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~~~ hariciye nazmmn memleketimizi ziyareti 
·········· 1 ................................................... -: ...................... u .................................................. - ...... .. 

ran sefiri: "iki kardeş ıiıilletin birbi-
rini iyice tanıması lazımdır." diyor 

~11111ıınıııı11111ımıı111111ıııııı111111ıııııı111111ıııııı11111ıııııı111111ı€ 

ğ Iran Nazın ve heyeti ~ 

i 'E bugün bekleniyor: Na- ~ 
~ -
~ 21r da heyet de bu ak- ~ 
E şam Ankaraya §. , 

~ gidecekler ~ 

• 
'•nın memleketlmlzdehi 

Sefiri Sadık Han 

1-1 Iran Hariciye nazırı Furugi 
. anın bugünki ekspresle Pa

tlısten şehrimize gelmesi bek
e ·ı nı tnektedir. 
k F urugi Hana, kendisini hü
Uınetimiz namına Türk hu-

~1ıııı1t1111ııınıııı111ıııııııı111111ııııı11111ıııı:ıı1111ıııııııı11111ıııııı1~ 
dudunda karşılamak üzere 
iki gün evvel Edirneye gitmiş 
olan Hariciye vekileti erki
mndan Refik Aimr ve Cevdet 
beyler refakat etmektedirl.er. 
Iran Hariciye nazm ıerefıne 
bugUn öğle ilzeri Vali Mahid
din bey tarafından bir ziyafet 
verilecek, Iran Hariciye nazırı 
Akşama Ankaraya gidecektir. 

irin Hariciye nazırı 
Furugl Han 

Bugün Tahrandan Iran ti· 
caret müsteşarının riyasetinde veresi müzakerelerine iştirak 
bir heyet daha gelecektir. edecektir. 

Heyet Furugi Hanla birlik· (Iran sefirinin Türkiye 
te Ankaraya gidecek ve Iran- İran münasebatı hakkın-
la memleketimiz arasında ha- da mühim beyanah iç 
znlanacak olan ticaret muka- sayıfamızdadır.) J)·-

~~~~~ilnmd.'!!~ımıtt!!!lftl~tıt'ı]~~~~u (!11ltl1nmrdll!lııntı!!t1 r~ıuuııırınrnul'mrıırmınrıı u1 1ııııı1111111ıı11ıııuııırrııır1uıırı' mı,~ . 
~rıırrrmıtrııııııı ı ı ııı ııı ı ı ı ııı ı ıı 1111 ı n rımr 

apartıman 

tica 
~elki gün matbaamıza ıahaı 
~bir zat geldi. "Size yeni a
\ a.n;ır hakkında yazdığmız 
~~~~· üzerine bazı sözler söy· 
' &ırn.,, dedi. Hakikaten ge • 
~ run latanbulda taraf taraf 
'an yeni apartmıanlardan 
~derek bu inşaatın iktısadi 
~ dan memlekete zararlarını 
~~rıtıiştik. Bu itibarla hükiime-

~onıa 

·-································································· 
1 arasında 

güreş şamp · yonluğu 
Şehrimize ge e:ek olan Yugoslaya güretçileri : 

~ tedbir almasını istemiştik. 
,. eğer matbaamıza gelen zat 
~.11.Partıın~n yaptıranlardan bi 
~· Bir iki sene evvel bir a • 
~· . an yaptırmış. Şimdi de i • 
~~·~i. Yaptırmakla meşgulmüş. 
' . •çın muhatabımızın aparlı· -
~ •tıtaatı meselesindeki noktai Polkoviç Biago Toth Ma'l'koviç Nagy 

~it 'tttı h_er halde merak edilecek 
dİ4l~J.dı. Uzu uzadıya kendisini 
')'I' _ık. Verdiği bu izahattan 
' ' .'•tifade ettik. Yeni apartı • 

3 ve 5 ikinci teşrinde lstan

bulda Maksimde yapılacak olan 

Balkan güreş birinciliklerine bü

yük bir faaliyetle hazırlanılmak· 

tadır. Milli takımımızın orta, 

hafif, en hafif ve filiz sıklet sı

nıfları tesbit edilmiştir. Ortadan 

Nuri, hafifte Yusuf Aslan, en 
hafiften Abbas ve filizden Mus-

leri 31 birinci teşrin akşamı Zag
repten hareket ederek 1 ikinci 

bL •tııı ·ı _"Çİıt ~aatı ı e meşgul olanların 
~ lılılyonlarca liralık serveti 
'taprağa gömmekte olduk -
t~ daha iyi anladık. 

