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CUMA, 21 - Teşrinievvel <10 uncu ay) • 1932 

nbulda ·esnaf Baikan Konferansına doğru 
·······················-··-·················-···················--············· ... ·-·-··-iyt ~ b il " nıif o ugu 

Bııka 
~ıaiy Dlemleketlerde nHıldır 

kfl 'ıa.di ~uz, fakat Istanbulda ik-

Dün murahhas heyetimiz 
d itti ubranın muhtelif netice· 

e ., ct.b, arasında garip bir tecellisi hareket etti ! 
fi• lat.ııb '~r. Esnaf bolluğu. • Evet 
dl t'Gaf,: d~ gün geçtikçe kUçük 

•iıı b ~ıktara da artıyor. Ekse
,~, Gyuk mağazaların, büyük 
~ Dla~ın kapanma11na, yahut 
"9i,\:esıne karşı küçük dükkin
~ çGk esnaflar gittikçe çoğa
~ b Bakkal, kasap, ve saire 
~ 6Yledir. Hulasa lstanbulda 
~k yokluklar içinde bir esnaf 

Yann Bükreşte ilk, Çarşamba günü de 
son toplanb olacak 

BirlUdur, gi~iyor. 
ttteJ . haldekı umumi harpten 
'- kı haline nisbetJe lstanbu
. laGfusu şimdi yara yarıya in-'d olm~kla beraber bu gün · 

"" e mevcut esnafın adedi 
('~ ve umumi harpten evvel
\uc Dııbet edilse aradaki f arkan 
~ile değil, belkide fazlalık , 
ll&:e olduğu görülecektir. 

tittıır ıaı ol.m cihet şudur ki 
"- Çe küçük esnafın artmasan
)Git~bir halkman hiç bir faidesi 
~:~· Bila"is zararı vardır. 
ıa_ u gittikçe miktara artan 
~Dafın maiıeti gene tehir 

Dlln Murahhaa heyetlnİlz ve reflkalan vapur ön&nde 

Üçüncü Balkan konferamı ya• 
nn Bükrefte Romanya parlamen• 
toıu binasında toplantılarına bq
lıyacaktır. Konferana Çartamba 

günü son toplamıını yapacak, 
Perpmbe Te Cuma günleri Bük
reı civarında bazı ziyaretler ya

(Devamı 10 uncu ıayıfada) 

:::nam-.:.:=•DD"''t' eıııı••mu::ı::aım ... • •m11:a:11·11111-m==:ıa:•==ı==:::::::.::::.-::::::::.-:::::m:m \' ~ kesesinden çıkmaktadır. 
~ııyeti izah etmek için bir 
lu~ gösterelim: Meseli bu gün 
~uldaki kasapların yekunu 

Bugünkü mühim· maçlar 
çiyor. ~ J!!.,_,_".l!kt•r h•ldld 

~dir. ÇODkiL 
ıtnbulun et ııta11nı ni· 

muhtelif semtlerde apla-
ı"- Yllz ka1ap diikkinı pek llA 
'-t te ede bilir. Demek ki mev-
~ kasapların miktara Jnzumun
~ tam on miıli fazladır. Şehir 
\ 1111D kendi ihtiyacı için sade· 

"11 kaaıp beslemesi kifi iken 
en OD'fn OD misli dOkkln· 
e bu diikkioların botDn 

.. ılarını ve ailelerini bealem,{ı 
için de alınan her etia 

\t\ •ı baıına fazla bir para ver· 
~mecburiyetindedir. 
~ ba lataııbulda kaıap dllk· 
>. tının çok olmasından dola· 't fiatlara llzerine binen faz· 

Jt..'lle kadardır? 
' ~pl~k ve hayvancılık itle
~ ı~t.sası olan bir zat ge· 
tL.. bııe bu buausta bir hesap 
L..~'td' ""'•' .•· Bu hesaba g6re latan• 'd lcı kasakların fazlahğı yll-

fd"' St dOkkln kira11, dllkklnın 
~lQa ~panmaıı, ıuyu, elektriği, 

Llniyonof Butuaof Yeliaeyef Pavlof 
reketi KaragOmrOktedir. Teıki
IAta dahil olmayan lıtanbul ku
lüpleri arasaada en ileri geleni Ka
ragilmrDk kulObUdOr. Kendi kö
şelerinde bDy6k bir tevazu içinde 

çalııan bu gençler kısa zamanda 
o kadar bliyilk ve ilerileme yap
mışlardırki teıkilita dahil birinci 
sınıf takımlarımızla muvaffaka· 

(Det-amı 10 uncu ıayıfada) 

Yarın VAKiT 
16 Sayıfa çıkacakbr ve yarından itibaren 

hergiln aon gelen haberleri, Ajans •er
vialerini ve bilha••a bir hafta sonra a~ılacak 
olan Büyük Millet Meclisi milzakerelerini tam 

olarak ihtiva etmek üzere 

Her vakitki intişar saatinden 
iki saat sonra çıkacakbr. 

Yarınki 16 aayıfalı VAKllın yazılanndan bazılan: 

lnkilap 1z'irkiyesinin en büyük derdi : 
M' ..... A , . Muharriri, 

1 ·ıaneVl nBTŞl ' Yakup Kadri 

Almanya Mektubu: Suat Dervlı 

Kontluktan Dilen~iliöe : ~~0:!~ 
n kocanın ispanyayı baıtan bap dfienedk dolaşması .• 

S 
1 : 1 Bir lnıiliz zabitinin 

fenKS Konustu • kendisini . aldatan 
kadın yOzOnden Loodrada~fganistan ve bilbassaM111r

da ıeçen harikulade macerası ••• 

Fatih taratlarında apactıman vavruları. 
Oaman Cemal • 

YalandanmDs- T 

ltlman olan ve 
ge~enlerde ö
len SalAhattln 
Paşa neler 
yaptı? 

Bulsar ordqaa Balkan 
ufedai tekran 

haarmııl 
Sofyada Edirnenin Bulgar or· 

duıu tarafından 
İfgali hatırası 
için yapllan a
bide resmi kü
şadında hara
retli nutuklar 
söylen m ittir. 
Bunlardan bil-
hassa harbjye.. 
nazarı cen~ral 
Kisof ile de

Bulgar Meclis reisi mokrat fırkası 
M. Mellnof ıefi ve meclisi 

(Devamı 10 uncu aayıfada) 

DİLİMİZ 
Nasıl inkişaf 

edebilecekm? 
Hüae•M•w•.al• 
Ali .. ,.. .....,.. Dlçla 

birbiri•... l!Jl'D 

:çı Ocreti ve saire olarak 
lca et ftzerine en aıağı 

Nihaye-t cuma geldi. iki haf .. 
tadanberi merak ve heyecanla 
beklenen mllbim futbol maçı bu
gDn yapılacak, Tlirk ve Rus ta
kımlan KadıkCSyOnde F enerbabçe 
,.tadında karşılııacaklar. Maç Oç 
buçukta başlıyacak, fakat Oçte 
iki doıt milletin gençliği mera· 
simle tanaşacaklardır. Bundan ev
vel de lzmirden d6nen Karade
niz ıampiyoou Trabzon futbol 
takımile Fener bahçenin B. takı
mı karıılqacaklardır. 
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Mehmet A .. m 
(Deftmı 1 inci ~) 

•mm•s• 
GünOn ikinci mDhim ıpor ha-

=-m=:wwwua::m:ı::=:::::n 

~ fenks Konuştu 

Dil anketimize devam ediy~ 
ruz. Dün darülfünun edebiyat 
f akülteıi Garp edebiyab tarihi m .. 
d .. y u 
errııı uıuf Şerif Beyle görüt • 

tük. Sorıularımıza fU cevapları 
verdi: larllfıncbua aldatılaa bir 1asWz zahltiabı vakalan 

Yarınki sayunızdan itibaren - Aman Matmaael, ba ppkayı beğenmedim, aonra . 
bana hafif kadın derler cllye korkarmı L. 

- Dil kurultayı hakkındaki 
( Deoamı 6 ıncı ıQ//lf~dtı) 



Sayıfa 2 

Reisicumhur Hz, 
Reisicümhur Hz. dün öğleden 

sonra Beyoğlu ve Istanbul tara
fında otomobille bir gezinti yap· 
mıılardır. 

COmhur riyaseti 
başyaverliği 

lstanbul, 20 (A.A.) - Riyaae· 
ti cümhur Başyaverliğine vekile· 
tinde bulunan binbaşı Celal Bey 
tayin edilmittir. 

Romanya kabinesi 

Yeni kabineyi M. 
Manto yaptı 

Bükreş, 20 (A.A.) - Yeni ka· 
bine M. Maniu'nun riyestinde şu 
suretle teşekkül etmiştir: 

Başvekil M. Maniu, Başvekil 
muavini M. Mireneaco, dahiliye 
nazırı M. Kalache, hariciye nazı· 
rı M. Titülesco, maliye nazırı M. 
Madgearu, adiley nazırı M. 
Popoviç, maarif nazırı M. 
Gusti, münakale nazırı M. Mitro, 
mesai nazırı M. lontzesco, ziraat 
nazırı M. Nitzesceu, sanayi nazırı 
M. Ligoaiann, milJi müdafaa je
neral Somıonoviç, ayni zamand~ 
Translivanya müsteıarlığına Gri· 
aan, Besarahya müsteşarlığına 
Halippa, Bukovina müste§arlığı • 
na da Saveanu tayin edilmişler • 
dir. 

Yeni kabine saat 13 te yemin 
etmiıtir. M. Maniu, M. Titülesco 
ve M. Liıosianu hariç olmak üze· 
re öteki bütün nazırlar Vaida ka
binesinde de nazır bulunuyorlar
dı. 

Alm•n relaicumhuru 
Berlin, 20 ( A. A. ) - Al

man reisicumhurunun merdiven
den düşerek yaraJanmış olduğu· 
na dair olan ve Amerikan me· 
nabiiodeo teraşşuh eden haber 
katiyen asıl ve esastan iridir. 

Belçikada buhran 

Brnkıel, 20 (A.A) - Kral, 
bu sabah M. Jaıpar ve M. Bro· 
quewille ile görüşmüş, müıave· 
rede bulunmuıtur. . 

Kralın yeni kabineyi teşkile 
M. Broquevillei memur ettiği 
zannolunmaktadır. 

Otobüsle tren çarpıttı 

Halle Saksonya 29 (A.A) Bir 
otobüs ile bir tren arasında fır
tına neticesinde parmaklıklan 
kopmuı olan bir geçitte vukua 
gelen müsademede iki kiti ölmnı 
5 kiti ağır ve 4 kişi hafif ıuret· 
te yaralanmışhr. 

Bir tramvayla bir 
kamyon çarpıştılar 

Dün akşam saat 6,S-7 arala
rında Topkapı - Sirkeci seferi· 
ni yapan (190) numaralı araba 
Koskaya yaklqırken Laleliden 
son sür'atle gelen 3611 numaralı 
yük kaınyonile çarpıfmııtır. 

Müsademe pek ani olmuı ne 
vatman ve ne de toför firenlerini 
.kllll~amııtır. 

Şiddetli olan müsademeden 
yolcular fevkalade korkarak bai
rışmıya baılamıılar ve bir kaç ka
dın bayılmak tehlikesi geçirmit -
)erdir. 
Müs~deme neticesinde tram • 

vay arabasının sol merdiven ve 
parmaklıkları kamilen harap ol· 
muıtur. 

Kamyonun yalnız çamurlukla • 
rı huara uğramıştır. 15 dakika ka 
dar seyrüsefer tavakkuf et • 
mif!ir. Vatman ve '°för karakola 
se•tcWilmijlerdir. 

VAKiT 
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''Sulh baltalanıyor ,, 
Ruslar büyle bağırıyor ve Romanyanın kendilerile 

anlaşmak istemediğini söylüyorlar 
Moıkova, 20 (A.A) - lzvestiya gazetesi, 

"Sulh baltalanıyor,, başhğı ile yazdığı bir maka
lede d iyor kj, uzak şarkta vaziyet çok vahim bir 
şekil aldığı bir sırada Sovyet hükümeti soğuk 
kanlılığını bir an için olsun elden bırakmadı. Ve 
sulh siyasetini öyle bir sükunetle devam ettiki 
en ileri militaristler biJe sulhu bozmak teşebbü· 
sünden hiç değıJse şimdilik vaz geçtiler. Sovvet 
hüküm eti F enlandiya, Eıtonya, Letonya ve Le· 
histan ile ademi tecavüz misakları imzaladı. 

komıuları içinde ademi tecavüz m11alnnı istemi
yen yalnız bir Romanya vardır. Fakat bu mem· 
leketteki ademi tecavliz misakı dnımanları, uzun 
müddet Sovyetlerin sulh ıiyasetine lcarıı dura· 
mazi ardı. 

Şimdi Romanyavı idare edenler So•yetlerle 

Sovyet sulh siyasetinin bu muv2ffaluyeti 
Fransa 'da . Sovyet dilşoıanlarının tahrikihna rağ
men Sovyetlerin sulh siyasetine doğru yürüyen 

ademi tecavüz misakı imzasını isteyip istemedik· 
l< rine dair kat'i bir cevap vermelidirler. Ro· 
manya bütün Avrupanın dilediği bu misakı im· 
zahyacak şark Avrupasanda sulhu kuvvetlendire· 
cek mi yoksa, sulhu akim bırakmak istiyen ve 
bunun için en iyi yerin Romanya olduğunu dü· 
şünen unsurlara beynelmilel siyasette y;&rdım mı 
edecektir. ?,, unsurları kuvvetlendirdi. Sovyet Rusyanın bütün 

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

lngiliz lir ası 
tekrar düşüyor 

r""•11111ııııııı111111•lllll1111t1•llllııııııt•lllll11nı•"lll''""''"lllı Vaşington a doğru 
f Yağmursuzlukj yürüyüş 

Sebep lngiliz sa
na~üni lıima~e 

ımiş ! 
Londra, 20 ( A. A. ) - in· 

giJiz lirası, dün yeniden düşmüş· 
tür. Kakanııta 86 03 frank ola
rak Tescil edilmiıtir. 

Cite, bazı mebafilin evvelce 
ihs&1 eylediği •eçhile, bu auku· 
tu sanayie daha m011it bir nis· 
bette istikrarı temine matuf ola
rak takip edilen sukut siyaseti· 
ne atfetmektedir. 

{ Meml~kete çok zt- ) 
l yanlı oluyor ! ~ 
f uğ1a; ~u (A.A) .,.- ı ag- \ = 5 
~ mursuzluktan bu sene, bal ~ 
~ mahsulünün yarıya yakın ek· ~ 
ff sik olacağı tahmin ediliyor. ~ 
~ Bntnn viliyette 41 .13 l arı ko· i 
~ vanı vardır. Bu kovanlardan ~ 
~ 76.585 kilo bal ve 17.814 kilo ~ 
~ balmumu alınacağı tahmin edil- ~ 
ı:: k d" = s me te ır. ~ 

\ Amasya, 20 (A.A) - Uzun f 
~ zamandanberi Amasya ve ha· ~ 
= = 
~ valisine yağmur yağmıyordu. ~ 
~ Bu gece yağmur yağdı ve bir j 
Ş saat kadar ıürdü. ~ 
.. nı111ıııııı1111urırnıı11111ıııııı111111ıııııı111111ııııııı11111ıııııı11111~ 

Komünistler işsiz
leri har.ekeit:e 

t • . 1 ' ge ırmış er ... 
New • York, 20 ( A. A. ) 

4 nümayiıçi gıupu 6numüzdeki 
klnunue•vel ayının birinde Va
şington üzerine yllrDmeğe hazır· 
lanmaktadırlar. 

Eunlar yeni bir t:onuı'ler or
duıu ile, ipizlerden mürekkep 
bir ordu bir çok çiftçi ve grev·· 
cilerle yalnız komüniıt propaga ~ 
dası yapmakla kalmıyırak diğer 
nümayİfÇİ gruplarla ve direktif
ler vermekte olan komünistler· 
den mDrekkeptirler. 

Maamafih hükumetin ıimdiki 
kararsızlık içindet iıtikrar itine 
girişmıyeceği zannolunmaktadır. 

lngiliz lirasının svkutuna mebep 
olarak bilhassa altın aı adealeri 
üzerinde ıpekülaıyon yapan •e 
temettülerini aldıktan ıonra 
arhk kendilerini fazla mllddet 
tehlikeye maruz barakmak iıte· 
miyen kimseleri sermayelerini 
çekmeleri gibi ahval g6ıteril· 
mektedir. 

Alman yada Bllyllk bava seferleri 
Kont Zepp elin seyahatte 

Bu huıusta mevıimi de hesaba 
katmak lAzım geldiği 'ilive olun· / 
maktadır. 

iyi malümat almakta olan ma· 
hafilde lngiliz liraaı sukutunun 
arizi olduğu slylenmektedir. 

Ingiliz lirasının ıukutu keyfi
yetinin normal neticesi olarak 
altın fiah artmıf, ince albnın 
fiati ons batına 66,2 filinden 
66,2 şilinge çıkmıştır. 

Almanyada intihabat, aöy· 
lenecek nutuklar 

Berlin, 20 (A.A) - Hükümet 
fırkaların siyasetine tea1Jqk eden 
her şeyi, telsiz neşriyatı haricin· 
de tutmak iıtediğinden dahiliye 
nezareti, timdi yapılmakta olan 
intihap mücadelesinde intibab•t 
hakkında ı&ylenecek nutukların 
telzizle neırine artık mUaaade 
etmemeğe karar •ermittlr, · 

Hükumetin 
Acemice siyase"" 

tini tenkit 
ediyoılar 1 

Sabık bltpYekll M. Brunlnı 

Cologne, 20 (A.A) - Merkez 
fırkasının bir içtimaında nutuk 
söyliyen 1abık Başvekil M. Brü· 
ning, ezcllmle demiştir ki: 

"Von Papen kabinesi, ancak 
ıao ve ıeref politik&1ını takip 
eylemektedir. Şimdiki kabine 
Hitlerciler hakkında pek acemi-

Friedricbshafen, 20 (A.A) -
Kont Zeppelin balonu, cenubi, 
Amerika)'• yaptığı sekizinci ıe· 
ferinden dönerek diln akşam 
saat 21,43 de Friedricbsbafende 
yere inmiştir. 

Atina, 20 (A.A) - Paris ve 
Seygon şehirlerini en k11a bir 
müddette hava yolile biribirine 
bağlamıya teıebbüı eden Fran· 
ıız tayyareci Lefevre, bindiii 
bir tayyare ile dün Atinaya gel
miıttr. 

Franıız tayyareci, Halebe ıit· 
mek llzre bu ıa'bab saat 6 da 
havalanmıshr . 

Yeni Romen kabine•i 
Bllkret 20 (A.A) - M. Ma· 

niu, yeni Romen kabineainin 
teıkili vazifeıini kabul etmittir. 

ı::::-•ıımıı•ı•dlllllm&Pıııır:awun:::n 

ce bir siyaset takip eylemiştir. 
Hitlerciler hükumete iştirake da· 
vet edilmeıini temenni eylerim, 
siyasette basmakalıp tabirler 
kullanmak ve dahili politikaya 
ait bir takım mDtaleaların tahtı 
tesirinde davranmak daima bir 
hatah hareket tarzıdır.,, demiıtir. 

Istanbulda es 
bolluğu 
!. s 

( Ba:;mııknlcrnlzdell 

on 'beş kuruş fazla fiat 
tedır. Eğer lstanbulda bdıP'llıa..ı 
duğu gıbi bin kasap 
bulunacak yerde sadece 
sap o:savdı bu fiat faıla~ 
yet üç dört kuru~u geçırılttt 
ti. Demek ki bugün 
halkının aldığı etlerin 
başına on kuruş taman1eO 
verilmektedir. ~I 

Dikkat etmek lazımdır 
1 

saplara bu fazla para ver~~ 
nin diğer küçük esnal b• I 
da aı çok farkla Vdki 0 

şüphesizdir. Bütün bu faıl.• 
raflar ise en basit niteler~ 
çesinde ihmal edilemiyec 
paradır. 

