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VAKiT 1932 kuponu 
Bu l-uponıı ke p saklayınız. 

ilk mektep tllebcsınden ~ 
50 tınesinl getirene 1inci smıf 

60 " " 2 " 
90 " " 3 " 

210 " " 4 • 5 " 
Utaplan idare tarııfıııdan bıdı e edilir 

15 inci Yıl • Sayı : 5112 Cumartesi, 2 Ni•an (4 üncü ay} 1932 Sayısı 5 Kuruş 

Tiftik meselesi: 1 

Milli Bir Servet 
Bugiin kıymetçe hiç olan tiftik 50 ""60 
milyon liralık bir servet yapılabilir 

Memleketimize mahsus milli ray. Mardin, Sinop, Niğde, Bile. 
mahsulat sayılırken filin veya cik, Sivas ve Zonguldak vaayet-
falan vilayetlerin tütününden, leri bununla hala alakadar bu-
lzmirin üzümünden, Aydmın in- lunmaktadır. 
cirideo, Adananın pamuğundan, Daha bir kaç sene evvel tif-
Bursanm ipeğinden, Trabzon •e tiğin okkası (250·300) kuruşa sa-
Giresonun fındığından bahsede- tılırdı. Geçen sene bu fiyat (90 
riz. Fakat tiftiği asla hatırımıza 120) kuruşa kadar indi. Bu sene 
getirmeyiz. Halbuki tiftik Tür- ise (25) kuru,adır. Hatta köylü 
kiye için hakikaten en esaslı bir (20) kuruşa malını vermek iıte-
servet menbaıdır. Hem de tütün digi halde alacak müşteri bula-
gibi sadece inıanların keyfi- mamaktadır. Binaenaleyh iki üç 
ne, ipek gibi süsüne, üzüm, incir sene evvel meml'!ketimize hariç-
ve fındık gibi ~ıda olmakla be- ten en aşağı ( 7. 8 ) milyon lira 
raber bir dereceye kadar zevki- getiren bu milli servetin kıymeti 
ne yarıyan şeylerden değildir. bu gün sıfıra düfmüştfir. Acaba 
Doarudan doğruya ekmekten bunun sebebi nedir? 
sonra gelen esaslı ihtiyaçları Bunların sebebi dogrudan dog 
tatmine hizmet eden bir mad- ruya cihan buhranıdır. Tiftik e-
dedir. · sas itibarile fİmdiye kadar mem-

Sonra tiftik bir çok kimsele- leketimizde kullanılmıyordu. U-
rin zanettiği gibi yalnız Ankara mumiyetle harice, bilhassa lngil

tereye scvko!unuyordu. lngiJiz 
ve civarına da mahsus değildir. fabrikalan itlemelLten kalınca ta-
Tıftik keçisi öteden beri bütün 

bii bu malın satışı da durdu. fn. 
orta Anado!unun · buğdaydan gilizler (Kap) müstemlikelerinde 
sonra yeglne geçim •asıtasıdır • yetittirdiklert tiftiklerle iktifa e-

Ankaradan başka, Kastamonu, 
diyorlar. 

Konyrı , Eskişehir, Afyon kara- Hiç olmazsa umumi harpten 
h·s ~r. Çangırı, Çorum, Yozgat, Mehmet Asım 

o'u. Kütahya, Kırşehir, Aksa- [ Alttarafı 2 inci s:ı.yfoda ] 
::::-~ ========== 

Dün Sağır ve Dilsizler cemiyeti senelik kongrelerini yapmışlar, 
•e azanın hararetli müzakerelerine rağmen salonda çıt bile ol
:•rnıştır. Bu enteresan kongrenin tafsilatını dördüncü sayfamız
~ bulacaksınız. Resmimiz toplantıda buluna~lardan bir kısmım 

iOSteriyor. 

isve.~ grubu 
muza kere 

mümessillerile 
devam ediyor 

Grup mUnıessillerl Ankaradan geldiler 
Fevzi Pş. ' Oiyarıbekir Filyos yon liralık taksitin indirilmesini 

şimendüfer h~ttını . Yapan lsveç ve talcıit mllddetlerinin uzabl-
gurubuoun mumessılteri dün aa-
bab Ankaradan şehrimize gel
mişlerdir. 

Mümessillerden M. Karnpnıan 
istasyonda kendisiyle görü~en 
bir muharririmiıe Ankarada hü
kumetle yapılan müzakereler 
hakkında şu izahatı vermiştir: 

masanı istemektedir. Fakat şim
diki halde bundan sonra senede 
verilecek taksit hakkında bir 
rakkam tesbit edilmemittir. 

Fransız 

Bu sayımızda 

Futbol işleri 
Nasıl düzelir? 

- Beşinci sayfada -

Japonyada faşizm 
.- Altıncı sayfada -

Altınlar kalesi! 
- .Altıncı sayfada -

iş kanuı1u 
Layihasının 
metni 

- Altıncı sayfada -

Kıraat kitapları 
Tasavvurdan bu sene 

için vaz geçildi 
Ankaraya giden kltapçilar 
heyeti dUn şehrimize döndU 

Mektep kıraat ldtaplarmm ma
arif vekAletince teıkil edilecek 
huıusi bir komisyon tarafından 
yazılıcağı ve devlet matbaasm
da bastırılarak mekteplerde yal
nız bunların okutulacağı haber
leri üzerine teşebbüsatta bulun-
mak üzre Ankaraya giden lbra
him HiJmi, Tefeyyüz, Kanaat, 
Ahmet Halit kütüphaneleri sa
hipleriyle Resimliay şirketi mü
dürü dün sabah şehrimize dön
müşlerdir. 

Gelen heyetten Ahmet Halit 
B. bir muharririmize aldıkları 
netice hakkınCla tunları söyle
miştir: 

- Ankarada maarif veklle
tioe milracıat ettik ve noktai 
nazarımızı izah ettik. Vekllet 
talebimizi kabul etti. Mektep 
kıraat kitaplarının maarif veka
leti tarafından tanzim edilmesi 
tasavvurundan bu seno İçin vaz
geçilmiştir. Bu suretle elimizde 
bulunan mekt'?p kitaplarını bu 
ders senesinde satabileceğimiz 
için zarardan kurtulmuş oluyo
ruz. 

idman 
Şenlikleri 

Maarif vekaleti tarafından, 
her sene mekteplerin iştirAkiyle 
yapılacak jimo11tik şenlikleri için 
bir talimatname hazırlattırılmış
tır. Şenlikler her sene Mayısın 
ilçUncü, hava yağıılı olduğu tak
dirde dördllncil cuma günQ ya
pılacak, programda yaıılı idman
lardan başka müsamere verilm!
yecektir. Talebe ıenlik sahuına 
beyaz gömlek veya fanila, erkek
ler beyaz keten pantolon kızlar 
lacivert Plis etekle çıkacaklar
dır. Yaşları 14 den küçük olan
lar şenliklere iştirak ettirilmıye
ceklerdir. 

Balkan haftası 
Programı hazırlandı 
Posta ittihadı kararlarını evvela 

Yunanistanla biz tatbik edece~z 
Balkan birliği fikri etrafında 

altı balkan memleketinde ta4a
hurat yapılmak üzere bersene bir 
balkan haftasıtertip edildiği ma
lumdur. Geçen seneki balkan 
haftasında şehrimizin balkan tu
rizim meselelerile meşğul olun
muş ve balkan turizim federas
yonu kongresi burada toplann
mıştı. 

TOrk Balkan birliği irubu bu 
ıenek:i Balkan haftasında şehri
mizde iktısadi ve sınai mesele
ler etrafında konferanslar veril
mesine ve tezahllrat yapılmasına 
karar vermiştir. 

Milli irubumJzun reisi Trab
zon meb 'usu Has~n beyle umu
mi katibi Afyonkarahisar meb'u
su Ruşen Eşref bey hafta içinde 

Bal\ran birliği Türle grubu reisi 
Hasan B. 

memleketimizde yapılacak teza
hüratın programını hazırlamış

( Lütfen ıayfayı çcdriniz) 

mİ§ ~ir maç! 
Boksörle pehlivan nasıl karşılaştılar ? 

Dün Cemal pehlivanla Fransız bokıörü Franki Marten karşı
şıla~mışlar ve çok vurma neticesi ko!u çıkan Franki hfikmen 
mailüp addedilmiştir. Bu enlere ıan maç hakkındaki tafsilatı be
şincide spor sayfamızda bulaca unız. Resmimiz Cemal pehlivanla 
Fransız boksörünü gösteriyor. Küçük cüsselisi Frankidir. 

======================================================, 

Yunan meclisinde çok 
şiddetli bir münakaşa 
Çaldaris Venizelosu itham 

Venlzelos cevap verdi 
etti, 

Atina, 1 (A.A) - Atina ajansı 
bildiriyor: 
Meb'uıan meclisinde M. Ve

nizelosla M. Çaldaris arasında 
çok şiddetli bir münnk<:i'l ol
muştur. M. Çaldaris M. Venize-

losu 1920 de hariçte bulunur
ken Kral Kostaotin hükümetinio 
siyaseti aleyhinde çalışmakla it-

batvekili Tardiyö' nın istihalesi l 

tibam eylemiştir. M. Venizelos 
vesaika istinaden mezkur tarih
te lialettayin bir fert gibi ec
nebi memleketlerde bulunduğu
nu söylemiş ve demiştir ki: 

"Ben Yunanistanın menafiine 
çalıııyordum. Fak at, o :zaman 
iktıdarda bulunan Kral Kostan-

tin hükümeti gerek benim hiz· 
metlerimi, g-erelıt Türkiye ile 

sulh akti hususunde lngilterenin 
tavassutunu reddetti. Ve ıonra 

da malüm olan felaket wku 
buldu.,, 

- T ediyat meselesi eh afında 
Türk hükumetiyle yaptığımız mü
zakereler dostane bir şekilde 
cereyan etmektedir. Fakat bu 
rnüzakcrelerden henüz bir neti
ce alınmış değildir. Bunun için 
birkaç güne kadar tekrar An
karaya gideceğız. Türk hükume
ti şimendüfer inşaatı mukabilin
de bjze senede verilen 1 S mil- - D~nya dealşly~r derler, aadtt dUnya deaı,moz, insen da değ•şir. "lluma,. gazctt~sinden 

M. Vnize!ose ihtilal esnasında 
(Lütfen sayfayı revirin iz). 



Kitap kuponarı
mızı biriktiriniz ! 

lardır. 
Haftanın hangi tarihte başlı

yacaiı kat'i surette malum olma
makla beraber herhalde mayıs 

ayı içinde olacağı muhakkaktır. 
Üçüncü Balkan kooferanıınıo 
reisi olan Romen milli gruba 
reisi M. PeJla yakında bütün 
Balkan memleketlerinde aynı 
%amanda yapılacak olan Balkan 
haftasının baılangıç tarihini mil
li grublann riyaaetlerine bildire· 
cektir. MiJJt 2rubumuz tarafın
dan hazırlanan program da o 
vakit reımen ilin edilecektir. 

Balkan haftasında, Atinada 
umumt sıhhat, Sofyada ictimal 
siyaset, Belgratta balkanlan ala
kadar eden hukuki meıeleler, 
Bükreıte turizim ve · balkan ta
lebe birlikleri hakkında konfe
ranslar Terilecektir. Arnavut 
grbu balkan haftasında ne yap
mak tasavvurunda olduğunu bil· 
dir memiştir. 

Tük milli grubu balkan haftası 
zarfında iktisadi ve sınai mes
eleler etrafında konferanslar 
verdireceği gibi ayrıca bir 
ıehrimizde bir Balkan ticaret 
ve sanayi odaıı açılmasını, ikinci 
Balkan koDferanıında teşkili ka 
rarlaıtırılan Balkan tütün ofisinin 
açılma merasiminin yapılmasını 
ve gene Balkan konferansının 

kararlarından olan Balkan posta 
ittihadının filiyat sahasına çıka

rılmasını temine çalışacaktır. Bal
kan memleketleri arasında yapı
Jan posta nakliyatının diğer ec
nel>i memleketler için tatbik 
edılen tarifeC:len daha ucuz bir 
tarifeye tabi tutulması esasına 

müstenit olan Balkan posta itti
hadının altı Balkan memleketi 
tarafından derhal kabul edilmesi 
kabil olmadığı takdirde memle
ketimizle Yunaniıtan arasında 
tatbikine başlanacaktır. 

Rlyaseticümhur 
Umumt kAtfpllğl 

Ankaradan verilen malumata 
i8re, bir kaç gün evyel tehrimi
ze gelerek Ankaraya giden KA
bil ıefirimiz Hikmet bey riyaseti 
cilmhur bat kAtibliğine ta1in e
dilmiş Te vuifes:ne başlamıtır. 

Limanda bir kaza 
Dün akıam nstü limanda bir 

kna olmuftur. Köprüden kalka
rak Haydarpataya giden Hey
beliada vapuru liman şirketinin 
Sirkeciye gelmekte olan Zaman 
motoruna çarpmış ve moUSrun 
kaptaniyle iki refiki Şirketi hay. 
riyenin şamandırada b•ğh bir 
Yaporuna atlamıya m uYaffak ol
mu.ı, motor batmıştır. 

Şehir meclisi 
Şehir mecliıi bugün Nisan 

devresinin toplanmalarına bat· 
!anacaktır. Bu devrede intaç 
edilecek itlerin en başında büt
çe Tardır. 

kwıunna dizilen Gunaris ve ar
kadaılarının hatırasını taziz et
miı Te demiıtir ki: 

"1922 ihtilllini yapanlar bu
gUn yOkıek mevki itgal ediyor
larsa bu onların Gunarise karıı 
olan hareketini tasvip ettiğime 
hiçbir Yakit delalet et.nez. Biz 
.... ıeketi hrtaran ihtilal rüe-
oq.' k · nl · · • rım Ye o arın eserını 

'rİz.,. 

Telgral aberlerl 1 
Prens Nikola 
Romanyaya dUnilyor 
Bükreş. 1 (Vakıt)-Hanedan

dan olmayan pir kadınla evlendi· 
ği için Romanyayı terketmeğe 
mecbur olan prens Nikolaa bir 
kaç güne kadar Pariıten Bükre· 
te dönecel<ti:. Prensin bütün 
baklan iad .. edilf"c•ktir. 

Sinemada bir facia 
Zagrep, 1 (Yakıt) - " Star,, 

namındaki sinema atelyesinde 
bir yangın çıkmıı ve bina ta
mamiyle yanmııtır. Bu taciada 
atelyede bulunanlar kendilerini 
bulundukları katlardan aıaiıya 
atmak mecburiyetinde kalmııl ar· 
dır. 4 l>lü ve 29 ağır yaralı tes
bit edilmiştir. Enkaz altında 

daha bir b"aylı ölü olduğu tah
min edilmektedir. 

ŞüphelilerJe 
Dolu bir gemi ! 

Atina, 31 - Sacco namında
ki Arjantin gemisi, Arjantinde 
oturmaları arzu edilmiyen 250 
kadar m\icrim ve ıüpheli kimse· 
)erle do:u olarak Akdenize gel
mit Ye bunları çıkaracak bir li
man' aramıya batlamı9tır. 

Vapur eyvell Marsilya lima· 
nına u2ramış fakat Fransız hil
kômeti bu eşhasın karaya çık
malarına müsaade etmemittir. 

Yunan bükümeti, bunlar ara· 
ıında Yunan tebaasından olan
lar varsa Pire limanında karaya 
çıkmalarına mfisaade edilmesine 
karar vermiştir. Bunlar hükume
te tesl•m eclileceklerd ır. 

Madrlt elçiliğimiz 
Ankara, 1 - Taaarr~f dola

yısıyle bazı sefaret ve konıolos
hanelerimizin İlia edileceti ve 
Madrit orta elçiliğimizin de bu 

meyanda bulunduğu ıöylenmekte· 
dir. 

Malta bizimdir! 
Bir italyao nazırı 

böyle söylüyor 
Geçenlerde ltalya dahiliye na

zıra Sınyor Giunta Maltaya uğ-
ramıı Te orada lnıiliıler tara
fından hiddtle karıı:anan beya
natta bu:unmuıtu. Sinyor Gıun
ta'nın ıöıleri, Maltada ikamet 
eden ltalyanlan tahrik mahiye· 
tinde görülüyor ve İngilizlerin 

Maltada ltalyanca tedrisatını kal· 
dırmaları ıiddetle tenkit olunu· 
yorc!u. Fak at Sinyor Giunta, 
Maltayı terketmeden evnl irat 
ettiği ikinci bir nutukla lngilz
lerin hiddetini kat kat arttır
mıştır. 

(Malta Journal) ın hadise hakkın· 
da verdii} mala mat ıu mahi
yettedir: 

"Sinyor G iuota ltalyan kon· 
soloıiyle Malta faıistleri k&tibi 
tarafından, istikbal edilmit, bun
ların siyah gömlekli olmamalan 
nazınn nazan dıkkatini celbetti
ğinden bunları tekdir etmittir. 
ltalyan konso'osu, nazın teskin 
için uğraımışsa da nazır ıükü

net bulmamı§ Ye kn•dini iıtilc. 
bal edenlere ''Koyun gibi adam· 
)arsınız Özür kabul etmem. Biz 
bu loafüzlcre faıistl!ğin ne ol
duğunu öğretmeliyiz! ,, 

Konso'os, ltalyan nazmnı tek
rar teskin etaıiye çalıımıısa da 
nazır ona : "Biz burada ltalyada 
Afrika imparatorluğumuzun ka
pııı önündeyiı:. ltalyadayı:r:, ltal
yada,, diye baykırmııtır. 