\ elenıirde vardığımız ilk ne
~Ud\U': lstanbulda yeni apar
' i ~aPınak teşebbüsü son beş 
'_ç~nde haşlamıştır. Bu beş 
) 

1S•nd b' ~l}lb e ın kadar apartıman 
~~ •ttır. Vasati olarak bu a • 
~' kt anların her biri için elli bin 

t ıe:net konmuş olsa nihayel 
~'1ıJt h'e Zarfında elli milyon li • 
~~ t .. .,. ır hareketli sermaye ta•n \' ..... ra... . ,. 
•t! ga ınkı!ap etmiş demek-

t..~~Pa.rt 
~ul .~~anları yapanlar da Is • 
ı~'tta. f lh 1 esasen kafi derecede, 
"'l:ı azla 'k hit tnı tarda meskeni o -
,ı._ -1 tehirde . b' 1 . 
l~ ar y Yenı ına ar, yenı 
.:;a.ditatı~P~ırınayı memleket ik • 

~llfa.atle~i1~. olduğu gibi kendi 
•çın zararlı buluyor • 

tafa Türkiyeyi temsil edecekler

dir. Güreşçilerimizin gerek mü

sabaka ve gerek idmanlarından 

alman neticeler çok memnuni

yetbabştır. 

Ağır, yarı ağır ve yarı orta 

müsabakaları 27 birinci teşrin 

perşembe günü Beyoğlu halk 

frkasında yapılacaktır. 

Balkan lıüreşlerine iştirak ede
cek milJetlerin güreşçi listeleri 
gelmiştir. 

teşrinde lstabulda bulunacaklar· 
dır. 

auwıam::::::::::::::::::::::::::::::::ı::::::::ı:: 

Kazım paşa Hz. 
Ankara 25 (Hususi) - Kazım 

paşa hazretleri bu gün şehrimize 
avdet etmişlerdir. Vekillerden ba
zıları ve bir çok meb'uslar tara
fından istikbal edilmişlerdir. 

11111ıııııııuııııuııııııııııı111111111ıııııııııı1111aıuıııııııııumıııııuıılllJtuı 

V AKIT in Avukatı 

Okuyucularımıza hizmet 
arzediyor 

Avukata, hakeme, hakime, 
mahkemeye gitmeden sizi uğrat· 
tıran mesele için V AKIT' in avu
katından fikir, rey alınız. Bir. 
mektupla maksadınızı yazarak, 
zarf üstüne (VAKIT'ın avukatı • 
na) diyeceksiniz. Gazeteye basıl
masını istemedikleri feylere 
mektupla cevap istiyebilirler, bu 
takdirde posta pulu gönderilmit 
olmalıdır. 

1 '!:.~~~~:. .. !..~~.r::.~r:.r..~~-~~--~-~-~'!.~ .. ~.~:..~:..~~~-~ 
Kadıköyden Modaya,F en ere ve Fener-
bah'çeye kadar Tramvay yapılacak mı? 

1 

• 

Usküdar Tramvayfanndan biriıiin harap yollardan geçiıi 

Gele~ek ay Üsküdar tramvay
larının hissedarları heyeti umu
miyesi toplanacak ve milhim bir 
raporu t~tkik edecektir. Bu ra
porda Üsküdar tramvaylarının 
bir senelik hesapları olduğu gibi 
birde mühim bi projenin tetkiki 
yapılacaktır. Üsküdar tramvay· 
tarı zarar etmektedir. Bu zarar 
100 bin liraya cıkmamakla bera
ber indirilmesi ve tramvayın kar 
etmesi imkam bulunamamakta
dır. Buna sebep olarak tramva-
yın geçtiği yerler gösterilmekte
dir. Üsküdar tramvayının geç
tiği yolların üçde biri bom 

FEHCRYOLU 

~ ıtıL TOPA.~!( 

boştur. Boş, arsa ..• üçte birinin de .'M4"0 •RPA'"' 

bir tarafında ev var diğer tara- Bir projeye göre yeni 
fında yoktur. Böyle bir yerden Tramvay halli 
geçen tramvay hattının kar etme-
si hakilcaten çok göçtür. işte tramvay parlak bir iş olacaktır. 