Djğer taraftan kasap dil 
lannın fazlalığından milt~ 
o an yalnız müstehlik ıı 

değildir. Et fiatlan arthk~ 
satışı ve umumi istih 'ik 1111 

zaruri o~arak azalır. Bu aı 
nın neticesi de mlistahsilin 
rınadır. Bu suretle kasap 
klnlarının mütemadiyen art 
iki taraflı bir zarar tetkil 

Acaba bu fenalığın 
geçmek kabil değil mi? 

ilk hatıra g~len bir ç . 
bulup kasap dükkanlarınr 

tedbirlerle azaltmaktır. f• 
doğrudan doğruya tahdit U 

nü tatbik etmek çok ıc>I 
Birkaç sene evvel bir ka 
lstanbul eczanelerinin ade 
tahdit edildiği vakit tesadOf 
fen zorluklar hatırlanacak ol ' 
kasap, bakkal ve saire gibi 
çük esnaf hakkında aha•. 
tahdit tedbirinin ehemmiyeti 
derhal takdir edilir. _ 

Binaenaleyh bugün için do 
dan doğruya küçük esnaf 
--- • " • • - .. mml\1.• 
imkim yoktur. Fakat quu• 
kabil hiç olmazsa şimdi Jll 
olan dükkAnlarm miktarıOJ te 
ederek yeniden aç1lacaliları t 
dit o!unabilir, ve tedrici bir 
rette küçük esnafların nıik 
azaltılabilir. 

llive edelim ki bizim bu 
bahıeUiğimiz kunöuracı, terS' 
saire gibi müstahsil olan k 
iş sahipleri değildir. içtimai 
yatta ve istihsal sahasında 
deli birer unsur olmıyan ve 
lası tamamen tufeyli bir mab 
olan dükkincılardır. Bu va ' 
te olan küçlik esnafın bir 
içerisinde lüzumundan ful• 
ması da yalnız halk için d 
aynı zamanda bu esnafların 
dileri için de mutırdır. 

Mehmet Ae•...: 

Adanadan ge~er 
neler söyledi 

Adana, 20 (Hususi muht. 
mizden) - Suriye fevkalade ........ -., .... 
miseri M. Ponıot ekspresle 
dan geçerken kendisile gö .. 
Türk Sözü muharririnin 111 

suallerine ıu cevapları yeflllİ 
"- lstanbulda müzak_. 

vam etmektedir, Bir kaç ,U.-
dar kat'I bir neticeye varıl• 
kuvvetle zannediyorum. 

Suriy Fransız muahedeıi • 
kında söz söylemek salahiyeti 
ruz bende olsaydı size cevaP 
mek kolaydı. Fakat bu husuttf 
kir ve sözleri ehemmiyedi .. .: •• _. 

batkalari vardır. Maamafili~_..l'\IU. 
meseleyi meditte mevzuu 
deceğim .. Suriye meclisi bu 
yirmi beşinde açılacaktır. 

Fransa Türkiyeye yaldaf 
çok arzu etmektedir ve bu dJ 

kün olacaktır.,, 



SQ Sonunda 
Milyon 

:ın•z olacak ! 
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i Tasarruf İ 
Pendikte 
············-·· ....... -.......... --

Sayıfa 3 

Matbuat 
Cemiyeti 

Ve Dil inkılabı 
fta •oııra b''t'" • • u un dünya 

1'~ laaarruf haftaıı bat· 
dud f haftaıı dediğim 
dUa altlarıllJ bükecek bed· 

lJ 
Yanın dört direiini 

... b' 

M'uhacirler 
At,Jacaklarından 

şikayetçi 

( l Bu sene 
J ~a~ı~ıy, (Ecnebi memleket· 
1 29 birinci teşrin cumartesi 1 lere neler sattık? 

Me•lekte kullanılan kelime-
14!rin Türkçeai bulunacak 

İstanbul Matbuat Cemiyetinin 
dil inkılabile yakından alakadar 
olduğunu ve matbuat sözlerini 
toplamak üzere bir heyet te,kil 
eylediğini yazmıtbk. Bu heyet ilk 
içtimaını dün Matbuat Cemiyeti 
binasında yapmıştır. 

re • ~ ır harabe halinde 
, '" erılecek cevap ıöz de· 
"Ol •• l 

Pendikte Dramanın Zagriç kö· 
yü muhacirleri namına gazetemi· 
ze bir mektup gönderilmiştir. 

§ günü beyne!milel tasarruf ıü- ~ Memleketimizin mUbim ihraç 
~ nü olduğu için, milli tasarruf ~ maddelerinden ~32 ıeneıi ilk 
~ ve ikhsat cemiyeti de o günil ~ dokuz ayında satılanları ıöıte
~ TUrkiyenin her tarafında ta· ~ ren bir istatistik bazırlanmııhr: 
~ sarruf günü olarak kabul et· ~ Bu istatistiğe göre klnupusa
~ miştir. Ogün dünyanın her ta· ~ niden eylUI nihayetine kadar 
~ rafında tasarruf pı opagandası '# 14,505,426 liralık tDtün satılmış· 
E ye müsabak11lar ile bankalara ~ tar. 2,197,124 liralık pamuk, 
~ para yatmlmaktadır. Milli ta- J 3,237,401 liralık fındık 6,624,274 
~ sarruf cemiyeti de o gün ay· ~ liralık üzüm, 669,782 hralık zey
~ ni ıekiJde çalışacaktır. Cemi- ~ tin yağı, 1,969, 491 liralık afyon, 
~ yetin latanbul ıubeai de bu ~ 1,030,638 liralık incir, 653,89 ı 
§ çahşmayı geniş olarak yapa- ~ lirahk yUn, 3,038,305 liralık ar
t bilmek için dün halk evinde J pa, 6, 124,885 liralık yumurta, 
~ milli tasarruf cemiyeti umumi ~ 805,215 liralık tiftik ve 2,176,269 
~ kitıbi lzmir meb'usu Mustafa i liralık maden kömürü satılmıştır. 
~ Rahmi beyin riyasetinde umu· ~ 1931 ıentsinio ilk dokuz ayın· 
~ mi bir ictima aktetmiştir. Bu § daki mikdar ile bu ıeneki mik· 

lôJ emiyeceğim, onla· 
• ~ar cevap verecektir: 
htıre 1920 ıeneainde ban· 
b' dan para ( 1) milyon 
ıraz fazla idi. 1921 de 
Yatırılan para (2) mil-

h buldu. 1923 de (3) mil-
1924 te ( 4) milyon ol

' te (5) milyon oldu. Ge
hankalardaki küçük ta

lllraaı 38 milyon lirayı bul-

• • • 
daki küçük tasarrufun 
~ liraıı .bug~n bankalar

. ektedır. Bır 38 milyon 
1f hacmini dütünün bir 

. ~ın turaya buraya sar· 
Ilı, yahut bir bel kemerin
lcur ucunda, bir küp için· 
dığını hatırınıza geti· 

~ . . 
't ları altalta yazarken 
l'aLı.. •ene içinde küçük tasar· 
ı... ~larımn birdenbire art· 

. ~tıiını, rradoıunun yü~
IÖrüyoruz. Bu yükıelen 

, .\)'alnız bedbinlere deiil; 
!it danı sen de, çok kazana· 
• •0 zaman tasarruf eder bi· 

• diyenlere de cevaptır. 
fu az adamm çok para 

in kendi elinde kalan ve 
> ~alde olan ve yahut ma· 
're kaybolup giden ıenna· 

t cephesinin kaçakları· 
. kendi kendimize birik· 
. para ile it yaparız di· 
il1nem var mıdır? Varsa 

tf hu hareketleri: 
•1di efendim orduya ne 

""'· biz çeteler halinde eli 
lar cepheyi tutarız.' Di· 
hareketlerine benzer. 

le · · ı:ını yaptık. Ba~ı bozuk 
erin bir milleti kurtara· 

1 kaç kerre tecrübe et· 
~ itinde batı bozuk hare· 

>oıd li zafere aötünnez. Bizi 
• apııtırır kalır. . . ... 

el ·ı ' lllı el tuarruf haftasına 
.t....!.8Çen ~nenin kazanç· 

'c:eJt 'll1!acaıız. Önümüzde 
~he~ ıiperler var. lktı· 

...-~ıL • .nın büyük zaferini ka-
IÇı'Q pli 'k' . ~l.iL- nın ı ıncı merha-

._ ba,lryacajız. 193 ı 

Mektupta anlatııd;ğına göre, 
bu muhacirler yedi yıl evvel 
Zagriçten memleketimize gelerek 
Bursanın Aslanbey k6yüne 
yerleştirilmişler, fakat burasını 
bataklık buldukları için bir sene 
!onra Peııdiğe gelerek eskiden 
Stniye sultana ait olan harap 
barakalaı ı iıgal etmiıler, burada 
tütün ziraatına baılıyarak vazi· 
yetluini düultmiılerdir. Şimdi 
bunlzrın oturdukları barakaları 
Maliye salmıştır. Yeni mal sahibi 
muhacirleri oturdu!darı evlerden 
cışarı çıkarmak istemektedir. 
Muhacirler, oturdukları baraka-
ların ya kendilerine temlikini 
veya başka bir yer gösterilmesi
ni istemekte, yaptıkları resmi 
müracaatlara biç bir cevap ve· 
rilmediğirıi bildirmektedirler. 

Bu şikayet üzerine dün vili· 
yet is\cin müdürlüğüne mbracaat 
ederek malumat verilmesini iste· 
dik. Su cevap verildi: 

- Bahsettiğiniz muhacirler 
eier timdi oturduklan evlere bir 
lı arar üzerine ve hükümet ma· 
rifetile yerleıtirilmişlerse çıkarıl
malarına imkan yoktur. Bulun
cukları evler de satılamaz. Yok 
eğer, kendiliklerinden gelerek 
yı.::ı h;?UJl~lCı.3.,. "\•\•-""•1-.1 ... , .,_ 

biidir. 

~ ictimada lstanbulun en tanın· ~ 
~ mış ~ahıiyetJeri ile, banka ~ 
~ mümuıill~ri ve szazeteciler ha· ~ 
g Zir bulunmuflur. ~ 
~ Bu ictimada 29 birinci teı· l 
~ rin cumartesi gOnü lstanbulda ~ 
~ yapılacak propaganda vasıta- ~ 
~ ları g&rütülmüıtUr. 5 
~ Ancak o gün cümhuriyet ~ 
~ bayramı olduğundan we bir ~ 
~ gün evvel de cumaya tesadDf i 
~ ettiğinden bankalar iki gün ~ 
~ kapalıdır. Bu sebepten ban· i 
~ kaların çalııabilmesine imkin ~ 
~ yoktur. Bu vaziyete karşı bir ~ 
§ tedbir olarak 22 birinci teş- ~ 
~ rinden 29 teşrin günOne ka· ~ 
5 dar bir hafta müddetle pro- i 
~ paganda yapı1ması kabul ecm- ; 
~ miftir. \ 

Tevkif ane müdürü j Bu hafta tasarruf haftaaı f 
M k • B • ~ olacak ve bugünlerde el illn· i 

e 1 eye .,ten i ları dağıtılacak, afiılu asıla- ~ 
el çektirildi ~ calr. mekteplerde umdeler et• J 

lstanbul Tevkif an esi müdürü 
Meki Beye, görülen lüzum üze
rine, Adliye vekiletince dün it· 
ten el çektirilmiıtir. 

Bir m&ddet evyeJ, Ziya Beyin 
yerine Tevkıfane müdiirlOğüae 
getirilen Meki Beyin itlen el 
çektirilmesinin ıebebi hahkında, 
alakadar makamlar ketum dav
ranıyor. Diğer taraf tan bunun, 
geçende yapılan bir tahkikatla 
alakadar olduğu, Tevkifanenin 
idaruine ait bazı huıuılara iıti· 
nat ettiği söyleniyor. 

Meki Beyin yerine ve~il ola· 
rak Aıliye mahkemesi baıkltibi 
Avni 8. tayin edilmiıtir. 

Ctimhuriyet ba> ramı için 
Ankaraya gidecek izciler 

Cümburiyet bayramı merasi· 
minde bulunmak Ozre ıehrimiz
den Ankaraya gidecek olan iz
ciler dün Galatasaray liseıinde 
toplanmışlardır. 

~ rafında talebeye muallimleri ~ 
~ tarafından na1ibat verilecek i 
{ ve radyoda Mediha muzaffer \ 
~ ve Meliha Avni hanımlar kon. f 
~ ferans verecek ve Halk evin• i 
j de de Nakiye Hanım tarafın• \ 
'! dan aynca umuma bir koafe- ı 
f ranı Yerilecektir. Bunlardan l 
i mada bu hafta bankalar çalat· i 
i malarını artırarak f•zla kuın· i 
J bara satacaklar ve camilerde ! 
::. cuma hutbelerinde tasarrufun ~ 
~ faydası anlatılacakbr. ! 
~ Ayni zamanda bugünlerde ~ 
€ gazetelerde tasarrufun fayda11 % 
~ için makale yazılacaktır. i 
,füııınııı • 11rııııı111ıılflllll11111ıııııııı1111ıııııı111 • 11111111 1111111111111~ 

Sandalcının kabahati 
lstanbul Ağır ceza mahkeme

sinde dün bir sandalcının muha
kemesine başlanmı§hr . 

Yelkeni ıdare edemeyerek 
Marmarada sandahnın devrilme
sine, içinde i:ulunan iki kitinin 
boğu!masına sebep o:maktan 
maznun sandalcı, kendisinin ace-

dar arasında az fark vardır. 
§ Yumurta gönderdik -

Dün lıtanbuldaa, Napoli, Tiryeı· 
teye ve Marsilyaya pek çok yu· 
murta ihraç edilmittir. 

§ Bal, fındık - lngilterenin 
tanınmıt mtıeaıeaelerinden biriıi 
memleketimizden, bal, fındık ve 
llbna konıervesi almak iıtediti· 
ni bildirmit ve bu itle uğratan· 
)arın adreslerini iıtemittir. 

Etibba Odası 
içtimaı 

Etibba Odası idare heyeti dün 
baftalık · ,tim•uu Y~PIDlthr. Dün· 
ka toplanmada gelecek ayın on 
bqinde yapılacak olan ıeaelik 
konrre ba11rlıldan etrafında l'I· 
rUtUlmDttllr. 

Ayr1ca doktor tabelllarıaın 
kUçUltülmesi, fazla reldlm yapl· 
maması baklıında çıklDlf olan 
kanunla verilen mDbletia bitmit 
olmHına ı ajmen halA Beyoi· 
lunda, Galata ye Emin6nllade 
bazı doktorlann bir bu"1k met
ro boyaada illa tabe1llırını de
jiıtirqaemeleri meseleai de rö. 
rOf&lmD1t bu 8'ibi doktorlara 
ıoa defa olmak Dzere birer defa 
daha ihtarname g6nderilmeıi 
kararlaımııtır. 

~ene bazı doktorlann ibti181 
ve11lralar1na ıahip bulunmadık
ları halde kendilerini müteha1111 
deye tanıthrdıldarı ve raldim 
yaptıkları görlllmllıtür. fbtiuı 
kanunu mucibince bu gibi ihti
sas ralcllmlırı da menedile
cektir. 

Muhtelit Hakem 
Mahkemeleri 

Matbuat sözlerinin toplanma-
11na ait usul fU suretle tesbit edil· 
mittir: Muharrirlikte, musahhih· 
likte, mürettiplikte, hurufatçılık· 
ta, makinistlikte, müvezzilikte, 
matbaacılıkta, kitapçılıkla, kliıee 

cilikte, litoğrafyacıhkta ve linotipi 
işlerinde kullanılan sözler bu fU" 

belere mensup isimleri tayin edi• 
len zatlar tarafından on gün için• 
de ayn ayrı yazılıp cemiyet ki· 
tipliğine tevdi olunacaktır. Bun
dan ıonra matbuat sözlerini der
leme heyeti tekrar umumi bir iç• 
tima yapacak ve bu sözleri tetkil? 
ve tanzim edecektir. ; 

Sözlerin derlenmesinde de t11 
usul takip edilecektir: Mealekteı 
bugün kullanılmakta veya evvel• 
ce kullanılmıt olan sözler topla• 
nacak, bunların yanlarına mana.: 
lan ve kullanılı§ yerleri yazıla~· 
içlerinde yabancı kelimeler vara& 
bunlann karıılarına öz Türkçe 
mukabilleri bulunarak teklif ha• 

0 

linde kaydedilecektir. 
Matbuat ıözlerini derleme he

yeti bütün ıözleri toplayıp Türk· 
çelerile birlikte tesbit ettikten son· 
ra vücuda gelen Matbuat Lugati· 
ni cemiyetin idare heyetine tevdi 
edecektir. 

ltalya mal anyor! 
Gelen malumata göre ıon haf

ta içinde Yugoılavya ile ltalya 
arasındaki ticari mUnasebette 
bir gerginlik baılamıtbr. 

Bunun sebebi; Yugoslavya 
htık um etinin son hafta içinde 
ltalyan mallarının bedeline karfl 
verdiği karard1r. 

Yukoslavya bük6meti ltaJyaya 
bilhassa canlı hayvan pek çok 
satar. Buna mukabil ltalyadan 
pek az mal ithal eder. Buna 
rağmen geçen hafta ltalyab mal• 
lar1nın bedeli için döviz verilme
mesine ve bu paraların bir ban· 
kada muhafaza edilmesine karar 
veril mittir. 

Bu karar ltalya tacirlerini pek 
çok zarara ıokmuı Ye tacirlerin 
yaptıj1 tqebbüıler fizerine ltal
ya bük(imeti Sırbistandan ahna• 
cek malların a11cak yüzde onuna 
döYiz verilmesine, geri kalan 
paranın bir ltalyan bankastna 
konarak saklattmlmasına karar 
ver mittir. 

~ ~ruf yekiinu 38 mil-
~.i;. 1932 nihayetinde 
ht. 1 laaarruf yekiinu 50 

,._., olacalc ! 50 milyon Ji. 
~a Yerleıtirdii~miz za· 

"I._. d 111 l~tilcliJ harbinde 
.ı.a: ılerlemiı olacağız. 

Sadri Etem 

Toplantıda, beden terbiyesi 
umumi müfettiti Sclin1 Sırrı B. 
izcilerimize, Türk izcilerinde ara
nılan hizmetleri izah etmİf, An
karadaki geçit resminde intizam 
ve milkemmeliyet gifıtermelerini 
s&ylemiıtir. 

Belediyen'n i•timlAklan 

Belediye iatim!Ak komiayonu 
dün top!anmlf, istimllb itlerine 
itiraz edenlerin itlerine bakıl· 
mııhr. 

milik, tedbirsizlik falan etmedi
ğini, bir sağnak tuirile sandalın 
alabora olduğunu ~IHi siirüyordO. 

Muhakeme ş11hıtlerin çağıril
masına kalmıştır. 

Bir maktul •porcuya ait 
muhakeme 

Beykozlu sporcu Sait Beyin 
bir gece Be} oklunda öldUrülme· 
sine ait muhakemeye, Istanbul 
ağır ceza mahkemesinde temyiz
den nakzen devam olunmakta· 
dır. Maznun Cemal ve Neşet 

·efendilerin dün müdafaaları ya· 

T6rk ·Yunan muhtelit hakem 
mabkemeıinin yaz tatili l'elecek 
ayın on betine dojru bitecektir. 
Birbuçuk aydaaberi rahatıız bu· 
luoan Türk· Belçika Ye Ttirk • 
F raaaız mahkemeleri reisi Möıya 
Aıer'ia haıtahjı deYam etmek· 
tedir. Bu yOzdea mahkemelerde 
davalara bakılamamaktadır. 

