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Türkiye ile Bulga
ristan arastndaılti 
yegane mesele 

-1-

Geçenlerde Bulgar b&§vekili 
Ve hariciye nazırı Mutanof cenap· 
ları Sobranyada bir nutuk verdi. 
Bu nutukta Türkiye ile Bulgaris· 
tan arasındaki dostluk münaseba· 
hnın memnuniyeti mucip bir saf· . 
hada olduğundan bahsetmekle 
beraber yegane denilecek bir :me
sele bulunduğunu da ıöyliyerek 
!&yanı dikkat olan şu beyanatta 
bulundu: 

" · B 1 . - Ankarayı ziyaretimı u ga-
rıstanda bizim aleyhimize bir ıi
li.h olarak kullanmak iıtiyenler 
oldu, l!ana diyorlar ki: Siz Anka
r~Ya. &ittiniz, orada kahve içtiniz, 
~ıliv Yediniz, geri geldiniz. Fakat 
1tler gene eski halindedir. Meb'us 
efendiler 1925 ıenesinde Türkiye 
ile aram;zda Trakyadaki tebea· 
'-'•ıın ve yeni arazideki Türk te· ı 
~laının emlakine ait bir protokol ı 
'bir de muahede aktedildi. B\1 
~tokol iltibaıa mahal bırakaw 
~ktaları ihtiva ediyor ki bunlat 
t.ıhih edilmedi. Bu muka~e ak
ttdilince Edirne havalisindeki Bu~ 
tarlara ait emlak yüz evli Korf alı 
lcöyü müstesna olarak Tü* lrilkii
ikıeti tarafındanJ..-1 edildi. Hal
ı,uki d'ii.u ~raftan yeni arazideki 
Tihtcler buradaki emliklerine ta· 
latıı.if etmektedir.,, 

ı Mıı.sanof cenaplarının ..bu 
er· · •nı ok\lyaDlar 1925 protokolu· 
llun tatbikatında bir ibare iltiha· 
'•ndan istifade ederek hakıızlık 
~İğini zannedebilirler. Onun için 
"'- mukavele meselesini eıaslı ıu· 
t~te tetkik ettik. 1925 mukavele· 
•İtıin tatbikatında Türkiye tarafın 
d~ıı harhangi bir §ekilde dürüst 
''Yrlamıyacak bir tarzda hareket 
~dilrni, olup olmadığını öğren""Ak 
lıtedik. 

8u tetkikat neticesinde vardığı
~ıı kanaat şudur ki Bulaar doıt· 

Çarşamba, 7 - Kanunuevvel <12 ıncı ay) 

Nısır notasına cevap hazırlandı 
.__.••••••••••••.--....n11ı•••ııı•ıııııı•.1•t•••••••••••••••••••••••• .. ••••••ınııı .. 111ııııını .. •• .. 

Mısırla aramızda hiç 
bir mesele 
kalmamıştır 

IWeseleyiçıkaranlar 
Mısır. n muhalif 
gazeteleri idi •• 

ıöylenmittır. 
Mesele grpun yarınki toplam· 

tında konuıulacaktır. Hükumet 
grupta meseleyi ve hattı hareketi· 
ni izah edecektir. Umumi kanaat 
§udur: 

Mı•ır Kralı Fuat Hz. 

Mııır hükumetinin maksadı 

mutlaka bir mesele çıkarmak de· 
ğilse yahut mesele çıkarmak iste· 
yenlerin tahriklerine kapılmış bu· 
lunmıyorsa samimi dostluğumu • 
zun tekrar ifadesine vesile veren 
bu hadisenin kapanılmı§ olması 
lazım gelir. Her halde henüz in· 

Ankara, 6 ( gece telefonla) - kişaf safhasında gördüğümüz me· 
Mevsuk istihabratıma göre Mısı • sele yarınki grup toplanışından 
rın notaama bu saate kadar ce - sonra efkar ı umumiyede vuzuh 
vap gönderilmemittir. peyda edecektir. 

Hazırlanan cevapta ziyafetten Türkiye noktai nazarından me-
sonra sefire fesini çıkarabileceği · selede Mısır için haysiyet mesele· 
ifadesi Mısır için bir suretle si olacak hiç bir §ey yoktur. Mısır 
haysiyet meselesi olmıyacağı tek· ıefir Abdülmelik Hamza Bey de 
rarlanmış, ne tarziye ve ne de İs· Cümhuriyet bayramından sonra 

it bir ıniiia:haza m~vzu Haı-iciye M ilimisi %tyareı ettiği 
mahal olmıyacağı (Devamı 9 uncu sayıfada) 
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Dünyanın en mü
him maçı 

A vusturya-Jngiltere 
,bugün karşılaşacal: 

irtişa meselesi 

Muhtelit encllmenin mazba· 
tası yakında 

umumi heyete verlleçek 

Ankara, 6 (Telefo~la) - irtifa 
meselesinin Trabzon meb'usu Ha· 

san Beye ait olan kısmı hakkın

daki muhtelit encümenin mazba
tası beyaz edilmektedir. Yakında 

tabedilerek umumi heyete verile· 
cektir. 

C. H. F. Grupunda 
Ankara, 6 (A.A.) - C. H. fır .. 

saat 2 de Tekirdağ meb'usu Ce • 

'°lbıız 1925 mukavelesinde çok 
~lı§ bir.vaziyet almıt bulun~ak· 
\ ır. lhtımalki bu yanlıt vazı~e~ 
\.. ~uıanof gibi hüsnüniyet sah1bı 
)';ıtar ricalinin doğrudan doğru· 
~i~" meselenin teferrüatını tel· 
ç~ edememiş, ikinci, belki de Ü· 

) tij derecede bazı memurların, 
~t~ut bu itlerde bizzat alakadar 
~ 'tıların fikir ve arzularını benim
"' '-'ek mecburiyetinde kalmıı ol· 
l\ '1-.rından ileri gelmektedi: O- 1 \ti\ • • 

kası grupu bugün öğleden sonra 
mil Beyin riyasetinde toplanarak 

dahiliye işleri hakkında söz alan 
hatipleri geç vakte kadar dinlemit 

ve yaryın saat 12 de dahiliye işle
ri müzakeresine devam edilmek ii 

~ilt. lçın bize bu kancaA~ı veren ıtet· , '\' 
ı, lı bir iki makale ile bu ıütun· I 
r;~ hülaıa edeceğiz. ' 

t, ılhakika Türkiye ile Bulgariı· I 
~ araaında 1925 senesinde bir 'vusturyahlartn me,hur ~ut 
kıa luk ınuahedeıi aktedilmittir. kreh Schal 
'-'er~ahedeye bir de protokol 
"'- Uttur. Bu protokolun (C) fık
"ı~ ''.~atnabul ıehri müıteına ol· 
~ uzere 'Fürkiye C-ümhuriyeti· 
~~~Pa kıt?uındaki araziıi 
'JA:.3 talnden olup 18 Tetrinievvel 
"'wt-c. t ·1ı. 
'- 8 arı •~den 1925 tarihine ka· 
..__ 1 'Ulaarıstana hicret eden Bul· ....--.. ... 
}' .~it. ole.n gayri menkul em· 
~ "·~eye ve Balkan harbiG::'P Oıınanlı imparator· 

•~ılan arazi ahalii as· 
~ ..._ ~ . .~ aene 1925 ıeneıi
~r ~iyeye hicret eden 

Mehmet A.ım 
.fiııWt '-Glııt llCi IHl#Jlfada) 

Aylardan beri dünyanın her 
tar;:ofında dedi kodusu yapılan 
Avusturya-lngiliz milli fotbul 
maçı bu gün Londrada yapıla

~ak bu fevkalade maça dair 
Londrada ve Viyanadaki heye· 
canı bütün Avrupa sporcularının 
hükümlerini bu gün spor sayı
famızda bulacaksınız. 

Resmimi? Avusturya muha· 
cimlerimlerinden Scbal'in bir şut 
çekişini gösteriyor. lngiliz münek
kitlerince lngilizlere sayı yapmı
ya muvaffak olması ümit edilen 
iki Avusturya muhaciminden bi
riai bu 2ençtir. 

zere celseye nihayet verilmiştir • 

Mektep kitaplarının 
fiatı işi 

Ankara, 6 (Telefonla) - Mek· 

tep kitaplarının fiatlarını teshil 

için komisyon mesaisine batla-
l!Ufbr. 

Bulgaristan ın 
Ankara sefiri 

Sofya, 6 (Hususi muhabirimiz· 

den) - Hariciye nezareti siyaıi 

şube müdürlüğüne getirilen Bul -

gariıtan Ankara sefiri M. Pavlo· 

fun yerine M. lvan Popofun tayin 

edileceii kuvvetle muhtemeldir • 

Sayısı 5 Kuruş 

Ölenlerle doğanların arasında ................................................................. 

Osmanlı devleti ölürken 

Yı/Jı.: 6ara!Jlnln k,aprsı 

/i(incl AptıJlhamlT Muharriri : Celil Nuri 
Yakın mazinin hayatı, tarihi ••• Likin bildiğiniz 
tarzda değil ! Büyükler, küçükler nasıl yaşıyor
lardı, na•ıl düşünüyorlardı, nasıl duyuyorlardı, 

nasıl anlıyorlardı ? 

I:l.er ıuakale bir rontan zmnuu ..• 
}Jer nıakale yeni bir keşif ... 

Önümf!.zdrki P1Jzartesi başlıyac1Jk o!Dn bu 
fCl'kt1.IAde eserin mak1Jlelerinden 

bir kaçının başlığı 
Eskiden nişan, rütbe nasıl verilirdi ? " Hususi rezalet
ler,, - Evkaf nazırı Osmanlı sefiri kebiri Turhan Pa-
şanın hikayesidir - Çatal ve bıçağm tarihi - Sokak 
arzuhalciliğinden, sokak daktiloluğuna-Mütareke zen· 
gini biJe kalmadı. Cim karnında bir nokta. Rüşvet da-

rülfünunu - Savulun, Reşat Ef. geçiyor •. Seksen 
cariye kuvvetinde yalılar ••. -' 

Atinada amele baş kaldırdı, kıyam 
devam ediyor. Komünistlerin bu 

işte parmağı olduğu anlaşıldı 

Atinada amele ve •skerin nUma.yişlerl 
Atina, 6 (Hususi) - Dün za· ler, grevcileri kızdırmış ve onla-

bıta ile grevciler arasında vahim rı, tramvayları otobüsleri işleten 
arbedeler olmuştur. amele ile mufabassıs kara ve 

Hükumetin münakalatı ve sey- deniz askerlerine m~temadiyen 
riseferi temin için aldığı tedbir· (Alt taraf' 2 ncı sayıfada) 

- Nesil, bari şoförlUkten bir şey kazanabiliyor musun ? 
Ne gezer, bereket versin bir eczacı ile ortağım d• 

rere aerdiklerimi hemen oraya taşıyorum ... 



7 Klnunuevvel~ 

Fiirkiye ile Bulga
ristan arasındaki 

yegane mesele 
~SON HABERLER Atinada amele 

baş kaldırdı 

( S.9m•kalemlzden dev•m) 
Türklerin gayri menkullerinin Bul
gariıtana kalmaıını,, kabul etmek
tedİJ'. BUTada (ıime) itareti ara- K 

Kahve ithalinin -bir 
elden yapılması 

sına aldığımız . satırlar aynen (C) ararın tatbikine başlanmış Ve Jzmİr 
fıkraıından naklolunmuttur. ,, 

Bundan batk• bir de co> fık- tuccarlariyle iti laf hasıl olmuştur 
raaı vardır ki hu da (C) fıkrası-

nın hükmü haricinde kalan aayri 
menkul emvalin metru aahipleri· 
nin taaarrufları altında kalması e· 
taıını ihtiva etmektedir. Bu (0) 
fıkraaınm eıaslı bir noktası do. 
mukavelede fU ıuretle yazılmıttır: 

"Bulıariıtanda kiin ve Türkiye 
tebeaıına ait, yahut Türkiyede ki· 
in ve Bulaariıtan tebeaıına ait o
lup ta maddei aabıkanın aahai tnt
biki haricinde kalan her nevi em
vali ı•yri menkule, halen mesı-u 
sahiplerinin tahtı taaarrufları.;da 
değil&e, bunlar, hukukan makam
larına kaim olanlara, yıı.hut ve
killerine iade edilecektir.,, 

İ~te 1925 protokolunun tatbi
katında Türkiye ile Bulgariıtan a
rasında ihtilafı mucip olan !CY 
ha,lıca bu iki fıkradaki iki kelime· 
nin manasını her iki tarafın baıka 
haıka anlamalarıdır. Bu iki keli
meden biri mukavelenin (C) fık
raınnda geçen (muhaceret), diğe
ri de (O) fıkra~ındn kullanılan 
(&.ulıraiatan) tabirleridir. 

ANKARA, 6 (Telefonla) -
1ktıaat vekaleti kahve ithalinin bir 
elden yapıLmaıı kararının tatbikı
na başlamıt bulunmaktadır. 

10 kinunuıani 933 tarihine ka
dar 25 bin dolarlık bir teklif ya
pılmıştır. Bu icabında yüz bin do· 
lara da çıkarılacaktır. 

İzmir ıümrüğünde bulunan te
ker, kahve ve çayın takas muka
bilinde ithaline müsaade edilmesi 

için lzmir tüccarları ile vekalet 
arasında itilaf ha11l olmut ve key 
fiyet lzmir gümrüğüne bildirilmİ§· 
tir. Bunlara mukabil İzmirden 
palamut, tiftik, halı, zeytinyağı ve 
1930 ıeneıi ile daha evvelki sene-
ler mahıulünden tütün, incir ve ii
zü.m ihraç edilecektir. 

Mersin tüccarlarile de bu şe
kilde bir anlaş.ma yapılma üzere
dir. 

lstanbul çaycılarının temasları 
Anl<ara, 6 (Telefonla) - Bu

radD. bulunan İstanbul çaycılar 
heyeti lktrnat Vekaletile temaaa 
devam etmektedirler. Heyet aza· 
ımm ihin:i tesb!t edilen formül· 
leri arkadal!lnrıne. bildirmek üze· 

Adana paınuklarının 
lzmiri ithali 

İzmir, 6 (Husuı:i) - Adana pa• 
muklarının İzmire ithaline Ziraat 
Vekaleti müıaade etmittir. Teb -
hir teıisatı yapılmak farttır. 

re lstanbula hareket etmitlerdir. 
Çaycıların bir !İrket halinde 

ithalatla uğratmaları eıaıı veka
letçe kabul edilmittir. Bu şirkete 
yapacakları çay ithalatına muka
bil takas ınüaaadeıi verilecektir. 

lzmlrde Yunanlı 
emU\klnin tesbitl 
Izmir, 6 (Husuıi) - Gayri mü

badillere ait mekturn Yunanlı em· 
lakinin tesbiti için maliyece bir 
heyet te~kil edildi. 

lzmirde nafia ı daJ ( /JalJ tarafı ı ın<.'i ıcıgı 0 

İşleri tecavüzlerde bulunmıya sevk ::-
İzmir, 6 (Hususi) - Vilayetin }emiştir. Zabıta tccavUıe. uleri 

mühim nafia işlerini haıarmak i

çin Emlak Bankasından 300 bin 
• 

liralık istikraz meselesi halledil· 
nıiştir. 

istifa şayiası hakkın
da Maarif 

vekilimiz ne diyor•/ 
Ankara, 6 (A.A) - Maarif 

Vekli Re§İt Galip Beyefendi ba

zı 1ıtanbul gazetelerinde çıkan 

iıtif aıı 9ayiaları hakkında muha-

yanlan müdafaa ve seyrıse de _ 
idame etmek için s1k ıık nıUk İ; 
helede bulunmaya mecbur 8 

mııtır. Grevciler, hükOmet •:er: 
hinde de nümayişlerde bu un 
muşlardır. t 

Grevcilerle beraber ha~ekek 
eden komünist talebede bırço 
arbedelere ve hadiıelere sebe
biyet verm·ş'erdir ve kaoıJD• 
muti o!an arkadaşlarına tecı
vUıde bulunmu1Jardır. 

Zabıta komllnist talebeyi def" 
dest etmek için mUdahe!ede bu; 
lunmuş ve bunları yakalıyır• _ 
adliyeye teslim eylcmi•tir. tlll rimizin suallerine cevaben demit· " b 

tir ki: kfımet asayiş ve intizamı ~u •; 

O kadar çok ve uzun çalı~ı
ya muhtaç itlerim var ki böyle a

sılsız 9ayialarla me§iul olmak i · 
çin ayıracak vaktim yok. 

faza için fevkal~de tedbırJcr 
baş vurmuş, ordudan ve don•,,.. 
madan takviye kuvvetleri allll~ 
tır. Sokaklardı, siingUIU de') 
yeler dolaşıyor. Hükumet anc• 
ak,aaıa doğru asayişi güçlükl• 
iade edebilmiştir. t 

G revcilerle beraber harek• 
ellikleri için dün tevkif edilfl 

Ankara, 6 (Telefonla) - Zira- bazı memurlar, protesto makf 
at Vekaleti buğday ambar veailo- mında açlık grevi ilan eylc11>1r 
larının hang mıntakalarda yapıl· lerdir. Tramvay fırın amele•~ 

den başka, şimendif cr amelv 
ması etraf mda tetkikata başla- de greve ilinı tehditte bulu O~ 

Buğday ambar ve 
siloları 

mı§tır. yorlır. Hükfımet poıtı, ıeıgr" 
ve telefon memurlarının gr• 
takdirinde mubaberatın inkıtl Sehadetname tllccar

lerı mahktlm oldular ujramaması için muhabere all 
yına seferber haline koynıalt 

İzmir, 6 (Huıusi) - Sahte Mil· daha bazı tedbirler almıştır. 
let mektebi şahadetnameıi satan Hül ümet mcnabiinden ııı-' 

Karşıyakaya su Şaban ve kebapçı H11San ağır ce
Vekalet mümeyyizi Kemal Be- zada birer sene ikişer aya mah • 

yi aza intihap ctmittir. Gayri mü· kum oldular. 

haberlere göre, bu ırev)erl' 
müşevvik ve mllrettiplcri kolllt 
niıtlerdir. Bunlar, Noel yortult 
rmda komünist ihtilili ilin ~ 

Balkan harbini müteakıp yeni 
Bulgariıtandan Türkiyeye hicret 
e~en Türkler vardır. Bunlar Tür· 
kiyeye geldikten ıonra burada kal· 
mı!lar, yerle!miıler, Tiirk vatan· 
daıı olmuılardır. (1925) mukave· 
lesinin (C) fıkrası mucibince bun· 
ların Bulaariatanda bıraktıkları 
emlak Bulgariıtana kalıyor. Bun
da hiç ihtilaf yoktur. Fakat Bul· 
g~rlar bununla iktifa etmek iate· 
miyorlar. (Muhacir) kelimesinin 
m:ınaaını harp harekatından kor-

lzmir, 6 (Hususi) - Karfıya· 
kaya Yamanlar dağından aetiri • 
lccek suyun projesini Sıhhiye Ve
kaleti taııdik etmittir. 

badiller cemiyeti aza11 gelince fa· 
aliyete iCÇlec.ektr. Zt t k 111 h t mek istiyorlardı. t1 

raa Ve . ra 8 SIZ Fakat amelenin grev ilin ~• 
lzmlrde yeni pazarlar Ankara, G (Telefonla) - Ziraat meleri Ü7.erine komünistler dı 

Vekili Muhlis Bey dört günden- evvel faaliyete gcçmiılerdır. 1'; Nihayet oluyor 
İzmir, 6 (Hususi) - Rıhtım 

tramvaylarının elektiriklen.meai 
işi belediyeye devredilmiştir. 

İzmir, 6 (Huıusi) - Yeni açı
lan dört pazarın Üzerlerinin örtül
mesi için 13 bin lira sarfını Dahi
liye V eki.Jeti kabul etmiştir. 
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çıkmıı, fakat harpten ıonra gene 
oradaki yurtlarına dönmüt olan 
ve hukuki vaziyetlerinde hiç bir 
d~.iiıiklik vuku bulmamı§ olan 
Turklere de teımil etmek . t' 

• 11 ıyor-
lar. Yanı buıün Bulıariıtanda res-
men Bulıar tebeaıı olarak y 

aıa- r 
makta ve çiftleri çubuklarile meı-
aul olmakta bulunan Türkleri de 
(muhacir) aayarak Bulsariıtan-
dan çıkarmak ve ellerindeki mal
ları ve mülkleri zaptetmek yoluna 
gidiyorlar. 

Sonra bir taraf tan mukıwelenin 
'(C) fıkrasında (muhacir) kelime
sine bu derece vaai bir mana vere· 
rck adeta yeni Bulgaristandaki 
Bulaar tebeaıı Türkleri tamamen 
oradan çıkarmak ve emlaklerini 
ellerinden almak isterlerken diğer 
tarı-.ftan (D) fıkrasındaki (Bulga
ristan) kel:rnesinin kat'i ve mut
lak ınrahatine rağmen manasını 
kiiçültmeğe, yani bu kelimenin 
manaamı bet on kazadan iba
ret olan (Yeni Bulıariıtan) a haır 
ve tahdit etmeie çalıııyorlar ! Bu 
suretle (93) muharebeıindenberi 
Bulgariıtandan çıkmıı ve Türkiye 
ye gelerek yerleımit ve Türkiye 
tabiiyetine girmit olan muhacirler 
tarafından çıktıkları yerlerde bı
rakılmıt emliki mukavelenin hük
mü haricinde bırakmak iıtiyorlar ! 

Mukavelenin" (D) fıkraıı bu gi
bi emlaki meıru sahiplerine iade
yi icap ettiği halde bu mecburi
yetten kurtulmak çareıin: arıyor-

]a1', 
Mehmet Asım .. 

Almanyanın yeni kabinesi 
ve iktısad ı 

Berlin ticaret odası reisinin beyanatı : 
Yeniden canlanma işaretleri 

Berlin, 6 (A. A) - Yeni Al· 
mın kabinesinin teşekkülü mü
n11ebctiyle Berlin ticaret odası 
reisi 'u beyanatta bulunmuştur: 

"Alman iktısadiyahmn yeni· 
den sağlanıp uyan~ığını glSstcren 
alametler, Almanların kışın bi
ra:ı da nikbinlikle i'e koyulma
larına yol açmıştır. 

işsizlik insanı endişeye düşü
recek derecede artmamıştır, S'!· 

nayi mahsulleri çoğalmı,1ır. ö
dünç verilen paralardan alınan 

faiz miktarı azalmıştır. 
Hiikumetin tanzim ettiği pro

gramda dahili piyasayı canlan· 
dmp uyandırmamak için lazım 
olan her şey evciden düşünül· 
mllttür. Bununla beraber Alman 
iktısadiyatının hakiki bir refaha 
ve terakkiye ulaıması beynelmi
lel kambiyoların iıtikratı ve ti· 
carct eşyası mübadelesine set 
çeken engellerin ortadan kaldı· 
rılması hakkında milletler ara
sında bir anlııma husu!e gelme
sine bağladır. , 

Relchatag mildilrüniin nutku 
Bcrlın, 6 ( A. A ) - Reicbs· 

bank umum ı:ılldOrü M. Lidber, 

Munichde söylediği •bir nutukta 
dövizler hakkında tatbik cdılen 
şimdiki usulün kaldırılmasına ve 
bunun yerine ticaret eşyasının 
serbestçe mübadelesi usulünUn 
ikamesine taraftar olduğunu söy· 
lem iştir. 

M. Luther, nutkuna devamla 
demiştir ki : 

" Görülecek başlıca işlerden 
biri ecnebi memleketlere o·an 
kisa vadeli borçların daimi borca 
tahvilidir.,, 
Almanyanın iktiıadi hal ve 

vaziyetinin düzelmeıi 

Bertin 6 ( A.A ) - Deutchc 
Bank ve Disconto Gesellachaft 
müesaesesinin neşrettiği aylık 
raporun tetkikinden anlaşıldığına 
göre Almanyanm iklisadi hal ve 

vaziyeti ikinci teşrinde iyileşip 
düzelmekte devam etmittir. 

Bu raporda mali vaziyette nik· 1 
binlikte derpiş edilmiştir. Yine f 
bu raporda lüzum görülen mua· f 
melelcrc girişmeye iılıkan hasıl 1 
edecek bir sermaye ve gümüş ( 
para piyasası viicude getirilme· 
ıine muvatfak olunacafıına da ı 
ihtimal verilmiıtir. 

münistlere kartı fevkalade f 
beri soğuk algınlıiından rahataız• detli tedbirler alınmışhr. 
dır. Komüniatlerle rabıt• 

1 Dahiliye enci;mEninde Atina, 6 ( A.A ) - Traııı"'ı1 
mUzakere edilen kanunrar grevi devam etmektedir. Yalll,. 

birkaç tramvay outahassıs •, 
Ankara, 6 (Telefonla) - Poı· l<cr ve bahriye efradı tarafınd• 

ta idaresinin Nafia Vekaletine sevkcdilmektedir. ıf 
raptı ve Tegkilit kanunu dahiliye Memurlar, icra komitesi 'J 
encümeninde müzt\kere baılan- sının mevkufiyeti, greve tefof 
mıştır. ve içtimai rejimi himaye ki -

nuna muhalefet dolayısile de"' 
Kayatuzu ihracatımız etmektedir. /.. 

Ankara, 6 (Telefonla) _Ya- Filvaki, komite aıasıoın k~~ 
niıt fırkası ile sıkı bir irti~ 

hancı memleketlere gönderilecek olduğu tebeyyün etmittir. ~ 
kaya tuzll'.rımn nakliyat tarifesi· Rizospastis ismindeki koaı ~ 

gazeteyi m~sadere ve gerek~ 
nin yüzde elliye indirilmeıi Nafia rir heyetini gerek idare me" 
V eki.letince tetkik edilmektedir. Jarım tevkif etmiştir. ,,il# 

ın" ı1tt11tttM1ttttttttrttııımuıftııı"" ı111111111ııuımu11111uronıı11uıtı11mııt 11111111ııu111111111111111tnıuu11rııutıtııuun1111111111tt1uınmmuı1tdtlllttllllllUUUtııım11n11111/ 

Silahlanmakta hukukç' 
beraberliğe 

Fransa muarız değil 
Beş devleİ mümes~illeri toplanıyorlat 

Cenevre, 6 ( A. A. ) - Beı 
'devlet mümessillerinin bugün 
yaptıl-darı İçtimada M. Noı man 
Dav:s sene nihayetinden evvel 
iptidai bir mukavele kabulü 
maksadını güden planı hakkında 
izahat vermiştir. M. Norman 
Davis"n bu izahatından anlaşıl
dığtna göre ayni zamanda daimi 
komisyon, bilhassa hukuk bera
berliği ve emniyet meselui hak
kındaki mesaisine devam ede· 
cektir. 

Alman hariciye nazırı M. Von 
Ncurath, hükümetine danıımak 
için bir mühlet iıtemiştir • 

oı•· 
M. Von Neurath'ın ısrarı bd' 

rine M. Herr!ot, Frans•
11111 uarıf 

lrnkça beraberlik esasın• ~tıolfı 
olnıadığını teğrar beyan ıelJ' 

• . et ve t fakat umumı emnıy • · 1ır . . l . d"ılıneıını 
mctınm cmın e 

koşmuştur. dcv•d 
fçtimaa, öğleden sonra 

olunacaktır. M Doa•I' 
M. Herriot ile M. ıch ek•t 

C den ır 
bu ak,am enevrc oroe•· 
edeceklerdir. 5 devlet ınk relel'• 

· "'za e silleri arasındakı mu. ·ıeıoolt 
&cifi derecede ileriler ılerı elit' 

l ekler tekrar Ceneneye ge ec 
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Şarı Rlst radlyallahil 
anh buyururlar ki: 

dldBuhrandan şikayet etmek mo
&ö 

1
11"· Bunu gazetelerimiz de 

Yer ç·· k" ' A d , • un u """vrupanm garbm-
l rotat'fl · · ırı 1 

1 erının kollarını fazla 
.... ~ ' az aatııın sıktığı gazeteler 
"ıUtenıd . 
ld aıyen sayıklıyorlar. Fikir 
bu~larıınız söylüyor. Çünkü 
ıaht~1? ~sa.hını gerdiği fabrika 
he. ~ ;r_ının ıekası burjuva mu
bi trırının kafasında bir şimtek gi· 
de.~~kıyo:· Mü~lliflerin dilinde im 
"ar'. ı~~r~tı. v~ren bir zilin helecanı 
lik . ılıraımz zil orada çalar teh
A...., eyı burada beklerler. Bir hafta 
kit tupa gazeteleri gelmese, yahut 

lpları .. k .. 
llıij to un etmese Osmanlı 
to~evveri için söylenecek söz 

Ur. 

• • • 
dut}Şarl Rist bir makalesinde, hu-

ar · · leri . 1 ıçınde ltapanan memleket-
'ett.? 1~ısadi durgunluğundan bah 
ke. ı, Üata.t gümrük hudutlarının 

Pa.nnnı.. d ·k~ . B tii~el b.-ın an şı ayetçı. unu 
_..ek .. 1r ltıisalle izah ediyor. Ek
~ ~ı ıJe doktor arasında bir ınü-

eoct ı_ 
1) ~uruyor. 

~ 0ktor her gün ekmeğe muh· 
~~'t.tr, Ve senede 500 frank ek
~i d Parası verir. Ekmekçi aenede 
' efa hastalanırsa onar frank
~İl' ~frank tedavi ücreti verir. 
~ doktor elanekçiye: 

>~' Sen aenede 500 frank ödi
d~d k kadar hasta ol. Aksi tak
~~' e ?en aenede 20 franklık ek-

ıt )ı .... d J yecegım er .• 

~)' ~ üstadın <!avayı hal için or· 

~~\koyduğu çare uzun boylu 
tt ktyaatır. Eknıekçi ve doktor kı-
•ından nıilletl d k" .. er arasın a ı mu-

;... lebetin tuhaflığına intikal edi-
"· 

'· t"ve)" ·ı· ''l~ı~ a, 1 •ınde mesela yoktur. 
ttı1 ~ a, falan, filan lafa karı~tı 
oı~le ba§ka bir şey ayni cinsten 
lııı \tı bir şeyle izaha çalı,ıldı 
'-

101iatl'"' k"t·· b ·1-- • '"ioJ ıge, o u ve ecerııuız 

~ llı~tikliee dü§ülmüş olur. Çün
~ •1llet1erin hangisinin ekmekçi, 
~)itıainin doktor olduğunu kim 
' 11 ed k ' O d . . ~~o) ece . sta m aynı cms· 
~ .tnıyan §eyleri ayni cinsten
\~Rıhi göstermesine biz cevap 

tek değiliz. 
* • • 

t~~rük hudutlarından şikayet 
d )erine göre, zamanına göre 
b 0irudur, hem yanlıştır. 

~\l ~~dur. Elinde fazla stok 
,~'~ı ~i olan memleketler mal
t -~a.Jc ~dutları dışarsına çıkarıp 
i ~.A 1•terler. Mali sermayeleri 
'~~. ~fl~ azami karla işletmek 
~ ~dutlar genişlemelidir. 

