Beykoz kazası: 
Anadolu hisara (34), Beykoz ( 40). 

~• Tilrk Maarif Cemiyeti Menfaatine 

Büyük eşya piyangosu 
ikramiye miktarı: 9000 Lira 

Keşide tarihi 12 ikinci Teşrin 932 Biletin fiatı BiR liradır. 

Biletleri bayilerden ve Tayyare piyangosu gişelerinden 

arayınız. Memurlar bu'undu:darı daire ve Şirketlerde:.:Jne 
tedarik edebilir, lstanbul;ja tevzi mahalli: (5653) 

, ... _ Cağaloğıunda Halkevinde Türk r,· aaı if Gem·yet:dir. 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
Topkapıda Beyazıt ağa mahallesinin Aksaray caddesinde atik 

ve cedit 21 No. lı dükkanın hazineye ait mülkün nısıf hissesinin 
yetmiş iki ıehim itibarile 17 sehimi bil müzayede satılacaktır. 
Müzayede müddeti 19 birinci teşrin 932 tarihinden 12 - ikinci 
teşrin -932 tarihine kadar yirmi beş gündür. 

Taliplerin 12 ikinci teşrin 932 tarihine müsadif cumartesi saat 
onda Fatih malmOdOrlllğünde satış komisyonuna müracaatları.(5519) 
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br.vecyanın Halis orina Balik ağının Baş Mahsulü 

Doktorlarımız 
Doktor - O~eratör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kııdnı hastalıktan mUtehassıSl 

Muayene: 10-12 Ortaköy, Şl!a yurdu 
1~18 Beyoğlu, Istikl!l caddesi No. 193 

(Opera sineması karşısı) 
Tel. 4,2221 - 4,1960 

Doktor 
Aris ti dl 

Muayenehanesi: 
\EminönO.: EmlnönU han 3 Uncu kat No.8 

Dok tor 

A. Ku tlel 
Cilt ve zUhrcvt hastaWdar tedavihanest 

Karaköy Wrekçi fırmı sırrumıda 34. 

Diş doktoru 

Arşak Sürenyan 
Beyoğlu lstlklAl caddesi numara 303 
~ apartunanı. Müracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Cilt ve zUhrevt hastalıklar mütehassısı 

Doktor 

Bahaettin Şevki 
Babıall caddesi Meserret oteli ka.rşısmda 

Avni Bey apartnnanı 125 Sabahtan 
Akşama kadar 

Doktor 
Em i n Şükrü 
Dahili bastnlıklar müteha.!ımsı 

lstanbul Sultanmahmut türbesi, Babı· 
Ali caddesi, No. 10. Telefon muayeneha· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 
"Her gUn öğleden sonra saat H-18,. 

Oroloft • Doktor 

Feyzi 
Böbrek, mesane. idrar yolu hastailkları 

mUtebassım 

Beyoğlu, tstıklAl caddesi Elhamra 
apartmıan No. 3 Her gün öğleden sonra. 

Tel. Beyoğlu 2835 

Urolol • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hastalık.lan mOteha.ssısı 

Muayenehane: TQrbe, Mahmudiye cad· 
desi. No. 10. Telefon 22622 

Do k tor 

Fuat Fehim 
Cumartesi - Pazartcst - Çar§amba ve 
Per§embe gUrllerl öğleden sonra hnsta
lıı.rmı kabul eder. Çağaloğlu, Zekl Bey 

(Sıhhi apartIIDan) No 5. Tel. 20164 

Doktor 
Feyzi Ahmet 

Cilt, zührevi ve tenasUl hastalıkları 
mütehassısı 

BabrAll caddesi, köşo başı Feyzi Bey 
ban numara: 43. Sabahtan ak§ama ka

dar hasta kabul olunur. 

Doktor 

Hasan Basri 
Edirnekapr, Aeıçeşme sokak No. (9) 

l\luayene: (Her gün saat 15-18 e kaılar 

\. 

Uroıoa ~Doktor 
Hakkı Rüştü 

ldrar ve Tena.suı yollan birinci ınnrı 
mütehassısı "P ARİS,. den Dlplome 

İstlklAl Caddesi Yıldız apartıman 
No. 322 

Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahpa.şa hastahanesi idrar yollan 

mUtehassısı operatör 

Muayenehane: Cağaloğlu eczahanesine 
bitişik. No. 30. Telefon 21614. "Saat 

15 - 18 hasta kabul olunur ... 

Dok lor 

Kapi k yan 
Muayenehanesi: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 26 

Telefon: 2 1077 İstanbul 

Opera tör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yolları ha"ltalıklrın mUtetu\88181 
Eminönü (Sabık Karakaş) hanına 

nakletmiştir. Cumadan maada her gün 
hastalarını kabul ve tedavi eder. 