Yanlız Haydarpaşadan Kadı· 
buoları ileri sürerek hissedarJar l<öyünc geçerken tramvayın 
arasında Evkaf ve Belediye de şimendiferi nası atlayacağı me
bulunan şirketin hatlı Haydarpa· selesi vardır, bunun için bir 
şadan Kadıköyüne, oradan Mo- köprüye ihtiyaç olmadığıda an· 
daya, Fener yoluna ve Fener laşılmıştır. Yeni bir tertip ile 
bahçeye temdit etmek imtiyazı- tramvayın şimendifer üzerinden 
nı isteyecektir. geçmesi imkam bulunmuştur. 

Bu hattın bir tramvay şirketi Kadıköylinde tramvay yolu 
için ne mükemmel bir iş olacağı yapmak projesi bir haylı zaman
bu gün o taraftardaki araba oto- dır söyleniyor. Fakat bunun bu 
bös ve tren nakliyatından anla- sene tatbik yoluna konacağı 
şdır. Hale yaz için bu hatta bir çok ümit edilmektedir. r· .. --.. ··-···-·-·--.. ···-····-· ............... _. ______ ................ ,,. ..................... , 
= Daktilolar = 
o Müsabakası o 

"Vakıt,, ilk defa ortaya 
attığı Daktilo müsabaka--
sını bu sene tekrarlıyor 

Kadın ve ya erkek lslanbulda çahşan ve ya açıkta 
bulunan bUtUn Daktilolar TUrkçe olarak u SUr'atli ve 
do§ru yazma ,, mUsabakasma iştirak edebilirler.Bu mU· 
sabakayı geçen defaki gibi kıymetli bir heyet huzurunda 
yapacaıız ve muvaffak olanlara hediye v&rece§iz; açıkta 
bulunanlara iş butaca§ız. MUsabakeya eirmek isliyen 
Hanımlar ve Beyler hergUn idaremize mUracaatlo isimleri· 
nl kaydettırebllirler.lsllyenlerin resimlerini dercedecegiz. 

\.. ..........•.........................•........................................................................... ,,,/ 

('1lı ta Mehmet Asım 
ra1ı 2 nci sayıfada) 

Yugoslavlar bu mühim müsa· 

bakalara tam takımla iştirak 

edeceklerdir. Yu2oslav 2üreşçi- ııııııuıuıııııııııııııuıuuıııııııııuuıııııııııııııuıııııııııııııııııııuıııııııııı · 
unya ne zaman oner 

- Babe, bizim hoca dünyaayaklar1mızın alhnda dönUyor dedi 
- Galiba o da benim gibi kafayı çekmiş ... ' 
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Yeni aparfıman 
ticareti 

VAKiT ' ··-·----·-····--··········-... · .. ······························-········ ........... ---··--···-···-··--··-·····-·--·····-··-··: 
ı o Telgral Haberleri o ı ................................................................................................................................................................................. : 

(Bafmakalemlzden devam) 8 Ik k f d 8 
lar. Çünkü iki sene evvel aparlı. a an on eransın a u gar 
:'ea: 7~~i~~: p~::~:a~·0:!~~~;; ı murahhaslarının aldıkları talı· mat 
halde bu sene bu karın mıktarı ı 
iJ.üzde altıya, yüzde yediye dü§ • 

müttür. iBu talimat m. üsait deg~ il, fakat müzakere devam ediyor Yeni intaat devam ettikçe §Üp· f 
heıiz alınacak hasılatın derecesi t 
(ie dütecektir. Bu takdirde acaba 
neden dolayı ellerinde para olan 
ikimseler servetlerini baıka yolda 
kullanmaktan ise böyle apartı -
nıan yapmayı tercih ediyorlar? 

Muhatabımız bu nokta hak • 
kında dedi ki: 

Bükreş, 25 (Murahhas hey'e
timizle birlikte giden muhbirimiz
den) Bulgar murahhaslarının 
ekalliyetler meselesi hakkmda çı· 
kardıkları ihtilifı bertaraf etmek 
imkinınıaraıtumak üzere bu aa· 
bah tolanan konseyde rey bir· 
liğin itemin için sarf edilen mesai 
Bulgar murabbaslarmıo itilafa 
yanaşmamaları yüzünden netice
siz kalmıştır. 

Oğleden sonra yapılan toplan· 
mada muhtelif murahhas heyet
lerinin reisleri misakın müzake· 
resi ve reye konullması Jebinde 
bulunduklarından Bulgar murah
haslar, salonu terk etmişlerdır. 