~~~ernlekete göre, yani hu 

1:, ede ette iktısat siyasetini ida
~did~ ~iiınrelere göre gümrük 
1~tı-, ~dünyanın en büyük yanlı-

tıa. göre hakikat başkadır. 
~~ ~ ~ .y. 

1.1!~ d ?nernleket düşününüz ki o
t. 1§ar 

1 \.."tlk 1Yi\ satılacak mal az, a· 
J lı.~t\ <irna.ı çoktur. Yani o memle

\Yii l>arı§arıya gelirsiz olarak bir 
\ lllleke~te akıp gidecektir. Bu 
'~ ~'tıız . 

1 
ar-tık hudutları kapa-

4 .ı ' 1§ er iat d' ~· 'b' .... "em k e ıgı gı ı yuru· 
~l ~u,t: 1~~ hüyük yanlıştır. 
·~ ~r ~ütrn 1 eler, yarı müstemli-

l'tı-t enıad' . . 
~h er. V . •Yen gelıraız para 
~I '~ld e llıhayet dünyanın en 

1,tı ar :memleketleri olsalar 
il ı. , aefaı tt 
.ı ~littuı e en hatta kıtlık· 
'le ·· a.rnazla.r H' d' 
'~ ~ ?nah · ın ıstan se-

t\ e .. k su} alır amma dün-
.. Otk ' 

unç kıtlığı oradadır. 
'l'·· ~ ~ .y. 

1\ lirkiYed 
!İkay e kontenjan usulün-
!~ et edenleri işitiyoruz 

lnant v b . 
ıga enzer sözleri 

Kontenjan Mahsul 
Tatbikten9aysonra Bu senenin tütün 
netice: ihracat ço- satışı başladı 
ğaldı,ithalat azaldı 

ihracat ofisi memleketimizde 
tatbik olunan kontenjan usulü
nün ithalat ve ihracat vaziyeti· 
mizde yaptığı tesirler hakkında 
bir istatistik bazırlamııtır. 

Bu istatistiğe göre memleke· 
timizde kontenjan tatbikikine 
baılandıktan sonra geçen 9 ay 
zarfında ihracatımız kontenjan· 

. dan evvelki aylara nisbetle çok 
· artmıştır. 

Kontenjandan evvelki 9 aylık 
ihracatımız miktar itibariJe 
427,790,572 lira iken bu miktar 
kontenjan tatbikinden sonraki 
aylarda 469, 129,550 kiloya 
çıkmıştır. Lehimizdeki fark 
41,3.38,978 kilodur. 

Memleketimize ithal edilen 
mallar kontenjandan evvel 9 ay 
zarfında 101,165,359 lira kıyme
tinde 346,453,779 muhtelif eşya 
ithal edilmiştir. 

Halbuki kontenjanın taktbikin-
den sonra geçen 9 ay zarfında 
64,826, 7'1.0 lira kıymetinde 

(273,600,683) kilo eıya ithal o· 
lunmuştur. Eu vaziyete nazaran 
kodtenjan tatbikinden evvelki 
aylara nisbetle kontenjan tatbik
ten sonra harice gitmiyerek mem· 
Jeketimizde kalan paranın mik
tarı 36,338,639 liradır. 1931 ve 
1932 seneleri ilk 9 ayı zarfında 

\ memleketimize ithal ettiğimiı 
~ başlıca maddeler yünlü jpekliler, 
yün mensucatı, pamuk iplikleri, 
psmuk mensucatı, şeker, her 
nevi c!emir ve çelik, makineler, 
kahve, çay, kakao, mahrukat 
maddeleridır. 

Kontenjan tatbikinden sonra 
ihracatımızın miktar itibarile 
41,338,978 kilo artması ve itha· 
Jatımızız kıymetinde ,36,338,639) 
lira noksan olması memleketi· 
mizne tatbik edilen l\ontenjan 
usuiünün iyiliği anlaşılmaktad1r. 

inhisar memurl2rı kaçak 
cigara kağıdı buluyor ? 

Tütün inhisar memurları dün 
Galata da karanlık sokakta jozef 
ve Yusuf isminde iki kiıiyi çe· 
virmişler ve ellerindeki bavullar· 
da 3000 kaçak cigara kağıdı 
bu )muşlardır. Kaçakçılar yaka· 
lanın ıştır. 

Bir anahtar yüzünden kavga 

Haydarpaşa arabacılarından 
Salahattin ve Muarı::mer bir anah
tar meselesinden kavga etmişler, 
Muammer sopa ile Salahattini 
başından yaralamıştır. 

unmum nama ıtııh ım nltn ııınmnmm 111 rııtt 11mn1111mmuıııı1111111a111ımu11 

de vardır. 
Fakat bunu bizim memleketin 

ınikyasına, hakikatine göre öle.e
rek söyliyelim. Biz kontenjandan 1 
zarar etmedik, kazandık. 

Kontenjanın konduğu zaman
danberi geçen (9) ay içinde gelir
siz - dışarıya çıkacak olan (25) 
mlyon lira Türkiye hudutları için
de kalmıştır. Bu yirmi be~ milyon 
liranın memlekette iktrsadi i~lere 
sarfedildiğini tabii hatırlarsınız. 

Paristeki hakikat lstanbuldaki 
hakikat değildir. Türkiyedeki 25 
milyon ( +) ayni yirmi beş milyon 
Fransada (-) trr. 

Kontenjan hesabında biz karlı
yız. Şarl Rist Tadiyallahüanh haz· 
retleri aksini buyursalar da. 

Sadri Etem 

932 yılı tütün mahsulünün sa
tışı memleketimizin bir. çok min· 
laklarında başlamıştır. inhisarlar 
umum müdürlüğünce toplanan 
malumata göre tütün mmtaka
larında teşrinsani zarfındaki pi
yasa vaziyeti şudur: 

lzmir mmtakasında ödemiş, 
Tire, ve Urlada 80 kuruıtan 265 
bin kilo tütün satılmıştır. 

Aydın mıntakasında Kuşadası 
ve Sökede ecnebi ihracat tacir· 
leri 90 bin kilo tütün almışlar
dır. Fiyat 70- l 00 kuruş arasın· 
dadır. 

Man'sa mıntakasında Akhisar 
Soma, ve Kırkağaçta ecnebi 
kompanyalar kilosu 80 120 ku· 
ruştan 8l4 bin kilo tütün al· 
mışlardır. 

Muğla mıntakasında da ecnebi 
şirketler 403 bin kilo tütün al· 
mışla:dır. Fiyatlar 45 ile 90 ku
ruş arasında tahavvül etmekte
dir Ayvalık tütünleri de 85-95 
kuruş üzerinden muamele görül
mektedir. Yeni tütün mahsulü
nün Samsun, Trabuzon, h:mit, 
Bursa, ve Trakya mıntakalermda 
satışına da bir haftaya kadar 
başlanacaktır. 

Saray burnundaki 
köprü 

Sarayburnu parkını sahildeki 
gazinoya bağlayan beton köprü
nün altından trenler hızlı geç
tiği zamanlarda köprünün beton 
kısmından bazı parçaların kopa· 

rak düşdüğü görülmüştür. Son 

bir kaç gün zarfında böyle bir 

kaç beton parçanın düşmesi işe 

ehemmiyet verdirmiş, belediye 
mühendisleri dün Saray burnu
na giderek tetkikat yapmışlar· 

dır. Tetkikat neticesi bir rapor 

halinde beledi ye reisliğine bil

dirilecek ve köprünün tamirine 
çalışılacaktır. Şimdilik halk ve 
trenler için tehlike görülmemek· 
tedir yanlız trenler bir az yavaş 
geçeceklerdir. 

iki çocuk ve bir kaza 

Feri köyünde Ayna sokağında 
oturan madam Despina dün 6 
yaşındaki kızı Angiligiyi yıkar· 
ken 3 yaşındaki oğlu Andon 
lrnşmıya başlamış, bir aralık 
macgal üzerinde kaynamakta 
olan su tenceresini devirmiştir. 
Sıcak sular çıplak bulunan kil· 
çük kızın üstüne dökiilmüş, vü· 
cudunu haşlamıştır. Aogiligi has
tahaneye kaldırılmıştır. 

Çarpan çarpana 
Salmatumrukta oturan ikbal 

Hanım pazar yerinde üteberi 
alırken cebinden 8 liraaını çal
dırmıştır, parayı çalan yankesici 
Etem yakalanmıştır. 

§ Küçük pazarda simitçi frı

mnda hamurkir omer eski ar
kadaşlarından Bayramı frına mi· 
safir etmiş, sabahleyin kall<tağı 
:zaman yash~ı altında bulunan 
24 lirası yok olmuştur. Hırsız 
olduğu anlaşılan misafir yaka· 
lanmııtır. 

Köprüler 
Unkapanı köprüsü 

bir buçuk aya 
kadar açılabilecek 

Unkapanı lıöprüsünün yüz bin 
lira sarfile tamiri ve açılması 
şebir meclisince kararlaşmıştı. Bu 
husustaki tahsisatın tasdiki için 
keyfiyet dahiliye vekaletine ya· 
zılmış, mnsaade istenmiştir. Ve
kalet muvafakat cevabı veri&ıce 
köprünün derhal ufak tamiratı 
yapılacaktır. Dubaların esaslı ta· 
mfrah sıra ile yapılacaktır. Köp
rünün bir buçuk ay zarfında 
açılabileceği tahmin edilmek
tedir. 

Köprünün açılma 
saatleri 

ve şikayetler 
Son günlerde Galata köprüsü 

sabahları pek geç kapanıyor. 
Bu yüzden birçok kimseler fİ
kayette bulunuyorlardı. Belediye 
tahkikat yapmış, fİkayetlerin 
haksız olduğunu anlamıştır. Bu 
şikayetler etrafında Köprüler 
ser mühendisliği şunları söyle
miştir: 

.. - Köprü sabahları heyeti 
vekile kararile tam bir saat 
açık bulunmaktadır ve köprU
nün yazın ve kışın kaçta açıla
cağı da bir talimatname ile tes· 
bit edilmiştir. Teşrinisaninin so· 
nuna kadar köprü sabahları 
5,30 dan 6,30 za kadar açık 
bulunuyordur. Bu ayın birinden 
itibaren köprü 5,45 de açılmak
ta ve 6,4j te kapanmaktadır. 

Bu kapanma işi on dakika sürmek· 
te ve yediye beş kalarak köprü 
tamamen kapanmış bulunmakta· 
dır. KlSprüaün açık bulunacağı 
müddete kapanma zamanının da 
dahil olup olmadığını Ankara
dan sorduk. Aldığımız cevapta 
kapanma ameliyesinin yapıldığı 
müddetin bu saata dahil olma
dığı cevabı verildi. Biz lceyfimi
ze hareket etmeyiz. Gemiler 
geçtikten sonra liman memuru 
emir verir, köprünün kapanma
sına başlanır .. Köprünün motörü 
bozuk değildir. On beı günden 
beri motörün bozulması ihtima
line karşı bir de romorkör ça
lışmaktadır. Şikayetler mabal
sizdir." 