Diş tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parts darülfünunundan mezun 

Çağaloğlu Halk Fırkası karşısında Sıhbt 
apartunan No. (7) 

Doktor - Operatör 

Nuri Mahmut 
Doğum ve kadın hastalıkları mUtehassuıı 
l\l~kada: Sil!hane caddesi Berna a
rartımanı, No. 1 . Telefon 4.3562 (4934) 

Doktor 

Osman Serafeddin 
Muayenehane: Cağaloğlu, Nuruosmaniye 

caddesi No. (10.) Telefon 2081)3 

Doktor 

Reşat H UseyJn 
Kulak, boğaz ve burun hastalıkları tnU· 
teha.ssıaı. Muayenehane: Ttirbe Mahmu

diye caddesi, No. 1 0. Telefon: 22622 

Dl• Tabibi 

P. Şamlıyan 
Beyoğlu, lsUklM caddcst No. ( 21J) 

(MulenruJ yanında 
Muayene saati : 9 - 12 ve 14 - 21 

Doktor 

Robert Behar 
Doğum, Kadm hastalık.lan mütehassısı 

Beyoğlu, Altıncı Daire Saadet aparlı· 

manı 4 Telefon: 42~26 

Dlti Tabibi 

Y ervaot Arşak 
Beyoğlu, Ağacamf, lstlklO.l caddesi Ma

rlnopulo apartrmanı No. ( 98 ) 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Adapazarı • Arifiye yolunda yapıl acak 4386 lira bedeli keşifli 
tamirat teşrinisaninin 2 i rıci çarşamba günü saat on beşte İhale 
edilmek üzere alenen münakasaya k onulmuştur. Talip olanların 
mezkur tar ihte yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminat 
mektubu veya banka makbuzu ile vilayet daimi encümenine ve 
şartnamesini görmek istiyenlerin encümen kale!Dine müracaatlara. 

(5603) 

' Tasfiye Dolayısile 

Akıllara hayret veren 
UCUZLUK SERGiSiNE 

KOŞUNUZ 
S u ltan hamamında 

MAGAZASINDA AÇILDI 

Cilnbilş 

DUnyanın en 
gUzel ve en 

pratik sazıd1r. 

FABRIKASl 
İstanbul Beyazıt 

No. 39 • 41 

Istanbul dördüncü icra memur· 
luğundan: Tamamına 420,000 
lira kıymet takdir edilen Beyoğ
lunda Hüseyin ağa mahallesinin 
eski ve yeni caddei kebir ve 
Tiyatro sokaklarında eıki 190-1 
ili 16-20-21-1 ili 6-17-18-19-25-
22-1 ili 6-23-24 ve yeni 170, 
172, 17 4 -4 - 6-8-19 numaralarla 
murakkam senetden 2306 zıralı 
sırf mülk kayden maa oda de
kakin ve mağazalar1 ve halen 
Beyoğlunda istiklal caddesinde 
T okatliyan oteli ittisalinde köşe 
başında ve diğer tarafı Balık 
pazarına müntehi Tiyatro sokağı 
denilen sokak üzerinde gerek 
Caddei kebirde ve gerek Tiyat· 
ro sokağı ile pasaj dahilinde 
üzerinde odaları mevcut 25 bap 
mağaza ve dekakin ve bunlaruı 
fevkinde 3 katta pasaj dahilinde 
2 ve Tiyatro sokağile girilen 3 
metbalden çıkılan elektrik ile 
su tesisatı mevcut 18 apartmanı 
müştemil Site dö pera, namı di
ğer Hiristaki hanı ve pasajı 
denmekle maruf han ve pasajm 
10 hisse itibarile Aliye Hanımın 
mutasarrıf olduğu bir hissesi 
mumaileybanın Mösyö Konrad 
Vogele olan borcundan dolayı 
açık artbrmaya vaz edilmiş olup 
30 Teşrinievvel 932 tarihinde 
şartnamesi divanhaneye talik e· 
dilerek 19 Teşrinisani 932 tari· 
bine müaadif Cumartesi günil 
saat 14 den 16 ya kaôar Istan· 
bul 4 üncü icra dairesinde açık 
arttırma suretile satılacaktır. 

işbu gayri menkul hissesi 
ikinci arttırmada 38,400 lira be
delle Halide Hamm uhtesinde 
bırakılmış isede ihbara rağmen 
arttırma bedelini teslim etmedi
ğinden üstünde bırakılma kararı 
bozularak 124 üncü maddeye 
tevfikan tekrar ikinci arttırmaya 
vaz edilmiştir. 929 tarihli icra 
kanunuoun 119 uncu maddesine 
tevfikan hakları tapu sicillerile 
sabit olmayan ipotekli alacaklı
lar ile irtifak hakkı sahiplerinin 
ve diğer allkadaranın işbu bak-
larmı ve hususile faiz ve mas· 
rafa dair iddialarmı ilin tarihin· 
binden itibaren 20 giin içind ~ 
vesaiki müsbitlerile memuriye· 
timize müracaatla kayit ettirme-
leri lazımdır. Aksi halde haklan 
tapu sicillerile sabit olmayanlar 
sabş bedelinin paylaştırmas1ndan 
hariç kalırlar. Alakadarlarm işbu 
maddei kanuniye abkamma göre 
tevfiki hareket eylemeleri ve 
talipieri yevm ve vakti mezkür
da lstanbul 4 üncü icra dairesin
de hazır bulunmaları ve fazla 
mulümat isteyenlerin 930 • 579 
dosya numarasile memuriyetimi· 
ze müracaat etmeleri ilin olu· 
nur. (5070) 