Maamafi her iki mahkemede 
faaliyet dur mu' deiildir. 

Tramvaylarda da kazalar 
çoplıyorl 

Bu karar üzerine Yugoslavya 
hUkUmeti ltalya hübumeti nez
~inde teıebbüslerde bu'unmut 
ıse de bu teşebbüs!erin hiç biri 
fay~ah. netice vermemiştir. Italya 
tıcırlerı de ~ırbiılandan almak .. 
ta oldukları odun, kcrute, canlı 
hayvanatı Macaristan, Romanya 
ve Avusturyadan alma&a baıla
mıtlardır. 

Don arsaları alınan 30 kiıiye 
Paraları verilmi,tir. 

pılacakh. Vekilleri mahkemede 
hazır bulunamadığından, muha
keme kalmııtır. 

Harbiye mektebi kapucuların· 
dan Mustafa fındddıda tramvay 
arabasından dilfmOı, sat aya· 
ğındaa afır ıurette yaralaamıı· 
tar. 

lstanbul ticaret odası odun 
kereıte ve canlı hayvan ibrıa; 
eden tacirlere bu ma!umatı gan
dermit ve fırsattan istifade t.diJ. 
meıini tavsiye etmiıtir. 



Sayıfa 4 

Profesör Kemal Cenap Beyin 
Tıbbiyede talebesile hasbühali 

Osmanlıca hastalığile mücadele : Her 
Türk f acıalar doğuran bu lıastalıkla 

mücadele etmeli 
Tıp FakUltesi mUderrlslerinden Profesör Kemal Cenap 

Beyin Dil fşlerlle uzun mUddettenberi me,gul olduğunu 
allkadar karilerlmiz pek iri bilirler. Geçenlerde bu mevzu 
Uzerlnde fikirlerini oku~ucularamıza blldlrdllimlz Kemal 
\;enap Bey, evelkl gUn Fakültede talebealle ayni mevzu 
Uzerinde bir hasbUhal yapma, ve hullsatan '6yle slSylamlştlr: 

Türk dilinin istiklalini güden ortaaına girdik. Elimize aldığımız 
ıon dil inkılabı hareketleri ka.r§ı· alfabe ile dünyadaki ilim tabirle
aında münevverler §Üphesiz ki la- rini aratlırırken biz münevverler 
kayit kalamaz. Türk dilinin eaki otomat olduiumuzdan yapılmıya· 
ve kapalı hazinelerinde henüz pa• cak şeyleri yaptık. 
rıltısını kaybetmiyen elmaalanDl Ne yaptık? Bunu bir iki misal· 
meydana çıkarmak bizi ne büyük le anlatmak iıterim. Her gün göz· 
bir heyecana sürükler ve bu ne !erimizi yakan, sinirlerimizi a· 
doyulmaz bir hazdır. yaklandıran bazı kelimeleri kay-

Büyük reisimiz saltanatı ve bi- dediyorum: 
lif eti nasıl sınır dıtına attıyıa, Banliö - l' agon li 
§imdi de yaban kelimeleri atmak Bunlar bir büyük facia değil 
~e Oımanlıca hastalığile çarpıt· midir? 
mak için mücadele bayrağını aç- Dil kurultayına gelen ltöylü c-
tı. fendileri veya bir nineyi alıp Be-

B1ı1ıün her Türk münevveri fa- yoğluna çıkaralım ve üzerinde 
cialar doğuran bu hastalıkla mü- "Enstitü de Bote,, yazılı bir mü-
~dele mecburiyetindedir. esaeaenin önüne getirelim: 

Sultanın biri bizde yetiıen tek - Okuyun bakalım, burası ne-
tük münevverleri alet olarak kul- resi? diye soralım. 
]anarak Avrupalıları aldatmak iı- Arap harflerinin cahili fakat 
temiıti ve "Gülhane hattı hüma· Gazi Türkiyesinin alimi bu ö:.t 
tunu,, diye bir yenilik programı Türk, levhayı okuduğu halde bir 
yapmııtı. Guya Osmanlı sultam ıey anlamıyacak ve han mıdır, 
arbk tarklılığı bırakmı§, sarığı hamam mıdır diye ~üpheye düşe-
çıkarmıt ve Garplı olmuttu. cektir. 

Nizamiye mahkemeleri tesis ve Bu yalDI% cemiyet hayatımızda 
[(ıer'iye mahkemelerini) ipka ey· değil, ilim hayatımızda da l>üyük 
lemiftİ. O şer'iye mahkemeleri ki facialar yaram:nthr. iki sene ev· 
karısını: vel (Türk lqati) diye bir lugat 

- Boıamadım.. diyen inat e- çıktı. Bu kitapta bir kelimeye te-
~en kocaya: sadüf ediyoruz. 

- Oilum §U desti boı des•l ıc._.;.,,. :o:::: Te\U.\1 -'-- .BU, 
ıni bir bak! Fransızca Le courtier kelimesin· 

Deyip, boı, cevabını alınca: den maktulen( !) alınmııtır. 
- Haydi ho§ dedin. Karın boı Keza bir lugat kitabında (kon-

Clüıtü ! diye hükümler verirdi ve tajiyö = Bulaşık, sari) diye bir 
adına da (hilei şer'iye) diyerek kelime var. Buna nazaran ~yle 
'.Allahı ve vicdanlarını aldatmağa bir konutmada: 
kalkıtırlardı. - Anacığım senin hastalığın 

lıte dilimize Fransızcanın hü- fena kontajiyö mü demek lazım 
cumu butarihten başlar. Garba gelecek? 
Clöndük diye frenkçe kelimeler Hastanın 11111 var, demiyoruz. 
tümen tümen lisanıımıza doluyor Hutanın fiyevriai var, diyoruz. 
ve sözüm ona bu yenilik ve terak- lıte münevverlerimizin yaptığı 
ki oluyordu. yapılmıyacak facialar bunlardır. 

Ve nihayet bir zaman geldi ki Bunun adına ben (Tanzimat has
bu frenk mukallitliği fUUr altı talığı) diyorum. Bu hastalık Türk 
mantığımızda iyice yerletti ve ha· münevverleri için mücadeleye de
reketlerimize hakim olmağa baş- ğer bir ıeydir. Türk diline yapı
Jadı. Bizi (Antomat) yaptı. Me- lan ıay111ızlık deyam etmemeli -
aela: dir. 

Oımanlıcada ( darülmesai) di
ye Arapçadan yapılmıt bir kelime 
vardır. Bunu Türkçe olarak söy
lemek lbnn gelse pekala "çalıı
ma yeri,, diyebiliriz. Fakat bu za• 
man derhal ıuur altı mantığımız 
harekete geliyor ve: 

- Nerde efendim o canım 
Clarülmesainin ahengi diye heze
J.anlıyoruz. 

lıte bizim büyük dahimiz bu 
"Antomatisme,, yi çok iyi bilen ve 
anlıyan bir adamdır. Şapkada ol· 
Öuğu gibi..... Eğer fapkayı koya· 
lım mı, koynııyalım mı, diye so
rulsaydı belki çoğumuz bu sualin 
yeri olmadığını, fesin mükemmel 
olduğunu, renginin güzelliiini 
söylerdik. Fakat bugün vaziyeti 
iyice anlamış bir haldeyiz. 

.y. .y. 

Latin alfabesini kabul ettikten 
sonra çok mühim içtimai bir de
ğiı iklik oldu. Büyük Gazi bize al
fabeyi verince Şark medeniyeti 
tienea, e1rar •• afyon kokan Şar
ka urtunw çevirdik ve Garbm 

Ticaret oda•ı encümeni 
Kontenjan vaziyeti için tetki

kata bqhyan Ticaret odası en· 
cümeni pazartesi günü vazifesini 
bitirecektir. 

Ene.limen, gtlmrlk kanununda 
bulunan büt6n maddeler üzerin
de ayn ayn tetkikat yapmış ve 
hepsi için fikirlerini tesbit et
mittir· 

Encümen aynı zamanda kon· 
tenjan esası için bazı temenni
ler de bazırlamıfhr. Bu temen· 
niler ye tetkik raporları hazır
landıktan sonra oda idare he
yeti tarafından da müzakere 
edilecek ye lkhsat vekilelioe 
gönderilecektir. 

üskiidarda yangın 

Osküdarda perıembe ·tekke· 
sinin bir odasında oturan kör 
Kiıımın karııı Nariye içdiğı ci
ğarayı yere atmıı bir minder 
tulutmuıtur itfaiye derhal yetiı· 
tiği için yangının bOyümeaine 
meydan 'ferilmemiıtir. 

VAKiT 

Acem şairi 
Firdevsi 

r Bugün şehrimizin bütün sinema meraklıları 

MELEK VE ELHAı\\ 

Bininci yıl dönümü 
Iran, fevkalade merasim 
yapmağa hazırlanıyor 

Tahrandan bildirildiğine göre, 
~ütün Iranda meşhur şair Fir
devsinin ö!ümünün birinci yıl 

dönümünde tantanalı merasim 
yapılacaktır. Iranın her tarafında 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Hükumet, Firdevsioin gömül
düğü yerde muhteşem bir türbe 
inşa ettirmektedir. Türbenin, in
şası, bitmek üzeredir. Harasan-

dan getirilen kıymetli bir cins 
taştan yapılan türbenin duvarla
rına gayet giizel yazı ile büyük 

şairin " şahname .,s"nden en gü
zel bPvitler nakşo!unmuştur. 

Firdevsinin ölümünUn birinci 
yıl dönümünde Iranın her tara
fında toplantılar yapılacak, şai

rın hayatından bahsedilecek, 

" şehname ,,sinden parçalar o· 
kunacaktır. 

Hüi umet tarafından yaptırilan 
türbenin açılma merasimi de 
hükumet erkanının ve Iran mü· 
nevverlerinin işlirakile icra olu· 

nacak, bu sırada hararetli nu
tuklar söylenecektir. 

Yeni neşriyat : 

Balkan harbinde 
1,ürk fllosu 

Bahriye erka
nı harbiyesi 
harp tarihi eo
cümenı '1.:uı7. 

mütehassısı Ali 
Haydar Emir 
Beyin bu eseri 
Deniz harp a· 
kademisi neşri
yatı sırasmrla 
bastı rıl mış tır. 

480 sayıfalık bir 
büyük cilt teş
kil eden bu 
kitap metin ha· 
ricinde 18 harita 
sim veriyor. 

Ali Haydar 
Emlr Bey 

ile 14 de re-

Büyük erkanı harbiye reisi 
Paşa Hazretlerinin bir mektubu 
eserin kıymetini yüksek salahi
yetle gösteriyor. 

Müşir paşa müellife : 
"Deniz harp akademisinde 

timdiye kadar Balkan harbine 
dair verdiğiniz dP.rslere ait not
lar tetkik edilmiş, bu vadideki 
mesamız mucibi memnuniyet 
görülmüştür.,, diyorlar. 

Takdire mazhar olan notlar 
bu kitapta daha büyük bir ih
timam ile ikmal olunmuştur. 

Ali Haydar Emir Beyi tebrik 
ederken eseri bütün okuyucula
rımıza tavsiye ediyoruz. 

Mimar 

Bu güzel, nefis mecmuanın 
9 uncu sayısı çıkmı,tar. Bu sayı-

da ayrıca lstanbul planı tetkik 
ediliyor. Mündericatı: 

Mimar Os~an Celal Bey, san
at ve madde - Mimar Sedat 
Hakkı, Sayfiye projesi - Orya
nist mimar Burhan Arif, modern 
bir şehrin uzviyeti - Beton ile 

alçı bloklardan mürekkep hafif 
döıemeler - Dekoratör Ve-
dat, Yeni film dekorları - Uk 
heykel sergis·, ve saire.. 

Sinemalarında büyük bir muvaffakiyetle gösterileO 

SENiNLE BiR SA 
Şaheserini görmeğe lrnşecaklardır. 

Mnurice 
C~eualier 

Pierr 
Stschbacb 

Jenn 

Mac-~ı 
Li11 • 

(~ Daı11•. 
Fılme ilave: Paramount gazetesi - Rus futbolcularının şer 
~elişi. Seanslar bugün Elhamra'da J 0.45 Melekte 11 de 

Dünakşdm: GLORYA 
Gala müs:tmerE's'nde : Bütün Salon halkı 

HUGUETTE DUFLOS ve CHARLES BO ' 
Fransız tilmlerinın en müessir ve en tevkalidesi ol .. 

M A R Y D U G A N' ın Da" 
~------· filminde candan alkışlanmıştır. 

' Bugün herkes ' J Istanbul Beledi 
ARTiS TiK ' DarUlbedayl Şehir Ti 

sinemasına gitmelidir. 
Buton seyircilerin kahkahadan kıvran· 
dıkl:ın bir sinemar:ı girmek çok se
vimlidir. Siz de bütün sıkıntılarınızı 
gider-nek ve kahkahalarla gülmek 

isterseniz. 

Mary Glory'yi 

Mösyö 
Madam 
ve Bibi 

filminde mutlaka görünüz. 
l{u film; i\lary Glory'nin şimdiye ita· 
dar gördüğünüz filmlerinin en mükem· 

1• •••• - ., ... nlt111( \11l l rll • U\CI •ı-

dır. lldveıen her nkş:ım • 

Maestro POLiANSKi 
nin tabu idaıesinde 12 kişiden mürek
kep bir orkestra bu filmin parçalarilc 
adapte edılen ncfıs havalan çalac:ı.kur. 

Mile. LiLt 
tarafından 

\. lspanyol Dansları 

Fransız.ca sözlü 

ZAFER 
filmi,müessir, dramatik ve mü
biç hadiselerle dolu bir filmdir 

MümE'ssilesi : Sehhar 

Brigitte Helm 

21 

ANDRE LUGUET ve 
JEAN GABiN 

TAKViM 
Cuma Cumartesi 

T.evvel 22 T.evvel 

, 
20 Cema.ahlr 21 Cema.ahlr 

Glln doğu§U 6.lC) 6.,21) 

GUn lıatı§ı t:',<.!t 17,19 

Sabab namazı 6,01 6,02 

Oğle namazı 11,59 ll,!"-8 

lklndl namazı 14,S~ 14.57 

Akşam namazı 17.2 ( 17,19 

Yatsı namazı 18,53 18,52 

tmsak 4,39 4,40 

Yılm geçen \ 28~ 283 
gUnlert I 

Yılm kalan ~ 83 8' 
gUnlert 1 

HA v A - Dlln .ıııcaklık azaml 2 t, asgari 
16 ·derece olarak teabit edllmişUr. Yarm 
hıı.va hafif bulutlu olacaktır. 

RADYO 
BugUn 

1STANBUL - 18 den 19,SO a kadar Be
dia Rıza ve Belkls Hanımlar - J0,30 dan 
21 e kadar Orkestra - 21 den 22 ye kadıı.r 
lnct, EUza, Cennet Hanımlar. 

Yeni Fransızca muaıı:mJeri 

Dün darülfünunda orta mek
teplerde Fransızca muallimi ol
mak istiyenlerin imtihanı yapıl
mıştır. 

Temsilleri : 

21 - 10 - 932 
CUMA 

gllnu Matine 
saat 15,30da 

Ve Suvare 
saat 21,30 da 

Mucize 
Komedi 3 per· 
de 2 tablo 

Yazan: H. de Flers 
ve F. Croisset 
Tercüme E : l. 

G:ılip Bey 
Umuma 

'" 1 .v. -

20 t. Frıı.nşız 172 

ı Sterlin 723-

1 Dolıı.r 213,-

20 Liret 218-

20 t. Belçika 117-

20 Dra.bml 27,-
20 lsvlçre 823-

20 Leva 28. -

ı Ş!lln Af• 

ı Pezeta 
l Mark 

1 zoıou 
1 PengO 

20 Ley 

20 Dinar 
ı Çervon., 
1 Altın 

1 Florin 8S- 1 Mccldl)f 

20 Kuron Çek ı 2 ,_ ı BanJmoı 

Çek fiatıan (kap. ••· 

Paris 
Londra 
-.;e• "l'.'ork 
Mllll.no 
Br''k.scl 
Atlna 
Cenevre 
Sofy 

terdam 

• l'lankası 

Anndohı 

Reji 

1205 p,. ğ 
714.- Vlya:ı:ı 

o 4736 ıdrlt 

9.26 Berlln 
3.4061 1 Varşon 

cı•-. Hcyrtye Şar!< Oey. 
Tramvay 50,- Itaıya 
U. Sigorta 12.2 Şark m. ~ 
- monU 2350 Telefon 

ıstıkrezlar~ 
lbt. dahllt 98.25 Elektrik 
Şark O.yollan :;,65 rramva.,Y 
D.Muvahhide 56 75 Tünel 
GUmrUklcr 5,10 Rıhtım 

Saydl mahl 
Bağdat 

Askeriye 

4,20 \nadolu J 

~.5o 1 Anadolu ıl 
- A. MUınel!lil' 

Dilenciler~e gene aıil~ 
edilecek 

Dahiliye Vekôletinded y 
diyeye dilenciler kakkıO :,,i 
bir tamim gelmiştir. Bu d' 
dilencilikle ve dilencile~le •"' 
dele işlerine esaslı bıt 11 
çahşilması, dilenci çocu~l•: 
lilerinin tesbit edilme•• d~ Ol 
lardan çocuklarını dile~tır, 
ceklerine dair taahbU 
alınması bildirilmiıtir. rı;; 
name verdikleri halde çar 
rını dilendirenler ceza g 
lerdır. 



Geııç "Ga;n-;---ı 
ltlıı --···-·- ! 

cL.J ele kötü propagan
ara karp gencin 

lozı ~•zife•i 
kııttı ~arda Dil inklllbı etratmda 

laıı :Pat8.Jl.dalardarı mUteeuir o
ıenç bize fU yazıyı gönder-

~ Gencın gösterdiği tnkılAp he-

IQ ınemnunıyeUe k&r§ılanz. 

~~enberi hiç bir memle -
~~n kaydetmediği bü • 
~ liplar yapan mille -
~e.ne inkılabına yeni bir 
) ılive etti. "Dilimizin 

~~~ ~er ıeyle alakasını kes -
· · ~lıkle, mazi ile hiçbir glina 

eb lnı~ıf ~izl~r için dilin 
ı.-... ~·-. eıtımıyetlı hır meıele idi. 

~ h~~rile. açılan dil kurul
leti ~utun dıl mütehasıııları 

ta 

Ilı söylediler; ve onlar da 
ettiler ki, Türk dili değiı-

1f 1'lulıtaçtır. 
~·dilden bir kelime iliveıile 

it bir liıan olan dilimizin 
eıi, etraf mda yapılan mü -

" h.ı an bir tarafa bırakarak 
hir meseleden bahıedece-

~~~le~ette halkın, vatanda -
• •feıı, devletin kanunlan -
. ~d~lerine bq eğmektir. Ni -
~ dı) inkılabı kartııında ev

teııçlik ve sonra diğer kıaım 
~ teaiiın ettiler. 
~t tunu hiıaediyoruz ki, a

hir propaganda kundağı 
) Uftur. Umumiyetle genç -

~,_...,~dan bir propaganda t~ıi
. termekle beraber göster -
~İdadını da haiz bulunuyo -
~ eınleketin her yaptığı in -
· kartımıza bir heyula gibi 
't d' ~baleti kökten attık. Bu 

ıl-.ıize ıaldıran propagan-
b da kökünden atacağız, ve 
i •ırııza uzanan dilleri keıip 

\ ıı, parçalıyacağız. 