ıtalya hükOmcti, bu beyana· 
tın ıiyasi bir kıymeti olmadığını 
ilin etmiıtir. Sinvor Giunta Mal
tadan Tırabulusa gitm ş ve ora
dan gönderdiği bir mektupta 
Maltada ltalyaaqyJa ltalyaa har-

Londra konferansı 
Pariı, 1 (A.A) - Geçen hafta teati etmi9 oldukları muba

berat mucibince Fransız ve logiliz hükumetleri dört büyülıc dev
let arasında yapılacak konferansın gelecek hafta Londrada top
lanması hususunda mutabık kalmıılardır. 

Japonlar mevzilerini 
talcviye ediyorlar 

MoskoYa, 1 (A.A.) - Şanghay dan bildirildiğ ine göre Japon 
ku~•.et~eri m~vzileri!li takviyeye devam ctmeLctedirler.Çin kuvvet
lerı ıstıkametıode sıpcrler kazılma~ta ve bu ıiperler müteaaddit 
dikenli telle çeTrilmekledir. Japonlar Şabey'de ikinci bir müda
faa hattı tertip etmişlerdir. 19 harp gemiıinden mürekkep Ja· 
pon fi!osu da Çintavya S!elmıştir. 

Ceiniyeti akvam mali komite-
kararları • • 

sının 
Cenevre, 1 (A.A) - Cemiyeti Akva:n katibi umumiliii, maliye 

komitesinin Avusturya, Macaristan, Yuaanistan ve Buliaristanın 
malt Yaziyetleri hakkında yaptığı tetkikatı muhtevi raporun met
nini pek yakında Cemiyeti AkYam azaıından bu!unan dev!etlere 
göoderece'.dir. 

Kons:!y, 12 Nisanda mali komitenin raporunu tetkik için 
toplanacaktır. . 

Ameril{ada yeni vergiler 
Vaşiniton, 1 (A.A) - Bütçe'nin tevzioi için lüzumlu i5riilen 

yeni Yergilerin yekunu 1 milyar 241 milyon dolara baliğ olmak
tadır. 

Meb'usan meclisi, ıimd:ye kadar bu miktarın 1 milyar dola-
nnı kabul Te tasvip eylemiş bulunmaktadır. 

Bir casusun tevkifi 
Nansi 1 (A.A) - ŞüdheJi vaziyette görülen Lükscnburglu bir 

kadınla bir erk:ek teYkif edilmiıtir. Kadın Almanya hesabına 
casusluk ettiğiki, fakat dostunun meseleyle alakadar olmadığını 
itiraf etmiştir. 
Jatihkimların plinlariylc muazzam bir muhabere doıyası istirdat 

olunmuştur. 

Bir Rus tayyareci kı,tba hareket etti 
Moskova, 31 (A.A) - M.: ruf tayyareci Cuknov~ki, lgarka, 

kutup ı ıtakası seyahati için bugün üç motörlü bir tayyareyle 
MoskoYa merk z tayyare istasyonundan hareket etmiştir. Seya-
hatin güzergAhı ~u o!acak tır: 

Moıkova - ı< "' :t:an - Sverdlonld - Kurgan .. Omsk - Novosibirsk -
Krascoyarak • Potkamen - Naya - Tunguska • lkarga. Meaafe 6,000 
ki'ometrcdir. Uçuı 40 saat devam edecektir. ................................................................................................ ----·----... ·· 
Tuna devletleri iktısadi 

federasvonu 
Fransa , Almanya ile italyanın işe 

iştirak etmelerini istemiyor 
Tuna devletleri arasında ikh· 

aadi bir federasyon Yilcude ie
tirmek için Fransa tarafından 
vuku bulan teşebbüs. lngiltere 
ile Fransa arasında konuşulacak 
Te iki deYlet arasında bu mesele 
nzerinde bir itilaf huıulünden 
sonra ayni mesele diğer devlet
lerle görüşülece!~ti. 

lngiltere hükO.meti, Fransa ile 
arasında vuku bulacak müza
kerata Almanyayla ltalyanın iş
tirak etmesini de teklif etmişse 
de onun bu teklifini F ransada iyi 
telAkki olunmamıştır. 

Pariı mabuatı, bu mesele üze-
nndc eTvela lngiltereyle Fransa 
arasında bir itilaf husu!ine taraf
tardı. Fransızlara göre Tona dev 
Jetleri ensında bir federasyon 
vücude getirmek için bütün mali 
yüklerini Franaayla fog"Itere yük
lenecekti. Çünkü bu dev!etler, 
her şeyden eYvel bUyük iıtikraz· 
lar isteyeceklerdir. Bunun için 
Almanyayla ltalyanm iıe karişm:ı
ları bu iktiıidi teıebbüse siyasi 
ihtiraslar karışdıracaktır. M. Tar· 
diyöysa bu teıebbüste iktisadı 
endiıelerin her ıey fevkinde tu· 
tutmasına taraftardır 

sının rnutıafıızası lehinde sözler 
ıöylediğ"ni, Ingiltere (talya do:u-
luğunun bunun iç"n bir zaman 
teşkil etmekte oidu~nu illve 
et11111tir. 

T emp!I gazetesine a-öre buglin 
Londraya gitmesi beklenilen M. 
Tardiyönun, dört devlet mümeı
silinin ittirakile toplanacak bir 
konferansa iştirakinin fÜpheli 
olduğunu söylemektedir. 

F ranıızları, Alman mümessil
lerinin konferansa iştirak etme· 
1eri~e aleyhtar eden en mühim 
sebep, Almanyanın Tuna devlet
leri federasyonu işinde liderlik 
yaziyetini F ransanın elinden al
maları ihtimalidir. 

"Temps,, le diğer Fransız ga· 
zetelerinin mütalea.sma göre in· 
giltere, Fransa, Almanya ve ltal· 
ya müme11illerinin içfmaı ancak 
11 Nisanda, Almanyada intiha
batın icr;sından ve Cenevrede 
terki tesıihat konferausınm top· 
lanmıya baılamasından sonra 
mümkiin o1 :ıb " l~re~Hr. 

Hindistanda 
Vaziyet 
Yeni Deı hi. 1 (A.A.) _ Hint 

Prensleri mccıiı:, umumi ,-ali ha-
zır bulunduğu halde, akdettiği 
bir içtimada mevcut muahedeler 
ve dalili hakimıyet halkında "en
dilerine fevkalade teminat veril-
mek şartiyle Puns1erin Federas
yona g :rmege hazır bu'undukla
rına dair olan bir karar suretini 
ittifakla kabul et•ittir. 

Milli bir 
. . 

Servet 
[ Baş makıelm izden mabut J 

evvel Ankaradaki hıriıtiyanlar tif
tikten bu'.uz, fal, eldi.en, masa 
ve karyola örtüsü gibi elifleri 
yaparlardı. BılAbare bu da unu
tuldu. Şimdi tiftiğin ne dahilde, 
ne hııriçte sarfiyat. yok gibidir. 
Onun içindir ki kıymeti de ııfıra 
doğru inmektedir. 

Şayanı dikkat nokta ıudur ki 
tiftik keç" si koyun gibi sütün
den, yağından istifade edilir bir 
hayvan değildir. Bu keçinin yal
nız tiftiği alıoır. Sfitil kuzusuna 
ancak kafi gelir. Bir koyun as
gari bir hesapla sabibioe ıenede 
beş altı lira varidat getirdiii 
halde tiftik keç"sinin bntün ve• 
rimi senede bir okka tiftikten, 
yani bugün (20) kuruştan iba· 
rettir. Halbuki bu hayvanın 

sene de yalnız sayım vergisi 40 
huruştur. Demek ki bugiln tiftik 
keçisinin sayım verg:sioi bir se• 
nenin haaılitı karıılıyamamakta, 
fazla olaralıc sabip!cri ceplerin
den (20) kuruı daha iliYe et• 
mektedir. 

Bunun için bu sene köylUler 
tiftiklerinin 'Yergisinden kurtulmalc 
maksadiyle keçileri süril ıürll kes• 
miye başlamıtlardır. fıte bugnn 
bGyük iktıaadl tehlikelerden 
biri de budur. Çünkü bu hal de
yam ederse bir kaç ıcne içinde 
Tnrkiyede tiftik kcçiıinden eıer 
kalmıyacaktır. Tilrkiyeye mah· 
sus olan bu hayvan ırkının k8kQ 
kuruyacaktır. Bu vazıycti nazan 
dikkate alarak Ankara (Tiftik 
cemiyeti) son günlerde hükiimet 
nezdinde teşebbOsatta bulun., Uf, 
her şeyden eYvel tiftik neılinin 
memlekette bakasını temin et• 
mek için bayYan baıına alınaıı 

sayım vergiıiniu her ıene tiftiğin 
lıtanbul piyasasında alım aatım 
fiatıoa nazaran meseli yüzde 
yirmi beş iibi muayyen bir oiı· 
bet daireıinde tayin edilmesini 
istemiıtir. 

Hakikati halde tiftik keçiıiyle 
diğer cinı davarlar aratında Ta
ridat noktai nazarından bOynlc 
bir fark o!unca, tiftik keçiıiniıı 
tüyünden başka para getirtr ha• 
ıılatı olmayınca bu teklifi ciddi 
surette tetkik etmek lhım ge
Ji .. ordu. 

~ Bununla beraber meselenin 
asıl mühim noktası bu cihet de
ğildir. Tiftik denilen mahsulü 
kıymetlendirmek bir ihtiyaç Ye 
zaruret olmuftur. Ve tahakkuku 
çok mütkül olmıyan bu ihtiyacın 
temini halinde tiftik keçiıi Tür• 
kiye için senede birkaç milyon 
lira değil, en aıaiJ bir hesapla 
50-60 milyon lira kıymet ifade 
eden bir ıervet o'acaktır. Bunun 
neticesinde devlet hazinesi de 
her ıeoe bu maldan gene es 
aşağı bir hesapla 10-lS milyon 
lira varidat alacaktır. 

Mehmet A•ım 
(Y 11r1n : ikinci makale) 

Tahdit 
Konferansında 
Sili ları tahdit konferansının 

ikinci safhasında hükumetimizi 
Sıns meb'usu ve hariciye encü
meni mazbata muharriri Necmet• 
tin Sadık ve Bren sefirimiz Ce-
mal Hüsnü beyler temıil edecek· 
lerdir, Kendilerine müıavirlerdea 
Abdülhak bey refakat edecek· 
tir. A"keri müşavirlerimiz aYdet 
etmektedirler • 

Necmettin Sadık bev Cenevre 
ye gitmek nzere dOn Aakaradaa 
sebrimiH relmittir. 
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Doların stıkutu 

.___o_ı_n_l_• ______ e __ ~r--=~ . .J 11illl 
1 e!efonlardan Ta er Opera cemiye ının Zeytin Dag" ı 

Amerikabütçesindekt 
açık nasıl kapatılacak 

Şikayet şikayet Dünkü Muharriri: Falih Rıfö 
ÜStÜne 1 iş bankasının kum• OOSerİ Büyük harbin son iünlerinde 

"Ateı ve Güne§,. i yazan Falih Rıf 
Amerika mümessiller meclisi 

1932-1933 bütçesinin açığını ka
pamak için hazırla'lan planları, 

büyük bir ekseriyetle reddetti. 
Hazırlanan plana göre. sahlan 

• mamul mevat üzerine yüzde 
2,25 nisbetinde bir vergi tarlı 
olunacak ve bu suretle (500) 
milyon Dolarlık varidat temin 
edilecekti. Meclis, hararetli bir 
münakaşadan sonra bu teklifi 
reddettiğinden bütçe açığının n:ı
sıl kapatılacağı anlaşılmamakta
dır. 

Bu yüzden Amerika doları 
düşmiye başlamıştır. 

Sebebi ecnebi memleketlerde 
ellerinde dolar bu'una ! A . . narın me-
rıkanın büfçesini tevzin etmek-
ten acız kalacağını düıünerek 
mevcut dolarlarını piynsaya çı
karma larıdır. 

Amerika meclisi, mamul me
vaddan vergi tarhını münakaşa 
ederken, çok mühim hadiselere 
13.?ne olmuş, mecliıte şiddetli 
munazaalar Ye int izamsızhklar 
hüküm sürmüş, birçok aza bu 
paranın münhaııran zenginlerden 
alınmaaı için tekliflerde bulun· 
muşlardır. 

Amerika efkarı umumiyeıi bir 
taraftan bütçenin tevzin edile· 
memesi yüzünden teessür duyar
ken, bir taraftan da mcc.iste 
fırkacılık sisteminin bozukluğun
dan ıztırap duymuştur. 

Çünkü mamul mevat sahsın
da~ .yüzd~ 2,25 niıbetinde v;r~i 

teklıfı meclıste e~<seriyet teşkil eden 
demokratlar tarafından ahnması 
teklif: o'unmu c·· h .• · ş, um ur reııı ta-
rafından kabul edilmi• C" h 

• • • T• um ur 
reııının Cümhuriyet f k 

ır asını 
temsil tden .. · l · muşavır erı ve aynı 
fırkanın meclisteki liderleri ta
rafından tasvip olunmuıtu. 

Bu itibarla sahş •ergisinin 
kabulüne muh kk k . a a nazarıyle 
bakıhyordu. Onun kabul olun
mamasının sebebi ikı' f •-, ırKaya 

~ensup azanın, fırka disiplinine 
tıayet etmiyerek teklif aleyhinde 
rey vermeleridir. 

Amerika cümhur reisi bu va-
Eıyet le d . 

ıırşısın a bır beyanname 
neşrederek '11 . 
t . • mı etın bütçesini 
enın etrn .. 

be t f 
esının, milJt mü~külAtı 

r ara et k .. 
c;.11 b ille ıçın zaruri oldu-
o-DU, una i 1 

Depolarda muhar11z• edllen 
telefonlar blle konu•urormu• ı 

Tele.on şirketine karfı belediye ı 
müfettişlerinden Ali Y aTer bey 
tarafından yapılan clirmU meıbut 
hadisesinden sonra yaphkl•n te· 
lefon mükllemelerine dikkat e
den bir çok aboneler faıla mü· 
kaleme yu:ılmaaı hususunda rös
terilen maharete artık aldanmaz: 
olmuşlardar. Son günlerde bu ı~
kilde fa:ıla mükl eme kaydedil
diğini bulanlar arasında doktor 
Fahrettin Kerim beyle Kadri Ra
şit paıa ve Aptullnh Cevdet 
bey de vardır. Kadri Raşit paşa 
başına ge'en hadiseyi şu tekilde 
anlatma 'dadır : 

- iki buçuk ay A' rupadırdım Ru 
müddet içinde telefonum ~irket deposuna 
tes!im edilml~ti. Döndüğüm va it benden 
60 fazla mük!lcmc ücreti istenildi. Bu· 
nun sebebi i~ittiğimc r;öre ~udur: 

Şirketin santralinde mükalemcleti 
kaydeden alet ı f.nunuevvelde bozulmuş 

Ye hiç bir mükllemc kavdetmemiş. Şir· 
ket bu zararı her aboneden far.la müki
lemc ücıeri alma!.: suretile telifivc çalıcı. 

" ' 
yormaş ! 

Aynı şekilde fada para talebi 
karşısında kalan F ahrettin Ke
rim beyse kısaca ounlan söyle
mittir : 

•• - Telefon şirketiııden dad bir, 
feryat iki fazlı ne söylıyeyim ? .. 

Aptullab CeYdet bey de yap
tığı telefon mükAlemclerini bir 
deftere kaydetmek itiyadında 
olduğunu söyledikt"tı ıonra de
miştir ki : 

- 22 şUbattı şirkete kaç mü"Ule· 
mem daha ı.a l c!ığını sordum. Benim he
sabıma r;öre 129 mükAleme daha olması 
icap ederken şirket bana ancak 25 mü· 
ktlcme h,kkım kald·ğ•nı bildirdi Ilıvret 
ettim. Ve ihtiyatlı dı\Tanmıya karar ~-er· 
dim. Bir hafta ıonrı şirket <:8 fazlı mü
Uleme oldu~unu ,;österen bir fatura 
gönderdi. Halbuki bu müddet ıı:ırftnda 
telefonum daima kapalı kılmıştı . Müd· 
deiumumlliğe müracaat etmeyi dü~ünil· 
yora.,, 

Roma sefirimiz deOı,ecek mi ? 
Roma sefirimiıin bir baıka 

vazifeye tayin edilecejinden hah· 
sedilmektedir. ............................................................ 
edeceğini ıöyJemitlir. 

Amerika meclisinde ıeçen ha
disenin ilk mühim izi, Doların 
sarsılması olmoıtur. 

Bu nzıyet kar1111nds htiku
metin yeni Yergi ür;erinde ıarar 
ederek onu kabul ettirmeıi ve 
bu suretle bütçeyi tenin etmui d. d b b nı (An olmadığı tak-

ır e u tanı b 
12 ~ ovuna devam çok muhtemeldir. 