1•--• Dr. Ihsan Sami --•ıl 
6ksilrllk şurubu 

Öksürük ve nefes darlığı boğmaca 
ve kızamık öksürükleri için pek te· 
5İrli i!Açur. Her eczanede ve t'cza 

depolannda bulunur. 

Kira mukabilinde 
borç para 

Senevi kirası (1000) liradan aşağı ol· 
mamak \'e şerem mahallerde ol mıı.k şartile 
em!Aki olupta kir~sını karşılık göstererek 
(ehven faizle! borç para almak istiyen
lerin Galatada Mehmet Ali paşa hanında 
(41) numaralı yazıhanenin tcvessutunı 

müracaat eylımeleri (4850) 

29 Birinci Teşri• 
Beynelmilel tasar"' 

ruf günüdür 
Bu halta bütün medeni memle' 
ketlerde tasar ruf hesapları arta 
Türkiyenin bu savaşta geri kalına' 
masını istiyorsan, sen de kendine .. 

Ziraat B 
b r tasarr ı 
besa ı 

Eğer bir tasarruf hesabı 
• 1 

varsa, ona 
para yatır. 

bir miktar dalı 

Damlaya damlaya göl olur. 
Ak akça, kara gün içindi!· 
Atalarımızın bu güzel sÖZ' 

lerine layık vatandaşlar oldu' 
ğumuzu gösterelim. ··--................................. -.. ·-·--···-···-·------TI 

İ Turkive Ziraat Bankası 
=·-·······································································-··-

EEY Sirkeci adresi 15 kuruş· 
luk posta pulunu havi mektupla 
sorulacak her iş için malumat 
toplar ve verir. 14944) 

it veriyoruz 
EMLAK ve EMANET YURDU 

Marangoz, dülger, duvarcı, 
betoncu, sıvacı ve rencberlere 
it bulur Sirkecide paket Postane· 
si karşısmda Mizanoğl han N.o 5 

(4882) 
lstanbul YedfJıcl t cra Memu~lufnndan: 

Satılmasına karar ve ilen lstanbul<.lıı Ko

hen hanında borçlu Eftım Meryas efendiye 
\ 

att muhtelif hane eşyası soba, gardırop bü-

ro ve yazıhane ve saire tcşrlnlsanlnin birinci 

salı gUnU saıı.t onda Kohcn hanında birinci 

katta satılacağından mahalli mezkurda ha

zır bulunacak memuruna mUracaat olunma

sı na.n olunur . 

lltanbul l k lnel i cra Memurluğundan : 

Bir alacağın temini zımnında malıçuz ve 

paraya çevrilmesi mukarrer otan mUceddet 

Sahibinin Sesi markalı gramofon makine -

lerl ve buna mUtealllk emval ve eşya s _T . 

Sani 1932 tarihine mUsadlf salı gUnü saat 

11 - 12 de Beşikt.Q§ta tramvay caddesin

de 18 No. lu mağazada açık arttırma sure

Ule satılacağından talip olanların mezkur 

gUn ve saatte mahallinde hazır bulunacak 

memuruna m UracaaUan ııar. olunur. 

VAK 1 T 
GUnedellk, Siyasi Gazete ~ 

Ista.nbul An.kara Caddesi, VAKiT 1"'-

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 2'379 
İdare telefonu : 2"370 

Telgraf adresi: İstanbul - vAl'I' 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 
Ttirklye Ecnebi -Sen elit 1400 Kr . 2700 JU• 

6 aylık 750 .. 1450 ,, 
3 aylık 400 .. 800 ,, 
1 ayhk 150 

" 
300 ,, 

llAn Ucretf eri : 
nesmt UAnların bir satın 10 Kurdf 
Ticari tıantarm bir 88.lırı :ı.2.~ ' 
Tlcart UA.nlann bir aanUmt ~ ' 

KUçUk ilAnlar: 
Bir defası 30 lkJ defası 50 Oç def"" 

dört defıısı 75 ve on defası 100 kU ~ 
Uç aylık ua.n verenlerin bir defası Ol 

nendir. Dört satın geçen UAnlarıD 
satırlan tıeş kuruştan besap edilir. 

•:AKIT M.".. TBAASI - IST .ANlJt!lı 
SAH1B1: MEHMET A.SDıf I 

Umum! Ne,rlyat MUdUrU: i'1KRJC1' 