\.,,. her feyden evvel genrliğin ;1._.d. ~ 
~ ır ~e bilhaaaa bu m~ıele-

l)· t bır ıey ıarfedeceğız: 
~kkat! .. 

lll:&:mma:::.-:::'::.~:ı~:::::::: l' Şen yazılar 
l ı. '-e ile muallim ara•ında 
oır~ •-"''-•il· I ~.. un - Söyle bana baban 
~ l-ı •lınc:a ne yapar? 

,.,. ıl tGt ebe - Doğru tefeciye gö
tfendim. 

&iıe . Tramvayda 
tle tçı kOçilk bir çocuğu işa
~ .. ....., l<aç yaşında hanım bu?. 

""et' llç 1 - A .•. Evlidım da-
Q 1•tında. 

0tbo .. 
da faı çocuk - Ama .• An-

• qll t 
di. rende beı yaş1nda de-

llcı ....._ Çocuk ar a•ında 
.\h 

~!belli ıııet.. Be.. Ben şek~r 
kı_k·\ kolayını buldum. Kun-
)ı11c,1 .,•rdeıim bağumıya baş
lb ik· .en de ağhyorum. An· 
Ilı 'lll•ıi d . 

l ıe•- e ıuııun dıye bo-
ıırer v . , 

8 
erıyor. 

'"- 1c:~• birıey mi be ben 
'"- b •Yını buldum. Annem 
~ Urnuııı le 
et •eti • u arııtırmazaam 
hlcerıi~ın diye Yadetti. Ben 

~ 11111, kaldıkça parmağımı 
"Gt &6r:&t6rOyorum. Annem 

eı teker veriyor. 

VAKiT 

İ K 
Genç Baş başa • 

Amatör Fenisçi Ferruh Beye göre, Tenis insana en 
kederli zamanında arkadaşlık edebilir bir oyundur 
- Bitte langaaml 
- Bitte! 
- Rica ederim bir az yavaıl 
Dolap biltOn ıilr'atile dann

yor. Aksi makinist sağdan sol
dan yapılan ricalara filin ehem
miyet vermiyerek miltemadiyen 
hızhlaştınyor. 

Tepebaşmda Luna parkta uçan 
dolaptayız. Ben, Ferruh Bey ve 
iki arkadaş. Yanımızdaki arka
daşlardan biri F errub Beyle bir
birlerine sarılmıı başdiSndDrilcü 
bir ıllr'atle dönen dolabm san
dalyelerinden birinde miltemadi
yen yavaılatmaaı için makiniste 
rica ediyorlar. 

- Rica ederim Melih ben 
Almanca bilmiyorum. Sen şu 
makinistle anlaşırsm. Şuna söyle 
biraz yavaşlatsm. 

- Peki ama bir şartla benim· 
le mülakat yaparmısınız. 

- Yaparım yapar1m yalnız 
sen 'tunu c:!urdutmasım söyle. 
Dolap durmuştu. indik. Solda . 
duran sıralardan birine oturduk 
ve sualleri sorma~a baıladım: 

1 - Spora ne zaman baıla
d1Dız. 

- Spora pek küçük iken baş
ladım. ilk yapmış olduğum spor-

lar ıunlardır : Futbol, vo~eybol ı 
ve llç ıenedcnberi de teı111 ve 

' 

Tenisçi Ferruh HakkıB. 

yeni yeni de yüzme, fakat tenisi 
hepıine tercih ederim. Şunu siSy
lemek isterim ki tenis biltiln 
sporlarm en temizi ve en kiba
ndır. Tenis öyle bir oyundur ki 
insanın en kederli bir ıamamnda 
arkadaşhle yapabilir. Ben tenis
ten çok fayda gördüm ve bütün 
sporculara tenis tavsiye ederim. 

2 - Yerli ve ecnebi tenisçi· 
lerden kimleri beğeniyorsunuz. 

- Şimdiye kadar ecnebiler· 
<!en kimsenin oyununu görme
dim. Fak at mecmualarda okudu· 
ğuma ve işitti{fime nazaran Vi
nes ve Cocbet çok iyi uyuncu-

lard11. Bize gelince Sedat ve 
Suat Avrupa ekiplerine karşı 
yOzümilzü ağırtabilirler. 

3 - Türkiyede ıon seneler 
zarfında spor cereyanını nasıl 
buluyorsunuz. 

- Son seneler zarfında Tür
kiyemizde spora çok ehemmiyet 
verilmektedir. Fakat şunu siSyle
mek isterim ki her şeyde oldu
ğu gibi sporda da inhisarcılık 
olmamalıdır ve buna eminim ki 
Türkiyede bu inhisarcılık ve sa
hasızlık olmasa her şeyde birin
ci olurduk ve daha çok çalış
mamız lazım. 

4 - En heyecan duyduğunuz 
maç. 

-Geçenlerde Y. M. C. A. 
tenis turnovasında çok sevdiğim 
ve sporcuların en temizi diyebi
leceğim Derviş ile yapmıt oldu
ğumuz final maçını, ikincisinden 
sonra geçirmit olduğum heyeca
m biç unutamıyacağım. 

5 - Gayeniz? 
- Birinci sanıf tenisçiler ara· 

sında yer almak ve milli forma· 
yı sırhma geçirip milletimi tem
sil etmektir ve tenisi bunun için 
oynuyorum ve muvaffak olmağa 
çahşacağım. 

Melih Nazmi 
............................ , ............ , .................... ~,.ili,, ... ~··························································· 

CUmlıu.riy.et Geo~ler 
mahfeli 

Geçen Cuma günii bByiik 
mera•imle açıldı 

14 Teırinievvel Cuma gOnll 

Cumhuriyet Gençler mahfeli vali 
Muhittin Halk fırka11 villyet re
isi Cevdet Kerim, Beyoğlu kay
makamı Sedat, Halk fırkası er
kanı ve muteber zevahn buzu
rile açalmııtır. 

Mabfel musiki ıubesi perde 
aralannda güzel parçalarla çok 
güzel olan salonun gllzelliğine 

bir kat daha gOzellik vermekte 
idi. Mahfelin temsil şubesi tara
fından oynanmış olan Milçteba 

• SaJibattin beyin °Silih ve Gü 
nah,, nammdaki bir perdelik pi· 
yesi oynanmıştır. Dekor ve ziya 
tertibah gayet güzel intihap e
dilmişti. Oymyanlara gelince: 

Nurettin rolünde Mücteba B. 
arada komediye kaçıyordu. Sü
heyli rolünde Güzin H. temsilin 
birçok yerinde gülmesine rağmen 
son intihar meclisini büyOk bir 
maharetle oynadı. K imuran ro
lünde Yusuf B. sahneye hiç de 
bakım değildi. Bununla beraber 
fena oynanmadı. Eundan sonra 
gençler Ali Zühtü Beyin "Sevda 
Macunu,, namındaki komedisini 
oynamıılard1r. Eserin sahibi Ali 

Zühtn B. doktor ro!Oode çok 
muvaffak olmuıtur. Diyebilirim 
ki eğer Ali Beyin yerinde başka 
bir genç olsaydı herhalde onun 

kadar muvaffak olamazdı. Or· 

Cümlıuriyet Bayramı 
29 teşrinievvel COmhurlyet bayramına iş
tirak f\'ID lzcller hararetle _,çahşıyorlar 

29-Te,rlnlevveı CUm hurlyet bayramına haz1rlanan Kadıkar 
llaeaı lzcllerlnden bir grup 

Her sene Ankarada yapılmakta olan Cümburiyet bayramı me
rasimine ittirak etmek üzere lstanbul izcileri haZ1rlanmaktadır. 

Bu sene Maarif vekiletinin tamimi üzerine bUtOn izciler basit 
ve bir örnek kıyafetle iştirak edeceklerdir. 

Bunun için efradı golf ve kilot pantalon olan izci tetkilAtları 
hummah bir faaliyetle çalışmaktad1rlar. Bu sene her mektep daha 
çok izci ile iştirak edecektir. 

han rolünde Baha B. iyi oynadı. 
Doktorun karısı rolünde Güner 
H. çok muvaffak oldu. Bir müş
teri rolilnde Nurullah B. makyaj 
ve tip itibarile tam kendine ya
kıştırmıştı. Likin rolünde biç 
amma hiç rr uvaffak olamadı. 
Biz Nurullah Beyi şimdiye kadar 
oynadığı fıeman bütün müsame
relerde seyrettik ve her oyunun· 
da yeni bir tip yaratan ve rolO
de ümit fEvkinde muvaffak ol
duğu halde bu rolünü berbat 

bir derecede oynamıştır. Binaen
aleyh kabahati ben biraz rejis6r
de kendisine rolO veren rejisCSr
de buluyorum. ihtimal rejis6r 
bana daulacak fakat lstanbulda 
mevcut amatör artiratlerin he
man en ukisi olan Nurullah 
Beyi ihmal etmesi ve böyle yapa
mıyacağı bir rol vermesi biç 
doğru değildir. 

Umumiyetle mOsamere çok 
güzel olmuıtur. 

M. N. 
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Tatil giinlerinde talebe 

pa•oJ al'\ vapurlarda 
muteber değil midir? 

Haliç ıemtinde oturan me1' • 
tepli gençlerden bir grup bize 
müracaat etti, bu gençler Haliç 
vapur tirketinin mf'ktep talebeıi • 
ne verdiği pasoların tatH zaman· 
larındcl muteber olamıyacağı hak. 
kındaki kaydına. itire.z etmekte • 
dirler. Bu gençle( diyorlar ki: 

"- Senelerce Haliçte ıeyrüıe• 
fer eden biz talebeler, bu ıene 

yeni pasoları aldığım1z zaman pa 
ıoda yazılı maddeleri okuduk, en 
ıon maddede fÖyle deniyor: 

(Paıo mekteplerin tatil günle-
rinde muteber değildir.) i. 

Bu madde bizim aleyhimize, 
Haliç ıirketinin lehinedir. Seyri • 
ıef ain ve Şirketihayriye idareleri 
pasoların hiçbir zaman tatilde 
muteber olmadığını ortaya ıür -
mediler. Diğer bir noktai nazara 
göre, Seyriıef ain ve Şirketihayri · 
ye vapurlarının ıeyrüıefer ettili • 
leri muhitler lıtanbulun hemen 
hemen kısmen zenginlerini tetkil 
ettiği halde, tatil zamanında tale• 
be gene tenzilattan istifade etti • 
Halbuki Haliç mıntakaaı lıtanbu· 
lun fakir ve orta halli ahalisinin 
bulunduğu bir ıemttir. Mektebe 
devam etmek mecburiyeti olan ta 
lebeler de ayni hastalıktan muz • 
tariptirler. 

Tatil günlerimiz Halicin han
gi muhitinde geçireceğiz.J Bir ll' 
hava almak için, bir kütüphane • 
ye uframak için, biraz nefes al • 
mak için tehre inmiye mecburuz. 
Binaenaleyh, her ıene olduğu 
gibi, bu ıene de pasolarm tatil 
günlerinde muteber olmasını rica 
ederiz. 

GDzel sözler 
Dilnyada yapılması mOm

kün olmayan hiç bir ıey yoktur. 
Yalnız o iti yapmağa uğraıanlar
da azim ve sebat olmaladır. O
nun için hayatta muvaffak ola
mayan gençlere sabır değil azim 
tavsiye ediniz. 

* Dikkat edeneniz ukall 
insanlar hiç bir ıey bilmeyenler
dir. Fakat hiç bir sey bilmeyen
lere de ukall denmediğine göre 
manasız ve yerinde olmayan saz 
aayleyea, her ıeye karııana ukalA 
denir. O halde bence mllnekkıt 
de bir ukalid1r. Yalnız bir farkı 
vard1r. o sazn yerinde kullan1r. 

1ı Hayatta az ıiSylemeli deye 
bir kayıt vard11. Bu kayıt zama
nına giSre değifir, öyle zamanlar 
olur ki fazla söz size bir men
faat temin eder. Misal mi: avu· 
kat o!unuz ve daima az siSyleyi
niz, görürsünüz ki haftasına bir 
müıteriniz kalmaz. 

$ertan Feneri 

l•tiklll Lisesinde akademi 
intihabı 

lstiklil Lisesinde talebe tara
fından teşltil edilen akademi 
1932-1933 faaliyetine yakmda 
başhyacaktır. Pek yakında yeni 
idare heyeti Ye grup riyueUeri 
intihabı yapılacaktır. 



Sayıfa 8 VAKiT 

Beyaz Kadın ticareti Hiç yoktan •• 
Karı yaygaracı olur da bir mesele 

çıkarırsa böyle yapılır ! 
Yazan:? Tefrika : 31 

Jaklaroz dedi ki: ı Hem de senin için yanıp yakılı -
- Hem de öyle çalışır ki, de - yor. Seni ıeviyor. Sözümü dinle, 

me gitsin .. Yalnız domuz tabiat- ona kaç!,, diye nasihat verir. O 
Iı bir kadındır. İnsana bir defa i- vakit kadın işin farkına varma • 
çerledi mi, iş fenalaşır. Eşek gibi dan adamın elinden satıldığı a -
inat eder. damın eline geçer. Üste bir de 

Polo ıattığı kadına yerine gö- "intikam aldım,, diye ıevinir. 
re: "Piliç,, yerine göre de "Do • - Jaklaroz sigarasının du • 
muz,, "Eşek,, ve sair hayvanların manını havaya savurdu. Bir müd 
isimlerini vermekte mahzur gör- det sessiz durarak dütündükten 
müyordu. Büenos Ayresli efendi- sonra: 
lerin en dikkate çarpan noktala- - Gördünüz ya! dedi, dostları
rı budur. Kadın onlarca tartma mız karılarını memnun etmek için 
ile alman kasaplık et gibidir. ne mümkünse yaparlar, atta böyle 

- Seninle Ojen, asla inatlaş - bir vaziyette bile kadın kocasını 
mıyacağına eminim. Onun inadı aldattığım ve yeni bir sürü aşık 
yüzünden ne kadar para kaybet - bularak onunla kaçtığını zanne -
tiğimi söyliyeyim. Son zamanlar· derek memnun olur. 
da kaça inmişti bilir misiniz? 

Bu sözlerden bir §ey anlıyama· 
dığımdan "Jaklaroz,, un kulağı • 
na: "Ne inmişti,, diye sordum. 
Bana yavatça . 'Kabul ettiği ziya
retler!,, dedi. 

- Evet efendiler, diyordu Po
lo bana öyle bir oyun oynadı ki, 
günde otuz be§e kadar düşürdü. 
Artık ziyanımı anlarsınız! 

- Bunu bana evvelce neye 
söylemedin? Adeta oyuna geldim 
demektir. Sen günde muhakkak 
kırkı bulduğunu evvelce temin et
memiş miydin? Sonra ben ne ya
parım? 

Birkaç gündür biraz yükseldi. 
Hem de seninle mesele bambaş -
kadır Ojenciğim. 

Emin ol ki, haftaya varmaz 
gene a1tmı§ı bulur. Korkma sana 
maval o'ltumuyorum. Ben bu ka
dının tabiatını adamakıllı öğren· 

dim. Senin yüzün onun hoşuna 
gidecektir. O sinema aktörüne 
benziyenlere bayılıyor. Senin de 
aktörden farkın yok. Yalnız usu· 
lünü bilmeli, kadının gönlüne gir· 
melisin. 

Ben de bunu düşünüyorum, 
Karıyı iyiden avlıyarak kendime 
bendetmek için acaba ne yap -
malıyı.m?. Her halde bualışverişi 
ona söylemek daha karlı olacak. 

- Korkma be! .. Onun da ça
resini buluruz. Yarın ıabah kal· 
kınca ona bir temiz dayak çeke
rim. Canı adamakıllı yanar. Pe • 
timden sen gidersin. O sana der • 
dini yanar, sözlerini dinler, tesel
li edersin. Benim çok fena bir a -
dam olduğumu söylersin. Onu sev 
diğini de ilave edersin, İş olur bi
ter. 

- Hakkın var babalık .. Yal • 
nız ıana bir şey ıöyliyeyim .. Sa • 
kın ötesini berisini bereleme .• Da
ha ilk aldığım gün hastane, ilaç 
parası vermek istemem. 

Herifler konuşmakta deva.m e
diyorlardı. Jaklarozla dışarı çık • 
tık. O bir sigara tellendirdikten 
sonra bana şu izahatı verdi: 

- lıte usul budur. Karı yay • 
garacı olur da, bir mesele çıkar -
masından korkulursa, böyle ha· 
reket edilir. Kendisine kabil ol • 
duğu kadar i,kence yapılır. Ve 
nefreti uyandırıldıktan sonra ö
nüne, onun ıatıldığı adam çıkar
tılır. Adam, bir müdafi, bir kah -
raman, bir §Övalye gibi meydana 
atılır. Dostlarından bir kadına 
da adamakıllı ders verilir; ve ka· 
dını gidip görerek: "Bırak canım 
şu edepsiz Poloyu! Ondan sana 
hiçbir vakit hayır gelmez. Bak O
jen ne yakıtıklı delikanlıaır. 
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- iyi bir sene temenni ede
rim Bobli ! 

- Ben de öyle Lülü ! 
Büenos Ayreste kanunusani -

nin birinci günü. Mevsim yaz. 
Avrupada sene başı soğuk, yağ • 
mur ve kar arasında geçerken bu
rası kürenin cenup tarafında ol -
duğu için taban tabana zıttı. Av
rupanın sene haşısı daha temel
leri yeni atılan bir binanın et
rafındaki çamur göllerini insana 
hatırlatır. Burada ise güzel bir 
güne§ ortalığı ısıtır. Hava saf ve 
berraktır. Her tarafa zevk saçar. 
Gök tatlı mavi renktedir. Yap -
raklar yeşildir. Yeni seneyi kar
şılamak için her taraf t~m -Ye 
güzel boydltttla tioyanmıJ g1bt 
duruyor. Böyle güzel bir havada 
insanın zevk duymaması imkan • 
sızdır. Pencere açıktır. P~ncere • 
den giren güneş ıtıklan Lülünün 
sarı saçlarım parıldatıyor. Kepen
gin hafif gölgeıi Boblinin es • 
mer; narin yüzüne batka bir tat
lılık veriyor. Maıa ortada .. Ma -
sanın üstüne bir tabak doluıu İı· 
tridye var. Yanlarında da kesil • 
miş limon dilimleri .. Sağ tarafta 
tiıe ile beyaz f&rap, sol tarafta 
kırmızı §&rap duruyor. Güzel bü
fenin üzerinde f&mpanya tişeıi, 
onun yanında mayonezli bir lev • 
rek.. Mutfakta kızaran roıtonun 

tatlı kokuıu geliyor ve insanın it· 
libasını açıyor. Lülü yüzü güle • 
rek kocasına: "Görece kain! Roı -
to o kadar ıüzel olacak ki ! ... ,, 
diyor. 

(l>enmı nr) 

Bir ibtilia davaıı 
"Muba1111atı ıatiye,, idaresin

deki 1782 lira 30 kuruşluk bir 
ihtilas davası, dün Istanbul Ağır 
ceza mahkemesince ıon safhaya 
getirilmiştir. 

Muhakeme edilen Kemal ve 
Vehbi Beyler hakkında karar 
\'erilmek üzere, rr.uhakeme baş
ka güne b1tak ılmıştır. 

Hüıeyio Fikri Efendinin 
muhakemeli 

Kendııia;e yaver sCsü vererek 
muhtelif kimseleri aldatmak, do-
!andırmaktan maznun Hüseyin 
Fikri Ef. nin muhakemesine dün 
Jstanbul Ağırceza ır.ahkem~sinde 
devam edilmittir. 