11mımııınınıMnınıınnliltmr.nıııııımııınnııım1111nlmmmımıımıııır.ııımııımrnıımıımımıı 

-
0 hrnut Nedim Bey 

30 Senelik 
if~a 

(Son Yemen Vallsl ) 

Siyasi Esrarı 
Ediyor 1 

cnıııııııınınıııınnımımıııımmımııınnıııınnıınrıııııııımırıııımnımını, Tefrika• 80 rnııımıı:ımf!lf 
ı ercunıc ve ı1ı. tibaa ltakkı ma/ıfus 

Italyanlarsa bundan fena bat. f d' M h k l d . e en ı u aya çı mıı ı -
e kuşkulanıyorlardı. Sabıl boy- Muha harap tenha .c1eta 8lü 

dan boya açık bir kapı aib. b" '- ' . . ' 
.. 

1 ır 11:a:ıa merkeııydı. Orada ltal-
serbcst ve arı•asız olmalıdır ı · · .. • yan arın bır tek tab a1ı hıle ~ok· 
onlar ve Ingilizler böyle istiyor- tu, ticuetıe zaten mevcut de-
lardı. lngilizler bir dereceye ğildi. 
kadar - karadan Aden tara- O halde bu kosolosun orada 
fından hemhudut o'duğumur. için ne işi vardı. Maksadın, baıdan 
- aldırıı etmeseler bile ita!- ba§a kapanmış, iyi muhafaza 
Yanlar asla bunu hoş göremeı:· edilen sahilin ötesinde beriıinde 
lerdi. k aç: kapılar bulundurmaktan baş· 

Bir fÜD Muhaya bir ltaJyan ka birtey olmadığını anlamak 
lconso!oru geldiğini haber aldım. çok güç bir şey değıldi. Binaen· 
Valizlerini, kavaslarını, memur- aleyh bu konıaloau tanımadı;ımı 
larııu ıteıiac takmı§ llu .keaHles Ye taaıma•alarıaı mılaaUt iaükt-

bara plyankosu Çok muv ffakıyeıli oldu, n- kı Bey bu defa Osmanlı impar • 
çekildi atkArlar alkışlandı torluğunun Süriyede, Filiıtinde, 

iş bankası kumbara piyanko- Opera cemiyetinin ikinci kon. ve Hicazdaki son senelerini tasvir 
su Ankarada çekilmiştir. Kaza- seri, dün saat o:ı beş buçukta eden mü9ahedelerini ve ibtieasla-
nanlar fUDludır: Alay köşkünde verilmi~tir. rını yazdı, "Ateş ve Güneş,, i de 

750 liralık ikramiye Istanbul- K-:>nscrde pek çok davetli sonuna ilave ederek güzel bir cilt 
da 19772 hesap numaralı Meci- hazır bulunuyordu. O derece h linde bastı. İ§te büyük harp için 
de Mümtaz Hanıma, 250 lira de, ki salon, ı ·Mi gelmemiş, edebiyatımızın hemen yegane ki· 
Ankarada Gönül Mehmet Ati konseri, kapının önünde, ayakta tabı olan bu eser; "Zeytin Dağı,, 
Hanımaı çıkmııtır. dinliyenler olmuştur. dır. 

100 lira kaı nanların isimleri Evvela darülfünun ruhiyat Falih Rıfkı Bey eserinin batın· 
ıunlardır: müderr;si Mustafa Şel<ip Bey, dn hu yazıları için: 
Manisadıa 113 A ti Bey, htan· Musikinin ehl'.mmiyetine, hu - Ne tarih, ne hatıra yazıyo • 

bulda 15910 Kadri Bey, Bahke· arada operanın bir ıhtiyaç ol- rum: Bu 8 yfalarda bir zamanın 
sirde 410 Naımi Bey, Adapaıa- duğuoa dair konferans vermi,, portresini çizmiye çalıtan ııruız 

ve ta~nifıiz notlar okuyacak11 • 
rında 120 lsmail Bev, lstanbulda sonra üç kısma ayrı~mış o'an 

nız.11 
317 .... 6 Tank Salih Bey, lstan- prozramdaki garp musiki üstat- Diyor. Fakat büyük harbin 0 
bulda 21674 Halet Abdü!kadir larınıa muhtelif parçaları çalın- feci günlerini yatamıf, ha_diıeleri-
Bey, btanbulda 21759 Hatice mış taganni edilmiştir. Bunlar- ni hakikaten hiaaetmiı olanlar bu 
Salih Hanım. Bursada ] 1097 dan başka programda A . Adnan eseri okuyunca göreceklerdir ki, 
Sabri Bey, Istanbulda 22970 Beyia bazı besteleri de mev- bu sırasız ve taınifaiz notlar için-
Bebar Efendi, lsparta:la 103 cuttu. de sıralı ve tasnifli §ekilde yaZll .. 
S "h l Gerek bu puçal.ır, gerek di- mı~ uzun sayfaların çok mü§külfıt· 

u ey l Hanım. la ifade edebileceği fikir ve his-
50 şer lira kın:anan!ar: ğer parçalar, ayn ayrı alkışlan- Ier bazı kuvvetli bir kaç kelime ve 
lstanbulda 12251 Kadri Asaf mış, konseri veren gençler tak- cümle çcrçiTcsi içinde ııkıtmı~ • 

Bey, lstanbulda 31531 Korin dir olunmuştur. tır. 
Hanım, Istanbulda 12725 Fatma Gene batlangıcında Falih Rıf-
Handan Hanım, Istanbulda 27571 Gelen seyyahlar kı Beyin dediği gibi "Zeytin Da-
Neriman Cemal Hanım, Beyoğ- Dün sabah lngiliz bandıralı ğı,, Cemal Pt. iç.in yazılmıt bir eser 
lunda 1091 Bhnotor Efendi, Otronto vaporiyle ıchrimize 550 olmamakla beraber büyük harp 

Süriyesinin her bahsi ister iste· 
Ankarada 5964 E uem Mehmet lngiliı: ve Amerikalı seyyah gel- mez az çok ona temaı etmekte • 
Bey, Ankarada 31008 Türk&n miş, akıam üstü bugazde bir ge dir. Ve "Zeytin Dağı,, nın ihtiva 
Hanım. Beyoğlunda 82 lvanof zinti yaptıktan sonra Pireye ha- ettiği tablolar Cemal Patanın Jah-
Efendi, Beyoğlunda 12097 Meli- relfet etmişlerdir. OryantJayin si ve karakteri hakkında bir fikir 
ha Hanım, Ordada 478 lvret kumpanyasına ait olan Otranto edinmek ve hüküm vermek isti • 
Hanım. vapuru 20 bin tonluk büyük bir yenler için çok kuvvetli vesikalar• 

Tramvaydan atlama
nın feci neticeleri 

Dün Sirkeciden T opkapıya 
giden 66 num ralı tramvaydan 
Safer iıminde bir şahıs Taş mek
tepte atlamak istemiş ve müva· 
zenesini kaybederek yere dfiş· 
müştür. Neticede Safer Ef. nin 
ayağı kırılmış ve tedavi edilmek 
üzere Gureba hastanesine yatı
rılmııhr. 

Bir şüphe 
Beyoğ:unda tiyatro sok:ığında 

4'4 numarada oturan madam Ka· 
tina polise müracaat ederek do· 
lapta bulunan bir p rlanta yü
zükle elmas taıla bir pandantif 
ve bir altın kadın saatinin ça
lındığını haber vermiştir. Madam 
bunların, oğlu on bir ya§larında 
Todoriyle bir arkadaşı tarafın
dan çılınnuı olm11ındnn şüphe 
ettiğini ı~y!emiştir. Poliı kadının 

mete yaıdım. fakat o, hükumet· 
ten aldığı emirle geldiğini, ge
ne bükümetten emir almadıkça 
bir tarafa ı;demiyeceğni söylu
yor ve yerleşiyordu. 

Hatta vaktiyle, Muha'nın ma
mur ve canlı olduğu zamanlarda 
kim bilir hang ltalyan teb:.asının 
satın almış olduğu bir arsaya 
derhal b r korıoloshane binası 
yaptırmıya bile tetebbüı edi
yordu. 

Keyfiyeti Babılliye de yaz. 
dım. Gelen cevaplardan anhyor· 
dum ki ltalya lstanbu'u bu hu· 
susta ta:ıyik ediJ·or. O uman 
öyle bir zamandı ki; 

- Tebaan yok, tücari bir alA
kan da yok, orada ba§ka biç 
bir devletin konso osu da yo~c. 
ve senin ne işin var?. Denemer, 
dense de dinlenilemezdi. 

Babıaliden bir gece yarısı al
dıjım tifıcıde, (Mnlıa ltalya kon· 
ıoloıhaacsiac hirkaç kitinin ailllı 

Trasatlantiktir. Seyyahlar arasın- dır. 
da lng41tere Te Amerıkaom bir Maamafih 'Ze~in Dağı,, için • 

de biz: yalnız Cemal Pa~ı:ıyı decil, 
çok t3:'.lınmış şahsiyetleri vardır. onun :siyaset ve idare arkada§ları 
ıemide lngil;z ail~lerinden birine olan Talat ve Enver PB.§:Lları da 
mensup olan Lady Mnysin'Je görüyoruz. Aynı zamanda bizzat 
meşhur Colman fabrikalarının Falih Rıfkı Beyin o zar-'l.n ht.."' 
sahibi Mr. Colman bulunmakta- nüz yeni yeti,cn ~hsiyetini de bu· 
d luyoruz. 

ır. Falih Rıfkımn benliğinden ese· 
bu müracaatı üzerıne tahkikata rinde bir geyler bulmak iı~iyenler 
başlamıştır. bilhassa "Zetin Dağı 1918,, Kuım 

Kadın döğen adam Paşa, Çadır, Çatlak, Allaha ıamar· 
Darülbedayi kapıcısı Ahmet E- ladık ve İstanbul parçalarını oku-

fendinin refıkası Vefika Hanıma malıdırlar. 
Enver isminde bir isi sarkıntılıkta 
bulunmuş ve yüz vermemesi üı:e· 
rine k dnu döğmüştür. 

Mütecaviz polis tarafından 

yakahınmı tır. 
Tehdit etti, yaka!andı 

Şehremininde Kasap mahalle
sinde Tiirbe sokağında arabacı 
Fahrettin isminde birisi. aynı 
sokakta oturan Mehmet Muhid
dini so!ıakta taşla kovalıyarak 

seni yaşatmıyacağım diyerek tehdit 
ettiğinden yakalanmıstı,., 

attığı) bildiriliyor ve faillerin 
derh~I derdesti ve şiddetle tec· 
ziyeıi ltalya sefaretinin talebi 
üzerine, i teniyordu. 

Mu1ayla muhabereden sonra 
konso'oshaneye yakın bir yerde 
silAh atıldığı fakat bunutl konso
losaaneye müte•ec:cih olmadığını 
anladım ve aynı zamanda ltalya 
konsolosunun ya korkudan, y 
hiç yclctan bir mesele çıkararak 
orada ikametini temine çalıştığı-
nı da anladım. 

Fakat babıAliye bunu ani t-
mak mütküldü: Çünkü onlar da 
lstanbulda ltalya sefaretine söz 
dinletemiyorlardı: 

Sefaret: - Korısoloshanemize 
taarrnz edilmiş failleri derhal 
bulacaksınız! o~yince akan sular 
duruyordu. 

Bittabi Muha da silah atanla-
rı da arıyorlardı, nihayet bu işle 
maznun dört kişi yakalandı. 

KDymakam bu dör ki,inin seri
an) d rdeıti için yüz elli lırn 
sarfettiğini, paranın gönderilme-

Pa Is Telefonu 
Ve bir tekzip! 

M.A 

Dünkü sayımııda Parisle ıeh· 
rimiz ar sında telefon müklle· 
mesinin temin edildiğini bildiren 
ha·ndisi bir akşam gazeteıi bir 
Nisan münasebetiyle uçurulan 
balonlardan zannederek tekzip 
etmek istemiştir. Ha•adiıimi:r;İn 
doiru olduğunu tekrar iıarete 
lüzum görmüyoruz. 

sini Bnbıaliden istemi, ... 
Şimdi o günleri düşOndükçe 

gülmekle ailamak arasında hali 
mütereddit kahyorum: 
Kaymekamın bu para talebi 

üzerine bakım:ı dahiliye nezareti 
bana ne yauyor : 

" Muha ltlllya koıofosbanesi
ne siUih atılması maddesinden 
maznun dört k'şinin derdestleri 
için sarf olunan yOz elli lira için 
Muha kaymakamlığından havale 
isteniyor. Bunlar asıl mununlarmı· 
dır, iş tamamen baledilmitmidir 
bilinemediğinden istikaar olunu· 
yor. T eniyei maslahatla netice· 
nin izahı,. 

Ba bıalinio ısrarı üı:erine ıillh 

atan dört kişi yakalanıyor, ıim· 
di 19 bu hususta sarf olunan 
paraya ge'ince orası : 

" iyi amma, ya silAh atanlu 
bunler değilse... o vakit bu pa• 
rayı vermem, çoktur diyor. Tu· 
haf ve o nısbettc acı bir alış ve-
riş d ğilm.? 

{ /Jitmetli) 
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• Eli kişi .hararetli --- Takvim --• 
Cumartesi Pazar 

b ·r kon re yap ılar 
2 nisan 3 nisan 

25 Zilkade 26 Zilkade 
Kalpte iğne Tefrka: 

49 

Gün doğu~u 5,42 5,40 

a 
tek 

sa da saatlerce 
b:ıuşı 18,36 18.,.% 

Sah:ıh namazı 4.42 4,40 Elenanın beyazlığı kaybolmuştu. 
Öğle .. 12. 18 12, 1 :- Şimdi yÜ%Üne kan hücum etmişti: 

bir ses duyulmadı! ikindi " I 5 53 l 5,5:3 - Katil mi yakalandı? Katil 
Akşnm .. 1838 18,39 • k 1 d? N d" ? 

lstanhuldaki Dilı>izJer, cemiyetleri·\ 
nın senelik kongresini dün saat 13 te 
Şchzadcb:ı ında T r:afrt .ıp.ırt.1tnnın -
da yaptılar. 

Duymryan "e e .itn . '-!nlerin y:ıp -
tıklan bu toplanma diğer kongrelere 
nazaran haylı enteresandı. Pek hara
retli münaka._c;alnrın ceı e) an etı ı;inc 
rağmen bir tek çıt bile oln U) or. el 
ve parmaklar mütemadiyen bükülü -
~or; inip kalkıyor \'C ftzalnr birb·rıe
riyle bu suretle görüşüyordu. 

Saat on üçe gelmişti. cemiyetin re
İ!';j Süleyman Sırrı Bey oturdu· u kö-

len kalktı, salonun ortasrnda bulu
nan geniş masanın bac;ın:ı geçti. Bir• 
h" riyle mübahaseye dalmış olıın 
hir ısım a1 .. a reisin bu hareketini gÖ· 
r mediJer. BunJan ikaz için rei a:a· 
• nr iddctıe yere 'urdu. Bu toplan • 

i aretiydi. Bazıla .. ı a nrkndn fa. 
tarafından ma :ı h:ı rna ç.~rıldılnr. 

HittalJi ses seda yok, herl\e reMn ir

tımaı açmas:nı bekli) oıdu. ~tfü man 
Sırn Hey ellerini harnya J.nldırdı. 
Parmaldannın harel\etiyle ve dudak-

lnnnı açıp kapıyarak anlatmıya baş -
ladr. Du eı \'e parmrıJ harekctlrri o 
kadar sür'atle yapılı ordu ki ........ nir 
kaç dakikada herkcc; reisin 1\ongrey! 
açtığını \'e idare heyetinin } edi aylık 
:raporunun :\ledeni Be) tarafından o• 
kunac&ğ·nı anlamı h. 

Süleyman Sırrı Bey meramını an
lattığına emin olduktan sonra yerini 
l\ledeni Deye verdi. Dilsizler meı~te -
binde yedi ı::ene tah il görrnüs bir zat 
olan Medeni Bry bulunduğu sandal . 
yeden kalktr, mac;a başrna geçti. Ba • 
kanlara haşiyle hafif bir selfım ''er • 
dikten sonra işaretle ı ndi ine ı.ar ı 
gösterilen teveccühe t k:ir etti n 
c ·velceynzılmı <'lan idare cemi) etj • 
nin faali} et raporunu okumrya başl:ıu 
d•. Fnk:ıt Medeni Bey raporu ewel:1 
kendisi okuyor, sonra cümle, cümlc 
İ<;a tle Ye dudak hareketiyle fızalarn 
a'llatıyordu. Bütün dil~izler can ku -
JağiyJe değil, fakat gözlerinin biitiin 
dH 1 ·ı1iy c Medeni Be) in isaretl<'rir.i 
tnkip ediyorlardı. ldare he) etinin ra
p ndn, Maarifin diJ iıleı himaye• 
~iti göstermediği, Süle} man Sırn Bey 
ta.rafından 12 dil ize okuma ''e yazma 
ö<Fretildiği, yeniden 23 dil!=iizin miira • 
caatı üzerine gece kursu açılacaı{ı 
.zikrediliyor. lstanbuldn bir dilsiz m~k 
tclıi açılmasına müsar.de edilme i hu
susunda ı. büyiik makamlara keyfiye
ti arz için bir heyetin gönderileceii 
3 azılryordu. Du esnada reis Süleyman 
Srrıı Iley .söz aldr: 

- Peryat ediyoruz, memleket ne
den bizj çahil bırakıyor, ebedi} en yük 
hayvanlan gibi ifadei meram etmek . 
ten aciz olarak mı yaşıyarağ11,. nıek • 
tep nçma. işini clıemrniyetıe takip et
mek lazımdır. Yeni idare h('Yetinden 
hu İşi bekliyoruz,, dedi. dnha 

0

d oğrusu 
bu fikr~'ti i,retle bildirdi. Gözlerin 
ve başlann tas\'ipk{ıT işaretleriyle 
muvafık görüldü. 