Boğaz komisyonun
da tam itilaf 

Boğazlar komisyonu umumi 
heyeti bugün Amiral Vasıf pa· 
şanın reisliii altında toplanarak 
komisyonun yıllık raporunun tan· 
zimi faaliyetine devam edecektir. 

Komisyon, senelik raporunun 
Kanunuevvel ayına kadar o!an 
kısmını hazırlamıştır. Bugünkü 
içtimada hazırlanan kısımlar bir 
kere daha tetkik edilecektir. 
Raporun Kanunuevvel ayına ait 
olan kısmı da 933 Kanunusanisi 
zarfında hazırlanacak ve süratle 
tabettirildikten sonra lrnmisyonla 
alakadar olan devletlere ve mil· 
Jetler cemiyetine gönderilecektir. 
Rapor milletler cemiyetine gön
derildikten sonra gazetelere de 
verilecektir. Komisyon azası ara· 
sında hiç bir mesele üzerinde 
ihtilaf olmadığı temin edilmek
tedir. 

Savı!a S 
Posta - rI'elgıa/ ..................................... 

Kongrede 
l"'elgraf, telef on, 

telsiz işleri 
l\fadritte toplanmış olan posta 

ve telgraf ittihadı kongresine Tür· 
kiye murahhası olarak iştirak e
den posta ve telgraf müdürü umu
rü umu.misi Fahri bey dün şehri· 
mize avdet etmiştir. 

Fahri bey Madritteki kongre
den sonra Avrupanın bir çok §C

hirlerinde tetkikatta da bulun· 
muştur. 

Dün kendisi ile görüşen bir 
muharririmize Fahri bey seyahati 
hakkında şu malumatı vermiştir: 

- Madritteki kongrede tel· 
graf, telsiz telgraf ve telefon mu· 
kaveleleri birle§tirilerek bir mu· 
kavele ile çalışılması karaı·laştınl
dL 1 

Bu kongrede bilhassa rey me-
selesi münakaıayı mucip oldu. 
Müstemlekesi olan devletler her 
müstemleke için birer reY. vermek 
istiyorlardı. Fakat müzakere u· 
zadı. Nihayet müstemlekelerin 
hepsine birer rey ve ana memleke~ 
te de bir ı·ey verilmek suretile hal• 
ledildi. Kongrede resmi lisan 
fransızca olarak kabul edilc1i, 
Fenni kısımda ise bizi en ziyade 
alakadar eden telsiz telefon mese
lesi olmuştur. Her memleket ken• 
disine göre muhtelif mevceler e• 
sasını kabul etmişti. Buna çare 
bulmak üzere gelecek haziranda 
Bern' de bir komisyon toplanncak 
ve meseleyi halledecektir. Tele
fonda ise, kur işleri halle
dildi. Ye ticaret erbabına kolay
lık gösterilmesi için bazı esaslar 
kararla§tı. 

Beynelmilel muhaberatta sülüs 
nispetinde tenzilat yapılmasına 

karar verildi. Bu bizim teklifimiz 
olduğu için çok iyi bir tesir ynptı. 

Ankarada inşası mutasavver 
büyük istasyon için Avrupada 
tetkikat yaptık. Yanımızdaki mü• 
hendis beyle birlikte Lüksemburg 
istasyonu tetkik olundu. 

Ankaradan itibaren Avrupaya 
kadar temdit edilen hat için Yu
goslavlar da tesisat yapacaklardır. 
Bu tesisat iki aya kadar yapılacak• 
tır. 

Şu suretle bundan sonra hari~ 
ce telefon muhaberesinde sala~ 
husule geleceği çok memuldür.,, 

Banka ay ismi 
buluyor! 

lzmir Esnaf ve AbaJi Bankası 
bir takvim hazırlamıştır. Bu tak
vimde TeşrinievYel, Teşrinisani, 
Kanunevvel, Kanunsani aylarına 
birer isim konmuştur. Banka 
Kanunsani ayına Cümhuriyet ayı 
ve T eşriniıani ayına da bir baş· 
ka isim koymuştur. 

Böyle meseleler Türk Dili T et
kik Cemiyeti tarafından araştırı· 
lırl~en Ahali Bankası ilctısat sa
hasında yenilikler yapmaya ça• 
lışsa daha iyi olmaz mı idı ? 

Bir tarafta altın suyuna 
batırılmış mecdiyeler •• 

Düzceli hatip Mustafa efendi 
Balıl<pazarında sarraf Yakod~n 
137 liraya üç tane beşibirlik al
mış, biraz ıonra ilerde başl<n 

bir sarrafa göstermiştir. ikinci 
sarraf bu beşibirliklerden birinin 
altın suyuna batırı l mış mecdiye 
olduğunu söyleyince Mustafa 
efendi sarraf Y akoyu polise şi
ldi yet etmiştir. Yako yakalan
mıştır. 



Sayıfa 4 VAKiT 

Bu senenin ilk on ayı 
zarfında ticaretimiz 

İhracat ofisi; 1932 sen~si. i~k ı naf komisyonu teşkil edilmi§tir. 
on ayı zarfında memleketımızın Esnaf komisyonu yarın ilk iç
ihracat ve ithalat vaziyetlerini timaını yaparak faaliyete geçe
gösteren bir istatistik hazırlamış· cektir. 
tır. 

Bu istatistiğe na%aran 1932 se· 
nesi ilk 10 ayı zarfında memleke
timize hariçten 76, 782,587 liralık 
e§ya ithal edilmiıtir. Geçen sene 
ayni müdd~t zarfında ithalatımız 
118,917,000 lira idi. Bu sene itha-
1' hınız geçen seneye nispetle 
42,135,264 lira noksandır. 1932 se 
neıi ilk 10 ayı zarfında memleke
timizden ihraç edilen 86,714,835 
lira kıymetinde muhtelif eşya ih
raç ediJmi~tir. 1931 ıeneıi 10 ayı 
zarfındaki ihracatımız iıe 112 mil
yon 128,107 liradır. 

Aradaki fark 25,413,162 lira
dır. 

1'asarruf haftası 
ve bir s~rgi 

Ankarada ismet paşa kız ens
titüsünde tasarruf haftası müna
sebetile bir sergi açılacaktır. Bu 
sergide kadınlan alakadar eden 

giyim, ev, temizlik, ev eşyası ve ltım--..---~--------. 
saire nümuneleri ile üzüm incir, t ÜTÜN IS l ANuUL 
ceviz ve saire te~hir edilecektir. yalnız bir şeyden bahsediyor 

Ticaret odası dün bu işle uğra- ~ ~ ! "' 11111 11111111111 11111 

b. \t:... .:.p 11 11ıııllıııu11 ı nılıı 1 11 şan tacirlere gönderdiği ır ta-
mı.mde sergı"ye ı· ıı.tı"rak etmelerini ıır111ıııırrrıı11•·11ımııı111ııııı Kızlar 

:r ıııır rırııııııı :lıııııuııı 11111 

rica etmiştir. 
Herkes yalnız bu 

Peşteden bir sual fil mi görmek için 

Pel'te ticaret odası İstanbul ti- M A J i K S 1 N E M A S l N A 
A KOŞUYOR 

caret odasına bir mektup gönder- Çünkü bu film ) alnız tı u mevsimin 

mittir. değil ş imdiye kada r yapı l a n film lerin 

sinemalarında 

liu akşamdan itibaren O P E R A ' dB 
Mevsimin en büyük filmlerinden biri 

Harp Muhabiri , 
JACK HOLT, LiLA LEE ve RALPH GRA\'6" 

._ ___ mı! tarafından temsil edilmiş ve Şaogbay'dan 
30 mil mesafede vücuda getirilmiş Çin 
miUiyetperver kıtaatı ite asiler arasında 
müthiş mncadele lerioi musavver olan bu 
filmi temaşakiran baştan sonuna kadar 
biivillc bir m~rak ve hevt"can ile takip 

Bu aylar zarfındaki ihracatımı
zın kıymetleri mukayese edilince 
ihracatımız lehine 9,932,348 lira 
fark olduğu görülür. Bu vaziyete 
nazaran bu sene 10 aylık ticari 
ınuvazenemiz 9,932,348 lira fazla 
ile kapanını§ oluyor, 

Peşte ticaret odası bu mektu- l'----=m1:1enı:a:1fc•vma•l•id•e•51•di•r. ___ _.
1 bunda Türkiyede perakende satış #' __________ ._ ____________ .,., 

yapan mağazalarla orta vaziyet- Yarın akşam ' 

edecektir. 

teki tacirlerin ve esnafın vaziyet- sri Sinemada 
leri ve aralarındaki rekabet §ekil- Lupe Velez ve 

Halbuki geçen sene ticari mu
vuenemiz 6,789,744 lira noksanla 
kapanmıştı. 

leri sorulmaktadır. Bundan maada Lawrence Tıbbet 
bu tacirler arasında rekabeti orta
dan kaldıracak kanunlar olup ol
madığı ve ufak tacirlerin ne suret
le himaye edildiği hakkında da 
malumat istenmektedir. 

1932 senesi ihracatımızın 100 
milyon liraya baliğ olacağı ve ti
cari .,Juvazenemizin bir farkla le· 
himize inkişaf edeceği kuvvetle ü
mit edilmektedir. 

1932 senesi teşrinisani ayı zar
fında ithalatımız 5,648, 764 lira 

Ticaret odası bu nıektuba ce-
vap verecektir. 

Petrol ve benzin 
ve ihracatınıız 9,288,351 liradır. lstanhul ticaret odası bir ay 

ihracatımız lehine olan fark, zarfında lstanbula ithal edilen 
3,639,587 liradır. Geçen senenin 
teşrinisani yaındaki ithalatımız 
7,388,603 lira ve ihracatımız 
15,447,332 lira idi. Aradaki fark 
8,058, 729 liradır. 

petrol ve benzin vaziyetlerini gös
teren bir istatistik hazırlamıştır. 

Buna göre te§rinievelde l stan
bula Romanyadan 950 ton ham 
petrol ve 321 ton benzin ithal e
dilmiştir. 1932 seneıi teşrinisani ayı zar· 

fmda ihraç ettiğimiz baıhca mad-

delerin kıymetleri aşağıda göste- Avul<atiar dün 
riJm.:ştir. 

401,016 liralık yumurta, 300 toplanamadılar 
bi' 408 liralık yün, 363,986 lira-
l lstanbul barosunda, avukatlar, ık tiftik, 62,678 liralık halı,, 
50 dün öğleden sonra toplanarak, ba-,804 liralık arpa, 1,112,543 lira- k 
lık üzüm, S3B,l54 liralık incir, ro işlerini görüşece ·lerdi. Fakat, 
45,681 liralık pamuk, 266,525 }i. ekseriyet o!madığından, toplantı, 
ralık fındık 3 888 244 liralık tü- kinunuevvelin yirmi ikinci salı 
t .. An ' ' ' gününe kalmııtır. un, ·.tVS,079 liralık maden kömü-
:rü ve 124,743 liralık afyon ihraç Müzakere mevzuu olarak tes-
edilnıittir. bit edilen §eyler, şunlardır: Mali 

S ve idari raporlar, yeni sene bütçc-epe t ve hasır şapka sı. 
ustası Birkaç gün evvel, bazı avukat-

Amasra ticaret odası İstanbul lar tarafından baronun dahili ni
tic:aret <>dasına müracaat ederek zamnamesinde bu günün ihtiyaç-
bir sepet ve h k . 

asır §ap a ustası 11- larma uygun değişiklikler yapıltemi§tir. 
muı için bir takrir haznlandığını 

Amasra ticaret odası bu müra- yazmıttık. Bu takrir, baroya veril-
c::4tında Aınasrada - 11 k · G 1 k ı d b 

.... il' yapra - mıştir. e ece top antı a unun 
larm~an .nüzel sepetler zembiller da konuıulması ve neticede deği-
ve aaıre ımal edildiği 'Ve bu san- şiklikler yapılması esas itibarile 
atın terakkisi İçin ani şekilde ça· kararla.ştınldığı takdirde, bir pro
lışmıya mecbur oldukları ve bu je vücuda getirilmek üzere, teıkil 
hususta da bir ustaya ihtiya,. oldu-

~ edilecek işin bir komisyona hava-
ğunu bildirmiştir. le olunması muhtemeldir. 
Esnaf ne demektir? 

lktısat vekaleti lstanbul tica-
ret müdiriyetine gönderdiği bir 
t ezkerede "Esnaf tbarinin ne ma
na ifade ettiğin,,i sormuştur. İs
tanbul ticaret müciüriyei bu husua
ta alakadarlarla teı:ıaa edecektir. 

Ticaret odasında bunun üzeri
ne muhtelif esnaf zümreıinden 
m~ahhaılar davet ederek gÖrii§

k ve fikirlerini almak üzere 
~:at Kara Osman, Akif, Vehbi, 
Kadri beylerden mürekkep bir ea· 

Teşekkür 
Vakitsiz ölümile ailemizin içi

ne büyük bir sarsıntı veren karde
timiz Musa Süreyyanın cenazesi
ne gelerek veya mektup ve tel
grafl~ bizleri taziyet ederek yük
sek hır vefakarlık gösteren dost
larına, talebesine ve liıtufkar neş
riyatta bulunan gazetelere kar§ı 
duyduğumuz samimi minnet ve 
§Ükranlarımızı arzederiz. 

Nihal Sabir Ca vat 

1'arnhndan tcms 1 edilmiş 

alar Sarkısı 
~ 

Arzu. şefka t ve meltınkoli şarkıları 

- Metro · Coldvyn • M:ıyer _ 

lstanbul Belediyesi: 
OarUlbedarl Şehir Tiyatrosu 

Te msilleri : 

Bu akşam ISTAHBUL BELEDIYESı 

98~:: ·~:; ida ~ij~Wt~ ~~Hl 
Operet& 111 '. I 

3perde27tablo 1 
Yazan: 1111 

Ekrem Reşit B. 

Besteliyen: j 1 .11111111 
Cemal Reşit B. 

' Uç haftadan beri oynanmakta 

o!an operetin son haftasıd1r 

Amerika da Rus
yayı tan•yacak 
Londra , 6 (A.A) - Daily Te· 

legrafın Vaşington muhabiri yazı· 

yor: M. Rooseveltin selefleri ta

rafından Rusyaya karşı tak ip 

edilmiş o!an sıyaseti değiştirmek 
tasavvurunda olduğu söylenmek· 
tedir. 

ilk siyasi icraatından birinin 

Rusyayı resmen tanımak ve bir 

ticaret muahedesi akdetmek için 

müzakerata girişmek 

zannedilmektedir. 
olacağı 

Aynı muhabir, ayan azasından 

bi rçoğunun da Rusyayı resmen 

tanımak lüzumuna kail oldukları-

nı bildirmektedir. 

Bu zevat, bu tedbirin Ameri
kaya gayet büyük t icari menafi 

temin edeceği mütaleasındadır. 

Şurasını hatırlatmak muvafıktır 

ki, Amerika kanunu esasisi mu· 

cibince bu kabil müzakerelere 

girişmek için ayan meclisinin 

muvafakati şart değildir. Yalmz 
bütün ticaret muahedenameleri• 
nın mezkür meclis tarafından 

tasvip edıimesi icabeder. 

Bir Millet Uyanıyor 
FiLMi iÇiN 

Matbuat Cemiyeti Muhterem Münte~lbinin Nızar ı Dik lı ıtJO• =/, 
Memleket mizde tamamen Türkçe sözlü olarak çevirdiğimiz BiR MI/: 
UYANI YOR filmimizi bu~ün saat l '> 1 ·2 ELi JA:\J RA sinemasında ene 11'..J 
timlzin matbuat mUmesslllerlne m:ııbuat cemiyetinin bilOmuın aıUnte.1111'' 
hususı bir seınıta takdim edeceğiz. /.c 
Memleketimizde filmcılık senayiınln ilk mahsulü olan bu eseri mizin takd1~ 
aynca şehrimi1de bütün sinema Müdlrleri ve müessesemiziıı serbest dıJ;/. 
karunı h:ıiz bütün dostlanmı z J a davetlidir. Bu me~ut hadise dol11yıslle "/ ~ 
Elhamra sineması mutat seanslannda başka fllm ıı:österilmiyeccktir. Va rlf ,,l' 
mi müsaadesi dolıyısi lc davetiye göndermek kabil olamed ~ınd:ın bu il•~~ \ 
davetiye olarak telekki edilmesini rica ed ız ıpeb"ÇI ıt"arac\'ı 

Müessif bir ölüm 
Bir müddettenberi şehrımizde 

hasta bulunan Şurayı Devlet a
zasından lbsan Beyefendi dün 
gece Şişlideki baneıiode irtibat 
etmişt ı r. 

Cenazesi 7 Kinunuevvel çar-
şamba günü saat on birde Şiş · 
tide Hamidiye Etfal bastaaaoe
sinden kaldırılarak Teşvikiye ca· 
mii şerifinde namazı kıhndıktan 

sonra Edirnekapısında Şehitlikte 
makberi mahsusuna defoedile· 
cektir. 

Merhum Mülkiye mektebinin 
311 mezuolanndan olup birçok 
muallimlik ve kaymakamlıklarda, 
mutasarrıfııklarda ve valiliklerde 
memlekete büyük hizmetıer et
miş namuskar ve azimkar değer· 
ti bir zat idi. 

AıJah rahmet eylesin. 

TAK V iM 
Çarşamba 
7 K. evel 
8 Şaban 

Gün do~oşu 7, tl 
Glin lıau,ı 16,40 
Sabah namazı S,06 

• O~l e namazı IY,06 
lkiudl namazı 14,28 
Akş~m namazı 16,40 
Ya sı namazı 18,19 
lm~ak 5,26 
Yılın geçen günleri 342 

lı:alao , 24 

Perşembe 

8 K. evet 
9 Şaban 

7, 12 
16,40 

S.07 
12,05 
14,2~ 

16,4-0 
18,1 9 
5,27 
343 

2.l 

l Iı\ VA - Dün sıcaklı k :ızamr 28. 
asgart 5 derece idi. Bu1ı:On hava hafif 
bulutlu olacak ve rüzg4r poyrazdan ese 
cektir. 

Radyoda: .................... 
18 den 18 45 e kadar stütyo sız he· 

vetl - I 8 45 den 20 ye kadar Jı.rkcscı a 
:_ 20 den 20.30 a kadar inci ve Nuran 
Hanımlar - 20 30 dan 21 30 a kadar 

llafız Sadettin Hey - 21.30 dan 22 30 
kadar or estra, ajans. borsa haberleri ve 
sut ayarı. 

6 

Nukut 

_ur.:.:ı_ 

20 f. Frans ı z. 17 1, -
I Sterlin 678.-
ı Dolar !1 3,-

!0 Liret 21 >J -
20 r. Relçlka 117,-
20 Dr:ıhml 25. -
20 lsvlçre 820 -
20 Len 27.-

ı lorlrı 65,-
20 Kuron Çek 122,-

Çek tiatıarı 
Parls 12.06 
ı ondra 6€2-
l\'ev·Yıırk 0.47 15 

~111Ano 9.28 

Brübel 3.404/) 

Atina 87 ~475 

Cenene 2. 446~ 

Sof ya 64.77-
Amıterdam 1.1737 

I, Rankası 1025 
Anadolu 24 ro 
Reji 8,1 0 

Sir. nayrlye 1450 
rramvay 4.30 

U. Sigorta !4,-
omontl 23.50 

istikrazlar 

lst. dahili 

<.:ark •·.yolları 

D.:\tuvahhlde 
Gümrükler 
Saydl mahl 
Bajtdııt 

Aşl:erlye 

ı Silin A'I· 
ı l'ezctı 

ı Mart 
t Zolııtl 

I Pengö 
20 Ley 
211 Dinar 

ı çen•oncf 
1 Altın 
ı Mcccdlf 
1 Raııtno' ôl 

Berllo 
v .. r$0,, 
Peşte 



==1 Kanunuevvel 1932 

[Sfenks konuştu! 1 
Maurice de Kobra'nın Son Romanı : 45 

Türkçeye çeviren: Fahamettln Arvay 
_,,_.;;....;.._;,_;..... ______ ~-----........... ,......._ 

Kapının eıiğinde Roberts: 
- Haydi Allah rahatlık versin, 

Yarına kadar rüyalara nihayet ve· 
tecetini ümit ediyorum! 

d - Çok acele edyorsun.. Ben· 
tn bu kadarını birden isteme! 