Balkan misakı projesi müzake· 
re edilirken evvela Romenler, 
sonrn Suplar ekalliyetlerin kon
trolu bahsınıo projeden çıkarıl-

masını, bu işin hükumetler tara
fından bir şekle raptmı istemiş· 
lerdir. Bilibara Romenler iddia· 
larmdan vazgeçmişlerdir. Sırplar 
ise iddialarında ısrar ettiklerin
den celse tatil edilmişti. 

Saat 19 da tekrar yapılan 
toplanmada Sırplarda bu iddia- ı 

}arından vaz geç ıl< . erinı bildir
mişlerdir. Bunun üzerine : 

Romanya, Yunanistan, Arna-
vutluk ve bizim murahhaslarımız 
misak projesini kabul ettiler. 
Yugos!avynlılar da yarın sabah 
kati cevaplarını vereceklerdir. 

Heyeti umumiye içtimaı ya· 
rına bırakılmıştır, fakat her tür· 
lü itilaf ümidi zail olmuş gibi 
gör.ünmektedir. Eulgaristanın he· 
yeti umumiye içtimama iştirak 
etmiyeceği şüphesiz. bulunduğun· 
dan konferans mabafüi müzake
ratın inkıtaa uğramasına fiilen 
muadil olan bu karardan dolayı 
pek ziyade teesrür ve teessüf 
duymaktadır. 

Balkan misakı beş memleke· 
tin murahhas heyetleri tarafın· 
dan ltabul edilecek Bulgaristamn 
da bu misaka günün birinde İf· 
tiraki hala mühtemcl görülmek
tedir. 

Bu gece Bulgarlarla hususi 
temaslar olacak ve konferansa 
tekrar iştirakleri için bir ze· 
min aranacaktır. 

Konferan yarın umum son 

celsesinde komisyonların haz1r· 
Jadığı raporları müzakere ede
cektir. 

Heyetimiz Cumartesi günü 
buradan haraket edecektir. 

Bulgar murahhas heyeti 
reisi ne dilor? 

Bükreı, 25 (A.A) - Bulgar 
heyeti murahhasası reisi Ana· 
dolu ajansına şu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

"Bulgar heyeti murahhasası 
Balkan misakınm aleyhinde de
ğildir. Yalnız lstanbulda yapılan 
toplantı esnasında ekalliyetler 
meselesine dair olan müşkilatın 
halledilebilmesi için muhtetif he· 
yeti murahhaslar arasındtt iki 
taraflı bulmuşlar yapılması ilk 
şartlardan biri olarak tekerrür 
etmişti. Bunun üzerine doğrudan 
doğruya yapılacak müzakere He 
müşkiJleri ortadan kald1rabilmek 
için üçüncü Ball~an konferansının 
tehirini talep ettik. Fakat tale
bimiz nazarı itibare alınmadı. 

Biz de bugün Balkan misakı· 
nm gelecek sene Sofyada topla· 
nacak olan dördüncü lw!lferansa 
talikini tehir ettik. ,. 

- Bugün memlekette para yok 
Clerlerae inanmayın. Vardır. Fa • 
kat ellerinde para olanlar öyle 
ufak, yahut orta sermayelerle hiç 
bir teıebbüse girişemiyorlar. Bu • 
nun sebeplerinden biri mali ka • 
nunların sık sık değişmesidir. Fa
kat asıl mühim sebep bu değil -
Clir. Daha mühim bir sebep vardır 
ki, o da memleketin iktısadi ha -
yatında taklitçiliğin çok tehlike
li bir dere"cede artmıt oLmasıdır. 
Mesela bir adam çıkıyor. tık mü· 
teşebbis olarak bir çikolata fahri
ikası açıyor. Bu işte para kazan -
mıya da haşlıyor. Fakat bunun 
para kazandığım gören diğer bir 
lakım kimseler derhal bir damla 
latlı üzerine üşüşen sinekler gibi 
ayni ite girişiyor. Rekabet o hale 
geliyor ki, bu işe girişenlerin bir 
müddet sonra hepsi de zarar edi
yor. Zarardan kurtulmak için 
hepsi de ne yapacaklarını bile • 
mez oluyor. Bugün L · .bu!da on 
yedi, on sekiz cikolata fabrikası 
olmuf. Bütün Türkiyede de Aek -

sen yedi tane de kolonya marka
sı varnıı§. T eıebbüs sahasında bir 
hudut çizilemediği, şahsi teşeb -
hüslerle sermaye ve emek sarfe -
denler için bir himaye yolu bu • 
lunmadığı için kimsede cesaret 
yoktur. Büyük sermayelerle yapı· 
)acak işler için de ferdi sermaye 
ve bilgi kuvvetlerimiz kafi değil -
dir. Onun için herkes elindeki ka
ğıt parayı hiç olmazsa binaya ya· 
tırmak istiyor.,, 