Diğer fızalnnn da bu meseleye cok 
ehemmiyet verdikleri anla.,culı} ordu! 
Çünkü yerlerinden knlknnlar ve iki 
ellerini ileri uzatarak söz i~ti) enler 
olmuştu. Azalardan biri söz i&tediıd· 
nin farkrna 'arılmadığınr göriinrc. 
yumruğunu masanın üzerine ''urdu. 

Jt'akat bu vuru u da duyulrP.ıanuş . 
ti. Bunun üzerine aza he -
men yerini değiştirdı ve nih ıyet 
söz alarak mektep izlik derdinden yn
ına yak-.ln hah etti. Şu mtıhakknktı ki, 
bütün dilsi~lcr ve sagırıar yeni h:>rf
leri famnmen öğrenmek içın md~tep 
istiyorlardı. Mektep ıişinin müzakere
si bir aralık pek h~r'.lrctl ndi, fnkat 
güriiltü ve şamatc.rlan ccer yoktu, 

'alnız elleriı ınip lmlktığı, par • 
makların büküldiiğü. görülüyor, hu 
hareketlerin gittikçe hızlanmasından 
müzakerenin hararetlendiği anlaşılı -
yordu. Bu esnnda tesadüfen bir ~:ın • 
dalye yere düştü, oldukça güı Ultü • 
1ü bir ı:.es çıkardı. P '<at bu ses Miiza
kerenin harareti arasında cluyulm 1 • 

dı ''e !dmse dönüp sandalyenin dev -
rildiğini görmedi bile ..... 

mı ya a an ı e ıyonunuz 

Id h t . · t Yatsı 20.08 20,09 
are eye ının raporu amnmen Sonya, suğuk kanlılıiını kar-

okunduktan sonra reye kondu. Her . lms:ık ·• 4.59 3.57 
\'ılın geçen gu··nıcrı· 9° 93 deşinden fazla muhafaza ediyor-

kes parnıaklariyle kt bul kelimesi işa- -
reti yaptı ' 'e bu i:ı bitti. " l;:al:ın ~ 275 2;-4 du. Söze lcarışarak: 

(adak fırcınası H k"k d'kk t Bundan sonra yeni idare heyeti in· .. .. - a ı aten şayanı ı a .• 
tahabutınn geçildi. Tahtaya bn'lı isim M. Franoy, dedi, rica ederim 
ler yazıldı ve herkese beynz rey vnrn- Hava - Dün sıcaklık ll?.anıf l I, anlatınız. 
kaJnrı dag;ıtıldı. Ui'·aset n• umumi ka as~aı i 1 dereceydi. Bu~iin hftva ., ı ı ı k d ı · - Gayet basit, azizim Madam. tiplik için müteaddit namzetler yazıl- ıu ut u oıacn · " 1 üzgAr mute ı sür ntte 
drğı için kime rey verileceği münn~.a-

lodostan w~cekıir. Alelusul bir taharriyat yapıldı, 

şa edil mi) e başlandı. R d ve Larşe, vekilharç Patris'in 
N ti · t ft ı /. ı 8 YO oda•ında, henüz kanı ü:ıerinde ı nmze erın ara ar an. .ıza ar ., 

arasında dolnşnrak kendi nnmzctleri• ıstonbul - t> dan 7 e !\adar bir hançer ve bir de ihtiyar ka· 
ne rey nrilmesini temine çal·şmıya gramofon, 7.30 dan 8.30 n kııdar Darut dını öldüren iğneyi buldu. Katil 
koyuldular. Faknt rey temini işaretle uılim mu~iki hrycıi. 8,!10 dan 9 :ı k:ıll:ır de derhal tevkif edildi. 
yaprldrf;ı için hemen her aza Yaziyete Selim Sırrı bry tarafındın ~ O"lleran!; 9 E I'- l d 
Uznı\·taıı lıal'm ... kla ··ul'uf pe,·dn ecle • lena ayağa ka tıLtDlf, sa on a • " • • ., dan 1 O a kadar O:ıruıııılim mu~iki heyeti d 
bı·ıı·~·ordu. d bir aşagw ı bir yukarı dolaşıyor u. 

J ıo an rn 30 :ı kadar orkecuı 
Biraz sonra ortaya ufak kırmızı Virane _ 12 .m 1 ons"r 14 ıo - Patris mi? diyordu, fakat 

bir kutu getirildi. Reylerin toplnıını:ı konser - 1435 konser - 16, 10 kon· bu adamlar çıldırmışlar? Nasıt 
sına bnslanıldı. Herkes reyini lmtuya şer - 18 ~O konser - 20 35 orkestra olur da onu tevkif edebilirler? 
atıyordu. nu ı;;ırnda genç bir dilsiz re- kom:crı - 22.45 d:ırs. Hangi delile istinaden? 
i" Sülcymnn Sırrı Beyin yanına yak • HeUsberg - 7,30 jimnrıstik ve F 
ı tı. oırn,_·up .vrır.nıa hilmedi°'.ı· irin · racoy kemali sükünetle sor· ,. ~ mu~ikı - 9 3 jimnastık - 1 ~ plak -
rey puslasrnr yazmasını rica etti. 14,30 mus L:i - 17.15 musiki - 23.20 du: 

Süleyman S-rrı Hey namzetlerin dans - Niçin buna hayret ediyor-
araı::rndn bulunduğu için hu i~i diğer BUkreş - 13 plak - 18 konser sunuz madam? Mademki aleti ka-
bir azaya hn,·nle eW. Uu azn en·eliı 19 konser - 20,40 'Taıs, oper:ısı. ttil odasında bulundu, daha ne 
Süleyman sırn Heyi, ı:;onra diğer nam Roma - 13 plak - 18 ~O ses ve delile )uzum var? 
zet Sırrı Beyi gö terdi. iki elinin par- musiki J.:onseıi - 21,45 operadan nakil. 
maldnrını n~nğıyn doğnı açık tuttu Budapeşte 10.15 l\on~cr - Elena bir tedbirsizlik ettiğini 
ve sonra pnrmnl<lannı lrnrnmda.n ho- 13,05 konser - ıs .. O Tsignn musikisi - anlamıştı : 
ğazına do ;ru yukanya çılrnrttı, bu · 20,40 piyano konseri - 21.~0 opeıct- .......,.. Evet, dedi, hakkınız var. 
nunla "Canın iki namzcttcn hangisi- 22 Tslgan muııikisi. Bu adama karşı muhabbetim 
ne r k · 4 • d k · t" Oslo - l 7.~ô konser - 19.15 ey \'erme ıs~ıyor,, eme ıs ıyor· vardıda .. onun için inanmak iste-
du. Genç tlzn, ~iilcyman Sırn Deyi milli mu'i~i - 21 ko:ıser - 23.15 far-
tcrcih ettiğini bildirdi ve hu isim rey la - 2J.45 d:ıns. m'yorum. 
,·aralms·nn yazıldı. Hundan sonra rey- Moskova - 9 d:ın 21 e kadar - Olabilir. Hem kendisi Rus-
Jer t~rıif edildi \'e riyasete Süleyman neşriyat. tu. Sizin milletinizden... neyse, 
Sırrı. umumi k:"ıtipliğe Medeni, n7. • Varşova - 13•45 plô.k - l<J 30 •imdi hap:ıtedir, ve iki güne konser - 23,10 1 onser - 2J.:;o dans. ., 
ned"rlığı Fcraci, mulrnsebcciliğe fb· Parla _ 7,55 Jiron:ıstik _ 8,45 kalmaz, feriki cürümlerini ögre· 
rahim, idare müdürlii~linc Ahmet musiki _ 9 haber 1:l30 orkestra ve nırız. 
Be)lerin seçilclikleri nnln.7rldı. ıu - 20.45 matbu:ıt haberleri - 21,45 - ••• Ve yahut söyletirler, de-

Yenj icln TP. heyeti iıznla rının seçil- şarkı ve ~iir _ 2~.15 akşam ha\·ıdisi. 
m (ehril,i di•-;.er cemiyet kongrclcriııde ğilmi? ltirafatın ne şekil~ elde 
olduğu gibi nll ıc:ı(arln dei{il, hep hir- Darülbedayi son temsili edildiğini zannederim siz de bilir-
dc-n yeni 1izalara tcb<>sslimlü hakıslnr son defa olarak sınız. 
ln yapıldı. \'c bu sessiz, fakat harnltet Elena ~u söıleri b ogw uk bir 
1 Cumartesi, paz.ar. pa· İıtanbul Bd~diıı~si 
i kongre de bitti. ıartesi akşamları "S:a· 11 ses e sbylüyordu. Her zamanki 

Y ;,,.kt R ""hir1i'yatl'OSU ____ ....,. ___ '-= __ 8 __ 8_9_•P atçı" şarkılı komcdisı "#" soğukkanlılığını kaybetmişti. Fra-

o~nan:ır.ıktır. mıııııımm noy susuyordu. ş ımdi, sözlerinin 

ede 
işleri 

Bugün ak~ıım s~at aksülimellerini tetkik ediyordu. 

2 1.30 da il 11 
Belediy 

Sonya başım önüne eğmişti. Göı· 

~ H H f ~ 1 !erini göster-niye korkuyordu. 111 Şeriki cürümlerinin tevkifini du-

Belediye re· i ekren1 
Şarkılı komedi 3 

perde 
111111111 yan bu iki kardeı, herhalde ce-

B. mal ti ın at v erly or =s=e=y=ın=b=i=r=E=d==ir==ne=s=c=y=ah=a=t=in=d=en= 
Edirncye ait bazı işler hak- ıonra belediyeye devri kabil 

kında veldiletle temas etmek olacaktır. 
üzere Ankaraya giden Edirne Edirnede ikinci nevi ekmek 
belediye reisi El;rem bey dün meselesi haynti bir münakaşa 
AnkMadan dönmPştür. Ekrem zemini te~kil etmittir. Fal<at be· 
bey bir muharririmiıe fU mallı- lediye heyeti il\inci nevi <'kme-
nıntı vermiştir: iin çılcarılmaması hakkında bir 

- itfaiye teşl<ilatımızı asri karar vermiş değildir. Bu karar 
tensiklc karar vermiı bulu:ıuyo· bir sene eYvel vi 'ayet sılıhiye 
ruz. Şimdilik mevcuda ilaveten meclisi tarafından verilmiştir. 
bir arazözle bir merdivenli oto- Bu defa Ankarada bu mescley-

mobil alacağız. Bunların bedeli le de meşgul oldum, sıhhıye ve· 
bütçeye konan parayla sigorta kaleliyle temasta bulundum. Bu 

şirketlerjnden alacağımız itfaiye meselenin ya km bir &:amanda 
müstahseller lehine halJedilece

hissesinden temin edilmittir 
Sattıkları mevat sıhhi kontro- ğinden ümit varım. 

Su meselesi imar projemizin 
le tabi olan esıınfı modern •art· 

7 birinci maddesini te,kil etmekte-
Jar a uygun bir bal içinde top- dir. Eu hayati meseleyi hallettik-

lnmak da Edirnenin ileri gelen ten ıonra kanalazisyon inşaatına 
ihtiyaçlarından birisidir. Bunun başlayacağız. Su meselesi halle-

için de bedestenle c.varını mu- dilmek üzeredir. Evvelce elekti-
vafık bulmaktayız. rik 9irketlne yaptırdığımız proje 

Mesele üzerinde işlenmİJ ol- bazı fenni noksanlarından dolayı 
duğundan bedestenle c:varında- Nafia Yekaleti tarfından iade 

ki dükkanların, lıtanbul Evklf edilmişti. Bu noksanları şirket 
heyeti fenniye müdürü Fikri ikmal etmek üzeredir. 

---------
G l O 1 Y A"da 

Bu akşamdan itibaren: G Ü L M E K H A F T AS 1 
Büyük Parii'Ji fantezist 

B A C H 
BAHRi YE EGLENiYOR 

(La marine s'amuse) akenkdar şarkıları olan bu şen filmi 
severek göreceksiniz. Itaveten: Sesli varyeteler ile bir canlı resim. 

zanın başladığıı11 daha şimdiden 
hissediyorlardı. Elena düşünüyor
du. Franoy, onun susuşunda bir 
tehdit h'ssediyordu. Yo'•sa ken· 

dini müdafaa~·a mı kanr vermiş· 
ti? Nihayet, hiddetle söylendi: 

- Bu Larşc deli!.. 

Ve kardeşine dönerek: 

- Sonya, derhal şatoya git· 
mcliyim, ve, M:ırlciyle konuşma· 

lıyım·, dedi. 

Franoy miidahale etti: 
- Ne yapabilirsiniz madam? 

Marki ne yapabi!ir? Kntil be· 
men hcınen cürmü meşhut ha
linde yakalandı. En ivisi, bira
kınıı adalet seyrini tnlcip etsin .. 
Ve mücrim, şeriklerini ele 

ver sın .• 
ve ce· 

çıktı. 

karıı· 

Elena omuzlarını s:Jkti 
vap vermeden dışarı 
iki arkadaş Sonyanın 

'ında kaldılar. Biraz sonra 
dişardan bir motör sesi duyuldu, 
ve Elena'nın otomobili yıldırım 

gibi geçti, gitti. F ranoy, mühen
dise dönerek: 

- Ben, dedi, eve dönüyorum, 
sizi de burada bıralcıyorum. 

- Peki.. Tc~ekkür ederim. 

Biraz Matmazelle görüşmek is· 
ti yorum. 

Franoy dostunun gözlerine 

baktı ve: 
- iyi edersiniz. dedi, sızın 

yerinizde ben de olsam böyle 

yapardım. 

Nakleden : ja. 

Sonra ani bir hareketle genç 
k ız.a elini uzatarak : 

- Allaha ısmarladık matma

zel. 
Dedi, çıktı. 
TESHiR EDiLEN ADAM 
Bir saat sonra Elena, Marki 

d'Oviyak ın karşısına oturmuştu. 

Oda, yarı karanlıktı. Uzaklarda 
pencereden, ufuklara günbatısı
nın biraktığı mor ve penbe çizgi 
görünüyordu. Kır ve çiçek ko
kuları duyuluyordu. 

Elena, ihtiyar Markiye : 
- Tabii anlıyorsunuz, değilmi, 

diyordu. Patrisin hapishanede 

ıstırnp çekmemesi lfizım. Ent, 
hapiste geçireceği her gün için 
bin frank münasip olur. Kabul 

edecektir, emin olunuz.. itiraf 
etsin, zarar yok .• Fakat kat'iyen 
bir isim söyliyeyim demesin, 
mahvo:ur .. 

Ovivak mırıldanıyordu : 
- Üç ölü ..• Üç cinayet ... La

net •.• 

- Bana itimadınız yok mu? •• 
Zavallı alil, taabbüt eder gibi 

bir ses!e : 
- Nasıl size itimadım olmaz .• 

Siz benim nurumsunuz... dedi. 
- O halde olan oldu .• Bun

ları düşiinmeyini:ı. Hem elden 
ne gelir ki ..• Şimdi, derhal sizo 
söylediklerimi yapımı .• 

- P~ki, yarın hallederim. 

- Size söylediğim gibi yapı-
nız, Patris' e sözlerimi aynen tek

rar ediniz. 
- Siz merak etmcyiniı. Her 

dediğinizi aynen yapacağım. 
Marki güldü: 

- Uslu detlil miyim Elena, 
bakınız, sözle.\lııize itir:..":: ~ile 
etmiyorum. 

- Pek latifsiniz .• 

Katil kadın gene galebe çal
mıştı. Bir kere daha nzıyeli is
tediği gibi düıeltmitli. Ve hınzır 

kadın o derece feytaneti ileri 

sürüyordu ki, konuşurken sadece 
fesinin ahengini değiştirmi~·or, 

kör ihtiyarın karşısında sanki 
kendini görüyormuş gibi, yüzü
nün manasını da değiştiriyordu. 

Bir müddet sonra : 
- Yarın ben gelir, ıizi oto

mobille alır, götürüriim, dedi. 
(/litmcdi) 

ipekli. üzerine 
Boyalı çiçek 

E!ursada çıhan "Gazi Yolu., 
refikimizde okunduğuna göre 

Bursada dişçi Amber Bey İs· 
minde b:r san'atkar ipekli men-

sucat i.izerine yaptığı sabit bo
yalı çiçek resimlerinden bir ser-
gi meydana getirmiştir. 

iş bankasının lskenderiyede 
6çacağı şube 

iş bankası umum müdürü Mah
mut Cc'al bey Iskenderiyedeki 
iş bankası ~ubes'ni açmak iizere 
bt~giinlerde şehrimize gelecek ve 

Salı giinü Ege vapurile lskende
riyeye g icektir. Iskenderiye şube
si müdürü Sait bey lskenderiye
de bulunmaktadır. 

Mersin • Malatya treni 
her gUn işliyecek 

Şimdi haftada iki defa sefer 

yapan Mersinle Malatya arasın
daki trenlerin her 2ün sefer yap
maları hakkında Devlet demir 
yollara idaresince yapılan tetki

kat bitirilmi~tir. Haber verildiği· 
ne göre trenlerin Mersin ve Ma
lntyadan her gün hareket etme• 

leri kararlaştınlmıştır. 