. - Peki öyle iıe. . . . Doıtum, 
•tte •ana vereceğim nasihat: Şa· 
Y~t Yarın teeaaürün devam edecek 
k urıa avdan ıonra gidip onunla 
.?nut ve hemen mevzua geçip 

!k0Yle Pek aami.mt olarak onunla l . 
1 •aat baıbaıa kalmağa çalıf; 

ll\ladın mı? 
lc Seıini biraz daha alçaltarak ar· 
•daıının kulaiına f111ldadı: 
- Hatta · daha fazla hizmet el· 

~eldiiimi arzu ediyoraan, sıkılma 
~6.Yle, •ana pavyonumu bile yarın 
~ın bırakabilirim. Herhangi bir 
ahane ile emirber neferimi Ben

~lftıere yollarım. Görüyor muıun, 
ak'.katen kardeş miyim? 
tiıkolaon cevap veremedi, yalnız 

~rkadaşının elini kuv\fetlice sık· 
-., <>daıına girdi. 

lt ltoberts yavaıça ulıkla bir foka· 
:.! çalarak, bahçeden geçip pav· 
'"1l\lna. dojru ilerledi. Kalbi ge· 
~itti. Arkadatının fazla his· 
~ ~ kapıldığım aörmekten b•!: 
ı_ Aıç bir tc11Urü yoktu. Kendı 
"fııdine: "Zavallı çocuk; bütün 

:t" hialerini yalnız bir kadın üze· 
ilde topluyor!,, diyordu. 

ı/~e~e. ıer~ndi. Böyle ze~ain bir 
1rıtJ1nın kaşanesinde, çıçeklerlc 

b~•lü bahçeainde dolaşmak tatlı 
~ ır zevkti. Neş'cli neş'eli ıslık ça· 
,:or~u. Kendi kendisine düşündü: 
rmdı prens dö Zor.ren muhakkak 
~~lu kitapları karıotırıp tetkikat· 
\ tne~guldür. Madam dlS Nogaleı 'na: " Beni burada iki kiti ta· 
•i ; kim bakalım bilebilir mi
'lt~lı, diye sormaktadır. Hep ha· 
q·· ' . .' •• Delilik! . . . Böyle dütüne 
-~lj~e, köt~ünün ön~n~ .kadar 
~ ~•§ti. Emırbcr nef erını bır bat
) l'ıı'lcye bürünmüş kendini bekli· 

>:~ hulclu: Odasına girip elektriği 
( lr. Emırber maıanın üzerinde 
IQ,. b' f .. . "n ır zar ı goıterıp: 

'tt~ Mihracenin mİGafirinc tahsis 
~ 1li otomobillerden birinin şofö
~u zarfı getirdi! 
"td' \ ı. 
• ~bert& yazıyı tetkik etti. Hay· S ltaldı. Bu yazı Made/111 dö 
f• ~e!in yllzm idi. Zarfı açma· 
~·1 (.aaret edemedi. içinde müt
~t lr korku vardı. Derhal emir· 

t •ordu: 

Qil~ Qu mektubu ne :ııaman getir
t? 