Muhakeme, yeniden ba:za ıa· 

hitleıin çağmlması için kalmıştı. 
Şahitler gelmediğinden, muha
keme ikinci Teşrinin onuncu gü
nü aabahına barakı.mışhr. 

Kardeşini öldüren 
garip oğlu 

Kırşehir (Hususi) - Kır· 
.şehirde çok feci bir cinayet ol
muı ve üç kardeıten en büyüğü 

küçük kardeşini kama ile öldür
müş, karısını da ağır ıurette ya
ralamıttır. 

Vak'a ıudW': 
- Kırıehirde Dinekbağı ma· 

hallesinde Garip oğullarından 

Fahri, Şeyh Ömer ve Enver isim
lerinde üç kardet amelelikle ge
çinmektedir. 

Kardeılerinden Enver, babala
rından kalma bir bağda bir kiraz 
dalı keıiyormuı, büyük kardeti 
buna fena halde kızarak Envere 
bir kaç tokat vurmu§lur. 

Bunu haber alan diğer karde§ 
Şeyh Ömer büyük kardeıinin 
bu hareketin~ kızmış, Enverin 
intikamını almak üzere F nhrinin 
yanına gitmiş ve orada bir dil 
kavgası hnşh·.mıştır. Bu dil kav
gası gittikçe büyümüş ve iki kar-

deı yumruk yumruğa gelmişler• 
dir. O sırada komşular arayere 
girerek kavgayı yatııtırmak iste· 
mitler, fakat muvaffak olama· 
mışlardır. Bir aralık Fahri odası

na girerek eline kama almış ve 
hiddetle dışarıya fırlamıştır. 

Ömer bu vaziyet karşısında 
korkmuş ve kaçmak istemiş, fa. 
~at Fahri arkasından yetişerek 

kamasını Omerin arkasına ın

dirmİ§tir. Kama Ömerin sırtın

dan girerek önünden çıkmış ve 
ciğerlerini parçalamııttr. Obıer 

hemen ölmüıtür. 

Kocasının kanlar içinde yere 

serildiğini gören Şeyh Omerin 
karisi şerir kardeşin üzerine atı

larak' onu yakalamak istemiş, fa. 
kat muvaffak olamaımıştır. Bu· 
nun üzerine ıerir kardet kaması· 
nı tekrar kaldırarak kadının Ü· 

zerine indinniı, onu da ağır ıu· 

rette yaralamııtır. 

Mısır çürük mal 
almıyor! 

M ııır bOkiimeti Mısıra ithal 
edilecek meyveler için bazı ted· 
birler almışhr. Bu tetbirlere gö· 
re çürük, kurtlu ve iyi olmayan 
meyvalar hiç bir suretle Mısıra 
ithal edilmiyecektir. 

Bu tedbirlerden haberi olma
yan Türk ve Yunan tacirleri 
Mısıra bir çok meyva gönder
mişlerdir. Fakat gerek Türk ve 
gerekse Yunan tacirlerin 'n mal· 
lan kontrol r.eticesinde iyi olma
dığı anlaşıldığından iade edil· 
miştir. 

Bunun üzerine Yunan hül<iime
ti, meyva tacirlerine Mısıra gön
derilecek malların çok ıyı ve 
çok temiz olmasını bildirmiştir. 
l:!u emirlerden sonra Yunan mey
va tacirleri Mısıra bol bol mal 
ihrac ederken Türk tacirleri bu 
vaziyetten haberdar olmadıkları 

için mal sevkına devam etmiş
lerdir. 

Bu suretle gönderilen malların 
bir çoğu çürük ve buzuk oldu
ğundan kimilen iade edilmiştir. 

lstAnbul ticaret odnsı bu tec
rübelerden sonra tacir lere bir 
tamim g5ndererek dıkkat nazar
larını celbetmiştir. 
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MUterciml : 1 
Zonguldak mebusu 

Halil 
AiLE 

Masum bir temayül: Fikir ve naza 
hoş görünmek arzusu ~ 

anlamah ve konuşmalıdır? Süs, aynı zamanda ahlak va
sıtası da ola bilir. Çünkü, hoşa 

gitmekte en ıyı çarenin boş 
ve şirin durmaktan; süslenmede 
giyinmede, oturmada, kalkmada, 
yürümede, konuşmada sade ve 
ahenktar bulunmaktan ibaret 

olduğunu derhal kavraya bilen 
bir genç kızan .aynı vasıfları, 
ahlak ve tabiatına vermekle dah11 
ziyade hoşa gideceğini tak
dir etmezmi ? Cenç kızın, iç 
yuzunu sösleyen ve kuvvetini 
sadelikten, sayğıdan ve iffetten 
alan bir nevi san'at, bir nevi 
zevk vardır. Bu zevki teşkil eden 
şeyler arasında umumi bir ahenk 
bulunurki parıldama:ı, fakat baş
tan başa şirin ve caziptir. Fik· 

rimizce ablak, genç kmn süs ve 
tuvalet zevkım kayıtsız ve şart-
sız olarak mahkum etmemeli ve 
onu en sıkı zaruretlerin fev 
kında olan her şeyden mahrum 

edecek kadar ileri g itmemelidir. 
Aksi takdirde ifrata varı l mış ve 
kadın ruhunun en canla tema

yüllerinden biri boğulmuş olur. 
Şüphesiz bu zevki, bUtün bütün 
ateşlendirmek doğru değildir; 

"fakat müsamaha etmemek de in-
safsızlıktır. ifrata vardırılmak en-

dişesi, ablikcının haddi zatında 
fena olmayan bir şeyi yalan söy
liyerek fenahkla tavsif etmesini 

icabettirmez.. Cu itibarla us:u 
akıllı bir tarzda idare edilen ve 
bilba .. a ••r•ct 
denkleşlirilebilen 

temayülünü fena 
zımdır. 

ve iktidar ile 
masum bir süs 

görmemek la-

Vakıa, bu temayüle az çok 
gurur da kar1şa bilir. Fakat be
şeri tem;tyüllerin hankisine gurur 
karıımaz? Biz, bu temayülü, te
miz •e yüksek fikirlerle arıtma-
ya dikkat edelim de kadın, var
sın bunun fai ~elerioden masu
mane istifade etsin. Bizzat tabi· 

at gibi sevimli olmak isleyen bu 
•arlıktaki istidadı söndürmek, 

yaradıcı kudrete karşı bir oevi 
nankörlnktür. 

Maamafib, fikir ve nazara hof 
görünmek arzusundan ibaret olan 
bu masum temayüle karşı mn
l!lamahakir davranmakla, bu te· 

mayülün kaba ve iğrenç bir tak
lidi olan şu mühlik ve hain yos-

malığı; bütün marifeti fikir ve 
idrak sahiplerini iğrendirmekten, 
muvaffakiyetlerini bedbaht kur
banlarınm sayısile ölçmekten iba-

ret olan şu manasız ve mUna
sebetsiz züppeliği terviç edebi-

leceğimiz, onun eline bir ne•İ 
müdafaa si! ihı vermiye ra:rı ola
cağımız anlaşılmasın. 

Yosmalık ve züppelik; hakiki 
hayalı ve tabii istidadı, ancak 
şerefli ve namuslu bir erkeğe 
bağlanmakla ve kocasile çocuk
larının saadetini hazırlıyarak ay

nı zamanda kendi saadetini te
min etmekle kaim olem kadına 
yakışhrılamıyacak alçak ve ka
til bir oynaklıktan başka bir şey 
değildir. 

Fıkri hassalara geçiyoruz. 
Genç kıım fikrine nasıl bir iati-

k a met vermelidir, bir genç kız 
hangi hadde kadar düşünmeli, 

ce 
disinden beklenen h~ı~r 

6 
h.&m ve intikal sur'~tanıfl b 
nedir? Eurada, ikı rnüott 
karşısındayız: Eğer ka~ı~• 

k . 1 . . ıçıoeı genç ıza, ev ış erının 
sıkı gömülüp kalmayı t• 
edersek, kadınlık şeref ~e 
siyetini alçaltmak gibi •~ 
tühmet altında kalabiliriı. 

. b. b . . ·f deıioe tecı ır mu arrırın ı a 
re, "bu mahdut ve mütef•11 

yatın en sadık nümunesi, rt' 
Racinedir, bu hanım, koC ~ 
trajedilerini asla seyretıneıO 
galiba künah çıkartmaya 

karar vermeden, bunları ok. 
arzusunu bile göstermedJ 
Zamanımızda her hangi bil' 
bu kadar ihtiyatla bir hay•t 
kadaşile kanaat edebile 
zannetmiyoruz. Maamafih oı• 
Racininin yaşadığı zamanlar 

nümunt !erini bugün gördOt° 
maceracı kadınlar yetişmiyof 
ğildi. 

Ne bu kadar yüksekler' 
malı, ne de bukadar alçak 
dolaşmalı. Evet, evlerinizdeP 
şarı çıkmayınız, dahili rı>IJ 

belere karışma~ ınız, bir \ı' 
iltifatına mazhar olarak as• 
satmak hulyasına lcapılaı•~ 
fakat buna mukabil fikri ııi 
lere, ince ve yüksek bilgi 
edebi duygulara, mümtaz 111 

verelerdeki cazibelere yab 
kalmayınız. 

Kadın, AUm 
edebiyattan ve güzel san'•1 

dan bahsedecek, bunlar bak 
da hüküm yürütecek bir 
gelsin demek istemiyoruz. 
kekte çekilemiyen ukatal 
kadında tahammül edilecelı 
bir tarafı yoktur. Fakat lfl 

matfuruşluğa sevkeder mili 
zasile kadını, seviyesini yil 

tecek, cazibesini artıracak 
lerden uzaklaştırmak da 
değildir. Çok şeyler bjl l..~ 
kabul ediyoruz, fakat zar l' 
münevver bir düşüncenin, ~ \ 
ve nazik bir zevkın, • ıelif J 
müntehap bir cümlenin ebe'J 
yetini takdir edemiyecek V., 
cahil kalmasını atla terviç ~ 
meyiz. Halbuki az çok oko""t' 
dan, az çok tahsil görmedeO f . 
kabiliyetlere malik olmak ,_ 
kün değildir. bi' 
Şu halde, genç kızların te' ~ 

yu:nde ne fikir ve hayal lı' 
1. ti . . .. d'" d • ~ '~ ıye erını son uren ar v.. 4' ~i 

ihtiyatkarhğa saplanmak, ~f ~ 
kafalarını lüzumsuz biJgil ti 'ı 
dolduran, kendilerini ~ibir ıı · I\ 
gurur timsali olacak bit ~İ . d, 
getiren ihtişamlı bir iddiaki'~,. 1\ '" 

lcapılmak doğru değildir. ,1 "
iki müntehanın itidal nokl• dW ~ 
dikkat ve basiretle tayin e 'i 
orada kalmak lazımdır. dltı 

b '• 
Bir genç kmn çok şeyler t ~ 

miye muhtaç olacağını aıl• s• \ct l 

netmi}'oruz. En esasla nokta~ d 1 

rendik lerini bazmedebilıııt•111 

dir. Tahısilin şekline deiil,h, 
dan edilecek istifadenin Dl• ıf 
tine kıymet ve ehemmiyet ~e 
mek liZJmdır. Fikrimizce tab 

CeD maksat, fU iki ga) efİ t 
etmekten ibarettir : } 

( oevanıı °"' 



Memleket-&be;./~;:i ··--;.ı 

Düz~:;;-~ 
yakılıp yıkılıyor ! 

•n~nla 
1 1 

r • A~ma ne demek ? - Bedavre tahtası çıkarmak 
ee.ı,,. ç n - 200 eğaçta bir - iki kanun maddesi JAzım ! 
.. llazılı[IOr: 

-~-·--
ol 

0t'lllıanları günden ıüne 
lp .d. 

ıı ıyor. Ormanların 

~l'lllan tahribatının za• 
ı nda herkesin bildiği 
ı.aaıanıatı tekrar edecek 
B.a tahribat ile alakadar 
~ •e bunun önüne seçil

... n daha fazla ıeciktiril
-.ı .. i.l,._"Zınıdır. Orman umum 

~' köylün~n. .o~anlar· 
l.nuı tezını ılerı ıürü-

lbeaele bu ıene Büyük 
~iıinde konuıulacak. 

il tatbikindeki güçlük 
hakları, ormandan ve ci· 

el Uzakl~tırılacak köylü·. 
en arazı daiıtılmaıı gibi 
t herhalde göze çarpa· 

0nnanlarının tahribi iki 
oluyor. Bu iki uıulden bi· 

"-aıı yangınları, ötekiıini 
------ ·, "lilc teıkil ediyor. Düzce 

. deki dağların ıimal yüz· 
~ Yaıııınlar en ziyade ve 

~· te'k bir maluatla yapı· 
llıı yakarak tarla açmak. 

....... .-.~derler. Bu vaziyeti 
.;:-an reçtikçe hükUınet te 
lr. . efe bqlamıı olacak ki, 
~lerinde pek çok açma 
ile teıadüf olunur. Köylü 
>'akarak açar, yahut "a· 
l>ohıa,, tabir edilen bir 
Yapar. Ağacın kök tara· 

~İr kanı boyunda kabu
l& ile açıp bırakır, Aiaç 

~r. Bir kaç ıenede yıkı
l meıela on bet dönüm 
~de etmek için bir kaç ae· 

• kaç bin ağaç boğulur. 
tıtaate baılanır. Yahut ıiz
)'-.ırın ika edilerek açma 

•d·1· • ır. Fail de meçhuldür. 
leceleyin yapılır. iki ıene 

"'-zi ekilmeie baılanır. 
dei kanuniye ile orman 

ziraat memnudur, de· 
tarz ile yapılacak tahri· 

' 1 durdurur; ula tasar· 
~ leıi de mevzuu bahaol· 

0 kadar mütkül bir tey 
~ Ciinkü, mesela ıu mıntı· 

.-.- - .. \i ıı. ziraati memnudur de· 
~ır teydir. 
-~ bedavracıl1k ... ikinci 
"'- bi de budur. Gene bot 

~""'"'· • 1cc; ~~arının timal mailele
d Jlu ekseriyetle evlerinin 

' ~kiremit kullanmazlar. 
~ ._.. llanırlar. Bu bedav· 
i._ "-İ tahtadır. Vaaati yarım 
' ınlıiındadır. Yahut da

.,.k ·He i ~lcna r a aç bedavra ver· 
"- l.uı r cinainden olan ağaç
'i'ç ~ur. Bedavra vermesi 

~---'I& .~akaız olmalıdır. Bu 
l.i.. 1üz elli, iki yüz kök-

~~ te teaadüf eder. Fa-
tiı~ dakaı zolup olmadı-
lı...~~ İlld· ~ili olmaz. Ağacın 
1~ c1:Le ~k kuvvetli bet 
' ıale derin bir yara 

IOnra .. 
lla aracın elyafının 
la U&Jeneıile anlatı hr. 

• kırk ellı' k""k lo o nar ya-
'4i11ce llra bir taneıine te· 
'hli d ~ elyafın yukarı 
~ iiaaünlükle rittiğini 

~il .ı. afacın tepeıine ya
llluayenesi lizım· 

. ... -
K•re•tellk or11nnden111ızde11 gUzel bir manzara 

dır. Bet on darbe ~e buraya inip j nizamnamesine göre kaide kaçak 
yank a~ılacaktır kı baltacı mua- kereıte kullanıldıktan, yani inta· 
yene edıp anlaıın. at itlerinde iıtimal olunduktan 

Ekseriya aıağıda düzıün ıörü- sonra ne fail takip, ne de kaçak 
len elyafın yukarıda meıeli derin· kereste ve ağaç müsadere oluna· 
leımiı, yahut eirilmittir. Bu da bilir. Bu kaidenin belki de tasar· 
m~tbul değildir. Yani ihtiyacı te- ruf ve hukuku ıahsiye kaidelerine 
mın etmez. Köylü iki yüz ağaç çatmasından dolayı kabul olundu
yarala~ıktan so.n~a .?nu .. da terke- ğu tahmin olunabilir. Ancak tÖY· 
der. Bır batka 1kı yuz agaç yara- le bir kaide konulam mı· "Bun-
1 k' . b az • 
ama ıçın gene alta ameliyesine dan sonra köylerde ve tehirlerde 

taharriyata, tetkikota koyulur. çatı makamında bedavra tahtası 
Şöylece üç dört gün içinde üç kullanılamaz! 
dört . yüz ağaç yaraladıktan son- Mesela beledi.Y.eıi ol~n tehiı·ler
ra bar tane matl4ba muvafık ğaç de ahıap inıaat yapılması bir ka· 
~hır, ?n.u .yere. _ ~evi~ir. Aiacın nun ile menedilmittir. Bu da öy
govdeıını ııtedıgı eb ada takaim le bir tey olur ve tatbikinde de 
ederek bedavralarını çıkarır. Bu- hiç müıkülat yoktur. Hiç olmazıa 
nu arabaıı veya hayvanile gizlice bu ikisi temin edilirıe orman mu· 
köyün~ ~a~l~d~p . ~v.inin çatısına haf azası için ittihaz edilecek ted-
yerletlırır, ııını batırır. Yetil or· birlerde hiç m"tk"l• t .. ··1 • . u u a goru me-
~a~ların ıçınde uza~tan ıümüş den büyük bir adım atılmıt ola
gıbı parlayan bu yenı bedavralı cak ve umumi orman tahribatının 
ç~tı ormancının l~~ün.~ iliıse de dörtte üçü gayet ae .. iz, tikiyet· 
bır ıey yapamaz. Çunku bu kaçak siz, ıızıltıaız, köylü için de zarar• 
bedavra tahtası kullanılmıı, çakıl- sız olarak menedilmiı olacaktır. 
mıf, istimal edilmiıtir. Orman ~ * 

Amasya bamyası 
Avrupaya sokulması yasak edildiği 

iyi satılamıyor • • 
ıçın 

Amaaya huauıi muhabirimizden: 

Amasyanın methur bamyası bu 
sene de pek fazla olduğu halde 
mahreci olan lskenderiyeye Mısır 
hükumetinin geçen senedenberi it
halini menettiği için mahsul sa· 

bipleri mallarını salamamaktadır· 
)ar. Alıcı tüccar, ıevıek ve korkak 
alıyor. Fiatlar ıeçen senenin ya· 
r11ından daha aıağıdır. 

Amaıya elmasında da mahsul 
fazladır, fakat ıağlimı yüzde 30 
dereceıindedir. Çoğu vaktinden 
evvel kurtlanmııtır. 

Cevizler bu ıene beyaz değil
dir, daha ziyade eımerdir. Halbu· 
ki Avrupa yüzde 70-80 nisbetinde 
beyaz olmıyan ceviz içini kabul 
etmez, etaeler de fiyat yarı yarı· 
ya farkeder. 

Y ajmur mevsimi olduğu halde 
iki aydır bir damla yağmur yağ· 
mv.naktadır. Köylü bundan mü· 
teeaairdir. 

Evkaf müdiri umumiıi Rüttü 
Bey A.masyaya gelerek Evkaf 
işlerini tef tit etmif, ertesi gün 
Havzadaki meşhur hamamlar 
meselesini halletmek üzere Hav
zaya citmittir. 

Malkarayı kurt bastı 
Tekirdağ•, 20 (Hususi) - Mal

kara köy'erine müthiş bir kurt 
hücumu başladığı söyleniyor. iki 
gün evvel Malkara civarandaki 
Şahin köyüne bir kurt sürüsü 
hOcum etmiştir. 