Aero kulüp yaz için 
iki şube açıyor 

fayyarelerden para,Otle atla 
ma tecrUbeleri 

Aero kulüp yaz mevsimi için 
Y eşilköy ve Kalamışta iki şube 
açmak mak1adiyle bu iki semtte 
bulunan otellerle müzakereye gi
rişmiştir. Bu otellerin üst katları 
kulübe tahsis edilecektir. 

Kulübün bu yeni ıubeleri 
açıldıktan sonra Y eşilköyde kara 
uçuşları ve Kalamışta da deniz 
tayyaresile uçuşlar tertip edile
rek aivil tayyarecilik dersleri 
alan gençlerin tatbikat görme-
leri temin edilecektir. Kulübün 
henüz tayyareıi olmadığı içinden 
verilmek üzere kullanılacak tay· 
yareler şirketlerden kirayla te· 
darik edilecektir. 

Nazari tayyarecilik dersleri 
bundan sonra Galatada Koto 
hanmda eski tayyarecilerden Sa
lahattin beyin makinist mekte
binde, ameli dersler de Kalamış
ta Vecihi beyin hangarında V c
cihi beyin tayyaresi fizerinde ve-
rilecektir. 

KulUbün Beyoğlundaki mer
kezi yaz mevsimi mlinasebetiyle 
pazartesinden itibaren muvakka-
ten tatil edilecektir. Merkez bi
mısının kapalı bulunduğu müddet 
içinde otel kısmiyle dershanele
rin hazırlanması ve tayyare mal
zemesi tedarikiyle meıgvl oluna
caktır. 

idare heyeti mutat toplantıla
rını kulObün merkezinde yapa
caktır. 

Emsali görülmemiş 
. bir boks maçı 

Dün Cemal 
boksörü 

pehlivanla . Fransız 
nasıl döğüştüler ? 

D~n, lstanbulda, daha doğrusu 
Beyoglunda, Darülbedayi sahnesinde 
dünya spor tarihinde görülmemiş bi; 
"sp_or hadisesi,, oldu. Buna spor hadi
sesı demek, bilemeyiz ne dereceye ka
dar doğru olur, fakat ~ hadise spor 
çerçivesi içinde cereyan ettiği için 
"spor hadisesi,, diyoruz. Bu hadise, 
Fransrı hafif siklet boksörlerinden 
Franki Marten ile Türk pehlivanlann 
dan Cemal pehlivan arasında yapılan 
boks maçıydi. 
M Cemal pehlivan, boksta Franki 

ah:rteni, Fransız boksörü d~ boksün 
pe liva l ' . 
t "'k 1 ~ n ıkfan ve kuvvetten ziyade 

"'" n ge . t' 
nu b. ıs ınat eden bir spor olduğu• 

' ınaen 1 h lodan f a ey • aralarındaki otuz ki-
azJa fark • C livanr d'· a rag_men, emal peh 

işte nihay:;e;~ği:i iddia etmişti. 
ticede Cern 1 n u maç yapıldı, ve ne 

' a Pehl" · kat nasıl! l~~: ıvan galıp oldu. Fa-

l'tfaç sekiz ravunıt l . . 
dan. Fakat hiç kirnse ~ kışer d~kıka
lik yapmak istem· u maça hakem-

ıyor, maçı f . 
nin bir boğuşmııya nıünce n

1
ne ı:esı-

d k . . r o acagın -
an korkara çekınıyordu N'h 

hr.1. l'k • • d • ı ayet, U.l\em ~ ışın e memlekett • • 
l h . 1 . e ımsalc:ız 

o an spor mu arrır enmizde b 
f . n ve oks 
ederasyonunun eskı reisi Es: f S · 

f .k . :.·re ~e. 
ı Bey, h:ılkm ısrarı üzerin.. t .., oraya 

çıktı ve ma~ idare etmeyi kabul t 
t . e -

J • 

. .. Ce~al pehlivan iri vücudüyle, bü
> uk bır tesir yapryordu. 

.. ~ransrz boksörü onun yanında, çok 
ku~uk kalryor ve manzara, kediyle fa
~nin döğüş manzarasrnr gösteriyor _ 
du. 

Daha ilk ravuntta Franki Marten, 
Cemal pehlivanı dövmiye yani yum • 
l1lklamıya başladı. Fakat yumruklar 
Cemal pehlivana te..<ıir edemiyordu .. 
Aradaki kilo farkı ve Cemal pehlivn • 
nrn kapalı bir ,·azfyette duruşu, Fran
srzın Yomruklarmdan beklenilen neti
te}i göstermiyordu. Fransı?',, nıru • 
Yor, ka~ryor. pehlivnnm yumnıklnnnı k • 

enrlisine dokundurmuyor, tekrar \ 'il· 

l1lyoT, tekrar kaçıyordu. 

İkinci ravuntta. Cemal pehlivan bir 
yumruk vurdu. Franki yere düştü, 

kalktı ve birinci Tavunttaki \·azıyeti 

tekerrür etti. 
Üçüncü, dördüncü ve beşinci ra -

vuntlar hep aynı vaziyette geçti. Fa -
kat beşinci ravuntta bir aralık iki ha· 
sım kucaklaştılar. Pehlivan, eski bir i
tiyatla boksöre bir çelme takarak ye
re yuvarladL Fransız kalktT. Gene VÜ· 

cut vücude girdiler. Bu sefer pehli -
van, boksörü kolundan tutup savur
du, ayrıldrlar, yalnrz bu aynhşrn a -
kabinde, Franki pehlivana deh~etli 
bir yumruk vurdu, fakat o kadar kuv
vetli \'Urdu ki sağ kolu omuz başın • 
dan çıktı ve maça devam edemiyeee • 
ğini bildirdi, bu suretle de hükmen 
mağh1p addedildi. 

Sonra, ~alonda doktor arandı, bu
lunamadı. Boksör de tedavi edilmek 
üzere götürüldü. 

işte, Cemal pehlivan böylece he' 
ravunt yumruk yedikfon sonra maçı 
kazanmış bulunuyordu. Bu hadisenin 
spordan ziyade meraklı bir döğüş gi• 
bi telakki olunması neticesinde de, bir 
kısım halk: 

Aşkolsun pehlivana, bok8örün ko • 
Junu kırdı, diyerek Cemal pehlh·anı 
omuzladı ve sokağa çıkararak alk1şla
dı. 

Bu maçtan evvel bir talHrn maçlar 
daha yapıldı. Galatasaraylı Enver, 
Artur isminde bir boksörü, ilk ravunt 
ta İl<i defa nakavt ettikten sonra 
nakavt ederek galip geldi. 

Yorgos ile Selami de iki~er dakika
dan altı ravunt döğü,eceklerdi. Dör • 
düncü ravunta kadar Yflrg~. ihtiy3r 
ve artık bitmiş olan Selamiyi epeyce 
hırpaladı. 

Fakat bir aralık, Sel:iminin eldive
ni ÇÖ7.iildii. Hakem. iki bok•öre: "Du
runuz. eldiven bağlansın., dediği bir 
anda Y<>rgo!'I, Selamiye bir yukruk \'ll· 
rop nakavt etti. Yalnl'l, bu yumruk, 
hakemin "dur .. emrindt'n ~onMl vurul
duğu idn, miinaka~-ı oldu. Maç neti· 
eesiz llAn ediJdi. 

' 

Futbol işlerini tanzim için 
bir kaç yol vardır 

Beşer kulüpten mürekkep iki 1rup yapmalı ve lik 
ettirilmeli maçlarına romlarla itaJyanlar da işt~rak -

Zeki Efref 

Olimpiyat !ikinin, mm taka ve f e
derasyonunun Pera. Kurtuluş kulüp
lerinin "müsadeli,, ünvanını geri al • 
ması yüzünden inhilU ettiğini dün 
yazmış ve bu husustaki düşünceleri • 
mizi bügün için yazacağımızı da işa
ret etmiştik. 

Bu hadise, dün gördük ki haylr vel• 
veleli akisler bırakmış, hatta birbiri
ne pek merbut olan iki gazeteyi biri 
lehte diğeri aleyhte olmak üzere iki 
yazı yazmıya sevketmiş bulunuyor! 

Istanbulda futbol işlerinin bu se• 
ne, derecesi çok faz;Ja bir teşev • 
vüş gçirdiği muhakkaktır. Biz bunu 
gayrı ta.bil bulmuyoruz. Çünkü muk<ık 
kak olan diğer bir şey de, ortada ha
kikaten halledilecek, halledilmesi J;1. 
zım meseleler bulunduğudur. Bu lti
barla ne, ku1üplerin mıntakadan çe
kilme hareketini Türksporuna vurul
muş bir darbe ... telAkki edenlerle be· 
raberiz, ne de Olimpiyat liki karşısm
da mı.ntaka.nın ve federasyonun aldı
ğr kararlan isabetsiz ve gülünç bu • 
lanlarla. .. 

Her §eyden evvel, dinlenmesi lazım 
gelen haklar ve sesler bulunduğunu 
ve halledilecek meseleler karşısm<la 
kaldığımızı düşünüyoruz. 

Evvela Fenerbahçe, Galata~aray 
ve nihayet Be~iktaşın ortaya bir h3sı· 
Jat meselesi çıkarmalan hayret ve te· 
essüfle karşılanacak kadar garip bir 
şey değildir. Herkes bilir ki bu Uç 
kulüp diğer kulüplerle mukayese edi
lemiyecek derecede büyük masrafları 
karşılama vaziyetindedirler. Binaen • 
aleyh diğer kulüplerle aynı hakka 
malik bulunmaları adilane bir şey 
olamaz. Evvela bu nokta üzerinde tat 
min edici bir f ormill bulunması Hiz·m 

d!r. 
Sonra hasılatrn artmasmı te -

min edecek tetbirlere ihtiyaç vardır. 
Bunun için şu noktalar düşünülebi -
lir 

A - Uk maçlarına iştirak edecek 
takımları tahdit etmek, 

B - Seyirci adedini arttırmak i· 
çin maçlara Rum ve Italyan takım -
larmı da almak. 

KulUplerl tahdit 
Biz kulüpleri tahdit etmek lüzu 

rnunu yerinde buluyoruz. 
lstanbulda sadece bir levhadan ve 

beş on gençten mürekkep nice spor 
teşekküJleri vardır ki bunların kendi
lerini saran maddi, manevt setler ! . 
çinde bulunduklarr Yerden bir adım 
ilerlemelerine imkan yoktur. Parala
n olmadığı için büyüyemezler, büyük 
takımlarla temas imkanı olmadığı i
çin inkişaf edemez, kabiliyetlerini 
gösteremezler \'e bu suretle çorak bir 
sahada beyhude yere akıp giderler. 
Halbuki bunları civarlarındaki daha 
kuvvetli, daha büyük kulüplere iJhak 
etmek imlsanı elde edilirse, netice ve 
randman derhal değişir. 

Bir çok gençler büyük kulüplerin 
aletlerinden, sahalarından istifade e
derler. Gö.sterecekleri cevher ,.e kabi
liyet bir inkişaf sahası bulur. Ara sı
ra oyuncu buhranına ( !) tutulan bü· 

~lilU takım için 
H•kkı 

seçilen namzetlerden : 
Mallk 

yük kulüplerin ise bu ilhakı memnu
niyetle karşılryacaklanna. hiç şüphe 
yoktur. 

Mesela biz şöyle bir şekil düşünü
yoruz: 

1 - Jı-;tanbul - (1) Vefa • Kum
kapı (2) lstan bul spor (3) Süteym:ıni• 
ye kulüpleri kalırlar ve diğer kulüp-
ler bu üç kulüple mütenasip surette 
birleştirilirler. lstanbul~porla Süley • 
maniyeyi birleştirmek suretiyle daha 
kuvvetli bir teşekkül vücude getirmek 
tastwvuru doğru olmaz. Çünkü "İ!ıı· 
tanbulspor,, kulübü Galııta.s.ıray gibi 
bir hususiyete maliktir. İstanbul Ji•c· 
sine istinat eder. Az zamanda çok Her
liyen bu kulübün bu hususiyetini mu
hafaza etmek istemesine mani olmak 
doğru olama:r .. 

2 - Beyoğlunda - Galatasaray ve 
Be~ildaş kulüpleri kafidir. Diğer te
şekkü1ler bu kulüplerle birleşirler. G:ı 
laf.asa.ray .istemez,,e Beşiktaşm bu te• 
şekkülleri t:ımamiyle içine alması ve 
icabında yukarı sahi1Jerde ayn bir şu
be kurması ~ok mümkündür. 

3 - Anadolu eemtinde - Fener
b:ıhçeyle Beykoz kulüplerinin bu kıs
mın ihtiya~larına tam:ı.miyle tekabül 
edebileceği düşünülebilir. Anadoluyla 
Beylerbeyi; Beykozla (iki şube halin· 
de) Hilı\1 ile Altınordu Fenerb:ıhçe:r• 
le mükemmelen birleşel>ilirler. 

.l\le,·kileri itibariyle birleştirilme -
lerj mümkün olmıy:ın ve mevcüdiyet
lerinin muhafazasında fayda görülen 
diğer kulüplerden mürekkep bir üç~n 
cü küme yapılır. 

Rum takımları 
İkinci krsma gelince; yalnız iki 

Rum kulübünün federe addedilmez~c 
bile mii.<;aadeli liulüp olarak Jik mnç· 
larrna iştirAk ettiriJmelerinde büyük 

Sallhattln Sami 
mahzurlar göremiyoruz. Bu iştir{ıkt 
hasılat işinde olduğu kadar, ciddi h 
kemlerin idaresi altında olmak şar 
tiyle, bizr.at epor noktasından da m 
fit olacağma kaniiı. 

Bu taktirde adedi onu bulacak t 
kımları beşer kulüplük iki guruba 
)'"Irmak lbımdır: 

A gurubu (Galatasaray, Fene 
Beşiktaş, lsta.nbulspor ,·e aralarınd 
bir müsabaka yaparak elde edecekl 
ri neticeye göre ya Pera, yahut kur 
tuluş), 

B - Gurubu (Süleymaniye, Be 
koz, Vefa~ Pera ,·cya Ii:urtuluş, lta 
yanlar). 

Her sene başında A gurubu sonu 
cusu ile n gurubu birincisi müsaba 
l>a5IZ olarak yer deği~tirmeli. Üçüne 
küme birindsi de, B gurubu sonuncu 
su ile milMb:ıka yapmak ve k:ı.7A!tma 
şartiyle bu guruba girebilmek hakkı 
na malik bulunmalıdır. 

Şild maçlarına gelince: Bu m:ıçla 
r:ı A ,.e B gurubuna mensup bütü 
kulüpler müsa,·i haklarla iştirak etti 
rilmelidirler. 

Ib~ılU meselesine gelince A ve 
guruplannrn maçlar hnsılitı altıy 
tak.sim edilmeli bunun dört kısmı 
gurubu kulüplerine iki kuımı B guru 
bu kulüplerine verilmelidir. iki gu 
rop bu suretle elde edecekleri hnsıl:i 
tı lik maçlan sonunda kulüplerin ala 
(ağı dere(eler nisbetinde daha ince ve 
ikinci bir Uıksim şek1ine de tabi tuta
bilirler. Bu taksim.:ı c.sa~ bir me\·sim 
en-elki neticeler de olabilir. 

lşte birim yeni şekil üzerinde dil· 
şüncelerim.iz ilk safha da bunlart!an 
ibarettir. 

A. Sırn 

Dünkü müsabakalar! 

Güreş milli takım seçme müsaba· 
kalan dün Beşiktaş kulübünde pek 
çok meraklıların huzurunda yapılmış 
tır. Müsabakaya Vefa - Kumkaprdan 
10, Haliçten 4, Anadoludan2, Kuleli • 
den 3 güreşçi iştir!'tk etmiştir. 

Netice ben·eçhi :ıtidir: 
f<'iliz siklette: Birinci, Hikmet (A· 

nadolu); ikinci, Süreyya (Kuleli); Ü· 

çüncü Rrza (Ye!a • Kumka.pı). 
En hafif siklett.e: Erinci, Seref 

{Ilali!r); ikint'; Yaşar <Vefa. Kumka.
pı): üçüncü T:ırık (Kulr:li). 

Hafif siklette: Birinci, lsmail (Ve
fa); ikinci Bedri (Vefa-Kumkapı); Ü• 
çüncü Yeli (Vefa• Kumkapı). 

Yarım orta siklette Birinci, Saim 
(Lütfen sayfayı çcı;iriniz). 



. 
iş ·sahipleri işçilerin sıhhatlerile alakadar olacaklar 

katiller ve tehditler hükiiSiyasi' 
metin 

(B~tarafı dünkü &ayımızda) sillerine tebligat yapar. Ayni zaman· 
.Madde 149 - Ücretlerin arttmlma· da dairesinin veya belediyenin resmi 

sına veya indirilmesine mümanaat ve ilAnlara mahsus mahallerine birer teb 
yahut iş ıııanayi hürriyetine tecavüz liğ varakası yapı,tınr. 

makısadile cebir ve tehdit yoliyle ve·I Madde 153 - Muhalif taraf tebliğ 
nhut fili vasıta ve sahte bahanelerle aldıktan sonra üç gün içinde mahallin 
grevi vücuda getirmek veya gr~\in en büyük mülkiye memuruna cevap 
devamına sebep olmak yasaktır. vermiş olmalrdrr. Cevap verilmemesi 

II - Uzlaşma komisyonları ve uzlaşma veya tahkimde imtinaa ham• 
hakem heyetleri lolunur. 