''\" t\rım saat evvel efendim. 
~~~ l>eki yarın beni saat yedide 

l'lclıt. 

~Peki efendim. 
11, ~herı:s ylamz kalınca zarfı aç· 
~~i tktup uzun değildi ve daha 
\'t~: olmak için Fransızca yazıl· 

Bt 
ttlıı ~«•ı:ıcrc yalnız ~eni görmek 'e 
~tırı llkıkati ıınlatmak için gelmiştim. 

'h~ t• seninle muı laka ba~ bua konuş· 
·•ın ' ' 1ıııı · ,\ ,. esnasında benimle beraber 
?l'lık için bir çare düşün 1 Iasrctle .. 

Alba 

ı ~()be • xıx 
.'lı), rtıın duyduğu hayret an-

l~İlit .. rna.ı.. Alnı ter icinde kalbi 
. "tek d • , 'ti ~ erecede carparak göz· 

•, 1.tarak kt b. ' 
~ t)kttdu • ~e u u bir kaç kc-
llr ~it f ·• İyıce anlıyamıyordu. 
L l? '\" 1 elakct mi idi? Bir saadet 
' O•ıa. b' h ~l. · ır ayal mi? Bir şa-
11 ' "'lrl&2clı Al ı~i O • banın kendi yazı· "I\ · nu ç k · · 111 b 0 ıyı tanıyordu. Ma-

a.Jına &eçti. Mektubu aça· 

rak her bir kelimesini ayrı ayrı 
tahlile çahfıyordu. Evvela Alba 
ona sen diye hitap ediyordu. Ga
rip ıey ! Evvelce bile ancak en aa· 
mimi anlarında senli benli konut
muılardı. "Y alnrz teni aörmek ve 
bütün hakikati anlatmak için!,, 
daha hala onu dütünmekte oldu· 
ğu, prenıi buralara kadar sırf onu 
görebilmek için ıürüklediii doğ· 
ru mu idi? Böyle kendisile konut· 
mak için gösterdiği heyecan bunu 
iıpat ediyordu. 

Roberta birdenbire Nikolıonun 
da bu akıam ayni tekil ve maal
de bir mektup alıp almadıiını dü
§Ündü. 

Öyle ya, belki Alba onlarla alay 
etmek iıtiyordu. Cam ııkılan bir 
kadın ne delilikler yapmaz! Ha· 
kikaten ayni çatı altında ve kıs· 
kançlık içinde yürekleri !kemirilen 
iki adamı ıörmek bir kadın için 
eğlenceli bir manzara sayılmaz 

mı? Zaten bu kadın 4 numaralı 
iıtihkamdan her ikiıinin birden 
yazmıt olduğu mektupları aldığı 
%aman da ayni zevki herhalde 
duymuf olmalı idi! Şimdi ise bu 
kukla gibi oynattıiı her iki adamı 
kendiıine gayet yakın, penc;eıinin 
ta yam ba ında buluyordu. Onla· 
rın delice hislerile oynamak için 
bundan daha iyi fırsat bulunabilir 
miydi? 

Roberts kalktı, soyundu. Gardı· 
robun karıısmda iken aynadan 
masanın üzerinde duran mektubu 
gördü. Omuzlarını silkerek: 

"Ama da deli imiıim. Bu mek· 
tubu okurken ne diye heyecana ka
pıldım? Hakikaten şu budalalık· 
tan kurtulamıyacağız. Şöyle elile 
bir işaret etti mi hemen ayakları· 
na kapanı veririz! Emnim ki Ni· 
kolson da bu mektubun aynini bu 
akşam odasında bulmuıtur. O, za• 
vallı sevincinden zıplamağa baş
lamıştır ve muhakkak bütün gece 
uyuyamıyacaktır. Allahtan ki ben 
biraz çabuk kendime gelebildim, 
yoksa ayni hale ben de düıecek· 
tim. Şimdi kendi kendime itiraf 
etmeliyim ki mektubu alır almaz 
epeyce kalbim çarpmıştı. Evet, 
azizem, devam et, bu komedya 
hoşuma gitti. İşte bak senin aşk 
mektubunu ne yapıyorum, gör!,, 

Masaya doğru ilerledi. Ta.m yır· 
tacağı zaman du .. du: "Hayır 1 hu 
elimde vesika olarak kalmalı. Ni
kol&on bana: "Bak, Albadan ne 
aldım!,, diye sevinerek bana mek
tubu gösterdiği zaman: "Haydi! 
deli olma ... Bana da işte ayni tu· 
zağı kurmak istedi! Hala bunu 
gördükten sonra da gene gözlerin 
kapalı uçuruma doğru ilerlenen 
artık ıen bilirsin!,, diyebileyim,, 

Mektubu katladı, yatağının baş 
ucundaki masanın üstüne koydu. 
Heyecanı tamamen yatıtmı§lı. 

(Devamı var) 
.. 111. ili 111 l~lltlfllll!MUlllllllUWttt ........ 

idman ittifak cemiyeti 

İstanbul Mıntakası Riyasetin· 
den: 

Mıntakamıı merkezi 4-12-1932 
tarihinde Cumhuriyet Halk Fır· 
kası merkezinin bulunduğu Ca· 
ğaloğlunda kiin binaya nakledil
miştir. 

Ger~k idman heyetleri azala
rının içtima günlerinde ve gerek 
müttefik kulüplerimiz murahhas
larının kulUp işleri için tayin 
olunan günlerde mahalli mezkft
ra teşrifleri teblii olunur. 

VAKiT 

Kitapçılar 

Mektep kitapları
nın pahalı oldu
ğunu söylediler 
Devlet matbaasında mOteşek· 

kil komisyon don de kitapçıları 
dinlemiştir. Kitapç1ların bir kıı· 
mı dı, mektep kitapları fiatının 
yOzde elli indirilebileceğini ve 
bu tekilde de 2erek kitapçın1n 
gerek diier bayilerin mlikem
melen kazanabileceklerini iddia 
etmişlerdir. 

Diln komisyon tarafından din
lenilen kitapçılardan Maarif kü
tüphaoeai sahibi Naci Beyle ko· 
nuıtuk. Söylediklerine göre ken· 
disine muhtelif sualler sorulmuı .. 
tur. Evveli d~rdGncü &mıfta 
okunan tarih kitabı misal olarak 
ahnmış ve bazı kitapçıların bu 
kitabın 20 bin olarak b11ıhp 
satıldığını iddia ~ttikleri söylen
miştir. 

Naci bey bunu doiru olamı
yacaiını ilerice ıUrmllt ve dör-

düncü sımflarda kaç talebe ol· 
duğunu ıormuştur. Veklletin is· 

tatiıtiti bu talebe miktarını 
49600 olarak g3ıtermektedir. 

Naci bey bu tarib ldtabınm 
ya bu kadar satılmıı olmaaı li· 
zım geleceğini ve yahut iıtatiı
tikte yınhşhk bulunacıtını ve 

yahut bir kııım talebenin mek
tebe devam ctmemit olması 11-
zım geldiiini s&ylemitlir. 

Bundan sonra AJfabe mesele· 
sine Jıeçllmiıtir. Keza bunda da 
Naci beyin sorması üzerine bir 
kısım kitabçıların satılan Alfabe 

kitablarının 120 bin olduğunu id
dia ettiklerini s6ylemİf, buna 
mukabil Naci B. istatistiklerin 
243 bin ilk mektep talebesi g6s-

terdiiiai, binaenaleyh Alfabe ki
taplarının yüz yirmi bin değil 
laakal 243 bin satılması icap et
tiğini ıöylemişlir. Hatta bu ra· 

kamın azalmayıp çoialmaaı ll
:ıımdır. Çünkü senede iki Oç de· 
fa Alfabe alan veHler vardır. 

Bundan baıka telif haklan 
meseleıi de konutulmuıtur. Na
ci bey baremin forma baıına 
nekadar telif hakkı verdiğini 
sormuş ve bu bareme g6re yalnı'E 
bir tab 'anda 1300 lira alması 
llum gelen bir mOellife, bir 

kitapcının iki tabı için 1adece 
600 lira vermekle iktifa ettiğini 
o kitapçının ifadesine atfen ita· 
ret etmiştir. 

En sonra alfabe kitaplarının 
kaça mal olabileceği sorulmuş 
ve Naci Bey bu kitapların 5 

kuruşa satılabiltceğini, bu tak
tirde gene iyi bir kazanç bırak
mış olacağını ve alfabe l<itabla· 

rrnın renkli ve parlak kağıt fiıe
rine basılmasının bu iktisadi 
buhran esnasında IUıumsuı bir 

kfilfet ve lüks olacağını slSyle· 
mittir. 

Naci Bey de mektep kitapları 
fiyatlarının yüzde elli indirilebi
leceği kanaatinded:r. 

Bir ıekte daha .• 

Şehremininde Karabaş mahal· 
lesinde oturan lsmail oğlu Cemal 
yanında iki arkadaşile Beyazıt· 
tan ıeç"rken iiıerine birdenbire 
fenalık gelmi,, kan kusmuş, oto
mobille evine götürülmüştür. 

Cemal birkaç saat sonra ölmüş
tür, Ceset mor~a kaldmlmııhr. 

1 İşliyen 
Milli Roman -30-

Diye selim verir, kocasıyle ~ 
yabancı memle'ketlerde hunca 
yıl dolaşmaaına rağmen seciye
sinin esaslı vasıflnrını değiştir· 

miyen ihtiyar kadın bu selam
dan birtey anlamıYıarak : 

- Öyle olsun yavrum. 
Diye mukabele ederdi. Ibtiyar 

kadıncıau bayramlarda bile bir 
tUrlü torununa elini öptilremedi. 

Bu talebe bayramı gilnUnden 
itibaren Aytenin bu taşkınlıkla· 
ra kartı aldığı ürkek ve çekin· 
ıen tavrı gören Turan bu ikinci 
te11dUfte kııa kartı halflk ve 
terbiyeli görUnmiye çahımıştı. 

Delikanlı üzerinde bu ikinci 
kısa karıılaımanın tesiri, o uzun 
ıünUn intibalarmdan daha kuv
vetli ve bilba11a daha devamlı 
oldu. Fakat kolecde patlak ve
ren bir badiıe Turanı bu tahaa· 
ıUsleri takip etmekten alıkoydu. 

XII 
Cumarttsi 11babı bUtUn tale· 

be içtima aalonunda toplanmıı
ken Doktor Vud, yınıada kır· 
mızı, sıerıin yUılU bir zatla içeri 
airdi. MUdilrUn aldıjı telltlı ta· 
vırlardan ve yaltaklanmaaından 
anlatılıyordu ki bu ziyaretçi e
hemmiyetli bir adamdır. Kolları
nı birer kanat gibi arkadııları
arkasına ·mutat nzere· açmış o .. 
lan bazı çocuklar yerlerinde ya· 
vaıça toplandılar. 

Doktor Vud o gün, her JıÜn· 
kli bitmez takenmez tenbih ve 
ihtarlarını yapmadı, tatla diliyle 
çocukları neıelencHrmedi. Yalnız 
biraz: heyecanla misafiri talebeye 
takdim etti: 

- Çocuklar, size, buırünkü · 
içtimaımızı ıercfleodiren, bUyük 
dostumuz Miıter Cimsonu tak
dim etmekle çok bahtiyarım. 
Kendisi şarkta geniş bir seya· 
hate çıkmııtır. Bu arada ve ya· 
kın şark kolcc1eri arasında mU
essesemizi ziyaret etmek lütfunu 
da esirgememiştir. Yüzlerinizdeki 
samimi tebessümlerden anlıyo
rum ki bu ziyaretten siz de be· 
nim kadar memnunıuouz. Mister 
Cimson site garpteki ve ırarbin 
ötesinde arkadaşlarınızın, kar
deşlerinizin sellmını da getir
miıtir. 

Bu nutkun sonunda çocuklar 
her yabancıya ve her söze karşı 
bol bol harcamıya alııtıklırı al
kışları Mister Cimsondan da 
esirgemediler. 

Mister Cimson kısaca talebeye 
te,ekkür ve onları tebrik etti ve 
tekrar alkışlandı. Bundan sonra 
hep bir ağızdan muhtelif İngi

lizce ıarkılar söylendi ve bun· 
ların en sonunda, Mister Cim· 
sona bir fildr vermek için, Türk 
istiklal marşı da ilave edildi. 
Rıza gibi büyük ve uyanık ta· 
lcbeden bir ikisi her hangi bir 
merasimde icap ettiği takdirde 
başta söylenmesi adet olan Is· 
tikli! marşının en sonda, gö:;tc
riş için söylenmesine memr.un 
olmıyara'< kaşlarını !çaldıracak 

oldular. Fakat do \tor Vudun 
işareti üzerine: 

"Korkma sönm~z ... ., 
Sesleri yükselmişti . 
lçtimaın sonunda ıv;isler Cim· 

son, yllzü geniş bir tebessüm!~ 
açılarak, do'~tor Vudt1 n ko'un:ı 
girdi \'e dışarı çıktıiar. içtimada 
bulunan muallimlerde onları ta· 
kip ettiler .. 

Mister Cımson büyük bır Ame-

Sayıfa 5 
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Yara 
Yazan: Necmettin Halil 

rikan zengininin adını taşıyan 
ve beynelmilel faaliyetler yapan 
bir miiessesenin geniş sa!ahiyetli 
bir mümessiliydi. Yardım ve pro-
paganda için bu şark seyahatine 
çıkmıştı. 

öğle ve akşam yemeklerini 
Doktor Vudun evinde ycdı \'C 

mildür yaldızlı cümlelerle muh
terem mi!afire Ko!ecin faalıyet 
tarzlarından uzun uzadıya bah
setti. 
Akşam yemeğinden sonra kü-

çük sınıfların bılebesi sinemaya 
giderken büyükler Doktor Vu
dun emriyle toplandı ve Mister 
Cimıon konferans namı altında 
bayat ve hususi maksatlı bir 
enternasyonalizm propagandasım 
bu ekserisi havalı çocuklara 
yutturdu: 

- Gençler 1 diyordu. Ben si· 
zin yUzlerinizde de mUstakbcl 
dünya neslinin gUıel alametleri
ni görmekle bahtiyarım. Bu sa
bahki içtimaınızda bana karşı 
gösterdij'iniz: dostluk benim de 
kalbimi aize karıı büyllk bit 
muhabbetle doldurdu. Bu aabah• 
muhterem mUdUrlinUzUn size 
selimlarını tebliğ ettiii uzak 
kardeılerinize bu ıurctlc aiıic 
muhabbet ve sellmlarınızı da 
g3t0rmekten huıust bir :ıevk 
duyacağım. Ben muhtelif donya 
memlelretlerlai dolaıtım. Her 
gittiğim memleketin ıençlerini 
biribirini samimi surette el uzat. 
mık arzulanyla ateıli buldum. 

Ayni arzuların ıiıin kalpler:. 
nizde de mevcut oldutuau yüz· 
lerini:ıden ve bıkıtlannızdın an· 
hyorum. 

Herl>iriniz, bu içinde yaıadı· 
jınız güzel mneaaeaeden aldığınız. 
feyizle takdir etmiısioizdir ki 
dOnya millıtleri ancak, buıusi ve 
hasis menfaatlerini terkederek 
birbirlerile el ele vermek suretilc 
mes'ut olabileceklerdir. BUtün 
in11nların aynı gayaye doğru 
ytırUmcsi, aynı imanı beslemc:si 
bir zarurettir. Bnton dilnya bu 
istikbale doğru genit adımlarla 
yllrliyor. 811 mOıtakbel dUnyacla 
emin ve mes'ut bir ıulh vardır. 
Binaenale1h ıullaa çahımak, ne 
olursa olıun harp aleyhinde bu• 
lunmak, h11p vasıtalarına karrt 
derin bir nefret beıJemek genç• 
liğin vaıifeıidir. Inaanları daimı 
harbe sürükliyen modası geçm't 
bir zihniyet vardır. Biz: bununla 
mücadele ediyoruz. 

Siz: şark kavimleri bu ıenele· 
re kadar garpten ayrı yaıadınız. 
Garp sizi fena tanıdı. Fakat li· 
derleriniz şimdi yeni zihniyetle· 
dir. Garpteki insanların umumi 
evsafını ve zihniyetini taşımak 
biliyorum ki sizin şiarınızdır. 

Bu fikre yardım etmek ıçin 
siıin elinizde kıymetli imkanlaı 
vardır, ecnebi lisanı biliyoı su• 

nuz. Binaenaleyh garplcki arkn· 
daşJarmııla hiç olmazsa mek· 
tuplaşmak suretiyle temasa ge· 
lebilir ve beynelmilel fikirlerden, 
faaliyetlerden, günü gününe ha· 
berdar olabilirsiniz, o fıkrin ~ıy· 
metdnr bir unsuru haline geç· 
n'el< siıin için çok şereflı bir 
hizmet o'ur. Sonra bu ternas'a· 
rınıı muhtelıf memleketler ara· 
sında talebe mubeddeslne yol 
açı:r ve buna biz de memnunı· 
yelle yardım ederiz. 

Her şeyden evvel ıyı ansan 
olmak 13ıımdır, dünya iyi insan· 
lnr!a do:u olunca burada mes'ut 
yaşamak imkanı olacaktır. F e
nalık1nr a bile iyilikle mukabele 
etmek onları izale etmenin en 
güzel yoludur. 

( llevamı ı:ar). 
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i6mef Paşanın nutku Dört asır evvel 

" ~ ..... Tii;kj" ..... ; .... i;kıJibı- ~oğulan yah~diler 
Ga t Y ıspanyaya tekrar çagırıhyor e • e 

b. .d. İ b" lr remzi lr Geçen sene, spanyanın ır ta· nın • '' kım hars cemiyetleri dört asır ev· 
Opera Sine!TI-asında 
·········-··········································· 

Türkiye cümhuriyetinin itibarı, haysiyeti, zihniyeti,her 
yerde kendi adını sezdirecek, saydıracak bir haldedir 

Ankarada MUlkl,e mektebinin •enei devriyesi mUnasebe· 
tile aa,veklllmlz tarafındlln irat edllen mühim nutkun so• 
nunu •••I•'• dercedı,oruz : 

Mondros ve Sevr ıilah muahe- Türk milletinin haysiyetli ve 
de teıiri ve neticesi olarak Türk kuvvetli bir surette ya§amasının, 
milletinin mukadderatım ifade et· inkişaf etmesini tabii ve meşru 
mek iıtemiıtir. Böyle bir zaman- bir hak olarak kabul eden her
da meydana çıkarak ıilah senedi- kesle gayet iyiyiz. Bu böyle ol· 
ne silahla. mukabele etmek Türk 1 makla beraber aleyhimize birçok 
milletinin hayatiyet ve kudretini tahrikatçılar bulunduğunu bilmi • 
şahsında göıteren bir f ev kala de- yen adamlar değiliz. 
liktir. 

Türk milleti içinde yetişen böy
le bir adam, yaptığı eserlere isti
nat ederek bütün ömründe mes'ut 
müreffehen muhterem, yüksek ya
Jamak için hiçbir vasıtasızlık kal
mamıştı. Böyle değil mi arkadaş· 
lar. Buna rağmen Türk milleti 
içinde reform yapan - ki o her 
reform bin tane lehtar bulursa iki 
bin tane aleyhtar bulur. Her inkı
labı heyecanla takip eden bir a· 
damın bir evliya gibi sakin yata· 
mak için hiçbir eksikliği yokken 
milletin ekıik kalan şeylerini mey 
dana getirmek yolunda huzur ve 
rehatını feda etmesi görülecek ve 
dütünülecek bir feydir. Böyle bir 
inıan ya çılgın olmalı idi veya 
f 'ÜTk halkının vasıl olabileceği 
neticeleri evvelden görerek mille· 
ti o noktalara vardırmak için yıl· 
maz sonu bulunmaz bir azimle 
mücehhez olmalı idi. 

Arkadatlar, Naci bey. arkada
şımız ve ondan sonra söz söyliyen 
genç arkadaslarımız büyük şefi· 
nıiz Gazinin ~isrinde yürümek için 
büyük bir l eves gösterdiler ve bu 
yüksek heyetin huzurunda ayni 
yolda ıebat etmek için ant içtiler. 

Arkadatlar, bu memleketin re· 
form tarihinde büyük mücadeleler 
takibi zayıflığı vardı. Gazi Türki

Arkadaşlar, memleketin mef
kuresini. düşünmesini ve ona fe· 
dakarlıkla hizmet etmesini temsil 
eden yüksek heyet size söylüyo
rum biz cümhuriyet Türkfyesi, be
şeri;etin, dünyanın b~~lı~a inkı· 
lap mahsullerinden bırıyız. Her 
inkılap mahsulünün hasımları , 
mürtecileri, onu geri çeken ve Ör· 
selemek iıtiyen unsurları bulun
ması tabiidir. Buna asla mütehay
yir değiliz. Bunların en mürtecile
rin hariçten Tü•·kiye aleyhine ge· 
tirebilecekleri her hangi mü,küla· 
ta karfı koymıya karar vermiş a
damlarız. Bu mürtecilerin bize ge· 
tirecekleri mütkülata sevinerek 
karşı koymıya amadeyiz. 

Naci bey arkadaşımız, bütün 
bu cümhuriyet mefkuresinin sağ • 
lamlıgını göstermek için Gazi 
mefkuresi üzerine ant içmiye bizi 
davet etti. Onun ifadesinde mü es· 
sir olan nokta budur. Diyorum ki, 
hariçten mürteci unsurlar irki· 
yenin haysiyetini, itibarını çeke• 

miyen unsurlar müşkülat göster· 
mekte çalışacaktır. Zaten bize si· 
yasi müşkülat çıkarılmak isteni· 
lirse bumm coğu Gazi ve onun 
ıslahatı üzerinde bir münakaşa ile 
gelecektir. 1Hm a:lamı, inkılap a· 
damı olarak sizi düşünmiye davet 

yesinde ıon senelerden beri tahak· ederim. 
kuk ettirilen reformların binde. Gazi, bugün Türkiye inkılabı
birini yapmak için bu memleket· nın Türkiye ilerlemesinin bir rem· 
te ordular kullanılmıt, oluklardan zidir. Kaç millettir, ve kaç devlet
kan akmıt, fakat muvaffak oluna· tir, sayısını ve tarihini unuttum, 
ınamıttır. Gazi iae lüzumlu gördü· onlar birleştikleri zaman Türk mil 
ğü inkılapların hepsini yapmıttır. leitne harbin umumi belalarından, 
Metrutiyetin en hararetli zaman- harbi umuminin bütün neticeerin· 
larında ordular• siperli bir batlık den kurtulmak için bir tek basit 
giydir:mek iıtiyen kumandanlar şart koştular: 
buna muvaffak olamadılar, bu ta· 
savvurlarını yapabilmek için türlü 
dolambaçlı yollarda yürüdüler. 
Yapmak iıtedikleri itlerin bid'at, 

an'aneye muvafık bir hal olmadı
ğın: söylediler. Gazi Türkiyesinde 
şapka inkılabın bir mühimmi fa
kat birincisi değildir. Şimdi pek 

ala anlıyoruz ki, bütün bu ıslaha· 
tı Gazi kendi ıahıında, büyük şef· 
lerin ve muvaff akıyetlerinin pa· 
hasma, temsil etmektedir. 

Arkada,lar, hepimiz ki.fi dere
cede yafamış adamlarız. Gazi de, 
0 da yafamıftır. Y atadığı her gün 
bizim için bedava bir aündür. Si
ze kat'iyetle söylüyorum. Genç ar· 
kada,Iar, bu memleket bugünkü 
şeref ve itibarına çok kuvvet ve 
emek sarfederek mazhar olmuı· 
tur. Görüyorsunuz, herk~ıle, b~ • 

t .. dünya ile doıt vazıyetteyız. 
un • b 1 . 

Hiçbir devlet yoktur kı eyne mı· 
lel hayatta bizden daha fazla 
dostluk ıeraiti içinde bulunsun. 

K. ile bir mücadele mevzuu 
ımıe k . . . 

ltalwebJMyİS. Biz memle et_ımızı~ 
haklı, haysiyetli ve kuvvetla vazı· 

~ine inanmıftZGJI\ 

Gaziyi, maruf tabiriyle desa
vue, etmek. Eğer Türk milleti Ga
ziyi ademi tasvip mevkiinde bı
rakırsa her dava hallolunacaktır, 
dediler. Fakat, Türk milleti şuur
la ve mertçe buna cevap verdi, 
Gazi o zaman Muıtafa Kemal a· 
dında vatanda,tı. O, reımi vazife
lerden çekilmiş, silah muzafferi
yetlerinin hayal derecelerine çık
tıktan sonra millet efradı arasın
da bir vatandaştı. Bu haldeyken 
Türk milleti ona taraftarlıktan ay 
rılmadı. Ne oldu? Nice fırtınalar, 
kasırgalar geçti. Bütün bu karma
karıtık bir heyetin içinden dünya
ya itibar ve hürmet telkin eden 
muzaffer bir Türk cümhuriyeti 

çıktı. Türkiye cümhuriyetinin iti
barı, haysiyeti, zihniyeti, kuvveti, 
her yerde kendi adını sezdirecek 
ve saydıracak bir haldedir. Feda· 
ki.rlık kuvvetimiz olduğu kadar 
maddi kuvvetimiz de vardır. Şüp
hem yoktur ki, yüksek heyetini
zin en çok ehemmiyet verdiği nok 
ta, mefkure, kuvvet, şuurlu çaht· 
ma ve inkişaf kuvvetidir. 

Bu memlekette ıizinle en yük-

vel İspanyadan koğulan yahudıle· 
rin tekrar ispanyaya avdetlerini 
temin için Balkanlara adamlar,. 
göndermiş ve bu adamlar vaııta: 
sile propaganda yaptırarak yem 
bir cereyan hazırlamıya çalışını§· 
tı. Son posta ile gelen Londra ga· 
zetelerinin verdiği malumata göre 
İspanya Balkandaki musevileri, 
cümhuriyetin ikinci yıl dönümünü 
tes'it icin yapılacak merasimde 
hazır bulunmak için davet etmiş
tir. 

Merasim gelecek nisanda yapı· 
lacaktır. Mus~vileri davet için ya· 
zılan davetname eski kastil lisani· 
le yazılacaktır . .Bunun sebebi mu· 
sevilerin bilhassa bu lisanla ko· 
nuşmakta olmalarıdır. 

Davetnameler İspanyayı temsil 
eden diplomatlar tarafından tev
zi olunacaktır. 

Halihazırda Arjantinde ika
met eden bir çok İspanyolların 
merasime iştirak etmeleri bekleni· 
yor. 

~--------------~-
Gandi gene açlık 

tehdidi yapıyor 
BOMBAY, 6 (A. A.) - Gan· 

di, kendisile beraber mevkuf o· 
lan Patvardanla daha iyi muame• 
le yapılmadığı takdirde önümüz
deki çar§amba gününden itibaren 
açlık grevine ba!lıyacağım bildir· 
mittir. 

Hapishane müdürü hükumetin 
talimatına intizaren bu kararını 
tehir etmiye Ganaiyi ıkna eyle-
miştir. 

Patvardan, asılzade olmakla 
beraber tevazu göstermek ve ha· 
pishanede daha aşağı sınıftan bir 
mevkufa yaptırılmakta olan işleri 
yapmak istemi,tir. 

Maksadı da "dokunulamazlar,, 
meselesinin halli lehinde propa· 
ganda yapmaktır. Hükumetin ha· 
pishane nizamatmın ihlal edilme· 
miş olması ve "dokunuamazlar,, 
ın dileklerini arttırmaları tehlike
sinin önüne geçmek için buna mu· 
halefet etmesi muhtemeldir. 

Gandi, hükumete karşı Patvar· 
danın tarafını iltizam etmiştir. 

Bu istisnai vaziyet hükumeti müş· 
kül bir mevkie sokmuştur. Hüku
met, Gandiye müteallik bütün me
selelerde doğrudan doğruya Lon· 
draya müracaat etmeyi itiyat e -
dinmi~tir. 
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Haro Muhabiri 

' Bu alqamJan ıllharcn Opera ılncmawııla 16•tcrıfmcyc lıa,Ianacal( olan Harp Muhabiri rı/mınJaı hır 
Meşhur harp muhabiri Frank· • Jetı eral Chen~ radyo ile~ 

lyn Bennet, daima cesaret ve lakata rıza gostcrır. Be 
şecaatinden bahsetmekle bera· Cbengle Bennetin fevkalade 
ber havadislerini tehlikeden olduklarını aleme ı lin eder. 
emin, harp sahnelerinden uzak Kenyon, bir r iyakar, bir' 
bir yerden radyo ile dünyaya çaktan başka bir şey olm~_., 
neşreder. halde Bennet'in bu suretle ~ 

işte, Bennett gene " Jeneral dini methetmesine son del"' 
Cbeng " ismile Çinlilerin milli hiddetlenmektedir. 
kuv,·etleri Vu Sun'a karıı bar- Bennet nihayet genç kızı ~ 
beden mahir bir tayyarecinin yareciden soğutmıya ve 001" 

kahramanlıklarını, bu suretle evlenmeye muvaffak olur. ~ 
tehlikesiz ve emin bir yerden K h lıP. 

Julie, eny:onun eaap. . ~ mikrofonla bildirmektedir. k d "' 
çalııtığı ra ip or u reısı Jı 

Jeneral Cheng hakikatta, para mühiş bir haydut olan f .ı. 
için dövüşen Jim Kenyon ismin- d B ..... ae"' 

tarafından esir e ilir. ~ 
de bir Amerikalıdır. kendini bu ,ı.uı to ... ~,·~~ 

Kenyo- tayyaresinden indiği yı "" 
kurtarması için tayyarecı . ~ zaman ı e March isminde bir il" 

., d ' ş·· dadına çağırır. Tayyarecı,_ .. 1..ı kadm onu beklemekte ır. up· dı•.,.. 
hesiz bu kadın zevcesi olacaktır. teklifi, kadının tekrar ken d' 

D u hususta izahat almak isti- avdet etmesi şartile kabul e d( 
arp mubabiri radyo vasıta· Mükafatının bu noktada 01,1 

sı c Jeneral Cheng ile bir ğunu bilen Kenyon Faogın k• 
mülakat yapmıya uğraşır. gahı umumisine gider. ~ 

Bennett Şanghay sokaklarında Pazarlıkta iken Bennet g' 
gezerken bir kadının tecavüze Kenyon Fangı öldürür. Ve 1 
uğradığını görerek onu kurtarır. jeneraı. ayakta tutarak 8 1. 
Bu kadın julie March'tır. ikisi 'taburları arasında cesedi ge~ 
arasında bir muhabbet hasıl rir. Fakat, bile meydana ~ 
olur. ve askerler onu t~kip ed~ 

Kenyon harp mıntakasmda Benn t ve julie otomobiU'j,ı' 
Julie'nin muhabir tarafından iltica ederler. Askerler ~-f 
kurtarılması hikayesini okur. takibe koyulurlar. Kenyo- ~( 
Fevkalade mubalağalı olarak l l o 11 

yaresıle, takip o unan arı t•'ı 
yazılmış olan bu mak<tlenin mu- rinde uçarak ~ahra~anca °f-~~t 
habirinin bizzat kendisidir. firarlarını temıne ugraşır. 111r 

Kenyon kıskançlık ateşleri askerler tarafından atıl•" . .,cıe 
içinde yanmaktadır. iki adam kurşun, onu ölüm derece*' ıe~ 
arasında bir kin ve nefret doğ· d0fe . 
muş ve bu kini, her ikısinin de yaralar ve tayyaresi jtJııe 

Parçalamr. O ölür .. fakıalı aynı kadını arzu etmesi artbr· .... 
kurtulur . ....a I"' Sağır ve dilsizler cemiyeti rrıştır. ,.... ~~ 

1 11110111 ıııınııı ıuıw ııım ııınııııı ruıınııın mı ını ıııınnn ınnııım ıı ili ili ıı ııııı uı ııııı ı ili mm mı 111 ili 11111, ııı ıııı 111 \" aı" Sağır ve dilsizler cemiyetinden: at M h •tt• B ValO 
Cemiyetimizin kongresi 9-12-932 Komünist tahrik 1 U 1 111 • . . rAub'~ 

k Istanbul ag- ırceza mahkeme- Vali ve belediye reısı risefl ..ı Cuma günü icra olnaca tır. tin Bey dün sabah S~f akŞ''j 
""""""'"""'"""ıuıırurımrıuıır111111ııııını11111 '""'"' 

1•m1111~111'"1"""111ıurırıwrır sinde, dün öğleden sonra, ko- vapurile Yalovaya git~1~j 11 ~-
ıek fikirler tezahür ediyor. Siz, münistlik tahrikltı yapmakla iistü dönmüştür. Mu~ıt·ki k01 
hizmet a.tkını fedakarlık hislerini maznun bulunan bazı kimselerin Yalova yollarını ve bır 1 

temsil ediyorsunuz. Cümhuriyet muhakemesine kapalı celsede teftiş etmiştir. 
1 

_ 
nesli ve nesilleri daima Gazi adı 

devam olunmuştur. ·· beY e ve mefkuresi etrafında kalarak bu Haa H~sııu ftiŞ be)' t 
memleketin en yüksek ve emelle- Viliyet mülk~ye8 tdiin skş' 
rini atiye nakledecektir. iskan suiiatimalini yapanlar reisi Hacı Hüsnu. · 

Ankaraya gitın ıştır Türk milleti inkılaplarının tim· 
sali olarak Gazi adının örselen· 
mesine asla tahammül etmiyecek· 
tir. Bu, daima göz önünde tutula· 
cak milli bir mevzudur. Maddi ve 