Kurtlar l.öyün içine kadar in
mişler, her tarafa saldırmıya 
başlamış'ardır. Bu vaziyet kar· 
şısmda müthiş bir korku hclıll 
olmuştur. Kurtlar ortada dola· 
şan hayvanlara hücum etmişler, 
üç eıek ve bir beygiri parça parça 
etmişler, hepsini yemişler, aonra 
kaçmışlardır. 

Köylüler yeni bir kurt hücu
munun önüne geçmek İçin silih
laoarak nöbet bekliyorlar. 

Sayıfa .9. 

Yunan murahhasları da 
dün Bükreşe gittiler 

Yunan murahhası "Maksadımız Balkan 
birliği fikrinin ilerlemesidir ,, diyor 
Bükreıteki Balkan konferaou· ğerine müzaharet etmesi lazım• 

' dır. 

Bu vaziyet kartııında ben ve 
M. Kaf andariı bir temerküz kabi· 
neıi tetkilini teklif etmittik. Bu 
ıuretle iktısadi buhrana kartı ra· 
dikal tedbirler alınabilecekti. Fa· 
kat liberallerle halkçılar araıın • 

j da anlatma temin edilemediği i· 
çin buna muvaffak olamadık .• 
Bundan ıonra M. Venizeloı bü· 

na ittirak et
mek &zere don 
Daçya vıpurile 
Pireden ıebri• 
mize gelen Yu
nan murabbaı· 
lan diln ıabab 
ay o ı vapurla 
K6ıtenceye ha· 
reket etmiıler• 
dir. Yunan mu· 
rabbaa heyetine \' "- hh l yük ıiyui ıahsiyetlerden mürek· 

unın ·oa~mura ası k b' kab" k"l' . . 
riyaset eden es· Papaanast.syu ep ır ıne tef 1 ını teklıf 
ki Yunan Baıvekillerinden ve etti. Buna ben de taraftar oldum. 
Yunan çiftçi ve İfÇİ fırkaıı lideri Bu da henüz kuvveden file çık· 
M. Papaanastasyu evvelki gece madı. Vaziyet meb'uılar mecli· 
Serkildoryanda bir mubarririmi· sinde reiı intihabile belli olaca]( 
ı:e şu beyanatta bulunmuştur : ve hangi fırkanın diğerine müza· 

- Balkan konferanıı ve Bal- heret edeceği anlaıılacaktır. ~ 
kan birliği fikri, Balkan miıakı, Bir kaç ay ıonra da intib'abat 
Balkan tebaası hakkındaki muka- yapılacaktır. 1 

vele projeai ve diğer meıeleler et· Şimdiği halde vaziyeti düzelt~' 
rafında ırupumuzun fikri herkes· bilmek için bütün fırkaların eıG 
ce malumdur. Makaat ve ıayemiz ihtilafları hiç olmazsa muvakDt 
Balkan birliii fikrinin ilerlemeıi· bir zaman için, unutarak birler 
ne çalıtmalrtır. Bu idealin tahak- meleri ve mevcut mütküllere kartı 
kuk etmeıi için daima çalııacak koymak için beraber çahımaları 
ve icap ederae mücadele edeceiiz. lazımdır. 

Bu mesaimizin, büyük nüfuzlu 1 

ve idealiıt zatlar tarafından, bil· - Yunan mecliıinin feıhi ihti• 
huıa Balkan birliii fikrinin bir mali var mıdır? • 
makea bulduğu Türkiyede müza- - Meclisin feahi için ıu ııra• 
baret ıörmeıinden dolayı çok larda bir karar verilebilmeıine 
meı'uduz. Geçen ıene Türkiyede imkan yoktur. Çünkü Yunan ka· 
gördüğümüz miıafirperverliği ve nunları mucibince, meclıin feshi • 
meıaimiz için çok müıait olan ya bizzat meclisin ekseriyeti azİ· 
muhiti aıla unutamayacağız. Ge- mesinin kararile veya ayan mec
çen seneki lıtanbul konf eranıın· Hainin kararı taıdik etmeıile ka· 
da Balkan birliii fikri çok ilerle· bil olur. Halbuki iyan meclisi tam 
mittir. Bu ıene Bükreıte büyük olarak teıekkül etmit deiildir ... 
bir adım daha ileriye doiru ıide- Ayan mecliıi ile meb'ualar mecli
ceiimize kani bulunuyorum. ıinin müftereken yapacaklan bir 

Balkan memleketleri ahaliıi bü· toplantıda yeniden on iyan izaıı 
yük mütküllerle karıılqmaktadır. ıeçilmedikçe iyan toplanamaz • 
Balkan birliii ile bu miifküllere Dediğim gibi vaziyet oldukça ka· 
daha rabuk ve daha kolay kartı rıt kt Fak k " k ~ ı ır. at üçü fırkaların 
koymak mümkündür. b" k uyü partilere müzaheret etme• 

Yunan milletinin kardq Türk ı · erı vaziyeti biraz düzeltebilir. 
miHetine kartı duyduiu ıamimi 

· hiılerin if adeıine tercüman olma· 
nızı dilerim. Bu kadar ıamimi ve 

••ilam bu doıtluia bqladıiımız 
itin en iyi bir neticeye doiru ri-
deceğine en büyük ıaranti tetkil 
eder. 

Yunani•lanın dahili vaziyeti 

M. Papanaıtaıyu, Yunaniıtanın 
dahili vaziyeti hakkında da tun • 
ları söylemi9tir: 

- Yunaniatanın dahili vaziye
ti ıiyasi noktai nazardan oldukça 
karanlıktır. Çünkü hiç bir fırka 
kat'i ekseriyeti haiz deiildir. Bu
nun için kuvvetli bir kabine teı
kil etmek imkinıız bir hal alıyor. 
Bu mütkül bilhaaaa liberallerin 
halk f ırkaaile teıriki meaai etme· 
melerinden ileri ıeliyor. Bu iki 
fırkadan batka diğer bir çok fır· 
kalar da var ki bunlar da arala
rında anlqamamıtlardır. Bunlar 
büyük partilere de müzaharet et· 
miyorlar. Fakat bu fırkaların e· 
hemmiyeti azdır. Hepıinin bir
den mecliıte bulunan meb'uaları 
250 meb'uı arasında, 52 dir. Bü· 
tün fırkalar liberallere muhalefet 
ettiklerinden bu fırkanın bir hü
kümet teıkil etmeıi imkinaızdır. 
Bir kabine tetekkül edebilmeai i· 
çin büyük fırkalardan birinin di· 

Tuna memleketleri 
Berlin, 20 ( A.A ) - Gazete

lerin verdikleri haberlere göre 
Tuna memleketlerine ait mese
lelerin tetkikikile uğnımak üzre 
beynelmilel ticaret odasının de
liletile tetkil edilen daimi bOro, 
bugOn Budapeıte'deki Macar 
milli bankaaında içtimaa başlı
yacaktır. 

BDronun içtimaları 23 Teşri· 
nievvele kadar devam edecektir. 

Ruznameye konan meseleler 
ara11nda bilhaua 'u iki madde 
vardır: 

1 Haraketsiı: bir halde kalan 
kredileri harekete getirmek için 
Tuna bülcümetleri arasında döviz 
kontrolünün kaldmlması. 

2 - iıtibaalihn bazı şubeleri 
haklcmda rüçhan esasına müs
tenit gümrük tarifesi tatbikana 
müteallık projelerin müzakeresi. 

A1manyada radyo 

Berlin, 20 (A.A) _ Almanya· 
da radyo neşrivahnı dinliyicilerin 
sayııanda 1932 ıcneıinin üçUncil 
3 ayı zarfında 42, 184 kişilik bir 
tenakus kaydedilmiştir. 

Radyo dinleyiciler arasında g5-
rülen bu azalmama sebeoi para 
11lunt111dır. 



Sayıfa ıo VAKiT 

1 Hlkiye 1 Şüpheli bazı söz,er 
. ı;ı • Uyanmaz uyku ! -.nııııl,,,::~j 

ı... ' • .: ; ' : • 1 (Ba, tarafı 1 inci M;>,fada) 

meb'usan reisi Malinof ve Sofya 
metrepolidi Stefan'ın nutukları 
~ayde şayandır. Bunlardan har
biye aazırı Eulgar ordusunun 
l<uvvet ve b udretınc!en bahset
tikten ve Balkan m1_1harebesin
deki mu2afferiyetini anlattıktan 

- Bu teşebbüsünüzde müte
reddit kalabilmeniz için, kalbini· 
2in sesini size dinletmek isteme· 
dim. 

Semra, dalgın gözlerle onune 
bakıyordu. Sesi hiç değişmemişti. 
Aradan yedi sene geçtiği halde 
onu hala unutamamıştı. Atını a

hıra bağlayıp dönmüş olan Halinı 
Sabite dönerek: 

- Bu aksam dedi, seni bırak· 
~ ' 

marn. Zaten vakit te geç... Hem 
burada otel filan da yok. .. 

Halim ile Sabit mektep arka
daşı idiler, beraber harbe gitmiş· 
ler, beraber yaralanmışlardı. Son· 
ra mütareke olmuş, lstanbula gel
mişler, ayni pansiyona inmişler
di. Pansiyonda Semra ile tanış
mışlardı. ikisi de onu sevmişti. 
Semra, konservatuvara giden gü
zel bir klzdı. f ki gence karşı bü
yük bir samimiyetle mukabele e

diyor, fakat bir türlü birini öte
kine tercih edemiyordu. Nihayet 
aralarında şuna karar verdiler: 
Yazı mı, tura mı oymyacaklar, 
talih, Semranm yerine intihap e
decekti. 

Ve talih Halimi ıeçmişti. 
Sabit, bir kaç gün sonra lstan

buldan ayrılarak, Ankaraya git
mİ§tİ. 

Yedi sene sonra, Sabit Halim 
ile karısını hiç ümit etmediği bir 
yerde bulmuştu. lktısat vekaleti, 
maden mühendisi sıfatile onu, 
Erzincan vilayetinin Pulk köyün
de işletilmeğe başlanmış olan pet
rol kuyularını teftişe göndermiş
ti. 

Sabit, Pulka akşam üzeri irİ§· 
miıti ve orada ilk rastladığı a
dam,, Halim olmuştu. 

lki arkada, bu kadar uzu~ bir 
ayrılığın verdiği hisle sarıldılar, 
Halim onu alıp, petrol kuyuları
nın civarında mühendisler için 
yapılmıf olan küçük evlerden bi
risine götürdü. 

Kendilerini kapıdan Semra 
karııladı. 

tik §aşkınlık geçtikten aonra, 
Sabit ile Semra maziden bahset
meğe başladılar ve ikisi de iste· 
miyerek tehlikeli bir ınevıua gir
diler. Fakat Sabit, Semranın ak .. 
sine olarak, bu mevzudan soğuk 
kanlılıkla bahsediyor gibi idi, ve 
hatta bir aralık Semra: 

- Doğrusunu istersen, Sabit, 
sana karşı Halime nazaran daha 
kuvvetli bir his duyuyordum. a
ma, senden, pek kapalı halinden 
çekindiğim için bunu sana da his• 
•ettirmedim. Hem Halimle ara
nıza lüzumsuz, belki de pek de
rin bir uçurum açmaktan çekini
yordum. 

Demiş, Sabit tc: 

- Bu teşebbüsünüzde mütered
dit kalabilmeniz için kalbinizin 
sesini size dinletmek istemedim. 

Diye cevap Yermi!ti. 

... 
Yemekten kalktılar, küçük por· 

tatif evin taraçasına çıktılar. U
zakta Pulk köyünün tek tük l!I· 

:lı yanıyordu. Gecenin ~c:-.. .uizliğin· 
de bir motör sesi gib; duyulan 
edin tırıltıaı, sanki bu iiç ki~inin 
Masmdaki süküta tempo tutuyor· 
du. 

Halim bir aralık Semraya de
di ki: 

- Ca.nmı, haydi tu eskiden ol
duğu sihi bize biraz keman ~al! 

Sabit te rica edince Semra karşılaştırdı ve Sabitin sol elinin 
kalktı, kemanını alarak geldi, ta- kanadığını görerek haykırdı: 
raçanın parmaklığına yaslanarak - Eyvah, ısırmış! ... 
akord etti, ıonra Sabite dönerek Halim, derhal bir ip getirerek, 

sordu: Sabitin kolunu bağladı. Sabit: 
- Ne istiyorsunuz? Ne ça1a

yım? 

Sabit, Semrayı, içeriki odanın 
tavanına uılı lüks lambasından 

gelen flu aydınlık içind~ yan ta
raftan görüyordu. Semranın boy
nuna doğru inen ıaçları, karan
lıkta teresaüm eden, bir omuzu 
kalkık viicudü, ona, pansiyon o
dasındaki kroma tablolardan biri
sini hatrrlatıyordu. Sabit, bu ha
tıranın teıirile titredi. Çünkü, 
pansiyonda olduğu zamanlar, o
dasında, bu tabloya bakarken 
Semran.ın çaldığı parçaları din
lerdi ve en sevdiği parça .... 

- Ne isterseniz, diye düşünce
sini kesti. Semrayı fazla beklet
memek için, siz ne isterseniz onu 
çalınız. 

•••••• Evet en &evdiği parça ... 
F alı:at Semra İ!te onu çalmağa 

başlamıttı. Bu, "Bach" ın ikinci 
"suite" i idi. 

Semra, böyle ne kadar çaldı? 
Sabit gözlerini kapıyarak dinli· 
yordu. Bir aralık gözlerini açtı 

ve hatiyetinden dor.a kaldı. Par
maklığın üzerinde, Semranın he
men hemen vücudüne yapışık de
necek bir tarzda, batı ensesine 
doğru dikili •inısiyah bir şerit, bir 
yılan duruyordu. Sabit, önce bir 
hayalet görüyorum zannederek 
elinin tersini gözlerinden geçirdi. 

Hayır, bir bir hayal değildi. Yı· 
lan orada duruyordu ve şüphesiz 
keman biter bitmez ilk işi atılıp, 
Semrayı, ensesinden, aaçlannın 

bittiği yerden ısırmak olacaktı. 

Halim, karşı tarafta oturCluğu i· 
çin, Semranın vücudile kapladı~ı 
yılanı göremiyordu. Düşünüle~ek 
zaman değildi. Parça bitmek üze
re idi. 

Sabit yavaı yavaş yerinden 
kalktı. Yılan, kemamn ahengi ile 
mestolmuş, hiç bir hareket yap
mıyordu. Y alııız, hücuma hazır
lanmış çelik bir kanca gibi, bir 
kartal gagası gibi kıvrılmış bekli· 
yordu. 

Sabit ilerledi, Seıuıraya bir met
re kadar yaklaşınca çok çabuk bir 
hareketle elini uzattı ve yılanı 
boynundan yakaladı. 

Bu hareket hem Halimi, hem 
de Semrayı ta§ırtmıt, Semra, bir
denbire durmuştu. 

Yılan, boynu Sabitin elinde ol
masına rağmen, süzüldü ve şid

detle silkindi. O kadar kuvvetli 
hareketler yapıyor ve havada da
reler çızıyordu ki, Sabit, onu bir 
elile zaptedemiyeceğini anladı, 
ve sol elini de uzatarak öteki eli· 

niıı tuttuğu yerden daha yukarı· 
sııu tutmak istedi. Fakat yılanın 
bu C\r&lık ani bir sarsılması üzeri
ne eli kaydı ve yılanın dişleri, 
sc.l e1inin ,ehadet parmağına 
geçti. 

Halim derhal içeri koşmuş, .e-
1 indc tabancası dönmüştü, Sabi
t~: 

- Şöyle uzat, diyordu, beyni
ni patlatayım. 

Sabit sağ kolunu s~n kuvvetile 
gererek uzattı, bir silah patladı, 
yere kamçı gibi düten bir ceset .. 

- Zarar yok, diyordu, zarar 
yok ... Zehirli değil... Bakınız, adi 
bir yılan! 

Halim eğilip bakb: 

- Hayır, dedi, Engerek ... Ben 
derhal doktora ko§uyorum. Gele-

ne kadar, sakın ipi çözeyim de
me, Semra koş, içcrde konyak 
var ... Getir .... 

Semra içeri girince, kocası da 
peşinden girdi, ve ahırdan atını 

çıkarmak üzere geçerken: 

- Bilhassa, dedi, ben gelene 
kadar dikkat et ... Uyumasın! 

Şimdi taraçada yalnızdılar. 
Semra, dolu gözlerle Sabite bakı
yordu. Sabit, gittikçe artan bir a

ğırlık ile, şiddetli bir uyumak ih
tiyacile mücadele ediyor ve, her 

§eyden bihaber - kim bilir belki 
de haberdar • kendi kendine: 

- Uyumak ayıp olur, diyordu. 
Semra onun gözlerindeki ağır· 

lığı f arketti, ve kocasının tembi
hini hatırhyarak: 

- Sabit, dedi, uykun mu var? 

- Hayır ... Yok... Bir konyak 
verir misiniz? 

Semra kadehi uzatırken eli, Sa
bitin sağlam eline değdi, titredi. 

- Şöyle yanıma oturur mu-
sun? 

- Peki... 

Bir an sustular. 

- Sabit, niçin bu deliliği yap· 
tın? 

Sabit bir türlü içinden geçen 
cevabı veremiyordu. Nihayet bu
nu Semra :söyledi: 

- Benim i~in, değil mi? 

- Evet ... 

- Uyuma Sabit ... Şimdi dok-
tor gelir ... Sakın uyuma .. . 

- Uyursam ne olur ki .... Yılan 
zehirli değildi ki ... 

- Olsun... Beni seversen uyu-
ma .... .. 

- Seni sev ....... 

Sabit ayağa kalktı: 

- Semra, dedi, böyle şeyleı· 
söyleme ... Hem ne diye böyle ağ· 
lıyorsun... Cenaze merasiminde 
misin? 

- Sabit ... , 

Sabit, tekrar olduğu koltuğa o
turmuştu. Buna yıkılmak demek 
daha doğru olurdu. Fakat, sesine 
metanet vermek için son bir gay
retle: 

- Semra, dedi, yarıda kalan 
parçayı bitirir misin? Bach... Ne 

ilahi musiki .... Hatırlıyor musun ... 
pansiyonda.... haydi... Se.mra ... 

eğer sen de heni biraz 
san ... hu ..... ricamı .... 

seviyor-

Halim, yanında doktor, içeri 
girdiği zaman, Semrayı, keman 

çalarken buldu, Sabit koltuğunda 
uyuyordu. Halim: 

- Semra!. .. 

' sonra ordunun bugün de aynt 
vazifeyi yapmağave aynı muzaffe· 
riyeti tehrar etmeğe hanr bir 
vaz;yette o'cuğunu söY,lemiştir. 

Mecl;s reisi de, bu abidenin 
ölüler için o'maktan ziyade di
riler için yapıldığını ve bunun 
d rilere milli gayeye vusulü ışa
ret ettiğini izah etmiştir. 

Sofya metıepo'idi de Bulgar 
miUetinin gene bu gayesini bir 
gün elde edeceğini (t:dirne ve 
Trakyayı işgal) edeceğini hara
retle beyan etmiştir. 

Bir Bulgar gazetesinde gördü
ğümiiz yukardai<i haberi, söyle· 
nilen sözlerin bakil<ate uygun 
olduğuna inanamıyoruz. Çünkü 
bizimle pek dost geçinmek iste
diğini birkaç kere gösteren l?u'
gar hükumeti gibi, bütün Bul· 
gar asker ricali de pek iyi bi
lir ki Bulgar ordu.su eski Bulg<1r 
ordusu ise Türk ordusu eski 
Tiirk ordusu değildir. Pulgar 
dostlarımızın hem ~uaa çok iyi 

vakıf o!duklarma, hem de Tür
kiye ile iyi dost:uk gösterm~k 

cehtlerine emin o.duiumuz için 
bu sözlere ir)anamıyoruı. 