Madde 150 - İşçilerle iş sahipleri a- l\fuhalif tnraf teklifi kabul ettiği 
rasında iş §artlarına dair müşterek takdirde intihap edecekleri beş murah 
bir ihtil!f ıuhfırunda ihtilafı murip· hasın i im, Mn'at ve ikametgahlarmı 
meseleler aşağıda gösterildiği veçhile ce\'aplannda bildirilir. 
te~il edilecek bir uzlaştırma komis· Uzlaşma teklifi olan taraf mahallin 
yonuna bu komisyon bir anlaşma vü- en büyük mü1kiye memuruna üç gün 

1 
cuda gtiremezse bir hakem heyetine içinde cevap yetiştiremiyecek kadar 
anedilebilir. uzakta bulunur yahut işin milz:ıltere~i 

Madde 151 - Gerek iş 21ahipleri ve ~ebebiyle cevabın gecikeceğini tahmin 
gerek işçiler müştereken veyahut ayn ederse keyfiyeti mezkQr üç giln içinde 
ayn, §ahsan vya vekil marifetiyle ih- maha11in en büyük mülkiye memura· 
tilatın zuhQr ettiği mahallin en büyük nıı bildirir. En bilyük mülkiye memo· 
mülkiye memuruna aşağ.rdaki nokta• ru teklifi yapan tnafla anla~tıktan 
)arı havi bir beyanneme verirler: sonra müddeti JAnm geldiği kadar 

l - Uzlaşma talebinde bulunanla- temdit ve hunu tebliğ eder. 
nn yahut müe~eselerin isim, san•at Madde 1:14 - Mütekabil teklifler 
ve ikametgahları, kabul edildiği takdirde mUlkiye me-

2 - lhtil:Ua sebep olan noktaların muru iki tar:ıfın murahh;.,~lımnı dcr-
kı~aca izahı, hal içtimaa dl\vct ve riyruseti altında 

3 - Uzlaşma veya tahkim teklifinin bir komi~yon teşkil eder. 
tebliği lbım gelen kimselerin isim, Madde 155 - Komisyon ihtilUm 
m;an'at ve ikametgAhları, h:ıllinde mutabık k~ldığı htkdirde 
4- Uzla,ma teklifinde bulunanla- mülkiye memuru tarafından bir :r:<ıhıt 

nn ihtilUta al~kadar kimseler i~in· varaka'ı tanr.im edilerek iki taraf ma
den intihap edecekleri beş murahha- rahhM1anna imza ettirilir. 
sın isim, san'at ve ikametgahları. Madde 1~ - Komisyon uzla"lma 

Madde 152 - Mülkiye memuru be· ~rtlannda mutabık kalma:r:.<ıa mülki· 
yannameyi aldıktan yirmi dört sant ye memur:ı ihtiIHm hakeme havalesi
içinde muhalif tarafa veyahut miiınes-. ni teklif ve tara.flan birer hakem veıı 

(Vefa - Kum.kapı): ikinci Yusuf .As
lan (Haliç); üçüncü Nuri (Ku!eli}. 

Orta siklette: Birinci, Beşir (Ha
liç); ikinci Osman (Vefa • Kumkapı). 

Yan ağır 11;iklette: Birinci, Faik 
(Haliç); rakibi olmadığından hük • 
men galip sayıldı. 

Netfrede 14 puanla Vefa • Kumka· 
pı birınd, 11 puanla Haliç ikinci, 4 
puanla Kuleli üçüncü, 3 puanl:ı Ana
dolu dördüncü gelmiştir. 

Nisanın 15 inde aynı ~e~eler Ye· 
fa • Kumkapı kulübünde yaprlacak -
tır. 

Futbol maçları 
Dün taksim ~tadyumunda:.. lik ma~ 

]arına devam edilmi43t'.1·. P.irincı mii • 
sabaka Kac:ımpa,ayla Vef:t • Kumka • 
)n küçükleri arncımda yapılm~, Ka • 
tı.1mp3,ş1ıhr 2. O galir gP.lr.u~İ<'Tdir 

ikinci maç, ikinci kümeye mensup 
Eyüp• Hilal kulüpleri arasında ol • 
mu~, 4 • 3 Eyüpliler mnçı kazanmışlar 
~rr. 

Üçüncü mü~'labka, birinci kümenin 
5üleymaniye ·Anadolu tak~mlnrı kar· 
Ştlaştılar. Süleymaniye 4 • 1 galip gel· 
tii. 

Dördüncü maç, lstanbulspor • Iley
J<oı takımlan araı:ıındıı oldu. Ovun 
~ • O Ist.anbulsporun galibiyetiyle bit
ti. 

Bu mnçtnn Mnra Gal:ıtıı~'"ravla 

~iıııli "F;rmeni ta!umr aracırnıla hucıusi 
bir talim maçı yanılmış. 5 - O Galata. • 
11aray galiTt ~elmi!'\tir. 

KadıköyUnde 

Kadıköyünde Fenerbahçe !lltadtn • 
;cJa muhtelif maçlar yapılmıştır. 

Ilk müsabaka Altmordu ve Topka
pıl1lar arasında olmu~, miisaba.kayı 

3 • 1 Topkap:lılar kazanmışlardır. 
Fatih - Fener Yılmaz tak..rmlan a• 

n.stndaki ikinci mfü'a~ı.knyı Fener Yıl 
J7!A7.hlar 2-1 karandılar. 

ü~üncü mU!llabaka. Moda • Ama • 
TUtköv ara!llmda vapıldr. Oyunu 6 • O 
l\lodahlar kazandılar. 

Bundım 90nra Fenerb:ıhcenin A ve 
B taktmlan h1r eksenfrr. maeı Y"!lh· 
lar, neticede ftd~r ıııayiyle berabt>re 
kaldılar. 

Volevbol m011sbal<affltrı 
Volevbol mfü::l"h~katarı~:ı ~"':tta • 

suav lok:ı.lmda devam edilmicıtir. 
Tieıikblcı. K:ı.cı1mnacı-ıya l!l · 1, l:i-i 

Te Fene--b:\hı-e • y,.f:'I • Tl'"m!<apıy:ı 
15 • 1~. l:i . 9 g-aUo ı?Plmi.::tir. 

lzmır l!k maçları 

lzmir, 1 (A. A.) - Buırün Alsan -
cak sahasında ikinci ta.krmlar arasm· 
da ilk ınaçlanna devam edildi. Birin· 
ti oyua Tiirkspor • Buc~ ikinc:ile.r ara· 

smdayıli. Til-!'Mporlular 3-0 müsaba • 
kayı kazandılar. 

İkinci maç Altınordu • Şarkspor İ· 
kincileri arasmda yapıldı ve Altrnor· 
du 4·0 galip geldi. Uçüncü müsabaka 
Karşıyaka spor ve Altay ikincileri a · 
rasında cereyan etti ve Altaylılar 3-0 
galip geldiler. 

' Bundan sonra Izmir A ve B muh· 
teliti ara!llrnda bir ekzersiı; maçı ya • 
pıldr. 

lzmlr at yar1,ıar1 
Izmir, 1 (A. A.) - Ilkbahar at ya· 

rrşlarmın ikincisi bugün icra edildi. 
Birinci koşu ilç ya,ındald yerli vej 

arap erkek ve diŞi taylara m:ıhsustu. 
İkramiyesi 300 lira ve mesafesi 1000 
metreydi. Altı tay iştirlk etmiş, Fik • 
ret \'e Ahmet Beylerin Yıldmm.ı bi· 
rinci; Emir Salim Beyin Bozkurdu i· 
kinci; ŞUkrü Ağanm Seyyadı üçüneü 
gelmiştir. 

İkinci koşu, üç Y:.!§mdaki yerli. ha· 
Ii5kan İngiliz erkek ve dl~i taylara 
mah~u~ti. lkramiy~c;i.52;) lira n me • 
s:ıfe'li 1600 mttreydi. İki tay jı;tldk 
etmis. Akif R~yin J,al~i birinci: Ha
e:ın Ağanın Şenkııı ikinci gelmi!' • 
tir. 

Üçüncü ko'u dört ve da.ha yukan 
yaştaki ye.rli ve arap at ve kısraklıırll 
mahsu~tıi. İkramiye"i 375 lira ve me•ll 
fesi 200.'l metreydi, Dört hayvan i,tı

rik etti, Kl'nnn Beyin Şadanı birinci; 
Ali Beyin Hadidi ikinci; Halil Efen· 
dinin CeylAnİ üçüncü gelmi:tir. 

Dördüncü ko~u dört ve daha yuka· 
rı yaşht.ki Haliskan lngiliz at ve ki'!· 
raklara mahsusttı. tkra.miyesi 750 ıi· 
ra ve me!'!af ~i 2000 metreydi. Bu ko• 
,uya yedi haynn iştir1k etti, İzmir 
Mebusu Celal Beyin Ker.ibanı biTinei; 
Fikret ve Ahmet Beylerin Friğı ikin
ci; Dreoknrdu üçüncü gelmi~r. 

Beşinci ko~u dört ve daha yukan 
ya,taki yerli ve arap at ve kı~raklara 
mnh~u~tü. lkramiyeıııj 225 lira ve me· 
saf~i 2,200 metreydi. Bu koşuya dört 
hayvan ioıttr!k etmi,tir. Kemal F,ftn • 
<linin A ldervi~i birinci: fb.,.ıthim Ef~ 
di:\in Tıtvyan ikinci: Nuri Beyin Cey 
l!nı üçiintü J?f'lmi'ltir. 

Macarlar galip 
P~skalva mfinasebetiy!e Fransa 

nın Red Star kollibn tarafından 
tertip edilen turnua da, M~car 

Kispt:t takımı, Almonyanın Euen 
takımıyla Pariste karşılaşmış ve 
Macarlar dört iki Almaolan yen· 
mitlerdir. 

ya. daha ziyade veyahut iki tarafça 
müşterek bir ha1tem tayinine davet C· 

der. İhtilAfın hallinde hakemler de uz· 
vazıyetiı;ıi sarsmıştır 

laşamazlarsa mUştereken yeni bir ha· (Taymis'ten): Japonyanın hu gün 
kem intihap edebilirler. başmda bulunan hükumet geçen ay, 

Madde 1:>7 - Hakemler ihtilfıfın büyük bir ek~riyetin itimadını kazan
hallinde uzlaşamadıkları gibi ikinci mış ve bu ~uretle mevkiinin ~ok kuv
bir hakem intihnbmda da mutabık ka- vetli olduğu anla~ılmrştr. Halbuki ha
lamazl:ırısa keyfiyeti bir zabıt Yaraka· dis:ıt Japon hükumetinin hiç de kuv
l'iyle mülkiye rl' murunahildirirler.Bu vetli olmadığını ispat ediyor. 
halde mülkiye memuru resen bir veya Kabinenin Dahiliye Nazırı Nakaha· 
daha :ıiyade hakem tayin eder. şi sıhhi sebepler ileri sürerek btifa et· 

Madde 158 - Hakemler tarnfındnn miştir. Haldkatte Dahiliye Nazın 
e~a.oıa dair verilen imz:ıh karnrname meclis tarafından sıkıştırrlacağını 
mülkiye memuruna tevdi edilir. anhyarak iş başından çekilmeyi daha 

Madde 159 - Müştereken iş terke· muvafrk görmüştür. Geçen IUnunusa· 
dilmiş olur ve alakadarlar oılaşma nide Japonya imparatoruna karşı sui• 
te~bbüsünde bulunmazlarsa (152 inci kast hazırlıyan bir Koralınm bu işe 
maddelerde beyan edilen şartlar da- teşebbüs etmesi zabıt.anın reisi olan 
hilinde mülkiye memuru işçi ve iş sa• Dahiliye Nazm ile jandarmanın ku
hiplerlni :ışa ;.ıdnki noktalnra cevap mandıını olan Harbiye Nazırını istifa. 
vermeğe davet eder: ya .scvketrnişti. Çünkü bu iki zatın baş 

1 - lhtilafı mucip mesele, Iıca vnzifeleri imparatorun hayatını 
2 - Uzlaşma komisyonu veya hn- koramnktı. Fakat Başvekil, Japonya

kem heyeti teşkil edip etmiyecekleri· nın umumt intihap aTifesinde bulun
ni, duğunu takdir ederek bu iki nazırı 

3 - Uzlnşmrya munıfakat edilcli~i feda etmek istememişti. 

Japonyanın Maliye Na.zırmm katli, 
bir kaç gün mukaddem, büyük sana.. 
yi erbabından Baron Dan Takumanın 
bir talebe tarafmdan atrlan kurşunlar 
la maktul dü.,mesi, bir çok Japon bü· 
yüklerinin tehdit edilmeleri, bu ilci 
nazır aleyhinde duyulan husumeti 
teşdit etmiştir. 

Umumi kanaate göre bu !!Iİy~I el• 
nayetlerin arkasında müfrit ıııağlar 
bulunuyor. HükQmet Meb'osan Mecli· 
sinde 136 meb'usluk bir ekseriyeti ha· 
iz olmakla beraber halkın htikdmet• 
ten hoşnut olmadığı anlaşılıyor. 

Halk MançuTi ve Şanghay htıdise
leriyle meşgul olduklan için hüktı

mete karşı hislerini kAfi derecede gös
terememi,lerse de infial gene m"hslis 
bir şekil alm:-ştır. 

Bu vaziyetler kar~mda Asabi ~
ıetesi tarafından söylendiği veçhile 
Japonyada demokra.ogi !!listemi berta• 
raf edilerek onun yerine bir faşizm 
şekli kab~ olunması beklenilmekte
dir. taktirde tarafların beşer kişiden iba· Halbu~<İ geçen Şubatın başlar.n<la 

ret intihap edecekleri murnhha!'larm =============~==========::=-===========-

isim, san·at ve mametgfthlannı. Altınlar kalesı· '·· Mlldde 160 - Mülkiye memuru mu-
rahhMlar lİ!tesini aldıktan ısonra Hi~ 
üncü maddede beyan olunduğu veçhi- k} k • • 
le meseleyi intaç eder. lngilterede altın sa ama ıçın 

M<ı.dde 161 - Uzlaşma \'eya tahkim b ) 
talebi. karşı tarnfrn ret veya ademi harikulade ir bina yapı ıyor 
icabeti. uzla~ma veya hakem kom:s-

yonlannın mukarreratı en büyük müı- K.asalar dinamit, bombardıman, ateş ve 
kiye memuru farafındnn ihtilıifrn çrk· k l 
tığı mahal belediyelerine tebliğ olu· tufan içinde bile açılmıyaca 
nur. Belediyeler bu tebligatı umumi 
ilana.ta mah~ mahallere resmen ta
lik ederler. 

Bu il!nlar alAkadarl:ır tarafrndnn 
da talik olunabilir. Bunlar her türlü 
damga resminden muaftır. 

Madde 162 - Komi!'!yon muTahhas· 
lariyle hakemlerin Tür]< tabiiyetini 
haiz olmaları ~arttır. Kadın çalı~n 
mü~ ve Mnayide zuhur eden ihti
l!flarda kadmfar da murahh:ıs ve h~ 
kem olabilirler. 

Madde 163 - Yukanki maddeler· 
de bahsolunan zabıt varakalan ka -
rarnamelerin asılları mülkiye memur 
luğunda alıkonularak birer sureti lk
ti!'at vek!letine gönderilecektir. 

Bu evrak ve muamele damgtt ve 
kaydiye resimlerinden muaftır. 

Bu evrak ve muamele damga kay • 
diye re!imlerinden muaftır. 

UçUncU kısım : Birinci bap 
Kanunun tatbikatına memur teıJek

küller ve uzudar 
Madde 164 - Senede iki aydan faz

la en a:ı on i~çi şalrştıranlar işçileri 

için İktisat veUletinin gö.c:tereceği 
nümune veçhiyle bir sicil defteri tut
mrya mecburdur. 

Madde 16:> - 1§ ~bipleri i' baş • 
lanğıcında. ve i~ de,·am etmekte ise 
her sene kanunusani içinde işçinin a· 
dedi ve iş yerinin sıhhi hal ve vnziye· 
ti hakkında İktisat vekaletinin vere • 
ceği nümune nçhiyle bir beyanname 

yapacaklar ve bunu !'!alahiyettar dni• 
reye vereceklerdir. r~ yerleri kapatıl· 
dığı taktirde gene bir ay irinde Fal{t · 
hiyettar daireye aynı suretle beyann:ı. 
me vereceklerdir. 

Madde 166 - Belediye reisleri er
kek, kız on 21elrizden aşağı yaşta bulu· 
nan hütiin i~ilerin baba, ana, v!si ve 
i' sahiplerine çocukların evlerini n 
aile atlarrnr, doğduklıırı tarih n ma· 
h~l ile ohırdukları yeri gösterir bir 
cüzdanı meccanen verirler. 

l~ ~ahipleri bu işçilerin işe girdiği 
tarih ile i~i btraktığr tarihi bu cüzda· 
na yazarlar. 

Madde 167 - l~ ~bipleri yokarıki 
maddede yarrlan hususları gö!lterir 
ayn bir defter tutmrya mecburdur • 
lar. 