Balkan konferans heyeti Romanya Kralı önümüzdeki 
· cumaya Sinaya sarayında kabul edecektir 

Bükreş, 25 (Hususi} - Bükreş 
ticşret osası tarafından gece 
Atina palas'ta murablıaa heyet
leri şerefine bir ziyafet verilmiş
tir. Mitbat B. heyetimİ7. namına 
bir nutuk irad etmişti. 

Önümüzdeki cuma günü Ro
manya kralı Hz. Sinayadaki sa· 

rayında Balkan murahhas heyet
lerini kat-u\ edeceklerdi!'. Yarın 
akşam belediye reisinin askeri 

kulüpte heyetleri kabul etmesi 
mukarrerdir. Belediye reisi tara· 
fından kulüpte bir de z"yafet 
verileçektir. Bu 2ivafette Vasfi 
Raşit Bey bir nutuk irat ede-
cektir. R ;;sim 

Cenup hududumuzda kaçakçılarla b·r 
çarpışma ve 14 hayvan yükün zaptı 

Ankara, 25 (A.A~ - Aldığımız malumata göre bu ayın 22 inci gecesi cenupta hududu geçen 
kaçakçılar Resulaynm şimalinde muhafaza kıt'ası tarafından bashrılarak iki Hat ıUren müsademe 
sonunda kaçakçılardan biri yakalanmış ve şeker manifatüra yliklU 14 hayvan ele geçirilmi9tir. 
Müsademede muhafaza kıl'asından biri şehit düşmi1ştür. 

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

"fakat ıunu da ilave etmeli • 
yim ki, bu gün apartıman yapan
lar asıl para ve sermaye sahibi 
olanlar değildir. Apartıman yap. 
tırmak ba§lı başına bir iştir. A.ıl 
para ve semıaye sahipleri apartı
man yaptırmakla meşgul olmaz -
lar. Fakat yapılmış apartımanları 
alıyorlar. Mesela birisi elli beş 
bin liraya bir apartıman yaptırdı. 
Bunu altmıf altı bin liraya sattı. 
Demek ki bir apartımandan on, 
on bir bin lira kar etti. Bir adam 
bir senede böyle bir apartıman • 
yaptırırsa, hundan da on bin lira 
kar ederse fena mıdır? Bu suretle 
şimdi lstanbulda apartıman yap· 
mak ve satmak bir nevi ticaret 
haline gelmiıtir. Şimdi yapılmak· 
ta olan apartımanlar üzerinde 
bir tahkikat yapılmış olsa hunla· 
rın üçte ikisinin satılık olduğu 
görülecektir.,, 

Gazi Be slclaılıar Bazretlerl 
Ita!ya, Yugoslavya ve ispanya 

selirlerini kabul buyurdular 
Ankara, 25 (A.A) - Bugün 

ög\eden sonra Italya büyük el
çisi l. lojacono, Yugoslavya el
çıs~ .Dr. Yankoviç ve ispanya 
elçışı Juan Manuel de Aristejui 
mutat merasimle birbirini müte· 
akip Reisicümbur Hazretl~ri ta
rafından kabul buyurularak iti
matnamelerini takdim etmişler· 
dir. Bu münasebetle elçilerle 
Reisicühur Haıret?eri arasında 
nutuklar teati edilmiştir: 

ltalya büyük elçisi M. Loja 
kanoc cenaplarının nutku 

Reisicümhur Hazretleri. mu
fabham metbuum haşmetli kral 
b azretlerioin beni zatı devletleri 
neıdine fevkalide büyük elçi ve 