manevi bir taarruza uğradığımız 

zaman İsmet Paşa ve genç arka· 
daşlar hep beraber Gazi etrafın
da daha sıkı toplanarak bütün 
varlığımızı feda edeceii~ 

yelerini istiyorlardı. Haber aldı

ğımıza göre vilayet idare heye

tinin bu mesele üzerindeki tah

kikat evrakını tetkike baılıyao 

Devlet Şurası altı maznunun tah· 

liye taleblerini müttefiken red· 
detmattir. 

telefolltl 
Kaymakamların adil•~ 

kayoıak aab' 
Vılavet bazı 1 fon il> fi 

nahiyelerin fazla te e örOJ8f del' 
beresı yaptaldarına ~ g60 rJ' 
alakadarlara bir tamı ıefool• ,e' 
miştir. Buiida bu 1;e)'daf t'' 
şahsi miikaleıneler~ tasıtr'" 
rilmemesi ve aza~dirilrPlf'I'' ' 
pılaıası lu:ı.umu bı 
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Avusturva 
• 1 

lngiltere! 
Maç bugün yapılıyor, bütün Avrupa 

ne düşünüyor, okuyunuz 
öğleden 
anneler 

sonra 
vefat 

Londrada bütün 
edeceklermiş ! ... 

büyük 

Londrada ve bilhassa Viyanada bugün öğleden sonra bir çok 
lblesseseler tatil edlleeek, herkes maç haberlerJnl dinllyecek 
"Bug0n 7 kinunu enweldir. Yani rupada galıalalı akisler bıraka· - Ne yazık... Çarşambaya 

AY°lllturya milli takımile Ingiliz caktır. Inıilizlerin bütün büyük anneleri 
~~ takımının Londrada kartı· Londra ve Viyanada heyecan vefat edecekler? .. 
~cıkları fiin 1 Son gelen gazetelerin anlattı- Diye bir nükte yapmışbr. 
. Blitan Anupanın fevkalide ğına göre Viyana ile Londra he· Avrupa ne divor? 

Lir heyecanla bekledikleri bu yecanın son derecesine çıkmış· Londra ve Viyanadan batka 
'-ribi maçın ne netice verdiğini tardır. Londraya Avuıturyadan bütün Avrupa gazeteleri de bu 
hı. akpm ve yana arbk belli ve diger memleketlerden maçı maça uzun yerler ayırmışlardır. 
•hnuı ye bütün iddialar çözül- görmek için tam dört bin kişi Bütün meşhur münekkitler faa· 
-.Gt olacakbr. gelmiştir. Viyanada oparlör kon· liyeltedir. Londradan ba,lıyarak 

bOtlln dünya gazetelerinin ver-Maç ne netice verecek ? •. Kısa 
... 1ı, iç içe komunezonlu, mn
'tlıeli Avaaturya •e merkezi 
.\vrupa futbolumu, açık paslı,sert 
'- hızlı atıılı Ingiliz fotbolumu? 

Zannediyoruzki, bilbaua 'bizim 
~ bu hususta klçllk bir tah· 
illin bile yapmak sadece bir ke· 
baaet •eıeleaidir. 

Evelce işaret etmiıtik : Bütün 
ferait bu 11aaçta Avusturyalıların 
~eyhi~e ittifak etmiı gibidir. 

6z bınlerce seyirci, iklim, yer 
4.._ıturyalılara tamamile yaban
"dır. 

Futbol ülemaıı bu üç 
laoktanın hiç deiilse bir ta
~ hakiki kıymetini yüzde 
'baz azalttığını iddia ederler ki 
bu iddia her halde hakikat de
İilıe, hakikate yakın bir iddia· 
dır. Demek ki Avusturyalılar bu 
"-çı kazanmak için kudretleri· 
'İlı çok yükseğine Çakabilecek· 
~ mi? Görüılerimize •e aeziı· 
"'l'İIDize ıöre buna "Evet,, di
~iliriz. Çünkü bu lialettayin 
~ IDaç değildir. Evveli milli 

karıılaımadır. Sonra sistem 
~delesidir, Avusturyalıların 
:-"dilerini göstermekte ayraca 
~i menfaatlerinin alakadar ol-

dır. 
~· 'talüm olduğa üzere lngiltere 
'Ilı"'• futbolun büyük bir ti· 
~t haline getirildiği bir mem· 

ettir. iyi oyuncular kendini 
~eren vele• yabancı bir ırka 
~ mensup olsalar büyük feda
~ılctarla satın alınırlar ve 
._ da• aatın alan kulUp kadar 
..:: alınan eyuncuda istifade 

• Bu itibarla Avuaturya 
::a-İIDlerinin laakal kıymetle· 
~ •rtırmak için bu maçta 
'ti.a lllabaretlerini ,a.termek 
.......... ~ pyret sarfedcekle-
~...:•ç tlipbe edilemez. 

a_ · . ~landa ifuet edelim: -..t bir aıatem mttcadelesi ol· 
.....,.. -...,_,. •çm bitaraf bir 
._ l>is Japılmaması Ye takımla· .._il kere kal'fllaımaları do· 
.... e .talip ıelen tffım ıalp 
-... ~em demek olamıyacak· 
1-~ 1 lnptere kazanırsa 
~ ~ ,_ biıu t.bil glrüle
"ı at A-.anu..,a kazanırsa 

Ztelsı.. teref bittin AY· 

. , 

dikleri btikümleri hülisatan ita· 
ret ediyoruz: 

Ingilizler 
lugilizlerin mühim bir kısmı 

l<endi takımlarının galip gelece· 
ği11i söylemektedir. Hatta bu 
arada Avusturyalılara nefes bile 
aldırılmıyacağını ve Avusturya· 
lıların lspanyolların akıbetine 

uğrıyacaklarını iddia edenler 
vardır. Bjr kışım lngilizler de 
Avusturyalıların ıol içi Sball ile 
merkez mubacimi Sincie!ardan 

Viyananın Umltlerinden: Merkez endişe etmektedirler. Maabaza 
muhacim S•ndelar1n bir ,utu aklı başında lngilizlerin söyle

miyan küçük bir yer bile kal· 
mamışbr. Maç merkezi Avrupa 
saatiJe 15,15 te l?aşhyacak ve 
Londranın Rayak istasyanundan 
telsizle dakikası dakikasına Vi-
yanaya bildirilecektir. Viyanada 
bir çok müesseseler bugün öğ· 
leden sonra tatil edileceklerdir. 
Tatil olunmiyan müesseıeseler
de de işçi, amele ve memurlara 
maç tafsilatı dinlemelerine mü· 
saade edilmiştir. Ancak bu işçi· 
ler kaybettikleri vakıtları mesai 
saatinden sonra telafi edecek .. 
lerdir. 

Bundan başka birçok doktor· 
lar, dişçilerde kabinelerine rad· 
yo tertibatı yaptırmışlardır. 

HiiJisa bütün Viyana bugün 
öğleden sonra işi gücü bıraka· 
cak ve maç haberlerini dinliye· 
cektir. Bir müessesenin kapısına 
şu levhayı astığı görülmüştür: 

Çar'8111ba gUnU öitleden sonra 
kipahdır. ÇUnkO maç var 1 

Londrada 

Londrada aynı heyecan ıçm· 
dedir. Biletler bir ay evvel bit· 
tiği için stada giremiyen yüz 
binlerce adam stada en yakın 
sokaklara ve meydanlara yerlet· 
mişlerdir. 

Bu maç lngilizlerin an'anevi 
ciddiyet ve soğuk kanlılıklarını 
d~. silip süpUrmüştür. Birçok in 
gılızler çalııtıkları müesseselere 
müracaatla maçın yapılacağı sa· 
atleri hariçte geçirebilmek için 
muhtelif yalanlar uydurmakta· 
dırlar. En revaçta olan yalan 
akraba hastalığıdır 1 Bundan 
babaeden ve Avuaturyalıların ka
zanacağını tahmin eden Arıenal 
menajeri Şapman: 

dikleri şudur: 

13 oyununda yenilemiyen bir 
takım (Avusturya takımı) üzerin· 
de büyük bir tecessüs duyuyo· 
ruz. lngiltere biç şupbesiz raki
bini istihfaf etmez. Fak at Inıiliz 
takımı itina ile seçilmiıtir. Va
zifesini iyi yaparsa Avusturya 
ıilibını bu sefer yere uzatacaktır. 
Bütün lngilterede bunu bekliyor! 

Macular 
Avusturyalılar eaki kuvvette 

değillerdir. Bu itibarla netice 
üzerinde kat'i bir teY söylemiye 
imkan yok .• 

Çekoalovaklar 
Beklenen gün yaklaşıyor. A· 

vuaturyanın kuvvet ve mebarelini 
lngilizler nihayet göreceklerdir. 

ltalyanlar 
Avusturya mükemmel vaziyet

tedir. Teknik •e taktik itibarile 
yükıekdirler. Eğer hava ve yer 
oyun etmezse maçı kazanabilir· 
ler. 

l•viçreliler 
Avusturyalılar iyi netice almak 

için çok iyi oynamiya mecbur
durlar. 

lspanyollar 

Vaziyet İngilizler için katiyet
le müsaittir. Biz İngilizlerin mem 
leketlerinde neler yapacaklarını 
ğeçen sene gördük. Gerçe Avus· 
turyablar ka lecileri Hiden'in 
şahsiyetinde ikinci bir Zamoraya 
maliktirler. Fakat ne olsa iyi 
netice alamıyacaldardır. 

Almanlar 
Bu, düşünülecek bir mesele

dir. Awsturyanm kuvvetli mu· 
hacimlerinin kuvvetli İngiliz mü
dafaası karşısında muvaffak olup 
olamıyacaldarı düşünülebilir. Top· 
rak ve ıiı maalesef Avusturya· 

Binicilik Bahisleri ................................................................ 

İyi bir binici için 
neler lizımdır ? 

_ Bu satırları yaze.r, gazeteye ve- ı lursa olsun, biniciliğin sınıf liısmı
rırken, ne Son Posta, ne de Milli· na geçmiş olan binicileri kastedi· 
yelle, hiçbir yazıya tesadüf etme· yoruz. Avrupayı da örnek alıyo· 

diğimden mütekait kaymakam He ruz. 
şe ve Atçı beylere verdiğim karşı· Sınıflarda, üçüncüden başlıya• 
lığa cevap yazılıp yazılmıyacağı· rak birinciye kadar derece, derece 
nı bilmemekteyim. Bu, onların bi- yükselmeyi temin eden sıhhat, 

leceği bir iştir. ister yazarlar, is- cesaret ve zekadan gayri, b inicilik 
ter yazmazlar. İsterlerse kendile· hassalarmdan en mühimleri, bini· 
rine yardımcı olacak daha başka cinin ata müteallik olan duygu ·ve 

mütehassıs yazıcılar bulabilirler. sezitlerile idrak kabiliyetinin de· 
Ne yaparlarsa yapsınlar, ne söy • receai ve faaliyet esnasında atın i
lerlerse söylesinler. Dedikodu şek radesine, insan iradesini hakim 
Iine dökülen bir münakaıada bi· kılan hareketlerin her biri, binicı 
zim itimiz yoktur. Bundan sakın· tarafından, birer in' ikas şekil ve 
mayı kendimize düstur ittihaz et· süratile hemen yapıhvermesindeki 
mişizdir. Bnaenaleyh bugün yaza· kolaylıktır. Yani iyi binici demek. 
caklarımız, aırf anlıyan, anlamak ata müteallik duygu, seziş, idrak 

iitiyen hüsnüniyet sahiplerine mü 
teveccihtir. 

• * • 
Yazımıza, mevzuumu:::u teıkil 

eden "Binici,, mefhumu ile nasıl 
bir binici kastetmek istediğimizi 

anlatmakla başla.mak, fikirlerimi· 
zin kolayca anlaşılması için lü· 
zumludur. 

Bincilikte, umumiyetle, esaslı 
iki büyük kısım vardır. Bu kısım· 
lardan biri ıube, öteki ise sınıftır. 
Binicilik şubesi ikiye ayrılır ki bi· 
ri namzet, diğeri kıdemli tubesi· 
dir. Binicilik sınıfı, üçüncü, ikin
ci ve birinci olmak üzere üçtür. 
Asıl binici ismini tatımıya liyakat 
kespedenler, şubelerde çalışma 
devrelerini bitirip sınıfa geçmş o· 
lanlardır. İ§te biz, derecesi ne o· 

ut ıııı mn 11uı 111a111auunnnıumuı11 mmt11u111nuınuumnııuuıttu1mıwıuuınuııu:m 

lıları bihuzur edecektir. Bununla 
beraber iki taraf ta kuvvet iti
barile müsavi zaziyettedir. 

Fransızlar 
Maçı İngilizler kazanacaklardır. 

Fakat Avusturyalıların timleri 
arasındaki Sball gibi Sindelar 
gibi yıldızların neticeyi değiştir· 
melerine de ihtimal verilebiHr . 

İskoçlar 

lngiltere bize mağlüp oldu. 
Avusturyalılara karşı da yenile· 
cektir. Inıilizler bundan kork· 
tukları için misatirleri öyle bir 
zamanda davet ettiler ki bütün 
vaziyet misafirlerin aleyhinedir. 

Avusturya 
Bütün bu mutaiaaları nakleden 

Avusturyalılar kendi mütaliala
rını da fU kısa fakat veciz cüm
le ile bildiriyorlar : 

Zafer veya mağlübiyet !. Bizim 
cesur takımımız çarşamba 
günü cevabını verecek • 

Bu maçı görenlere ne mutlu 
değil mi? 

A. ~ırrı 

ve in' ikas hassalarını bir sevkita· 
bii halinde kullanabilen binici de· 
mektir. 

Bu duygu, seziş, idrak ve in'i .. 
kasların nelerden ibaret olduğunu, 
burada, anlatmak için kafi yeri
miz olmadığından bunu batka bir 
zamana bırakmak mecburiyetin
deyiz. Maamafih binicilikle işti· 

gal edenler, bunları bilirler. 
Bu duygu, seziş, idrak ve in'i· 

kasların nelerden ibaret olduğu· 
nu, burada, anlatmak için kafi ye-

.. 1)1 ;\lf'll_: k 
rimiz olmadıgından bunu oaş a 
bir zamana bıra~ak ~ecburiye· 
tindeyiz. Maamafih binicilikle İş· 
tigal edenler, bunları bilirler. 

Sınıf . bincilerinde, duygu, sc· 
ziş, idrak ve in' ikas hassaları de
rece, derece az veya çoktur. F ak:::1.t 
şube biniciler inde hemen hemen 
yok gibi, yahut da, henüz kafi de· 
recede inkitaf ve tenemmüv ede
memiş bir haldedir. Filhakika, iyi 
bir hocadan, şube biniciliğinde, 

üslup öğrenilir. Lakin duygu, se· 
zif, idrak ve in'ikas hassaları öğre 

nilmez. Bunları, talebe hocadan 
öğrenmez, hoca da talebesine öğ· 
retemez. Bu bassalar, çok ve muh· 
telif hayvanlara bine bine ve bil· 

' hassa, yalnız ve yalnız zamanla 
iktisap olunabilir. 

Nazari tarifini yapmıya çalıştı
ğımız böyle bir sınıf binicisinin 
ameli sahada maruz kaldığı bir 
sürü küçük, büyük sebeplerle, 
kendi kadar iyi olmıyan başka hi· 
rine karşı muvaffak olamadığı 

her zaman görülmüş .lelade vakı 
alardandır. Çok kere b ir binici 
namzedinin kıdemliye, b ir kıdem 
inin ücüncü ve ilah tımf binicile 
rine karşı kazandığı görülmüstür. 
Bu gibi muvaffakıyetlere mazhar 
olabilen birinciler, kenilerinden 
bir veya bir kac sınıf ileride olan 
binicilere karşı kazanmış oldukla 
rından değ il, sırf yarış, müsabaka 
veya her hangi bir şeyi atın ka
zanmasına mani olmıyacak kadar 
ilerlemiş olduklarını göst~rebildik 

j ıerinden dolayı muvaffak olmuş 

1 
sayılır ve alkışlanırlar. Fakat mu· 
vaffakıyets iz li ğe duçar olan di
ğerlerinin kıymeti bu yüzden azal-
mış olmaz. Bunu bilecek kadar 
malumat ve vukuf sahibi olanlar 
da onları takdir etmekte haklıdır 
lar. 

Galatasaraylı 
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yedi davaya bakıldı! efsanenin 
tahlili 
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dair fıkralar yazıyorlardı. Sine
ma havadis gazeteleri onunla yap-
tıkları mülakatları go·· t . 1 s erıyor ar-
dı. Velhasıl bütün Pariste yalnız 
ondan bahsediliyordu. Meshur a· 
vukatlardan Moro Giaf fert 
"T I ona 

a ma,, lakabını takmıştı. Kon· 
ı~r;e et yapan bir fabrika kendi-
ıının .. d · · 

Pol Pot, profesörün takrir ve
rirken her zaman oturduğu fa· 
kat, profesör İçeri girerken mat
mazel Şumanın yanında olduğu 
için gidip işgal edemediği, Çinli 
talebenin yanındaki kendi yerine 
dikkatle baktığını gördü. Maama
fih, Profesör, mendili ile tek 
gözlüğünli silerek devam edi
yordu. Bir aralık Pol Potu görün
ce onu başile selamladı ve de
vam etti. 

muaaa esı ıle, reklamlarına 
"~akim Pot bile bu etten yer,, 
cumlesini koymuştu, hatta, "Mon
parnaa,, ta yeni açılım bir cad..Ae
ye Pol Pot ismi verildi. Bir oyun· 
cak f abrikaıı, üç hakimden ibal'et 
ortadaki, İpi çekildikçe yanındaki
lerin kafaluma şakşakla vuran 
bir oyuncak bile icat etti. Yeni açı
lan bir bar ismini (Hakim Pot) 

Türk ·Fransız hakem mahke
mesinde dün yedi davaya bakıl
mıştır. ikisi ehemmiyetlidir. Bun
lı:ırdan biri Ogüsten Norman 
şirketi tarafından hUkümetimiz 
aleyhinedir. Şirket mlllga bahri
ye nezareti tarafından harptan 
evvel ısmarlanması ve yahut 
bu yüzden tazminat verilmesini 
istemektedir. ikinci davada mü l
ga dodanma cemiyeti hesapla
rını üzerine aJan tayyare cemi· 
yeti tarafından Üiüsten Norman 
şirketi aleyhinedir. 'fayyarc ce
miyeti harptan evvel ısmarlanan 
bir kaç parça geminin inşasını, 
aksi takdirde verilen avansın 
geri verilmes'ni istemektedir. 
Her iki davanın dün mürafaası 
yapılmı~, karara kalmıştır. Mah· 
kemede bugün de davalara ba
kılaca'(tır. 

ilim ile 
Rüya ile efsane ara~ında bir fark : Rüyalar la ahlik 

olab;J'r, ama efsaneler ahlaki ve kıymeti yüksek 
ve hoıa giden bir ıeydir 

ifa~ ıar.ırı clün kli sayımır.da 

Tarih çok kere afaki bir tetkik 
altında değil, bilakis vatandatları 
tahrik ile te§ci ve rekabete sevket· 
mek gaycsile yazılır. Fakat bütün 
bu şekil değştirmelere ve unutma· 
lara rağmen an' an eler ve efsane· 
ler, mazinin hakikatini göstermek 
ten bir an hali kalmazlar. Çünkü 
efsaneler, milJetin kablettarih ve· 
kayiin ianesile yarattığı kaıaneler

Türk cemiyetinin inkişafında 

him bir rol oynamıştır. 

Bu delil, Orta Asyada, ıu 
fikdanını ileri süren nazariye 

lehinedir. Orta Asyada, suY 

nedreti, efsanelerdeki ehcmmİY 

ile kabili izahtır. 

Pol Pot ile Matmazel ş . uman 
aynı srı·ada oturuyorlardı. Fakat 
arala;·ında gene dört beş kişilik 
boş yer vardı. Bir aralık 1 
ld b')' , nnaı 

o u ı ınmez, yanyana e]d'J 
v d b' . g ı er, 

e crs ıtınce, Pol sordu: 
- Baş ağrımz geçti mi? 
- Hemen hemen evet B' 

açık h d d . ıraz 
ava a olntıraam tamamile 

geçecek, 

dir. 
koydu. 

Prcf eıör y · d k I h , erın en a kıp dcn-
ane~c~ çıkarken gelip Pol Po· 

~~n·ı~lmkı sıktı ve Pol il:i cna olarnk 
ızı ıp endiıini .. b · 

Hakim Potun kendisini clücllo· 
ya davet eden iki arkaclaşınm fa
hitlcrine oynadığı oyun hemence
cik etrafa yayılmı~, gaztclcr bun· 
dan bahsctmiılcr ve bütün Paris, 
muazzam bir kahkahn ile bu ha
vadisi l'ar§ıle.':lu§lı. İ!in tuhafı şa
hitler, kahvede meseleyi anlıyana 
kndar bir htıyli ntışmışlar1 tara-

Tıp ta~ebe cemiyeti 
kongresi 

Hali faaliyette olan bütün kud
retleri tanıyıp geri gidebilıek, ve 
hakikatin geçirdiği bütiin tagay· 
yürleri idrak edebilsek, efsanele
rin arkasında cizli kalan tarihi 
hakikatr bulmakta hiç mütküliit 
çekmeyiz.,, 

Hemen ilave edelim ki bu 

rüt, başka bir sahaya tatbik ed 
miş ve ayni netice elde edilmitt 
Hintte beyaz filin mukaddes old 
ğu malumdur. Bu meseleyi iı 

için bazı hayvanat ülemaıı beY 
filin, huıuıi bir (nevi) olduğun 

ileri sürmüfler bazıları iae bef 

filin, cilt hastalığına uğra.mıt e 
adi filden ibaret olduğunu iddi 

1.. 1 · mutc euımane 
:~~~ ıya,n talebelerin teçkil et· 

1 

1 
eŞn geçitten, Yanında malına· 

:ze uman çıktı. f . h' 1 • _, 

Dııarda L"k . , u ıemburg bahçe· 
sınden gfl>r k p 

cyın şa ıt.erın '4C:ı ikisi, şahitlik· 
ten ist~fo eclercke biribirlerini dü· 
elloya davet ctmitlerdi. Mizah 
muharrirleri bu hidiıcyi parmak· 
larına dolamıılar, içlerinden birisi 
bir rövü yapmııtı. Bu rövüda ıa· 
hitler düello etmeie kalkııınca, 
pek tabii biribirlerine ba!ka ıa· 
hitler ıönderiyorlar, bunlar da dü· 
clloya kalkıııyorlar ve çorap ıökü
ğü ıibi ıidiyordu. Bu ıuretle iki 
düellodan dör1 dörtten aekiz, se
hizden on altı döeUo çıkıyor, ne• 
tice ellerinde birer tabanca otuz 
altı çıplak kızdan mürekkep bir 
balet heyetin in dansı ile bitiyordu. 

-~er en, ol Pot sordu: 
- Matmazel Şuınan buradan uz kt , 
a a mı oturuyorsunuz? 

.. Genç kız her zamanki eibi 
'1Juphenı bir tarzda cevap verdi: 

. -: Pariıte ıniıafirlerin hepıi 
bırdır, 

- Saat kaçte eve dönmeniz li· 
zım7 

- Muayyen aaatim yok! 
- Sizi beJdiyen kimıe yok m~? 
- Var. Brooninı! 
- Bu da neai? 

. - Siyah, bodur, fakat bir brov
nını ıibi teıirli bir köpek. 

- Akrabanız, aileniz yok mu? 

1 - Öyle olduklarını iddia eden· 
/~ ~ var, Fakat benim onlarla 

ı ri hiç bir alakam yok. 

~ Şbuman bu •efer kendiıi ıomııı
~· ıtldaı: 

- E. ' ' ' Şimdi iıtif a ettiniz ne 
yapmak niyctindeıiniz? 

- Bilmiyorum. ' 

- Bana kahraa, inıan h 
havaya muh· )"f ayatta, 

. te ı feyler, bir . 
bır paket ıiııara b' tııe, 

b ' ır fapka, bir 
ta ak ntarak hepıini ay . 1 ~ k 
'di ile tutan hokkabaılar nı . •b. ay
nı alı. ıı ı ol-

PoJ cevap verdi. Öylece p .. 
k' arı11n 

es ı mahı-.llclcrinde dolaıtılar. Şu. 

Bir gün Pol Pot Matmazel Şu-
mana dedi ki: 

- Bugiin bize gidelim. 
Genç kız cevap verdi: 
- Hayır. 

Bir başka gün hakim tekrar et
ti: 

- Bugün bize gidelim. 
Genç kız cevap verdi: 
- Hayır. 

Ve ıonra, ak§am üıtü ayrıla
cakları vakit Matımazel Şuman: 

- iki gündür, dedi, davetiniz 
üzerine size geldim. Bir feda ol· 
ıun beni öpmediniz. 

- Olabilir. Bımunla ıize, bize 
ıeldifiniz takdirde müsterih ola· 
b~~ecejinizi ıöıterdim. Bir baıka 
ıun aciecek misiniz? 

Genç kız aüldü ve: 
S b Belki, dedi, herhalde yarın 

or onda buluıuruz. 
• .y. ~ 

Tıp talebe cemiyeti kongresi 
diin saat 16 da halk evinde 
aktedildi. 

Celıeyi cemiyet reısı 1-lasan 
Hu~üıi Bey açtı. H.alüsi Beyin 
kısa bir hitabesinden sonra kon
gre divanı intihabına geçildi. 
Ve hongr<? riyasetine Vefik B. 
getirildi. 

ilk ı~hü cemiyet reisi Hasan 
Hu'Oıi Bey aldı ve heyeti ida
renin bir senelik faaliyet rapo· 
runu olcudu. 

Her cümlesinin sonu alkıtlarla 
ve bıravo sedalarile karşılanan 
faaliyet raporunda ezcümle şun
lar vardı : 

1 - Cemiyetin Bckiraia bö· 
lüiündeki bodrumdan bugünkü 
Caialoj'!undaki binaya naklede· 
rek muntazam bir daire haline 
aetirildiai. 

2 - Memleket hadiaatiJe çok 
yıkından alikadar gençlik ha
rakcUerinde daima ön ayak o· 
Junduğu. 

3 - 12 mayıs Tıbbiyeliler 
bayramının her aenekindcn daha 
mutantan ve daha mükemmel 
te1it edildiii. 

4 - Milli Türk talebe birli
iinin kurulmasında her türlü 
ıayrd ve fedıkArJık glıterdf ğini 
ve milli birliğin çok eıaalı lıu
rulduğunu ve artık hiç bir teh
likenin mevzuu bahs olamiyacağı. 

5 - BUtun talebenin cemiyete 
aza olmalarının temin edildiğini 
her sene 30 kişi ile toplıtnan 
kongrenin bu sene 300 kişi ile 
toplandığı. 

Efsaneler bu sebeple, çocukluk 
hatıralarına pek benzerler. Cocuk
luk · hatıraları şahsın ;ihni • 
yetini anlamak ıçın n~sıl 
en kıymetli birer ve:ıika iıe, 
efsaneler de, milletlerin inki· 
şaf mı, tetkik için pek kıymetli de· 
lillerdir. 

Bu aebeple, bir çok ef aanelerde 
bilhaaaa dini efaanelerde ıöze çar· 
pan tatlı vaitler, cennet ve ce· 
hennemler, saraylar, ilh ... mev'ut 
mükif at' deiil, milJctin taviza ça· 
lı9tığı eksikliklerdir. 

Yani tatmin olunmamıt arzu· 
lardır. Meıeli bağsız, yeıilliksiz, 
yanmıt bir çöl ortaıında yetitmiş 
bir milletin efsanesindeki arzular, 
şüphesiz ki müferrah bahçeler, 
tatlı ıulu havuzlar, göıterecektir. 

Ayni surette, hakaret altında e

zilen eair bir milletin efaaneleri de , 
büyüklük iddiaları, bir itaretle 
düşman ordu,unu mahv ve peritan 
eden kumandanların kahraman· 
lıklarile doludur. 

Bu müşahede bize efsanelerdeki 
<.unıur) ların ehemmiyetini göıte

etmitlerdir. Fakat muhakkak b 
fey varsa o da beyaz fil nev'irs' 

pek nadir olmasıdır. Filin Jll 

kadde,sliği bununla izah olu 
yor. 

Türk efsanelerinin tetkiki 1 
hemen hemen ayni ıeyi göıte1' 
yor . 

Görülüyor ki, efsanelerin ta 
li, bizim tarihimizin bazı noktaJ 
rmı ikydınlatabilecek mahiyetli 

dir. Efıaneler milletlerin taht" 

şuurundan doğan rüya)ardır. 

Rüyalar nasıl ferdin geçmi9id 

aydınlatıyorsa - bu mısdakın ptf 
kanalizin esaı gayaler.inden old 
ğu mlaum ! - efsaneler de milletli 
rin maziıini tenvir edebilir. ' 

Su sembolünün Türk efıanıle' 
rindeki mühim rolünü pıikanslif 
gözile izah bu makalenin çerçeff' 

ıini aşacağından ben yalnız kati• 
le müşahedeyi takdim ile iktif1 

ettim. 

Dr. A. lazettl" 
rıyor. 

Pıikanalizin teknik H .. mnda bu 
unıurlara sembol veya timsal is
mi verilir. Pıikanalize ıöre bütün 
aemboHer ferdin benliiine aittir. 
Semboller ya fah11n en yakın ak
rabalarını, ana, babasını bir keli
mede kan sıhriyeti olan akrabayı 
temıil eder, yahut ta, doğum, atk 
ve ölüm gibi hayati hi.diıeleri i

~uını ı mıınıııuıııı ııınıııımıııııı ııımıııuııııı ııı 1111 mı 1110 ıııuııııuıııuıınn 

fade eylerler. 
Bir kelimede ıemboller1 en. ipti

dai fikirleri, ve alakaları temıil 
etmek gayeıini takip ediyorlar. 

Bu mııdakı ele alarak Türk 

Troçki gellyor 
Anvers, 6 (A. A.) - Tro~ 

dUn ıaat 17 de D6nkerque 
hareket etmi§ti. Gece yarısı 
oraya muvasalatı beklenilml 
tedir. 

Halkın rıhtıma çıkması metl' 
dilmit ve rıhtım, polis ve J"" 
darma tarafından muhafaza o~tl
mitlir. Hiç bir hadiıe olmaı1tıf" 
tır. 

Troçki Fran•ada . 

man ara oıra duruyor, bir eski ev 
aöıtererek orada vaktile ınethur 
filin adamın oturduiunu, veya 
öldüfünü şöyliiyor, bir takım ha
tıralar anlatıyordu. Pof ona hay
ran hayran bakıyor, dinliyordu. 
Nihayet: 

- Pariı;f, Franıa tarihini ne 
güzc1 bH;yonunuz ! 

Bir ak: am Pol Pot Uatmazel 
Şumana: ' 

6 - Beynelmilel mUnasebatn 
da ehemmiyet verildiği ve Var
şova dırillfü11unu tıp talebe ce
miyeti ile yapılan muhaberat 
neticesinde 1933 senesinde ta!c
be mObadelesi yapılacağı ve 
bi:ıdt'n Lebistana gidecek tale
beJcrin orada meccanen iaşe ve 
ibatelcrioin temin edildiği. 

efsanelerini tetki kederaek: 
Paris, 6 ( A. A. ) - Tt~~ 

ve maiyeti, 5aat onda vatıl 01' 
routlar ve Pariı içinden ı•'''',.. 
ıaat ll,10 da yollarına d•~~ .. 
eylemiılerdir. Hiç bir b6 1 

Dedi. Şurnil;ı cc-; ap verdi: 
- Gr.rct t-.',:!. Ecn Almanım! 

.\'• 

Şumnn ile Pol Pot 11k sık bulu
şnyodardı. G~nç hfıkim Afanan o· 
lan fakat Fran11zcayı mükemmel 
surette konuınrak tam bir Pariıli 
zevki ile giyinen ve felsefe denle· 
rini takip eden bu kızın kimin ne· 
si olduğunu bir türlü öarenemi
yordu. Onunla beraber bulunduiu 
zamanlar, Pot kendini müsterih ve 
sakin, ayni zamanda mes'ut bulu
yordu. 

- Aktanıları y k 
pek yalnız k l eme ten ıonra 

a ıyorunı v~ 0 1 ı 
:nkılıycrum 1.ı:; cac aı· 
uö .. 1 ·ı l ,··· · · Alcınmlaı·ı lla n • u90 ... 1 5c: , , 

Dedi. Genç kız m t 
ver=li: u at cevabı 

- Hayır. 

Pol Pot maksadının yanlı, an
laşılmış olmasından çekinerek tas 
rih etti: 

(Del'anıı ı·ar) 
-.ılillllllllllftlı111111t111ıııır.lllllm.'l!lil11111111Qııı r. il ın 

Himayei Etfal balosu 

Saz alan hatıbin heyeti idare 
hakkında talctirklr s8zler siiyle
miılerdir. 

konrreye bu cuma günU de· 
vım cdilecelctir. 

Boğaz kesende 
JatımJar 

• _Boankesen caddesinde bazı 
:aa•.~.ları~ .~atlayarak etrafı pis
ettııı gorulaıüş ve dünden iti-

Türklerde ( ıu) ıembolünün 
mukaddes yani Tabu olduiun:ı 
görürüz. Su, Türklerde, geriletil. 
mcz, İsraf edilmez bir kerniyeti 
ruhiyedir. Bunun aksine hareket 
edenlerin şiddetle cezalandırıldığı 
malumdur. 

Su, ıembolü acaba neye delalet 
ediyor? 

olmıu:ııştır. . ,.t-
Polıs tarafından hiç ~·~ ta bit 

tJya meydan verilmekııııll , .. 
kordon arkaıında zaptodile1111~;11 
zetecilerc meraklılar, Tr~t:tell 
evvelki muvaaalatıpa nı• 

Psikanaliz, suyun ef ıane, ve rü· / 