Balkan konferan
sına doğru 

MPM&*-= 
(Baş tarafı 1 inci sayıfamızda) 

pıldıktan sonra murahhaslar 
memleketlerin.e döneceklerdir. 

Konf erruısa memleketimiz na· 
mına i~tirak edecek olan murah
has heyetimiz dün sabah Prenci
pesa Maria vapurile Köııtcnccye 

hareket etmiştir. Heyetimizi va
purda Bulgar elçisi M. Pavlof, 
Romanya ikinci konsolosu ve di
ğer bir çok zatlar teşyi etmişler

dir. Heyetimize tahsis edilen ve 
bayraklarla donanmış olun vapur 
saatt 11 de hareket etmiştir. 

Dün giden heyetimiz B. M. M. 
reisi vekili Trabzon mzb'usu Ha
san Beyin riyasetindedir. 

Umumi katip Ruşen Eşref Bey
dir. 

Diğer murahhaslarımız alfabe 
sırasile ~unlardır: 

İnhisarlar mlıdUr muo.vini Ahmet Milat, 
'Müderris Ahmet Re,ıt ve Ahmet Snmim, 
Akil Muhtar, Abdülhak Şinasi Beyler, mı.

dm birliğinden F.fza;ı.1ş Suat Hannn, Beie
diye turizm ~ubesi mUdtirU Ekrem D~siıu, 
Belediye reis muavini Hıl.mit, meb'l.!3 F:ı.zıl 

Ahmet, M:Uderris İbrahim Fazıl, l'>Iuslahat
tin Adil, Anadolu ajansı mUdUrU Muvaf!ak, 
Müderris Muzaffer, mebus Nıı.z1m, Nemli 
zade l\Iitat, Müderris Nlz:ı.metun Ali, Re~it 
Saffet, Milderrls Tahl:-, meb'us Vo.sfi P.::ışit, 

B. M .. M. umumi katibi Veysel Adil, mcb'us 
Ynkup Kndri ve Zc!d ll!es'ut Dc-yl~r. 

Murahho.::ılardan bazılarına zevceler! de 
refakat etmckedlr .. 

Bu ze\'at konferans1n muhtelif komisyon
larmtla Ttirh: grupunu temsil cdoceklerdi;:-. 
Mura.hh~ h.:ıyctinıizlc Urllkte 1:ıtanbul 

Mntbuat Cemiye:.ini tcmtilen gazetemiz cr
k~m:ıdan ve (H::~.t·cn gn::etı:;i E:ı.hibi Ha.::an 
P..asim, Cumhuriyet mulmrr.irlcıtıdcn Ali 
Fuat ve Milliyet ı;-azctcsi Ankara muhabiri 
.Mecdi Sadrettın Beyler de d!ln :nü!<rC')C git
mişlerdir. 

Bugün saat O!l beşte Bükı·eşte 
konferans meclisi, müteakiben de 
komisyon ve komiteler toplana· 
caktır. Saat 21 de murahhaslar 

Semra bir köşeye yığılmış, ya
n karanlık içinde geçen bu des
tani cidalden hiç bir §ey anlıya

mamıtb. Silah tesi onu hakikatle 

Diye seslendi. Semra, durdu, 
bakışsız gözlerini kocn:;ına çevi
rerek, elini dudaklarına götl.irdü, 
ve yavaş bir sesle, Sabiti göstere
rek: 

ve hanımlarının şerefine Romen 
uyu- askeri mahfelinde Romanya gru· 

pu tarafından bir kabul resmi ter
) tip edilecektir. 

- Sus, diye mırıldandı, 
yor! 

fa. 
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•• 
Bu günkü nıu"-- · 

maçlar 
,t 

l ıncl sJ. 
(Baı1 tandı 

> f' 
ye tle l: oy ölçü~ect: k balesei 

lerdir. lş~c bu gençler ~ tA.k 
ten bir muhtelit getirtrt>e u~"' 
mubtelitle bu gün ı<arııgıls 
le Halk stadında karŞı·y 

··ster 
muvaff akiyetini de go ,e 1-lal 
Selanik muhteliti, bab~~ b' 'n at 
ğine göre hayli kuvvet 

1 oe a.b· 
d 1 l . d .k. tane ırn 

kım ır. ç erın c ı ı u lt 
nan milJi takımı oyunC?.~ f3 itli a 
Selanık takımı bu gıı . er 
şu surette çıkacaktır:. 
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Mangizoğlu, Parseoık 10;, erıne 
rof, Anaslasya, Crasor?·ti~ \elara 
naplus, Kavuni, Y or~~nı~ s. ~\ et 
van!s, Argiryadis, Fıl:pıı ,ıı li\i . 

K .. .. k t ı. ı oıı ıtı aragumru atsHı> h,. 
·ye "?\e 

yeni oyuncularla takvı ,~ S k'' 
mit bir haldedir. TakııJl 1 I e ıl 
kilde çıkacaktır: . 1 erce 

Miço, Mahmut Al•, t )e, lrı 
Hikmet, Lütfi, Cemal, ~. ltıııra 
Seyfi, Rıza, lbıahim, Rafas tiiııde 

Karagümrüklülere ıı:ıU~ l' l 
• d . e yet temennı e erız. ) 

ıl 'Plla Türk - Rus li1 •ile d 

Bugün Fener stadında 1 \\\ıal 
cak Türk · Rus maçının ~ ~d 
tice verece~ini kestirıJle -1 "e 
bavh müşküldiir. . 

0 
iıı ar 

Rusların çok huv\letlı ti •orı d 
Jarı mubald{ak olmakla b 01 {6()) 

kendilerini yakın zamanl~' iD bet-' 
hamızda görmediğimiz 1~ it\ ~ 
temleri bakkmda bilCliğiıı>'ı 1 el t .. ıe et 
ler pek azdır. Yalnız şo1 ~ tla. er 
C!İn ediyoruz ki 1 ürk ta~1 l\'\e 
kurulursa ve arasna göst~ te\'fj 

diği iyi oyunlarından birİ51 ltt~i 
çıkarrnıya reuvaff:ık o'ur9~1 ~taft 
neticesini h afıf b · r far~ '' İgt 
kaı.anabil;riz. }i 

Aksi takdirde teknik oY ~ e 
salar bi!c vfc·:tla:n ve k". b l\ ·· 

itibarile Rus h k ırm kar~ ~ile, 
ağırca bir mağlubiyete uğ' ~ahd 
mız tabii addoluoabiJir. ~i~ 

~it\ 
ltl 

~ te 
ı~~. 

l{ak~mler 

l!<i tarafıo lrnplanları t31 

dan lesbit edildiiioe sıii1 ' 
günkii maçın ha'temi Tüt~' 
zar maçının hakemi Rus o 
hr. Y <ın Vf' kale ha~emıer 
birer tanesi Rus, birer 

1 

Türk olacaktır. 
Müsabaka esnasında kal~ 

dahil her tal:ım üç oyıJll" 

fazla o~u:ıcu değ"şt remiyf 

Rus mlsatsrlerimlzin tf 
Evvelki gün Yalovaya 

Rus sporcuları dün saba!ı 
·~I simde C:lmbuıiyet ab!des 11 

rasimle bir çelen!< irnymı.ıt~ 
hürmetle se!amlamışlardıt• ~ 

Du ... n k. 111~1 l\()ı:ı 

s 

gece ı ya•· ~Uıı-· 

Dün geı:e Ü akü darda b;t 't 
gl 

gm olnıuJ ve belediyeye 
köşk yanmı;thr. ~J 

U:;küdn.::-da A!tunizade i7= 

l~sinde Sehitler sokafrındtı. 
d. -: . ı·k . tet• 
ıyeye mt ve ter:ıız ı · ış ti 

1 d ıh • 0 1 mur arm an ::;an BeyıJ1 t t 
(lu büyük n.hp:> kö~kten sal' t' 
da yangın çıkmış ve biJJ~ 
mile yanmıştır. 

1
, 

Yangının sebebi anJaşı t,J 
rnıştır. Tahkikat vapılına1' 

iskelelere inen ~ık"" 
merdivenler . 

e• 
Köprü üzer;nde is'•eıeıerft19 

merc'iven~erden ayn~ ı~ s" 
ioiHp çı\olmasının kalaba J f 
beuiyet verdiği belediyeye 

yet ed· lmi~t"r. ıd 
- l O· 
Uç, clört ser.e ev~e ıet' 

gibi bu merd venler ıııen ~ 
çı'rnnlara mahsus olrP3~ 
ikiye ayrılacaktu. 

R~le 
'lltt 
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Vataniler 

Babam} bu! 
VAKiT 

1
3Uncü Kolordu Satlnalmel 

Komisyonu ilin lara 
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trnek kv 
aragil •• anı cemiyetine 
arşıl• Ura 

iki kız kardeş hala baba
lannın kendilerini kirlet

tiğini iddia ediyorlar 1 

Izmir, ( Hususi ı ltalya 
tebaasından Arıjeı ve Yuvan 
ismindeki iki kız kardeşi 
cebren kirletmekle maztun ba· 
baları Civani hakkında lz.nir 
birinci mustantikliğince yapıl· 
makta olan tahkikat netıcelen· 
mış ve Ağırceza mahkemesinde 
lüzumu muhakemesine karar ve· 
rilmiştir. 

30,000 kilo toz şeker kapalı 
zarf usulü iJe münakasaya kon· 
rnuştur. ihalesi 14 Teşrinisani 

932 pazartesi günü saat 15 te
dir. Şartnamesini görmek üzere 
lstanbul'da Fındıklıda ıır. K. O. 
Sa. Al. Ko. nuna müracaatları 
ve ihale günü de vaktinde temi
nat ve teklif mektuplarını mak
buz mukabılinde Ankara Merkez 
K. Sa. Al Rs. liğrne vermeleri. 

idaremiz için paıarlıkJa satın alınacak olan (18) kalem Ma
nometre, Elektirot Amerikan maskab· kalemi, ve saire gibi mub
telifülcins malzemenin pazarlığı 24-10·932 tarihine müsadif pa
zartesi günü mağazada icra kıhnacağmdan taliplerin yevmi mez
kiirda saat 9 dan 11 e kadar isbatı vücut ederek tahriren fiat 
vermeleri bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahi· 
!inde asılmış olup nümune getirilmesi icap eden malzeme için 
pazarlık günü nümuoelerinio beraber getirilmesi nümunesiz 

'steri caat ediyorlar 
er .,e lialep (li 

b'' J u A tli ateşi susı) - Vatanile· 
ane Je irrı. ıt ve faal lideri olan lb-
usll tı ay . a.nanu Bey Suriyede ıon 
··p 1 ıçınde uk gu er h kk v ua gelen hadi-

. e p a ında ınilletler cemiye
totesto h . . 

erltıek . YU avı hır telgraf 
1 ıstenı· · d h 8tafh ış ıse e unu Suriye 

IJ lııf. et .... adn:terinden hiç birisi ka-
p . ··~e ığ' · · d• ıli,r 1 ıçın bu telgraflar 
ı L ltıe"d 
viye ııarıea' Ron erilerek ora telgraf. 

,. lllden ·ıı l 
\)ırıı • Sekifttı· rnı et er cemiyetine 

~ 1!lir A . 1 t Ceıtıi . . ynı zamanda millet-
Jı, )e 1 Yetındeki Fransız T·· k" M ı llfl , ur ı-

1, fa~ lll11tlhh tere, İtalya, Irak, Acem 
Ra törıd . aılarına da birer suret 

l' erılnıiştir. 
elgraft . 'h 

'ı>d a ıntı abat esnasında 
•
1 

an Qlf ,. 
e dok" cerı müdahale dolayı· 
"ali ulen masum ve bigünah 

1 halk k ı d an arı hesabının 
•ı en sorul - b 
"I \'e acagı ve unun mes-

• 0 lta lll~scbbiplerinin kim oldu· 
Uı bt lorı d nı acağı bildirilmekte ve 

Ja1,,oı (6()) ~fa Halepte tevkif edilen 
n ;,i' l'i h· ~ta.nj rüesasının aylardan-

.~ iOJjj ltıe~te •laıüaJ hapishanede çürü
g ayJe leue olduğu ilave edilerek mi i
ş 1 l' ce · 
tıık• ~ltıea·. ~•Yeti mandalar karar-

gösl. le~fi~ •ntn (22) inci maddesine 

birisi" lttJtik a..11 • bu faciaları mahallinde 
'urs' ~a.f •çın bir heyetin cemiyet 

far~~ ~ İat:n~an Suriyeye gönderilme

r. 

& tııl,,nektedir. 
~::-.-_~tutt "\\\ .. ... an gelen bir arkadaşım-

~/Jc flgrendiğime göre Lübnan 
l s . •ahd Utıyeye iltihak ederek bir 

~i~ et tesis etmesini ihtiva eden 

~ :'ıha.tayı hazırlamakta ve 

~ te:z~atayı milletler cemiyeti -
1~. dıa teşebbüs etmektedir-

Qft L 
\ ~uınarhane basıldı! 

r eyo~ 
:ı4b . gıunda Bursa sokag-ında 
ı. ltııo· 
'~ ın kumarhanesi basılmış, 
~to~tk lsmaiJ, Talat, Mehmet, 
~~ , Panayot, Marko Aptul-
L ~~· ' ıc"- ınde sekiz kumarbaz ya-
tl-d llıtıışt.r. Kumar masası üze· 
~l~ııe bulunan 78 lira müsadere 

llluşıur 

Sllbık Macar ba~vekili 
Pt1 tehriınize geli)' or 

~atı:carıstanın eski başvekili 
til1ıu ~~tlen önümüzdeki salı 
~~lec k ~Yana vapurile şehrimize 
•11 e hr K B l ~ tett • ont et en hususı 

e seyahat etmektc..dir. 

(Btyo • 1--=--------
~f g u ll<inci Noterliğine) 
~ 'lldiın. 

a)b ernuriy t' . apt k· e ınızce ta!.lık edHen 
b· a. ' M k •rıc~ u avekname muci-
t' Sab'b' 1 ıtı~,d 1 1 bulunduğumuz Ke-
Şakit e Hacı Ahmet, Kerim ve 
l'akıstrn~ensucat fabrikasına ait 
~etbaı· e Panorama bahçesi 
oıı •nde k"' B tUın1 ain inada mevcut 
"' alite makinelerle n olör'er 
' • 'le d 111teyi b e evatı ve teferrüatı 
:ıırı}', : kere lstanbulda Cer· 

16
\lkilb ((anında 12 numarada 

) te~isı ~~1~ Kabbani Şebo ve 
derı •ııtta· ımıtet şirketine kati
~' bir o-!•rnızdan mezkur mebi-
~·tıct 6ona al k 

a11 ke .. ~ amız kalmadı-
d ~dtes: ~ıyetın ilanını isteriz. 
~'tQdt Ea tadıköyünde Acı Ba· 
tQ a. I~ t•d 

1 Paşa ıokağmda 19 
~t, '<eri e mukimler Hacı Ah-

111, Şa'-· 
"ır. 

Eu eski bir meseledir. Civanı 
şimdiye kadar bulunamadığm· 
dan hakkındaki takibat netice
lenemiyorclu. Cıvanı son günler· 
de nihayet Istanbulda bulunmuş
tur. Alman ifadesinde her ıki 
kızının da kendılerini kirlettikle
ri hakkındaki id<lialarınm doğru 
o madığını sÖ} Jemiştir. Kızlar 
se; Ankaradan lzmire gelince 
muvakkaten kaldıkları otelde 
babaları tarafından kirletiJdikle
rinı ıfade etmektedirler. Civani 
Ağırcezada gayri mevl<uf olarak 
mubal eme eıi ecekıi 

\' erJi malı mitingi 
Darülfünun ve yüksek mektep 

talebeleri senenin son günü ve 
yerli malı mitingi yapacaklardır. 

Mitingin esaslarını hazırlamak 
üzre talebe cemiyetleri murah
hasları şimdiden İ<;timalara baş
lamışlardır. 

Yerli malı mili.ctginin senenin 
son güniine tt'sadüf ettirilmesi· 
nin sebebi, senenin ilk gününün 
Tasarruf ve lkhsat günü oldu
ğundan bir gün evvel gençliği 
halkı ikaz ıçindir. 

• 
Usl,üdar tapu b:ış memurluğlından: 

Eren köyünün ı\1eı diven kari yesin de caş 
oc:ıklıırı sokağındı kftin eski 5.6 veni 
7 9 No !arla murakkam ıaş ocağını ~üs 
temil bir bap dolma meskeninin delati~i 
miıdevverc kaydında sarraf l\irkor efen
dinin alacağından do!oyı t c:arct du:ıvi 
kaleminin I 5 • l\ ev\'e) - ~88 tarihli bir 
h:ıciz işareti mevcur olup buna müredair 
bir evrakı müsbitc olmadığı gibi lede 
li~tihlm rnezkOr duavi kalemini istihlnı 
eden lstıınbul asliye mahkemesi birinci 
huh uk dar resinden alınan cevaı ta da bu 
ha;Jta bir kayıt ve evrakı müsbite bu 
lunmadığı cevaben bildirildiğinden işbu 
haciz ıle alllkador eşhasın tarıhi il:lııdan 
itibaren bir ay zarfında Sullıınııhmctte 

h Ai:ı Usküdar t:ıpu dairesine müracaat 
etmedikleri taktirde bu bapt.ıl<i mukar
rerat veçhile haczin hükmü kalmıyacağı 
ildn olunur. 

(10U5) 15557) 

l~tanbul Dördüncü icra l\7emurlu 
~-und ın: Temamına beş bin lira kıymet 
caktit edilen üsküdarda yeni mah::llede 
Sl'!Ami Ali dendi mahallesinın mezarlık 
karşısı sokı~ında !Bağlar başından Hay· 
darpı şaya gidtceJ, lramvay caddesi üze· 
rinde) yeni 33 numaralı maa bahçe ah· 
şao ahırı havi ı dnir mücıoddet lırının 

tcmamı açık a ttırmaya vazedilmiş olup 
3 Teşrinisani 932 tari lıinde şartnamesi 
divanhaneye ı:ılik edilip ı 7 Tı şrinisani 
9.~2 tarihine müsadil Peışcmbe günü 
saat 14 den 16 , a k::dar lst:ınbul 4 ün 
cü icra dairesinde açık arttırma suretile 
satılacaktır Arttırma ' ikincisidir. Birinci 
arttırmada bin bes yüz lirayıı talip çık
mıştır. Bu kcrre en ziyade arttıranın üze. 
rinde bır akılacakrır. Aruırmaya iştirak 
için yüzde yedi buçuk teminat akçesi 
alınır. müterakim vergi. belediye vakıf 
icaresi müŞterh•e aittir. 929 tarihli icra 
lranununuıı 119 uncu maddesine tedil\an 
hnk'arı wpu s'cıllerile ~ahit olmryan ipo· 
tc lı alııc ıklılar ile diğer alakadar anın 
ve irtifak hakkı sahi plerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarHe dalr olan 
iddialarım ıll\n tarihinden ilibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbite ile bildirme· 
leri lazımdır Aksi halde hakları tapu Sİ· 
cillerile ı;abit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Aldkadar· 
ların işbu maddei kanuniye ahkamına 
göre har et, et etmeleri ve daha fazla ma
l Om at almat• istiyenlerin 932 78 dosya 
numerosile memuriyetimize müracaatlın 
ilan olunur. 

lstanbul ikinci ticaret mabke~ 
mesiuden: Alacaklı Teofrastos 
efendinin Aksarayda Mesih paşa 
mahallesinde Mustafa Kemal Pş. 
caddesinde 6 No. lu apartıma· 
nın 3 üncii katında sakin Bursa· 
lı izzet beyden alacağı olan 4500 
liranın tahsili hakkında ikame 
eylediği davanın icrayi mubal«e· 
mesi 31 · 1 O- 932 tarihine milsa
dif pazartesi günU saat 1 O da 
tayin edilmiş olduğundan muma
ileyh izzet bey yevm ve saati 
mezkürda mahkemede hazır bu
lunması, aksi takdirde hakkında 
gıyaben muamele ifa edileceği 

ikametgahının meçbuliyeti hase-
bile ilin olunur. \4959) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

40000 Kılo Nohut; Pazarlıkla münakasası 24 • Birinci Teşrin. 
932 ı:-azarlesi günü saat J 3,5 ta. 

30000 Kilo Makarna: Pazarlıkla münakasası 24 - Birinci Teş
rin - 932 pazartesi günü saat 14,5 ta. 

5 ton makina yağı: Pazarlıkla münakasası 24 birinci Teşrin 
932 pazartesi günü saat 15,5 da. 