Madde 168 - Müfettişler tarafın · 
dan y~:.mlacak teftişlerde görülectk 
nok~:ınlarrn yazılmasına mahsus bir 
defter bulundurulur ve bu defteri mü· 
essese sa.hibi veya müdürleri müfet -
ti'lerin emrine ~made bulundurmryn 
mecburdurlar. 

lııgiltere devlet bankası, tes
hir edilmez bir kale mahiyetini 
haiz olacak ve bankadan her 
hangi bir hadise vukuunda bir 
paranın aşırılmasına imkan ver· 
miyecek yeni bir bina yficude 
getirmektedir. Yeni .binıının yal
nız kasaları (500,000) logiliz li· 
rasına mal olmuştur. Bu kasa· 
)arın, her hangileri taarruz:, bom· 
bardıman, dimanit veya tufana 
mukavemeti ve (500) sene yaşa
ması temin olunmuıtur. 

Yeni binanın yarı inşaab bit. 
mittir. Yarısı da üç ıene zarfın
da bitecektir. Bankanın en mü· 
him kısmı, altınla doldu-
rulan kasaları olduğundan 

bilhassa bunlara ehemmiyet ve
rilmi§tir. Yeri kaıarnk, delik 
açarak kaaaların bulunduiu yere 
varmak imkAnı bırakılmamıthr. 
Kısalara varmak için ye~ane 
yol, ıemadandır. Fakat buna 
karşı tayyare top!arına mukaYe
mct edecek çelildcn kapılar ya
pılmı~tır. icap ettii'i zaman bu
rası, mitralyoılarla mücehhez: 
nöbetçiler tarafından mu haf aza 
edilecektir. Şayet kapılar zorla
nacak olursa, mütecnvi:r:ler ken
dilcrir.i derin ve bo, bir kuyu 
önünde bulacaklardır. Bu deriil 
ve boı kuyu bir lahzada suyla 
c!oldurulabilecek, ve bu suretle 
miltecav:ılerin leıebbüsü akame· 
te uğrıyacakhr. 

Bu derin uçurumun altında 

parayı muhafaza ve müdafaa 
için hazır.anan vesaitin en mnt· 
hişi bu:unmaktadır. Bu da asıl 
ana kasamn kapısıdır. 25 ton 
sıkletinde olan bu kapıyı, tek 
başına bankanın reisi bile açamı
yacaktır. 

Şayet kasalara giden bütün 
karıdorları suyula doldurmak 
ıcap ederse kasaların içme bir 
damla su bile sıı:rmyacaktır. Bü
tün kepılar suya mukavimdir. 
Ve su yüzünden biç bir zarara 
utramıyacaktır. 

Bundan başka, bütün tesisat, 
ateıe de mukavimdir. Şayet her 

tarafı yanacak oluraa evrakla 
altınları muhtevi kasalar ateı

ten hiç mUteesir o'nııyacaktır. 
Şayet banka zapttedilecek ve 

bankayı :r:aptedenler mütehassıs
ları kasaları açmıya icber ede
ctk olıaiar bile miitebanısların 
bu iti yapmaları için tam otuz 
rUn lazımdır. 

Bankanın elektirik techizaU 
her hangi ani bir taarruı:n imkio-
11z bir bale getirmektedir. 

Banka müthiş bir ketftmiyet 
içinde inıa o'unmuş ve onun ya
rı isşaab bitmeden evvel hiç 
kimıe onun yapıldıimdan bile 
haberdar olmamııtır kasalaran 
inıaatiyle meıgul olanları inşa· 
atan bir ıırrını ifşa etmemek için 
yemin etmişlerdir. Bütün mimar· 
lar ve milhendis!er ayni yemini 
ifa etm ".~ bulunuyorla. 

Mimarlardan biri Londra ga• 
zetelerinden birine ancak şu 
sözleri söylemiştir: 

"lngilterenin altınlarına tam 
bir emniyet içinde muhafaza 
için her şey yapılmı~hr. Her 
hangi bir sırrın ifıa olunmasına 
imkôo kalmamııtır.,, 

Bankan1n kasalara ( 150) mil
yon altını muhafaza ettıktea 
b:ışka icabında lngiltcrenin bü· 
tün bankalarındaki altınlarını da 
saklıyabılecektir. ,, 

ÖL Ü ~I 1-- ___ ı 
Er" ~nı haı hiye ferikliğinden mütekait 

Hasan Fehim paşa vefat etmiştir Cena· 
r.esi bugün öğleden twel Şişlide Bulgar 
çaı şısında I:r.zet paşa sokağındaki hane· 
sinden hldınlarak Tcşvikiye camiindo 
namızı eda edılecek, sonra Rumelihi!a
rındıkl a1le ma1<bcreslne defnolunacak:ur. 

Kederli ailesine ve oğlu mütekait za. 
bitından Mehmet Emin beye taziyet be
yan ederiz. 

~ Trabzon ıüsumat muhasebeciliğin. 
den mütekait merhum Aıhattıln beyin 
refiki!! \'e ŞükQfc Jrri!at fabrikası mü· 
eı5i5i [~krem beyin \'aldesi Seniye hanım 
dün ak:;ım vefat etmiştir Cenazesi bu· 
gün saat 11 de Tı~kasapta deveboynu 
çc~mui !O ağında i bı:nelerindcn hldı

rılırak, Topkapıdatii ıile mıkbercslne 

defnedilecektir. Allah rahmet eyleye. 
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Şöhret nasıl kazanılır ? Mucizeler 
Alman 

llğlnl 
Relsfcümhurluğuna 

koyan mahkt\mun 
namzet
hayatı 

Burun içindeki sinirlerden 
Eğer okuyucularımızın hatmndan 

~ıkmamışsa, son Almanya cümhur 
.reisi intihabatında, Vinter isimli biri

ISi hapisaneden reisi cühurluğa nam • 
zetliğini koymu~ ve hatt.'t 11,470 de rey 
almıştır. 

Vinter Almanyada usulden olduğa: 
veçhiyle, ikinci defa bu ay içinde yapy. ı 

lacak olan intihabata. tekrar namzet. 
Jiğini koymu~tur. 

Bu garip adam kimdir? Şimdi t5İ• 
ze onu anlatacağ:z. Gustav Vinter bu 
gün elli ya~ındndir ve şimdi on bes 3 • 

ya mahktlm olduğu Bandzen hapi~ • 
nesinde .... oturm:ılttadrr. 

1926 senesine gelinciye kıtd:ır Vin· 
ter gayet diirüst Ye namusltb hiT tüc
cardı. Fnknt kim bilir nereden, aklına 
tuhaf bir fildr geldi. Bu da m~rkın su
kutu esnasında kıymet lerini kaybtt • 
= 

Suriyeyle Filistin 
birleşecekler mi? 
Şikago Tribün ~aıetesi Lond· 

rada (Suriye)ile (Filis tinin ) sabık 
Hidiv Abbas Hilmi pa~amn kıral· 
h~ı altmda birlef mesi için çalı
ş ı!dığım haber vermektedir. Bir 
tuaftan Araplar, diğer taraftan 
sabık Hidiv bu ujurda mcıgul 
olmaktadır. Bu mesai, Arap bir· 

liğ:ni tesise doğru ilk adımlar 
_ıayılmakta ve Arap birliğinin 
esaslarmı ve şumu'ünü teıbit için 
bir Arap kongresinin akdi taııav· 
vur olunmaktadır. Arap birliği 
kongresi, ilk hedefi, Arapları ıi
yasi bir !urc tte tcYhit etmek 

dcğ ıl, fakat Ar p lar arasında 
teavün ve tesanüdü tesis Ye 
inkişaf ett rmeıdir. 
j Ş ka~o Tribünün aldığı haber· 
ere gore Mısır başvekili Sıtkı 
pa,ada Suriycyc vuku f; u lan se· 

yabati Hnı:sında bu p 'Anlar le· 

hin~e buluumuıtur; Sıtkı pafa, 
S~rıye~le Fıliıt i nin birlc~mesi le· 
hınde ıdarei kellm ettikten bat· 
ka Mısarın bu birleımek lehinde 
bulunacağım ifade etmiştir. 
Abb~s Hilmi paıa Araplarla 

Y ahudıler araıındaki davayı da 

halletmeyi istindaf ediyor. Ab· 
bas Hilmi paşa Yahudilere ken
di mrntakalarmda muhtariyet Ye· 

rerek Araplarla Yahudiler ara· 
ıında ki ihtilafı kamilcn kıJdar
lllak f'k · d · 
] 

1 rın edır. Bunun için Arap· 
arla Yahudiler arasında bir yu-

varlak k 
b , 

1 
• masa onferansınm akdi 

CK enıv0 r. 

Mısırda 
hir hadise 
Gelen haberi .. 

Edebiyat fakuıter~ kgore Kahire 

b · . esı ız ve erkek 
tale csı verılcn b· . f 

d · ır zıya ette bir 
ara a resım çıkartt ki . . 
f k .. 1 . . ı arı ıçın 
a u te rem nezaret . 

birisine do ununca .. 
mi~ ve Üzerlerine kırmızı birer çi~gi 
~ekilerek piya..qdan kaldmlmrş olan 
1000 marklrk ba.nkriotlarrn tekrar kıy· 
metlerinin iadesini istemek için teşeb 
büsata giri~mekti. Vinter, kur\:etli ı:e

Mafsalları tutuk kadın koltuğa oturdu 
on d ,,.ika sonra koşa koşa P'ct~· 

ka~iyle, Almanyada küçük Borjuv:ı Burulan iki Bt. 

mnıfınm kendisine mahsus hasüs zih- k~dar evvel, "Vakit,, 
niyetle bu banknotlan, ne olur ne ol· bır doktorun. imıa· 
maz diye sakladıklannı dü~ünerek or- nın burnunun için· 
taya atrlmr§, ye Almll~ bak;S'lnm, 10<>? ı d~ki ain~rlerdcn biri
marklık banknottan odemek mecburi• sıne dokunmakla mrı 
yetinde oldu~unu ileri sürmil~tü. Fil- c~ze ncu'inden tcda· 
hakili:\, derhal Vinterin etrafma bü - vüer yaptığını ynz. 
yük bir kahıhlllık toplannu~. onu, bu nızıtır. " Amerikalı: 
te<ıebbüsünde te!'lri!c etmi!'lff'r ve kendi- ların lstırap hdkı· 
l!li~e Mkdl yaTdr;,,luda b~Jumı.rak zen mi,, dedikleri bu dol\ 
gin olma!'lrna sebep olmu~lardı. EM -!tor fimidi Pariste· 
!'len Yinterin ist•di~i btt'ldan ba~ka bir dir. Kendiaini ziya· 
41ey değildi. Mıt~ml'lfih Vmte~. Al . ret elr.ıif olan bir ga 
~11.n banlut<rnll müracaat etmemiş de. zeteci, intibalarını ~" 
jPi?Ai. h'\H! iir d•f11. m::,.llcaat rtmk auretle anlatıyor: 
ve üç defagnd:ı da kapr dı!lları edilmi.-, Geçen JtÜn bir dos 
ti. Ukin, o, iddi!llın:ı tımtftar olanl.t· tum dedi ki: 
nn ümitlerini d1tima nrthrarnk !!!Öz • - Pariıı;e bir do!,. 
ler !'ÖylüYordn. Fl\kat bir gün geldi tor gehni~. mucizeler 
ki. nihayet müddei umumi i .. e vui.vl!t yapryor. 
etti. ve orrn on be" llTa mahkt\m rtti. - Mucir.eler mi? 

F~kıtt Vinter ar.. kııl .. ın yakayı kur· - EYet mucizelerı 
t!raca tı. Zira. Mkimlere: yani öyle harikul~dt 

- Ben her gün henden maHimıtt i:ıı- tedaviler yapıyor ıd 
t> ·enl<-re hir <'Ok rrvnp!u ~önderdim. bunlara başka bir 
bevl\nnameler d11i?ıttım, lm i~ kin bü· i~im bulamıyorum. f. 
y\ik bir yruı:ıhane tuttum, h~~nlua 1~in tuhafı §O ki, mcs
h., '<'mır:. dem;c;ti. Fakat ortaya bir kac lektaşları ~imdiye im 
!Jfthit tıktr n Vinterin: · dar aleyhinde hiç bir 

- Dilnyad! hayn.n çok ... Ben de teşele..:!ste bulunma -
hayvandan d ııı ha hayvan olanları i'tis drlar ve onu parçala· 
mar ecii"orum. madrlar? Yakıa dok-

AmerikAh doktor ı, başında 

Dedi<Fini ~vlecUlel' ve bunun üzeri- torun icrn.yısanat etmek için bütün Ye 
ne mahk~m ~r il t-biHi. sikalan hı.m:tm amma.. Malfım ya bu 

* * • gibi hadiselerde insanın en büyük 
Vinter hapise girmeden evvel. hii dü~manı, bizzat meslektaşlarıdır. 

fün zira~t ftl Pmini a!tii .. f: edtel'k bir ke - Kendisini tanıyor musunuz? 
şifte h••l 1n<lo"'u nu hildiriTordu. - Hayır, fakat, bir ~ok ahbaplarım 

- Birim. diyoTılu, aThk !llun'f, ma· söylediler. M~ela meşhur Jenerı\lle
ıf ,..,i Te\-ıt h0 •1rn Z!'Üh~,.],.,.~ ihth·acmm: rimizden birisi nevraljiye tutulmuı;;. 

vo''· }.• ı·t:ıi hir usiq hnldum. bu u rsnl Paris'in bütün üstaSarr aciz kalmış. 
Je nrb:ıt"'t "Of, ıt. .. iff -.ro · ~ T!. potn '\I Iar. Kendiain~ bizlın doktoru tavs iye 
' r ivornm. l!natnıtlevlt. aTtık bu m~"· etmişler, gitmiş ve ,-,.,rhal iyileşmiş. 
rleleTi yapıtn sanayie ilanı harp tdebi· Sonra, gene tanınmş muharrirleri· 
Jiri:r:. mizden birisi günlerce uyuyamıyor• ı 

Vinteri" h~fi h"l~ittir. J)f'mir tel • mu~ Kendisine verilen bütün ila~!;ır 
Terden miiret·1'eo hir si111temle farla • midesini boz:maktan başka bir şeye ya-1 
l~ r' "· ,.eıuılte miin""f'rn-tivle J<~"hnl"n ram:ımış. Muharrir, artık ç.alışarnnz 
fc"r.i lhn e' rf'f Jmn•efi İl' rıe ecHln-•'rte. ol mu~ \'C günden güne erimeye başla
h:ıtt~ 11,. •.,,., ı m"'ct"..J'r. Miitehıt••r~ı'l • mı~ Bir.im doktora göndermişler, bir 
l'ln vnff i ' · lıo~i l'ftno,.lıtra "'°P':\ran Vin- gün içinde, tıpkr eski masallarda ol
t rh wnı n .. ;in fııfhi!( ıo..:ı;1,w~i t.,,.li . duğu gibi, ona Uyk\1-'unu , .e s:hhatini 
h r A" " 2il ı,,;ı 0 11 .-.rrhğmdl\ Jahnalu :ı- iade etmi~ Fakat bütün hunları, gÖ· 
ltı'mı~tr. rüyorgun ki, ben de "mı§ .• mış,, Jarla 

,,. :t. #f. anlatıyorum. Gar.etecj değil misin, git, 
Gö"iilii•rnr ki Yint~ .. rok c;ın·anr iHk bir de kendin ör ••• 

I··• h;r l'l!'lfı•;,,,.ttir. ~4'"1<"~"' ır~itııırc 

Alm:.nva m!'lliv,...ini i•fo'h rf•,.il. f'"1<1\t 

.. ,,. .... + ~ı ... min~ baştan 11. _ ai!ıya deği' -
tir,.,, .. lftir. 

'~""en rn m11.rt intih"'h1.trnrfft ontt 
111 nn Alnı"ıt r•Y Vf'r-li. n .. •rı.lım hu 
.,,..f,..,. "'""'ili t,.J.:,.j"*• 'hll\'Yl\1'il"ln ,ı, · 
hll h!lvnn .. ki\~ ld .. iden rev alatl\k? 

Doktn" 

Hafız Cemal 
Dahlll hatahklar mutahaasrsı 

Cumadan maada her giin f;ğlede1' 
sonra sut 2.~0 d1tn !l t) kadar Tstu· 
bulda diYanyo1onda UR numaralı htıo 
susf kabinesinde dahili hast.Alıklan 
muayene ve teda.•i eder. Telef on: 111-
tan 'hu l (2. 22.ıM) 

- hrni ne bu doktorun? 
- Doktor Paul Gillet. 

• • • 
Hir-melçi beni salona aldı Burctsı hoş 

bir yerdi. Burada. modem dekorn.s· 
yon yoktu. Camlı dolaplarda ameli
yat aletleri göıükmüyordu. Sade ve 
sağlam, bir masa, yerde kalın bir hl'I h. 
duvarlarda tablobr vardr. Rahat, za· 
rif bir salon. 1\fMıtsının n.rka~ında d ıı 
mucizeler doktoru. lkj Ueşin gö7., A· 
~url bir ~aksi. büyük bir saffet, uzun 
parmaklı "'e mütemadiyen hareket e
derek konu~an eller.· 

disini bir cocuk gibi soyarl:ır, :-ıydİ· 
ı·irlermi~ . l1aşı dönüp )ere clü meden 
bir aynaya baknmazmrş. Halbuki şim· 
di, sizin ve benim gibi yürüyor, gezi· 
yor ve hayattan memnundur. Ha.na: 

- Efendim, d edi, doktorun saye· 
s inde basübadelmevt sırrmn ma2har 
oldum. 