y.ıda delalet ettiği manaımı araş· ••••••••·-~~-, 
tirmıştır. Evvelki mııdakı hatıra SEVRISEFAIN 

daha az kalabalıktı. 

getirerek diyebiliriz ki, bir efıanc- .. sJ 
ö r ıı L :ı'ı Bi6 de suyun mevcudiyeti 0 efsanenin l\lcrtczı idare ı <·alıııa ~ P 1j 1111 ~ · d 'u •e A. "i lrl:e • ~1 lltıllrdn r r. :ııl en ıpti ai dütünceler ve arzularla 

müna&ebcttar olduğunu iıpat e· . Trabzon Posta'; BirlO 
Bir taraftan dn Pol Potun töh· 

ı·eti &ittikçe artıyordu. Mizah aa.
zeteleri onun lmrik:ıtürlerile dolu 
idi. Fıkracılar mütemadiyen onn 

1 

lıtanbul Himayei Etfal cemi
yeti 20 Şubatta bir balo vermek 
için viliyete mUracaat etmiş 
ve müsaade almıştır. Balar.un 
fevkalAde o~ması için ıimdiclen 
haıırhğa baı:a·nacaktır. 

baren lai· ımların ta . . b 
amıne aı-

lanmışllr. Tamirat en kıu bir 
zamauda bitiriletektir. 

der. Şimdi Türk efaailclerinde ,. (Karadeniz) cikl• 
(ıu) sem~olünün oynadığı mühim GaJıt• 
rol aöz önüne ieliriliı-ae, :;uyun 1 nun çır:;amba J 8 dP. 03 oıt• 
m.~ka.~dcslii.i .derhal anlatılır. 1 ı ıhtımmc'an kalkar. ,;40~1 
Ç k b ı · b' dd b Tireboluya ela u~rar. un u ıu, ızatı u ır ma e ııi i J l.~.;;;.;~;.;.;..mlilı•• ......... 
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( C b• ı_ Doktorlardan kazanç ne 1 vapu.:r .K:tım.panyaa; vergisi alınması Mısırla aramızda mesele kalmadı 

ları anlaşmışlar mı ? 
iık ve ticaret malı nakli fiatlarının 
artması yüzünden zararlarımız 

Bir vapur acentası bu hususta teminat veriyor 

~eınleketimizde faaliyet ha- ramı, diğer limanlara uğrayış 
e bulunan ecnebi vapur saatlNİ buna göre tanzim edil-

IZıd Panyalarından son zaman- miştir. Buna rağmen, sabahleyin 
a 'k lb fi iyetler çoğalmaktadır. mavnalara mallarını koymuş olan 

p ~•cat tüccarları tarafından tüccar ellerinde olmıyan sebep-
~ •n şikayetler şu merkezde· ]erden, resmi muamelenin bitiri· 

t- lememesinden dolayı malı vapu· 
l:.Cııebi I' d b' tc:a vapur kumpıtnyaları ra les ım e gecikirlerse ız va-
p tdan mümkün mertebe faz. putun hareketini tehir ederek 
t.,ata alabilmek için anlaşmış- malı ~t>miye alıyoruz. Bu yüzden 
y e bu anfoşma neticesi o!arak fazla işçi çalıştırmak ve vapura 
İş~t~~v:on ücretlerini yiikselt· diğer limanlara vaktinde yetişe· 
4k .hır. Nav!o:ılardaki bu faz· bilmes: için fazla sürat verilmesi 
l f~ raç edilen malların ma!i- mecburiyetinden do!ayı fazla 
ti '~tını yül<se ' ttiği ve bu su- masraf yapmayı da göze alıyo-
k ~ ariç piyasa ~ arda rekabete ruz. Bunlar sırf tüccara kolaylık 
•rı bırakmadığı iç"n ihracatı- o!ması içindir. Çünkü malı vak-
:tl aleyhine o~makta ve ihra- tinde yetiştirilemediği için ge· 
~llın azalmasında bir amil miye a!madığımızdan tüccar di-

'tıtıckted i r. ğer bir vapur gelinciye kadar 
() J malını mavnalarda bekletecek 

'-
11 

ar ne diyorlar? ve bittabi fazla masraf yapa· 
l~tı1a)· etl ere ne cevak veri- caktır. 
,te ie öğrenmek üzere bu ke· Sonra, gene tacirlere bir ko-
".tı. ecnebi upur kumpanya· 
6~~_1!lüracaat elme}İ fayda!ı ! aylık göstermek için onların ta-
0 ""· lep ~ eri üzerine, hatta hazan çok 
~ ç muhtelif ecnebi vapur aı yükler için, vapurlarımızı 
Paoy.ısının mem!ek cf mizde programlarında ol mı yan limanla-

~1~i bize şu cevabı verdi ; ra da yolladığmıız oluyor. Bu 

1111 cne~i vapur kumpanya- suretle tüccarın masrafı da aza-
b rıav.on .. t' . . ..k lıyor. t tere . erırıı yu • 

~·k İçin birleşt ik leri doğru . Bütün dünya piyasalarında ol-
&r. Nav on ccretlerinde duğu gibi ıarkta, Yunanistan, 

, ~~arnandaııberi tereffü yok- rlısır ve Türkiyede de buhran 
~,dkis bütün ecnebi vapur neticesi nakliyat azalmıştır. Bu

Gr )'aları ihracat tacirler inin nun neticesi olarak vapur kum· 
lla ' 't "VC ta '. epleri üzerine panyaları arasında müthiş bir 
:ı''" navlun ücretlerinde rakabet vardır. Bu rakabet fi-

\ d ~t bile yapmaktadırlar. Eu- atları yükseltmit değil tabiatile 
\t'1

111a hazırdırlar. Çünkü ih- indirmiştir. 
-~ .. tacirlerinin mcnfo allerile Geçen sene, çuval içinde bu-
~ b· ~Uınpanyalarınrn menfaat· lunan eşyadan Marsilyaya nakl 
~:t•.bi.rine muvazidir. Navlun için ton başına 6 Türk lirası alı-
~erının fazlalığı yüzünden nırken şimdi 4 lira alınmaktadır. 'tt t azalırsa bundan zarar Ceviz kntUklerinin tonundan 
~ tk olan yalnız tüccar de· Cenovaya nakl için on lira 
~~ili Zamanda vapur kum· istenirken şimdi yedi lira 
~~'-tıdır. Ticaret maksadını alınmaktadır. Diğer eşyanın nav· 
tııtı ~~'n vapur kumpanyaları- !un ücretlerindede yüzde 15 ka-
!~~~i menfaatleri aleyhine dar tenezıiil vardır. Yolcu üc· 
t~ei'1 i gayri mantıki bir ha- retleride indirilmiştir. 

o~ 
t. Istanbul ticaret odaaının yap-

ıc~ llir mi•al tığı tetkikat neticesinde söyle-
~lıııı:1~t nav:un ücretlerini yük- diklerimin aksi bir kanaata 
~oı,)J1~1 değil bilakis tüccara varmış olduğunu söyliyorıunuz. 

t llıi Yapmayı düşünüyoruz. Ticaret odası tetkikatı esnasında 
\ v.p:aı söyliycyim: bir kerede vapur kumpanyaları-

' 'tlarımız muayyen saatler- na müracaat etmiş olsa idi işin 
~ b ti& akşam 17 de liman· doğrusunu anlar ve tetkikatı bir 
'd~ttkct etmek mecburiye· taraflı olmazdı hesaplarımız açık-

•tl 
tr. Vapurun sefer prog· tır. 

rı 1ı 1
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Vergiyi maktu mu, vermelidirler 
yoksa kazançlar1na göre mi 
vermeleri daha muvafıkbr? 

Kazanç k(\nunu layhasında ya
pılan bazı tadilattan bahsetmiştik. 
Evvelce doktorlar, kendilerinden 
kazanç vergisi alınmaması için 
müracaatta bulunmuşlar, sonra a· 
lındığına göre şekil itibarile bazı 
kolaylıklar gösterilmesini istemiş 

lerdi. 
Bu itibarla dün bazı doktorlar· 

la görüştük. Yeni vaziyet karşısın· 
daki intibalarım sorduk. Tadila
tın bütün tef errüatı kendilerince 
henüz malum olmamakla beraber, 
doktorlardan istiyenlerin vergiyi 
maktu olarak, istiyenlerin de be
yanname usulile verebileceklerini 
duyduklarını ve bunun büyük bir 
kolaylık teşkil edeceğini söyledi
ler. 

Aldığımız malumata göre, dok· 
torlar arasında öteden beri bu iki 
şeklin de taraftarları vardır. Mak
tu olarak vergi vermeyi istiyenler, 
bu usulün bu hususta yapılacak 
muamelenin süratle ikmaline ya
rıyacağım ileri sürerek maktu ola
rak vermiye taraftardırlar. Beyan· 
name usulile vermek istiyenler de, 
kazançlarının daima ayni derece· 
yi muhafaza edemiyeceği, inip çı· 
kacağı noktasından maktu olarak 
vermeyip kazançlarına göre ver
meyi daha muvafık bulmaktadır
lar. 

(Baş taralı ı inci sayıl ada) 

sırada kendisinin Gazi Hazretleri 
tarafından bayram gecesi hususi 
ve samimi mahiyette iltifat gördü 
günden bahsedilmiş ve sefir veki
lin yanından memnun olarak çik
mıştır. 

Şu kadar ki hadisede:ı hükume· 
tine işaratta hulunmağa bile lü
zum görmemiştir. 

Ancak bir Londra telgrafı ile 
bir kısım Mısır gazeteleri bir ha
d ise varmış gibi neşriyata başla · 
dıktan sonra hükumetinin kendi
sinden izahat istemesi üzerine ma 
lurnat vermiş ve kendisince me· 
selenin kapanmış olduğunu bil-: 
dirmiştir. 

Fakat sefirin şahsı kararile bu 
meseleyi kapanmış telakki etme
ğe hakkı olmadığı hükumeti tara
fından kendisine bildirilmiş, diğer 
taraftan hükumetimize de bir no· 
ta gönderilmiştir. 

Rivayete göre Mısır notasında 
asıl hadiseye mümasil bir hadise· 
nin İstikbalde tekrar etmiyeceği 

hakkında teminat istenilmiştir. 
Bu teminatın manasını anlaya· 

mıyoruz. 

Eğer maksat Mısır sefirlerinin 
bundan sonra resmi üniformaları 

ile merasime iştiraklerini temin 
ise sefir Abdülmelik Hamza Bey 
Cümhuriyet bayramında fesli ofa .. 
rak bulunmuş ve fesini çıkarmak 
teklifi ise o zamanki istirahati 

Mahut ajansın desisesine kw-
ban olanlar da, anlaşılan bunlar· 
dır. 

Bu avamfiribane hareket uğru
na memleketlerinin bir çok hayati 
menfaatlerine bile kasteden bu u· 

damların yaptıkları işin farkm~a 

olmadıkları görülüyor. 
Devrimizin en büyük adamı o

lan Türkiye cümhur reisi tard .n 
dan Mısır sefiri Hamza Beye~en
diye vukubulan dostane bir iltifo· 
ıta hakaret manasını verecek ka· 
ldar şaşkınlık gösteren bu gazele· 
ferin yaptıklarına pişman olacak
larından hiç şüphe yoktur. Mısır 
hükumetnin ilk işi de bunlara 
hadlerini bildirmek olmalıdır. 

Vef d gazeteleri veya başka Mı· 
sır ~azeteleri bugünkü Mısır hüku
metine istedikleri kadar muhalefet 
edebilirler. Onların dahili bir me
selesidir. Fakat, iki dost ve kar
deş millet ve memleket arasındaki 
samimi rabıtaları münasebetleri 
hiçe saymak cür'etini göstermek 
kadar yakışıksız, manasız, muzır 

ve teHlikeli bir hareket yoktur. 
Mısırın Vef d fırkasına mensup 

olan bu gazeteler1 Mısırın Türkiye 
sefiri Hamza Beyefendinin şah
sına da bu vesile ile hücum edi
yorlar. Çünkü bu gazeteler Ham· 
za beyefendiyi de Yefdin muha· 
lifler arasında sayarlar ve onu da 
düıürmek isterler. 

Binaenaleyh bu gazetelerin ha· 
Diğer taraftan görüştüğümüz için vuku bulduğuna göre bunun diseyi izam etmelerinin bir sebe· 

bir doktor, bütün iddialar hilafı- hatıra bile gelmemesi lazımdır. bi de1 'Abdülmelik Hamza beye· 
na olarak doktorların timdi eski- Yok bu teminat tefrifat kaide· fendinin şahsına karşı olan husu
s ine nispetle kazançları hayli a· lerinin istikbalini temin etmek . metleridir. Netekim Vef d fırkası 
zaldığını, bunun bilhassa bu sene mahiyetinde ise asla varit görüle- iş başına geldiği zaman Hamza 
daha evvelki senelere nazaran, mez. Zira her devlet üniforma beyi de o zamanki vazife ve me· 
bariz bir fark gösterdiğini söyle· intihabında nasıl serbest ise Tür- muriyetinden uzaklattırmıştı. 
miş ve sebebini de şöyle izah et- kiye Cümhuriyetinin de istediği Bu suretle İngiliz ajansının 
mittir: gibi tetrifat usulleri koymakta ser verdiği haberi istismar etmek is-

- Kazancın azalmaaı, hastala· best bulunduğunu da takdir etmek tiyenler, bunu hem bu günkü Mı-
nanlarm azalması dolayısile değil- icabeder. sır hükumetinin muhalefet ve ef· 
dir. Ketki öyle olsa. Sıhhati ye- * * • karı amme üzerinde tesir etmek, 
rinde insanların çoğalması, bizi Mısır matbuatının bir kısmı, hem de bizzat sefir hazretleri a· 
memnun eder. Buna "Artık eskisi bir İngiliz ajansı tarafından uy - leyhinde bulunmak için vesile it
kadar para kazanamıyoruz! ,, di- durulan baştan aşağıya tasniatla tihaz etmişlerdir. 
ye üzülmek aklımızdan bile geç- dolu, bir habere inanarak aleyh Fakat bir takım dahili itlere 
mez. Hastalananların azalmasına tarane neşriyatta bulunuyorlar. aslı faslı olmıyan harici bir haberi 
memnun olmamız pek tabii bir Hayret etmemek mümkün de- karıştırarak mesele çıkarmıya le· 
şeydir. Bir doktorun gayesi, her ğil!. Fakat şimdiye kadar bu fngi· şebbüs, son derece manasız bir 
şeyden evvel insanları iyi etmek, liz ajansının türlü türlü fesatlar harekettir. Böyle bir harekete mü
sıhhatte görmektir. Bu kazancın çıkarmak, dostlar arasını bozmak, saade olunmaması lazımdır. 
kıymeti yanında para kazanmanın kardeşleri biribirine düşürmek Bir takım Mısır gazeteleri Mı
ehemmiyeti gölgede kalır. için bin bir desiseyle karşılaşan sır hükumetinin hükumetimize bir 

Kazancın azalması bundan do- Mısır gazetelerinin, bu kadar tec· nota vereceğinden de bahsetmiş· 
layı değil, hastalananların kendi- rübesiz, bu kadar ihtiyatsız dav- lerdir. Aslı faslı olmıyan bir habe
lerini bedava muayene ettirmeyi ranmasını yalnız hayretle değil, re istinat ederek nota vermek gi
şimdi eskisinden daha ziyade ter- hiddetle de karşılanmıya layıktır. bi bir hareketin Mısır hükiimeti 
cih etmeleridir. Tabii bütün dün· Yarım asrı geçen işgal tecrübesin- tarafından vuku bulacağını tahmi
yada olduğu gibi burada da şimdi den sonra mahut İngiliz ajansının ne imkan bulunmaz. Bahusus Mı
birçok kişi parasını hesapla har- uydurma bir haberine hu kadar sır sefirinin vazifesi başında bu
cetmek, tasarrufu azami derecede bel bağlıyanlar, her halde bir ta- Iunduğu ve ortada hiçbir hadise 
gözetmek mecburiyetini hissedi - kım basireti bağlı, insanlardır. bulunmadığı bir sırada böyle bir 
yor. Bunun için para vererek ken- Anladığımıza göre Mısır gaze· teşebbüse ihtimal vermemek icap 
dilerini muayene ve tedavi ettire· teleri içinde bu biçim neşryatta eder. 
cekleri yerde, bedava bakılabile-r bulunanlar Vefd fırkasına mensup Esasen haber aldığımıza göre 
cekleri hastanelere gidiyorlar. turlar. Mmr sefiri Hamza beyefendi, bir 
Hatta, oldukça ufak tefek sayılan Vefd fırkası şimdiki Mısır hü- müddet evvel mezuniyet almış ol
rahatsızlıklar, umumiyet itibarile kumetine muhaliftir. Vefdin gaze duğu halde maahaza bir mesele 
ev ilacı yapılarak geçiştiriliyor. teleri içinde muhalefetin seviyesi· mevcut olmadığım göstermek için 
Avrupa memleketlerinde de dok ni, demagojinin bataklıklarına dü- vazifesi başında kalmayı tercih et
torların kazanç vaziyeti !İmdi böy- şürenler, en adi behanelerle istis- miştir. 
ledir. Azdır. mar ederek taarruza geçen, pek Mısır konsolosu 

Şunu da ilave edeyim ki, Türk fazla hamiyetli ve pek fazla va- Mısır hükumetinin İstanbul 
doktorları, doktorluğu insani ga- tanperver görünerek siyaset tica- konsolosu Hakkı Bey dün ak,am 
ye olarak çok sıkı bir surette be- reti yapanlar da vardır. Ankaraya gitmi~tir. 
nimsemişlerdir. Maddi menfaati, 
icap ederse ihmal etmek temayü
lü, kendilerinde pek kuvvetlidir. 
Muayenehanelerinde ücretle has- · 
ta muayenesi saatlerinde bile, 
vaziyetleri vizite vermiye müsait 
olmıyan hastaları kabul eden 
Türk doktorları, çoktur. Bu arada, 
tanınmıt doktorlar da bulunuyor. 
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Avrupada ise, vaziyet, kıyas 
kabul etmiyecek kadar aksinedir. 
Bundan emin olabilirsiniz! 

Ticaret işleri Umum Mildiirlilğüoden: 
Yan gın Sigorta işlerile iştigal eylemek iizcre Sigorta ..,:rketlcrinin teftiş ve 

mürak:ıbesi hakkındaki 25 II:ıziran 927' tarihli kanun hükümlerine göre tescil 

edil miş olan ecnebt sigona şirk<"tlerinden La Foncicre II:ırik Sigoata Şirketinin 

T ürkiye umum 'ekili haiz oldu~u selahiyetc binaen bu kere müracaatla gaybu-

beti esnasın da haiz olduğu b'lcümle hukuk ve sel:\hiyetleri istimale mezun olmak 

ve ~irk et namına yap:ı c:ı~ı işlerden doğacık da\·alard:ı biitün mahkemelerde dava 

eden edilen ve üçüncü ~ahı s sı fıı tlarile hazır bulunmak üzere [~mile Galiitzi !~fen· 
dıyi ve~ il tayin eylediğini bil dirmiş \'e )Azım gelen vesikayı nrrniştir. Kcy fiyet 
kanunt hükümlere muvafık görülmüş olmakJa ilAn olunur. 
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1 HlkAye' Şehirli Köyde 
1 

fa. J 
Sekiz senedir memurdu. iki 

bin kuruş maaıa geçmişti. Maaşı 
bilhesap altmıı lira idi ama, eline 
elli lira ancak geçiyor, bu para· 
nın beş lirasını kömür taksitine, 
beş lirasını da elbise taksitine ve
rince geriye kırk lira kalıyordu. 

Apturrahman Efendi sekiz se
nelik hizmeti mukabilinde aldığı 
kırk lira ile, karısı iki çocuğunu 
geçindirmek, ev kirası vermek , 
dairesine gidip gelmek için de, 
günde on kuru§ tramvay parası 
vermek mecburiyetinde idi .• Ta
bii ikinci mevki • kahve sigarası
nı da heaap edince, Apturrahman 
Efendinin, ayın on beşinde niçin 
parasız kaldığını tasavvur etmek 
pek kolay olur. 

bi olacaktı. Bütün kürkleri kendi
sardumş, sonra: 

- Yarın gelir alınm .• 
Diye köyün hancısına teslim et· 

~işt~. Sakın hancı bunları değiş· 
tırmış olmasın?. Fakat şimdi 
bunlann sırası mı ya?. Zararın 
neresinden dönülürse azdır. Ab
~urrahman Efendi, derileri ikişer 
lıradan satarak yüz lira kadar ı 
toparlayabildi. Bu İ§te yüz elli 
liradan fazla zarar etmişti. Mas
raf, deriler için verdiği rüsum da 
ayrı ... 

VAKiT 

oktorlar 
Doktor Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hııstalık1arı mUtehasstsı 
Muııycne: 10 - 12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, lstiklat caddesi No. 193 

(Opera slnemnm karşw) 
Tel. 1960 - •,2221 

Doktor 

Arisli dl 
Muayent'hnncsi: EmlnönUnde EınfnönU 

Ho.n üc;Uncil kat numara 8 

Doktor 

Cavat N. ZekAI 
Sinir mütehassısı 

Cumıı ve pazardan maada günlerde saat 
S ten 6 yn kadar hasta kabUl olunur. 

.Muayenehanesini Babıllll k!U'§tsında An· 
Kanı caddesi No. •7 ye te\•sfo.n naklet • 

mıştır. Tele.fon muayene: 23469, 
lkamctg~: 60740 

Doktor 

Emin Şükrü 
Dahili hastalıklar mUtebnsslSl 

Istanbul ~uıtanmahmut tUrbcsı, Babı· 
n.ıı caddesi, No. 10. Telefon nıuayeneba· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.312:> 
"Her gün öğledt'n sonra saat H-1fl .. 

üroloft ·Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mcs:ıno ve idrar yolu 

hastalıklan mUtebassuıı 

Muayenehane: TUrtıc, Mahmudiye cad 
dest. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 

Hafız Cemal 

Doktor 

Kaplkyan 
Munytnchanesi : Sirkeci Muradive 
caddesi No 26 Tel · 21077 fstanb.ol 

idrar ycılbrı hF.<tLı!ıl<lııtı mllteha53ıııı 
S:rnınönU (Sabık ı~afnkaş) lı!\nına 
nakletmlşUr. Cumad:ın maada ber gUn 

bastıılarını kabul ve tedavi eder. 

Muayenehanesi : Kadıköy Altıvol aı-zı 

o;ş tabibi 

Zeki Nuri 
HergUn hasta kabul edilir. 

Her nevi diş rahahustı§ı te
davi olunur. Mueyenehane: 
OskUdnr Ahçıbaşı Mektep 
sclrak rllf o. 50 

ıstanbul Belediyesi ilanlara 

Beyoğlu Belediye Şubesinden: Boynunda (1338) No. h anar. 
bulunan bir dişi av köpeği bulunmuştur. Sekiz gün içinde pb 
müracaat etmezse satılacaktır. (6457) 

Darülfünun Fen Fakültesi 
Riyaseti.ıde 

Fen Fakültesinde milnbal b'11unan Umumi kimya, Nebat 
ve elektromekanik Müderris muavinlikleri için 5. Şubat· 933 1 

ribinde müsabaka imtihanları icra edileceğinden taliplerin Şu 
iptidasına kadar evrak ve vesikalarını Fakülte idaresine ibr 
eto:eleri ve fazla tafsilat için Fakülte Başkitabetine mürac• 
eylemeleri lazım gelir. (6449) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Gala tada idarei merkeziye T raÇa odasında pazarlıkla sab 

dolap ve raf yaptırılacaktır. Taliplerin keşfi Ye resmi gördülıt 
aonra pazarhğa iıtirak etmek üzere ( % 7,5) teminatlarına baoıile 
( 10 - 12 - 932 ) cumartesi günn saat (14) te Galiltada Mübs 
kom svonuna müracaatları. (6317) 

Istanbul P. T. T. BaşmüdürlüğündeO 
Rengi şeffaf ve + 15 derecei hararetteki sıkleti izafiyeti 

0.725 ilii 0.730 olmak üzere '.LOOO ila 3000 kilo benzin pazarlı~~ 
alınacaktır. Pazarhj'a iştirak etmek istiyenlerin teminatlarmı b 

· milen bu ayın on birinci pazar günü saat 14 te Başmüdiriyell 
müteşekkil komi~yona müracaat eylemeleri. (6445) 

Denizli vilayeti encümeni daimisind 
Denizli Memleket hastanesine aahn alınmak ıçın 27- ! 1-932 'I 

rihinden 28 12·932 çarşamba gününe kadar münakasaya çıkl 
lan bir taoe sabit etüv ile termosifonlu banyoya ait şartnamJ 
Ankara, lstanbul ve lzmir sıhhat müdüriyetlerine gönderilmitf 

Talip olanlarıa şeraiti işbu müdüriyetlerden öğrenerek te 
!erini Denizli encümeni daimisine göndermeleri ilan olunur. ı 

.inhisarlar Umum Müdürlüaündeıt 
Samsun Fabrikası için ,artnamesi mucibince T~ pazarhkla ~ 

metre mik'abı kereste sahn aJmacakhr. Taliplerin şartna1111 
gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere "% 7,5" temioıtl' 
rını hamilen "12-12 932,, pazartesi günü saat "15" te Gaıat•I 
Mübayaa komisyonuna müracaatları. (6333) d 
istanbul evkaf müdüriyetinden Doktor beylerin naz 
Babüssüade ağası bosnevi ak· di~k~tıne ; 

hisarii Ahmet aga vakfımn icarei f Dohktorb~lam~ıdl 13.•.nbyanaldsta .Efee~ıt 
. . . ve atı ase ı e Ka ıkoy e eğıraı 

vabtdeh akaretınden bulunan k 1 1. ıı. d dd .. .. d k'ı tı1 ra o S0•\8ı:.ın a c:: e ustun e · .,. ,J 
Beyoğluoda gilaYni sokağında maralı sekiz senelik ve her bir le~ 
11 mükerr~~ numaralı oteliJe ikmal edilmiş biri ~ckle~e. dığeri '/ 
tabtında kam bodrum ve ayas· yene odas.ı ~lmak u7:ere ık.• odalı J 
paıada Yahya çelebi mahalle- yenehanesı kıraya verılecektır Aızu ~ 
sjnde acı çeıme sokağında 18 !erin a}'nı adrese müracaatları. ~ 
20 numaralı ve beş kattan iba
ret Ahmet ağa apartımanının 
bir buçuk sene müddetle beher 
ltalı ayrı ayn kiraya verilmek 
üzere 2 kanun evvel 932 tarihin-
den itibaren 24 kanunevvel tari
hine kadar yirmi gün müddetle 
müzayedeye vaz edilmitdir. talip 
olanlarm yüzde yedi buçuk pey 
akçelerini müstasbiben çemberli 
taşda mülhak vakıflar idaresine 
ve yevmü ibale o!an 24 kanun· 
evvel 932 cumartesi günü saat 
on beşe kadar evkaf miidüriyeti 
encümeni idaresine müracaat 
eylemeleri ilan o'unur. 15671) 

Satılık ev j 

Aksarayda Muratpa~a DJ~ 
lesi Tamburi Cemil sokagz 
33 numarada dört odah fe"J 
iade nezareti haiz tramvay~· 
yonuna iki dakikadır. G 
istiyenJer her gün saat tl-
15 kadar içindekilere mü,& 

Zayi . ~' 
460 marka •e 1104 sicil ber 

marala hüviyet cüzdanımı 1ıı1 ,JJi' 
tim. Yenisini alacağımdaO ' 

sinin hükmü yoktur. (~7:~~ 
Mehr.oet Oklu~ 

Zayi mü~ilr er rttt 
lbrahim namma muh•'' ,~f' 

hürümü zayi ettiğımdeO dl:e(l,t 
mübl}rle husule gelecek •e ,dır' 
ve muamellrın bükmO 01111 

nı ilan eylerim. 
111

,b,I' 
Mudanyada ômer }ef yalı 

Jesiôde bakkal ~: ' 
lbrabim Ham• 

Norveçyanın Halis Morina Balık Yağının Baş Mahsu_l_ü_E--==/f~?{,~1' 0511 



. 
- Hayr«!t ! bu adamın s·ııtındaki ne? 
- Ne olacak 1 btr da@! 
- ( •• ?il 
- Hem de ıo.ooo ton sıkletinde ! 
- ? ? !! 
- Fakat dikkat et 1 nereye basıyor ! 
- Evet ! gördüm : 

ZiRAAT BANKASI 
nın kumbar~larınc 

T .Jmarn~ ·· Bu adamın 
ZiRAAT BANKASI 

nda hir 

Tasarruf Hesabı var ! 
~ . . . 

.. • • p ... •• -

-· Ôylt ise, daha bunun gibi iki yük tatır ve 

Sırtı Yere Oelmezı 
. . . ~. . r ... :.":: ~ ·. ~. ' • 
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1 L /RAYA 
Yüzü ile kuş tüyü yastık 

lstanbulda Çakmakçılar. SandalyacıJarda kuş tüyü fabrikasın· 
da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 
ı2 liradır. Kuş tüyünden salon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 

bulunur. Ankarada satış mağazası : Saltı Franko 

1'eJefon : 2302 7 

inhisarlar idaresinden: 
Mahalli Nevi Vahidi Miktarı 

kıyasi muhammeni 
Azapkapı inhisar deposu Köhne kaneviçe Kilo 20000 
Kur uç eşme Mute lif eb'atta Adet 20 " " 

mermer 

" ,, 
" Somaki taklidi 2 

" çamaşır tekneesi 

" " " Mermer kuma " 
1 

maa menkuş ayna 
" " ,, Porselen banyo " 1 

Balida nevi ve miktarı yazılı eşya bilmüzayede satılacaktır. 
Taliplerin şeraiti anlamak için Cibalide levazım şubesine ve eş-
yayı görmek için mahaJlerine müracaatla pazarlık için tayin edi
len 15-12-932 tarihine müsadif perşembe günü 1aat 14 te Ciba-

lide levazım şubesinde satış komisyonuna % 7,5 teminatı muvak-
kate akçeleri le birlikte müracaatları ilan olunur. 6419) 

VAICIT 

• 
1 e e: 

na apartaman ev ve dükkan satmak için müracaat edenler çoğalıyor. Kıymetli mahallerdeki bu ucu 

satışlardan istifade ediniz. Bahçekapu Anadolu Han No. 26-27 Tel. 23968. 

allar azarında 
• ~ •• R "J' 0 O . . 

Bütün istediklerinizi Bulabil · rs · ni 
Karyola Hazır ve ısrnarlan1a ipek kadın çcımaşırla 
T r i kot aj ipek n1endi1Jer, kravatlar, eşarpla 
Battaniyeler U Z HEREKEnin ıpekli döşen1elikle 
Hazır elbiseler .. U._.-.___ Kadın ve erkek şapkalar 
ipek ve yün çoraplar -...Yol hasırı, paspasla 
ipekli ve yünlü cerseler " 1 ·p ek l i k u 111 a ş l a 
Kadın ve erkek şemsiyelerı SAG L M Hasır k o J t uk 1 a 
Kadın ve erkek kunduraları l\'l a r o k e n ö r 

Kostün1iük yünlü kumaşlar G u·· z EL OyuncakJa 
Kolouya, losyon. pudra, krenı, sabun E l d i v e 

Ankara' da Istanbul' da Samsun' d 
Çoc~ıksarayı 

caddesinde 
Bahçekapı ve Beyoğlu 

istiklal caddesi 

. 
Bankalar 
caddesinde 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 B b h • k k• d d 
Eskişehir. Konya hatlı üzerinde Ilgın istasyonu civarında ki· u a tıyar çocu se iZ yaşın a 

lometre 319 · 820 de hattan 650 metre mesafede vaki taş oca
ğındc.n çıkarılacak 15,000 M 3 balastin kapalı zarfla münakasası 
25 Birinci-Kanun 932 Pazar günü saat 15 de Ankarada idare 
Merkezinde yapılacaktır. Tafsilit Ankara, Haydarpaşa ve Konya 
veıneJerinde ikişer liraya satılan prtnamelerde yazılıdır. (6379} 

NJzamettln Nazif Beyin 

_"---"...,,. . 
ır yanıyor 

Sinema Romanını 

Ok n z! 
lstikliJ Mücadelelerinin en canlı ve heyecanlı safhaları 

SO kadar resim ve 16 tablo 
Fiab 30 kuru, , taıraya 35 kur111tur 

Naşiri : Iıtanbul Kanaat Kütüphanesi , 

----- Bütün kitapçılarda bulunur •••••il .. ,. 
lstanbul Gümrükler Mvhafaza 

Başmüdür,üğünden: 
J40 M 
126 

etre kışlık elbiselık kumaş. 
Adet matra. 