Marmara Üssübahri ve Müstahkem mevki kumandanlığı cfra· 
dı için evvelce münakasaya konulup ta teklif edilen fiatlar gali 
görülmesinden doları tekrar pazarlıkla münakasaya vazedilen 
nohut ve makarna için daha ehven fiatlarla talip olanlarm ve 
lstanbul Deniz Levazım deposu için evsafı veçhile ve puarhkla 
beş ton makine yağı vermek jstiyenlerin hizaJarındaki gü11 ve 
saatlerde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte KRsımpaşada 

Deniz levazım satınalma komisyonuna müracaatları. (5544) 

Kocaeli Vilayeti Daimi. 
Encümeninden: 

. . 

tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan o'unur. (5599) 

.__ ____ ıs_t_a_n_h_u_ı __ E_~_k_a_ı ___ M_u_·d_u_·r_ı_ü_ğ_u_·_i_ıa_A_n_ıa_r_ı ______ ı 

Miktarı 

80· 100 : Hurda Bakır 
Hali hazirile : Köhne eşya 

Üsküdar imaretinde mevcut ba:ada muharrer iki kalem eşya 
7 T. evvel 931 tarihinden itibaren al~ni müzayedeye 1-ıonınuştur. 
Talip olanların eşyayı görmek üzere Usküdarda Ahmediye Fıka
ra imaretine ve ihale günü olan T. evvelin otuzuncu pazar günü 
saat on dörtte idare encümenine müracaatları. (5289) 

'---------•-s_t_a __ n __ b_u __ ı __ l3 __ e ___ •e __ d--iy __ e_ş __ i __ i_ıa_~_n __ ıa __ r_• ______ __.I 
Beher metro murabbama 2,5 lira kıymet lrnnulan Fatih yan· 

gın yerinde Macuncu Kasım mahallesinde 45, 18 metro murabbaı 
Belediye malı arsa satılmak üzere müzayedeye konulmuştur. Ta
lip olanlar tafsilat almak için her gün Levazım Müdürlüğüne 
müzayedeye girmek için de 8,5 liralık teminat mal<buz ~eya 
mektubu ile 10· 11·932 Perşembe günü saat on beşe kadar Da-
imi Encümene muracaat etmelidirler. (5592) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüf?ünden: 

(65) Glikoz derecesi esas olmak aşağı yu'rnrı dereceler için 
fiata zam ve tenzil edilmek fakat vasati (58) dereceden aıağısı 
kabul edilmemek üzere Gazi Ayıntap fabr;kasına teslim pazar· 
hkla ve şartnamesi mucibince (312,GOO) eski okka kuru üzüm 
mübayaa edıJecektir. Taliplerin % 7,5 teminat akçelerini hamilen 
2· 11-932 Çarşamba günü saat 14 te Galatada Mubayaa Komis· 
yonuna muracaatları. (5489) 

Edirne erkek muallim mektebi 
müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usulü ile münakasaya konulan Edirne Erkek 
Muallim mektebinin 12378 lira 71 kuruş bedeli keşifli tamirat 
ve tclvinahna talip zuhur etmediğinden pazarlıkla ihalesine karar 
verilmiştir. ihale 27 Teşrinievvel 937 perşembe günü sut 15 te 
Edirnede Hü1'ümette müteşekkil komisyonda yapılacağından eh· 
liyeti fenniyeyi haiz taliplerin eski şerait dahilinde şartnameleri 
görmek üzere mektep müdürlüğüne ve münakasaya iştirak edecek
Jerin yukarda yazdı gün ve saatte hazır bulunmaları ilan olu-

_nur. (5567) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğü~ıden : 

5-11-932 t 'h' . . k arı ı ıçın apalı zarf usulile ilan edilen maden 
kömürünü~ .Tuvenen cinsi laakal yüzde altmış beşinin on mili
metreden ıra olması ve on milimetrelik eleğin üstünde kalması 

_meşrut olduğu tavzih olunur. (5579) 
~~~~----~--~------......;---

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Marka No. Kıl o Cinsieşya 
S.DRC 6202/::S 180 Susamyağı 
Balfida yazıh ıusam yağının 21·1O·932 tarihinden itibaren 20 

gün müddetJe müzayedeye konmuştur. Talip!erin ı0· 11 932 per
şembe günU saat 16 ya kadar satış lrnmisyonuna müracaatları. 

(5585) 

Emniyet sandığı müdiir!üğünden: 
Sandığın malı olan Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Biber 

sokağında eski 4 yeni 2 numaralı bir hanenin tamamı üç bin Jira• 
da müşrerisi üzerinde. olup ~7- 10· 932 tarihine müsadif perşembe 
günü müzayede bedeh baddı layıkında görüldüğü takdirde kat'i 
ihalesinin icrası mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkür 
günde ıaat J4 ten 15 buçuğa kadar sandık idaresine müracaat 
eylemeleri ilin olunur. (5604) 

B~yoğluw kazası Defterdarhğından: 
Mahallesı Sokagı No.sı Cinsi Muhammen Muddeti 

ıcarı 

Hüseyinağa yeni çarşı 1 ı-13 Dükkan 300 lira Bir senedir 

Adapazarı - Arifiye yolunda yapılacak 4386 lira bedeli keşifli 
tamirat teşrinisaninin 2 inci çarşamba günü saat on beşte ihale 
edilmek üzere alenen münakasaya konulmuştur. Talip olanların 
mezklir tarihte yüzde yedi buçuk niıbetinde muvakkat teminat 
mektubu veya banka makbuzu ile vilayet daimi encümenine ve 
şartnamesini görmek iıtiyenlerin encümen kalemine müracaatları. 

Balada evsafı muharrer emvalin icara 2o gü "dd ti .. • 
k l 5 

. . n mu e e muzaye-
deye onu muıtur. teşrınısani 932 cumarteai ~ ·· t 16 d · · k l w d guou saa a 
ibaJeıı ıcra ı ınacagın an taliplerin teminat k ı ·ı B 

(5603) J d . . d "t kk' a ça arı e eyoflu 
ma a1resıo e mu eşe ıl komisyona müracaatları. 15590) 
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HASANPiRiN 
ile çocuk ve yavrularınızı besleyiniz, aaf hilesiz ve 

1 
-:O 

O Z U bi; gıdadır. Kemikleri ve vilcudu kuvvetlendirir. Çocuk 8 ·,.Jlt 

U N U neuı&1ına azim faideler temin eden Hasan bezelya, nıercı ff 
tateı, arpa azn unlarından yapılan yemekleri çocuklanaııa 

buğdayı nişastasiJe yapılan maballebi ve tatlıların nefasetine payan yoktur. 

· bassa hali nekahatte olanlara yediriniz. Hasan pirinç öıti ye 

Heryerde Hasan markasına dikkat Kutusu 25 kurutlur. Hasan ecza depoıu. 

Doktorlarımız 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadm hastalıkları mUtehassw 

Muayene: 10.-12 Ortaköy, şua yurdu 
l5-lS Beyoğlu, lstikUU caddesi No. 193 

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

Doktor 
Aristldl 
MuııycnehnneEI: 

E:mlnönll: Emlnönll han 3 Uncu kat No.R 

Doktor 

A. K u ti el 
Cilt ve zllhrevt 'Uistaııklar tedavihanesı 

Karaköy börekçi fırını mraaında 34.. 

.:llş doktoru 

Arşa k Sftreoyan 
Beyoğlu tstlklAJ caddea1 numara 303 
Mısır apnrtrmanı. Mfiracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - ıs ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Cilt ve zOhrcvf hastalıklar mUteha8Slsı 

Doktor 
Babaettin Şevki 

Babıali caddesi Meserret otell karşısında 
Avni Bey apartımanı 125 Sabahtan 

Akşama kadar 

O ok tor 
Emin Şükrü 
Dahill hastalıklar mlltehB.SSISJ 

Ista.nbul Sultanmahmut türbesi, Babı· 
fili caddesJ, No. 10. Teleton muayeneha

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

Orolol ·Doktor 

F ey zl 
Böbrek , mesane, idrar yolu ba.stalıklan 

mUtehassısı 

Beyoğlu, lstıklA.I caddesi E lhamr a 
apartnnan No. 3 Her giln öğleden sonra 

1 • 1Tel., ~·oğlu 2835 

Urolol ·Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hastalıklnn mOteh8BSISI 
Muayenehane: Ttirbe, Mahmudiye cad

desi. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 

Fuat Fehim 
Cumartesi - Pazartesi - Çarşamba ve 
Perşembe günleri öğleden sonra hnsta
lanm kabul etler. Çağaloğlu, Zeki Bey 

(Sıhht apartnnan) No 5. Tel. !!0164 

D oktor 

Feyzi Ahmet 
Cilt, zührevi ve tenasuı hnstaııklan 

mtitehassun 
BabıAil caddesi, köşe başı Feyzi Bey 
han numara: 43. Sabahtan akşama ka

dar hasta ltabul olunur. 

Doktor 

Hasan Basri 
Edtrnekapı, Acıçeşme soknk No. (9) 

Muayene : (Her gün saat 15-18 e kadar 

' j 

Urolol Doktor 

Hakkı RüştU 
idrar ve TenasW yollan birinci aınıt 
mlltehassuıı "PAR1S.. den Dlplome 
tsttkıa.ı Caddesi Yıldız apartıman 

No. 322 

Doktor 

Ihsan A rlf 
Cerahp&.§8 haatahanesı idrar yolları 

mUtehaasısı operatör 
Muayenehane: Cağaloğlu cczabanesine 
bitişik. No. 30. Telefon 21614. "Saat 

1~ - 18 hasta kabul olunur ... 

Doktor 

Kapik yan 
Muayenehanesi: Sirkeci Muradiye 

caddesi N o. 26 
Telefon: 2 1077 !stanbul 

~--------------------------Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
İdrar yolları haııt.alıkları mütehasııısı 
EmlnönU (Sabık Karak&§) banma 
nakletmiştir. Cumadan maada her gUn 

haataıannı kabul ve tedavi eder. 

~--------------------------oı, tabibi 

Mehmet Rıfat 
Paris darUlfllnunwıdan mezun 

Çağaloğlu Halk Fırkası karşımıda Sıbht 
apartıman No. (7) 

Doktor 

Nuri Mahmut 
Kadın hast ahklan mUteha1M11111 

Hastalarını Maçkada Bemar apartı-
manmda (l) numarada kabul eder .. 

Doktor 

Osman Serafeddlo 
Muaye-baae: C&l"alol1u, Nuruotım.ulye 

caddeal No. (19. ) Telefon 20893 

Doktor 

Reşat Hüseyin 
Kulak, boğaz ve burun hastahklan mU
tcha3SISL Muayenehane: Türbe Mahmu

diye caddesi, No. 10. T elefon : 22622 

Diş Tabibi 

P. Şamlıyan 
Beyoğlu, tstlkltll caddesi No. ( %8 ) 

(Mulenruj yanmda 
Muayene 81\atl: 9 - 12 ve H - 21 

Doktor 

Robert Behar 
Doğum, Kadro hastalıktan mUteha.ssısı 

Beyoğlu, Altmcı Daire Saadet apartı

manı 4 Telefon: 42526 

Dlo Tabibi 

Yervant Arşak 
Beyoğlu, Ağacaml, l stlkUU caddesi Ma· 

rtnopulo apartımanı No. ( 98 ) 

1 LlRAYA 
Yüzü ile kuş tüyü yastık 

lstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuı tüy il fabrikasın· 
da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 
ı 2 liradır. Kuş tüyünden salon yashklara ve kuı tüyil kumaşı 

bulunur. Ankarada satış mağazası : Saltı Franko 

11elefon : 28027 

Mekteplilere mahsus 

Talebe Yurdu 
Şehzadebaşı caddesinde açılmıştır 
Darülfünun ve liselere çok yakındır 
Genif, büyük bina ve yeni temiz eşyayı görmek, elverişli şera· 
iti anlamak için her giln Ş ehzadebaşında Konservatuvar ıoka· 
ğında Yurt binasıodaki Mildiriyete sabahları: (Saat 8 • 10) a 

akıamları (16-18) e kadar müracaat edilmelidir. 

rBono) 

1 
Her türlü bonolarla mazbata, karar 
sureti ve deyin ilmubabert ve sair 
vesikalar üzerine her şekilde işler 
yapar. Balıkpazar Maksudiyc han 
l\o 35 Ujturlu zadeM. Derviş -

T .. ı,.rnıı · 2:1397. 

Ucuz kirahk 

Bomonti cadduinde No. 65 
aparhmanın 4 odalı mUf8mbalı 
3 ilncii katı 25 liraya kiralıktır. 
Civarındaki eczacı Çubukciyan 
efendiye müracaat. (4895) 

lstanbul asliye lkikici Hukuk 
mahkemesinden: lbrahim Fevzi 
Beyin Beşiktaıta Serencebey yo· 
kuşunda Ebulbuda efendi tek-
kesi akaretleriode mukiman Ba· 
haettin Bey ve Ebulbuda efendi 
kerimesi Bedia hanım aleyhlerine 
ikame eylediği alacak davasın· 
dan dolayi mumaileyhimamn ika
metgahlarının meçbuliyeti hue· 
bile ilanen icra kılınan tebliğata 
rağmen milddeaaleyhlerin 27 
Eylül 932 tarihli celsei 
tahkikatta ispati vücut etme-
melerine mebni haklarında gıyap 
kararı ittihaz edilmiı ve yevmi 
tahkikat 25· 1O·932 tarihine mti· 
sadıf salı günü saat 14 de talik 
kılınarak mezkür giyap karannın 
ilanen tebliğine karar verilmiı 
olduğundan yevmi mezkOrda 
mahkemede hazır bulunmaları 
aksi halde giyaben muhakemeye 
devam edileceği ilan olunur. 

(4952) 

Çeltik Fabrikası 
Mehmet Kara~ir ve 

fil'rekliı 

Fener Balat caddesi No. 46 
Nümune üzerine meccanen randman 
ve kıymet tahmin edilir. Çuval, nakliye 
temin olunur.(ücret gayet ehven olarak 
ka rarlaştırılır.) Telefon: 207a2 - Tel

graf lsıanbul Kabar 

SEYRISEF AIN 
Merkezi idaresi Galata Jı:öprülıaşı R 2623 

~ul•e A, Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 

Trabzon Poata•ı 

(Ankara) 26 birinci 
teşrin çar

şamba 18 de Galata rıhtımın· 
dan kalkar. Dönüşte Tirebo· 
luva da u~rar. 5600 

Sadı kzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POSTASI 

SAKARYA 
vapuru 

23 Teş.evvel PAZAR 
günil akıam saat 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, sa·msun, 
Ordu, Gireıon, Trabzon, ve 
Rize)·e azimet ve avdet ede
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında acen· 
talığına müracaat. Tele. 22134 

EEY Sirkeci adresi l 5 kuruı
luk posta pu!unu havi mektupla 
sorulacak her it için malumat 
toplar ve verir. <4944) 

Iı veriyoruz 
EMLAK ve EMANET YURDU 

Marangoz, dülger, duvarcı, 
betoncu, sıvacı ve rencberlere 
iş bulur Sirkecide paket Postane· 
si karıısında Mizanoğl han No. 5 

. (4882) 

KREP PRETON 

)pekiş moda bü.rosU 
takdim ediyor: 

KREP PRETGN, çay elbiseniz 
ve tayyörlüğünüz için intihap 

edebileceğiniz en lüks 
ve modern kumaşbr. 

Bu iş de lpekiş'indir 

Kira mukabilinde 
borç para 

Senevi ki rası (lOOOı liradan aşağı ol
mamak ve şerefli mahallerde olmak şarıile 

eml~ki olupta kirıısını karşılık: göstererek 
(ehven fıizleı borç para almak istiyen
lerin Galatada Mehmet Ali paşa hanında 
(4f) numaralı yazıhanenin tevessutuna 
müracaat eylemeleri (48501 

Fenerde Fethiyede KAtip Mus· 
Jahattin mahallesinin Kör oğ!u 

sokağında cedit 7 numaralı ha
nede mukim iken elyevm ika
metgihları meçhul madam Mar· 
ta ve Elizavete. 

lstanbul 4 üncü icra memur· 
luğundan: T odori Hacı Yani 
efendiden 8 nisan 1333 tarihinde 
beş 1ene müddetle borç aldık· 
ları üç yüz liraya mukabil ve· 
faen ferag eyledikleri balada 
adrui yazdı mezkur haneyi ala-
caklı T odari efendi tarafından 
borçların tediyesi hakkında teb· 
Jiği muktezi ödeme emirleri ika· 
metgihınızm meçhuliyeti hase· 
biyle tebliğ ediJememit olduğun
dan tarihi ilandan itibaren otuz 
gün içinde 932· 863 <!osya nu
maraa•yle ı,taal:ul cördüncü ic
ra dairesine müracaatla borcu
nuzun temamına .veya bir kıımı
na veya alacaklmın takip icrası 
hakkmda itirazınız var ise bil
diı meniz veya tarihi i andan iti
baren al\mış gün zarfında bor· 
cuo .. zu vermeniz aksi taktirde 
merbun gayri menkulün sahla· 
cağı ve keyfiyet ödeme emri 
makamına kaim olmak ilzere 
ilben tebliğ olunur. (4953) 

iLAN 

Iıtanbul Evkaf dairesindt f 
makta olduğum maaıa ait t 59 
maralı cüzdanımı ve tatbik 

rümü kaybettim bu güne 
hiç kimseye borcum yoktur. 
ni mühür ve cüzdan alacağı 
eskisi muteber değildir. 

Taşkasapta Şirimert Ç 

camii müezzini 
lbrabim (4 

Gllnedellk, Siyasi Gazete 
latanbul Ankara Caddesi, VAKJT 

Telefon Numaraları 
Yazı i§lerl telefonu: 24S'79 
İdare telefonu : US'70 

Telgrat adre... • ·~nbul - V,..., 
P o" :'>:o. "6 

-· Abone ı i : 
- bl • . -/C Ecne -Senelik 1400 Kr. 2700 1'1• 

6 aylık 7ö0 " 14W " 
3 aylık 400 " 800 " 
1 aylık lW ,. 

llftn Ucretlerl ı 
n~ı\nların ---w;-;;atın 10 gutd' 
Ticari ııa.nıann bir satın ı 2.~ 4 

Ticari illnlarm bir santimi 25 4 

KUçUk lllnlar: 
Bir defası 30 iki detası ~ Oç detti' 

dört defası 75 ve on defası 100 1' 

Uç ay!ık llln verenlerin bir detalll 
nend1r. Dört satırı geçen UlnJarUI 
satırlan be11 kuruştan beeap edili' · 

·:AKIT MATBAASI - ISTA.NS~ 
SAH1BJ: llılEHKET ASD4 

Umuml Neırtyat .MUdtlr11: l1KRJl1 