Doktorla beraber yan odaya ~eçiyc• 
ruz. Buradn bir hastn, dişç i koltuğu 

gibi bir koltuğa oturmuştu. Doktor, 
burnunun deliklerinden i~eri iki ma· 
deni alet sokup hafif bir tazyik yap
tı. HMtanrn yanakları kızardı. Gözle· 
ri ya,ardı. lştf' bu kadar. Hıtsta llYI\· 

ğ:ı kaJktr, iyileşti. Bir kaç ı.ı;e.ın~ !'lonra 

da hiç bir ~Yi kalmıyacn.k. 

Bütün nuinasiyle afallamıştım. 

Kapıya kadar ~ürüne .!5Ürüne gel m i~, 

mar.sallan tutuk bir kadın muciz:t' -
Jer doktorunun koltuğuna oturdu, on 
dakika sonra. gözlerinde ya~lar. min· 
nettarlığını hıçkmklariylc boğduğu 

mırıltılara te,·di edert'k ko~a ko~ o· 
dadan çıktı. 

Dört saat mütemad iyen karşımda 

inmeli, iisabi bir sürü g enç ve ihtiyu 
hastalar gördüm. Ha~ta gelip i) il e~
miş gidiyorlardı. nir kücük ynvru ge· 
tirdiler. Yere koyunca ~öküyordu. A
yaklannda duramıyordu. Doktor, on 
füıkikada onu iyi etti. Vakıa öteki ço
cuklar gibi koşamıyacaktı amml'I, a· 
yakta durup yürüyordu. Doktor b:ın:ı 

dönerek: 
-Ne dersiniz? 
Dedi. Söyliyecek bir ~ey bulamıynr

durn. Hüyük hir heyecan boğa:ı:ımr sr• 
luynrdu. 

Doktor izahat Hrd i: 

ernrıne alın· 
mış, bunu hakaret telakk" 
d ... fü . . . ı eden 
aruı oun cmım ıstifa ve t J b 

. 1• • t' a e c grev ı an etmış ır. 
fı ı l 

l ı ! 1 1 , , 

ı•, rı ). I' , 1 . ·. : .; Jlı '. ! 

- Oturunuz. S:ıat 8 de ha.5talar gel
miye başlar. bir dakika boş cluı:ı
marn. Çok hasta geliyor. Ek~erisi z:n
n1lı ye fakir kimseler. Bir çoklan u
za.k yerlerden gelmiışler •. Bunlar. bil· 
na tamamen itikat e-den hastalardır . 

- Görüyorsunuz: h:i ben ne bir mıın· 
yatitrnacı, ne de bir şa rlatanım. Sade
ce iddiam şudur ki "Graııd ~ynwa

thique,. denilen asap, örümcek :ığı gi
bi rnilyarl:U'ca s inirlere ayrılan kolla· 
riyle dağılarak ndnl elere girer n h ü· 
re)reJcrin frut liytini tan ~im ederek. 
be) nin anuk bir sUs te~kil ettiği vii· 
cut maldnc ini l ontro! eder. 

Bu hadise ayan ve nıeb • 
m 1. 1 d .. "1 l usan ec ı s erin e guru lü ere s b 

1 e ep 
0 muş, verilen bir hafta nıübletin 

'iL V AKIT ın il! 

!il K ~~~~Ü• ~!!~;;;a;la __ r-.:ıj 
Doğru!'Ju bir ~okları içfo maalesef ·a· 
prlacak bir ~ey yok. Benim hakkımdn 
ne duydunuz? Bir çokları deli, kimisi 
~rlatan kimisi de manyatizmacı de • 
diler değil mi? }'aknt aleyhimde bu-

' ·Sympa1hque .• bilhasM den•ranr dr .. 

f a. K. O. Sa. Al.Ko. den 1 
Çatalca Mst Mv için 500 kile 

ru üzüm alınacaktır. ihalesi 5 -
932 sair günü saat 16 da ihale edil 
cektir. Şartnamesini görmek istiye 
lerin her gün ihaleye i~tirik edec 
lerin de ,·akti muayyeninde komi 
numuıa müracaatlan. (169) (1257) 

* * * 
Çengelköyünden Çatalca M 

1\lv. nakledilecek motör ve teferrüa 
tının Demontaj, nakil n mont 
4 - 4 - 932 paza~i günü saat 1 
da ihale edilecektir. Taliplerin k 
şif n şartnamesini ıörmek ürere h 
gün ihaleye i~tirA.k edcceklerhı 
vakti muayyeninde komisyonumu 
müracaatlan. (172) (1260) 

"' * "' 
İstanbul ı~..aıam ~a a111ha 

i~in bir adet motörlü elektrik tulu 
bası alınacaklar. !halesi 6 - 4 -J.t 

1' n Mat 15,5 da yapılacaktır. 1'a.ı 
lerin "3rtname~ini görmek istiyeıle 
r in her gün ve ihaleye i~tirA.k edece 

lerin de \•akti muayyeninde komis) 
nurnuın müracutıarı. (171) (12ii9) 

Selimiye fırını jçin müteahhit na 
ve hesabına bir motör alınacak v 
hamur ml\kinesinin bazı aksamı tn 
mir olunacaktır. Pazarlıit 2 • 4 • 9..~ 

cumartesi ıünü saat 15,5 ta kMftis 
yonumuz.da yapılacaktır. Talipleri 
~rtnameeini 3Jmak üzue her l'Ü 

komisyonumuza n hamur makiweal 
de yapılacak olan tamiratı cörmek 

zere Se}imiye fınnı memurlofU11a m 
racaatları -ve pazarlığa ittirlk e4ece 
lerin ynmi muayyeninde kom.İl) en 
muıda bulunmalıtrı. (1845) (1231) 

* "' * 
Ciheti Ukeriye i~in 111önakaay 

konulup bilahare ihalesinden sarfıaa 
z:ı1· edilen 611 metre mik'aln kereete 

lrn kere yeniden kapalı urf uıulile 

münakruıaya konma~ur. İhalesi J. 

Nisan 932 peı-şembe günüdür. Taliple 
rin şartnameyi görmek üıere 1ter gü• 

münak:uıaya i~tirak edeceklerita ue 
ihale tarihinde lzmir MUıtahki'm 

mevki gatm alımı komieyonUM milı :ı· 
cantlnn. (13!) (lOlS) 

• • • 
Kayeeri n Tıtlas yolundaki pav• 

vonlnrla Efker'de bulunan kıtaa • 
tın be~ aylık ihtiyacı olan (306,000) 
kilo ekmek 3 nisan 932 aah P..ü 
sut 14 te kapalı zarf Ul!luliyle ihale 

edilmek üzere münakasaya konm .. • 

tur. Talip olacakların ,artna••ini 

görmt"k üıtte hergün Kayseride VI K 

O. SA. AL. KO. müracaatlan ilb 
runda görmeJeri n münakanya ifti
ıftk edeceklerin de şartnamesini ala. 

ihal~i komisyonumuı.da yapılacaktır. 

'faliplerin huı daları nakliye tahu • 

olunur. (1~3) (1019) 

~ ~ ~ 

60,000 kilo fırın odunun ahnat.aktır. 

Taliplerin ~rtnamesini almak ü:r.ere 
her gün ve ihaleye i:. tirak edttekle • 

rin de 2 - .. - 932 cumartesi giiaü 
!!aat 15,5 da k(>m~yonumuı:a müra • 

cı r tları. (170) (1258) 

• • • 
ne~inci layın •ra~ kr~ladaki elek • 

trik te~i!ntı tamir ettirilecektir. Pa • 
nrlığı 2 - 4 • 932 cumartesi ıilılü sa• 
:ıt 16,5 da yapılacaktır. Keşifna ... i· 
ni görmek ~tiyenlerin her ıDa pazar 

lığa i~tirflk edeceklerin vakti muay • 

yen inde komi~yonumuz:a müracaatla • 
n. (167) (1249) 

:;. ~ "' 
K. O. ihtiy!eı için 80 çift 13 tek al· 

tı arnbn koşumu puarlıkla alınacak• 

tır. lhal~i """·932 paurtesi pnü tıa• 
ıoaunda derslere gelmiyen tale. 
be nıuvakkaten tardedilmiıtir. 

[ Kısa haberler =ı 
Seyyar memur rstlyoruz -

Zabitana memurlar ,.e ailelerine ve sair 
kimselere ytrli mallar satmık üzere is· 
tihdam cdı lecektlr On lira dipoıitlı 9· I 4 
arısında Sultan hamamında Dikranyan 
hanında bir numaraya müracaat l2695) 

lun1tnlar hakSJzlık ediyorlar, "·e ço
ğu, tedavi usulerimin ne olduğunu hi
le bilmeden aleyhimde bulunuyorlar. 
Fakllt, ben, tıp fenninde büyük bir a
kis uyandıracn.k bir tedavi usulü ke,. 
!ettiğime kaniim. Bu usul o kadar b:ı· 
sittir ki, benimle beraber çalışacnk 
herhangi bir doktor, iki ay :r:arfındn 
bunu benim kadar tatbik edebilir n 
muvaffak olur. Fakat uıun !'!Öıt ne 
hn.cet. geliniz ve görünüz. 

mi deği tirere!i t esil'ler ~ npar. Tehli· at 14,30 da komi yonomuz:da yapıla· 
1 esiz biı· ~urette onn ft'mas edince ha· caktır. Taliplerin §3rtnamesini almak 

Trabzonda bir kaza - Tr:ıb . 
zonda bir otomobil ı;ıza sı olmuş, Erıu 
r~m postasını yapan kamyon Zıgınıda 
bır Çllkura yuvarlanmıştır. içinde bulanın 
posta mütnahhidiyle bir volcu ve şoför 
ağırca yara l:ınmışlardır. • 

Devlet dalrelerlndeki mat· 
baalar - Yeni bütçeyle lat:ınbul ve 
.Ankarad:ıki devlet dairelerindeki m:ı tba· 
.._ '"hit edilecektir. Ankarada ıskı::rl 
ftlatbaa Başveı;tlet \'e \'ek!letler matba· 
ılıriyle blrlc~ccıı.tir. 

Para yahut her nevi ••Y•
l-lükO.mct memurlanna kefaleti müte!el
sileylc yahut ipote le verilir saat 9 • I~ 
arısında müracaat : lstınbal Bahçekapı 

dördüncü Vıl,f han asmakıt 29. 12717) 

Kirahk kat - idarehane, maave· 
neha ven"va il\:ımt.t için, iki oda Arı
karı. caddesinde S2 numaralı evı müra· 
Cilt 

Hakikaten gördüklerim beni hay . 
ret ve deh~t içinde bır:ıktt. Içer:ye 
en evvel!, altmış yaşlarında bir adam 
lirdi. ~apasağlamdı. Bu a.dam. pek ar: 
enel, koltufundan kalkamaz.mı§. Ken 

rikul!ıde neticelere , ; • ., ı olu) orum, ve 
en h~as olduğu yer de. yani. burnun 
içinde bulunan noktada buluı> tahrik 
edin~e di~er meslel<ta"larım tarafın
dan terkedilmiş hnsta ları iy i edi:rn· 
rum. Hiitü n mc.,clc bundan ibnrettir. 

Amt"riJ·nhların "İstırap haI~imi,. de· 
dikleri do'•tor heyecana geliyor .. Y~. 
anncmir.in karnında dünyaya gelece· 
ğimizi ilk defa hi~edip f:ıııliycte h:ı~
hy:ın \e bizi. anc.nk ölümün kapımnna 
terke den hu •İr!irlerin sonı!UZ h:ı !JI lı· 
nndnn bahsediyor. 1 

üzere her gün ve ihnleye iıştirik i~in 
de mmı.yyen saatte komisyonulftUt.:a 
müracnatları. (174) (1279) 

3,:>00 ~det al:ifrangn k~ğı ile 
3000 adet timnr fırçMı a1mac1tkhr. 

lhnlesi 8-4-932 cumartesi cünü nat 
1:; te yapılacaktır. Şartname ve nlimu 

nesini görmek i!'tiyenlerin her l'Üll ve 

ihnleye i~tirAk cdttekleria de vuU 
muayyeninde konıisyo11u•ua •ilra • 
caatları. (173) (1278) 
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RaşAT EN ıs• ı N ESER ımı:_. ____ _ 

N mına 
Bu Senenin En Kudretli, En GiJzel Realist Romanıdır 

itinalı Bir Baskı Ve Şık Bir Kapak ıçinde Çıktı 

Basan Ve Neşreden Sühulet Kütüphanesi 

-. .... ID!IRE'.lmll!lml!!!lml~m F i a t ı 7 5 K u r u ş 

-

lls. Mk. SA. Al. komsiyonu 1 
illnlars =----· 

A~keri mekteplerle hastaneler ihti 
yacı için 18,000 kilo toz şeker pa7.ar
hkla satın alrnacnktır. Pazarlığı 3 
nisan 932 pazar günü saat 16 ya ka• 
dar Harbiye mektebindeki satm alma 
komisyonunda icra kılınacaktır. Ta • 
liplcrin şartnamesini görmek için ko 

misyona müracaatları ve iştirak i ·· 
çin de muayyen vakitte komisyonda 
hazır bulunmalan. (2:>7) (1256) 

Kadın ve doğum hastalıkları Devlet Demlryolları ilanlara 
Mütehassı!:ı 
Doktor 

Hüseyin • 
8$1 

Ankara depoıu kömür tahmil ve tahliyesinin kapat. zarfla mü
nakoısası 14 Nisan 932 perşembe günü saat 15 te idare merke
zinde yapılacaktır. 

Türbe, eski Hilaliabmer binası 
No. Tel. 226 2120 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde birer liraya satı· 
makta olan şartnamc!erde yazılıdır. (1149) 

= 

"'vkaf Müdür
den: 

Miktarı 

700 ila 800 K. 

350 " ·100 " 
27 adet 

Cinsi 
Pirinç ve dökme 
Bakır 
l.öhne saatler 

Hey'eti bazırasiyle ,, hah parçaları ve saire e.şya 
Şehzade ambarında mevcut yukarıda cinsleri yazılı e~ya ayrı 

ayrı aleni mü:z:a} edeye konmuştur. Talip olanların şeraiti anla
mak ü:z:ere her gün Levazım idaresine ve ~şyaları görmek için 
Şe. zade ambarına ihale günü olan Nisanın yirmi birinci per
şembe günü saat on dörtte idare Encümenine müracaatları. (1152) 

Gedik a Jandarma 
Satın alma liomisyon riyasetinden: 

2500 portatif kürek kılıfı 1000 bel kayışı 500 omuz kayııı 
500 kütük l 000 sün gülük 300 tül ek kayışı 1800 portatif ka1ma 
kılıfı 50 portatif balta kılıfı 600 tel makası kılıfının kapalı zarf1a 
münakas sı 17 Nisan 932 pazar günü s:ıat 15 te yapılacak ve 
ı- r kalem için ayrı ayrı talepte de bulunulabilecektir. Taliplerin 
.Ji.l tname ve nümuneleri görmek üzere her gün ve münakasaya 
İ§lİrak için talip olacakları halcmlcre ait teminat ve teklifname
lerile me2kfır gi:nde muayyen saate kadar komisyonumuza müra
caatları (12?2 

-VAKIDI 
Adres: lstanhul ,\nkara ea<l<le<a 

\'akıt yunlu 
Telefon : Y:ııı ı~lcrl 2 4379 n· 

2 ~Be 2 idare 2 4::170 
Posta kutusu: 46 
Telgraf: lstnnbul VıılHL 

==== 
Abone şartlars: 

ı 3 ı. 12 Aylık 
Dahilde 150 400 750 1400 !\'uru; 
l l:triçte ~00 1450 2700 

llAn ,artlarımız: 
- R<'sm 1 lusus• 

.._.atın 10 l\ş 12 50 I\~ 
Sanlını 20 '4!5 

KUçük ilin şartlarımız · 
ı :-.ı ·' " 1 10 f)ekı ı 

30 50 65 7S 100 l\urus 
A - Ahonelerım zin her üç :ıy.ı 

~· iç n hir defa mcc~nendir 
n 4 s:ıtırı gc•, en il:\nl:ırın lazlıı 
~aıırı için 5 kurus znmmolunur. 

\'AKIT Matbaası 

Sahibı: Mehml't Asım. umumi 

neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

öksürenlere: 

il 

es • 
1 sit de 

bütün Avrupanın her akşamki musiki neşriyatını muntazam 
takip etmek ve kolaylıkla dinlemek isterseniz mutlaka 
Otomatik ıskala ile mücehhez T E L E F U N K E N 3 4 O 
modelini tercih etmelisiniz. icabında antensiz işleyebilen bu 

ahize sedayı aynen iadedeki sedakatle temayüz etmektedir • 

OparWrii. aynı mahfaza ıçinde ı:e ya ayn olan 

Telefunken 34() ahizesini evinizde terrübeye hazınz. 

TELEFUNKEN 
Sabş mahalli 

BOURLA BiRADERLER ve şsı 
s AT 1 E BEYO~LU - BEVAZIT-KAOIKOV 

MAGAZALARI 

KATRAN Hakkı Ekrem 

ır 

811 'i!'~ ··~ ;,. · 1~ .... ·~:..:.~,, ) .. ~.,,. • •• •• • •· • • •• .. ·~" ; :.~.~ ·.: • ·~·t: ·;.,..· .J. . ... ·:, .· .... t ...... ~~r: 

NlN 

Ço ra mahsus 

KiTABI 
bayat· kumbarası 