~~~ Adet yün battaniye. 
Adet kar gözlüğü 

850 Metre Glaflık bez: " yerli , 
126 Ad et arka çantası. 
455 Adet ekmek torbası. 

1100 Metre glaflık bez: .. yerli 
6 Adet su fıçısı. " 
6 Kal~m bakır edevatı. 

432 Adet çift kütüklu palaska. 
250 Adet yerli kilim. 
182 u " " 

300 " " büyük battaniye. 
1500 Metre glaflık bez .. yerlı ,, 

) - Yukarda yazılı 15 kalem eşya pazarlıkla satın alına kt 
~ - Pazarlık işi lstanbul gümrük muhafaza baş • .. 1 ~~ dır. 

" -.uur URun e· 
iri ıahnalma komisyonu tarafından kinunuevvelin 8 ine rasth an 
perıembe ıünü saat 9 dan 16 ya kadar devam edecektir. Y 

3 - Iıtekli yerli fabrikalar mümessil veya vekili olduklarını 
i.bat eden vesika ve muvalckat güvenmelerile o gün mezkur 
..tınahna komisyonuna müracaatları. 
4 _ Nümune, ıartname Ye evsaf kiiıtları her ıün mezkur 

ıatınalma komisyonunda görülebilir. ( 6450) 

Sekiz senedir kumbarasına attığı paraların faizi, onıtJI 
bütün üstbaş ve mektep masraflarına kafi geliyor 

çoc 
en n ş 

vunuza bi 
e kasına gidere1' 

' k m bara alınız " 