"Ama siz diyeceksiniz ki, ma
dem ki, ellerinde parası olanlar 
var. Bunlar niçin lstanbulda mev
cut olan eski emlak ve akarları :::::::mn::m::::m:::::m:::::::::::::::::::::::::::: 

eski apartımanları almıyorlar da selesinin mahiyeti bundan ibaret· 

paralarını yeni apartımanlara ve- tir.,, 
riyorlar. Bunun sebebi de şudur: Zannediyoruz ki, muhatabımı· 
Kiracılar eski apartımanlardan zm bu sözleri ortada mevcut olan 
ziyade yeni apartımanlara gidi • iktısadi derdi kifi derecede ten • 
yorlar. Konfora ehemmiyet ver • vir ediyor. Fakat bunun devasını 
iyorlar. Banyo ve saire gibi eski göstermiyor. Bu devayı arayıp 

bulmak lazımdır. apartımanlarda olmıyan şeyleri a 
rıy:orla.r. lıte yeni apartıman me· lehmet Aaım 

murahhas sıfatile tayin buyur
duklarnıa dair zatı devletlerine 
tevdi ve aynı zamanda selefimin 
veıaifine nihayet veren vttdana· 
meyi takdimle kesbi şeref ey
lerim. Benim için hiç bir vazife 
bundan daha hoş olamazdı; çün. 
kü, onu, hü!,\Hnetlerimiz arasında 
teyemmümen mevcut teşkiki me
sai münasebetlerini daJ:a ziyade 
kuvvetlendirmeğe matuf talimat 
ite mücehhez olarak dostane 
bir zihniyet ile dost bir millet 
nezdinde ifa etmeğ geliyo
rum. Eski milli inhitat se· 

beplerine karşı memleketimi2in 
sarfetmiş olduğu muzafferane 
gayret ve eski ünlerin gövdesin· 
den fışkıran yeni bir dal gibi 
kudretli gençliklerinin hamlesile 
anları büyük bir istikbale doğru 
sevk eyliyen yaratıcı ruh esasen 
tabii isabetini bu memleketlerin 
müsbet menfaatlerinde ve istinat 
ettikleri coğrafi ve siyasi amil
lerle bulan bu teşriki mesaiye 
bir yüksek mefkureyi kuvvet 
bahsetmektedir. Zatı devletleri
nin ulii lütüfkarlıklan ve büki'ı-

metimizin kıymetli ydrdımı saye
sinde vazifemi, onun mülhem 
hulüsi samimiyet ile bir itimat 
ve bir ani sükunet havası içinde 
ifaya daima muvaffak olcağım· 
dan kuvvetle ümit varım. 

Reisicilmhur Hazre tlE riıı in 
cevabi nutukları 

Bilyük elçi hazretleri, haşmet

lu ltalya krah hazretlerinin tayin 
ettikleri bildiren mektubu büyük 
bir memnuniyetle aldım. Çok 
mümtaz selefiniıin yazif esine ni
hayet veren vedanameyi de alı
yorum. Memleketlerimiz arasında 
teyemmünen mevcut teşriki me· 
sai münasebetlerini daha ziyade 
kuvvetlendirmek hususunc'a haiz 

(Devamı 8 inci saydada) 
: ::: : : :: : :: : : : :: ::: :: : ::: :: : : : :: : : : : :: : :::::::: ::::::::.-:::: 

Aokarada cllmburi
yet bayramı ve izciler 

Ankara, 25 (Hususi) - Bugün 
muhtelif şehirlerden cümhuriyet 
bayramı için Ankaraya 500 izci 
gelmiştir. lstanbul postası bir 
buçuk saat geç kalmıştır. 
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Farmasonluk - F~rına,011 

- Mahmut Esat beyin yaır 
Jarrnı olrnyormusuouz? ·.,deki 

Farmasonlar a'eyhı 
yazılarmı mı? b·oe 

- Yok, farm~sonlar aleYd'ki 
b"O e değil, farmasonluk aley 'değİ~ 

yazılarını... Hatta o da 
en doğru ifadesı: b'll" 

Farmasonluk teşkilatı aleY 
1 

deki yazılarını... ıer 
Benim gördüğm, dinleyen 

den işittiğim bu : 
0

11 

Eski adliye vekilinin 01•
9 

11 ·re 
o!ao, maso"l teşkilatına gıl e 
bir kimse, bu teşkilata gire~ e~e 
verilmek istenen iman aleh•0 

tek bir sözü yok gibi.. ,,o 
BiJiyor ı. i dostlarından 01••bİI' 

olan eksık değil. Bunlarla ,. 
arada çalışmaktan da çekindi 
miştir. içlerinden çok sevip 91~ 
dıkları olduğunu söyliyen de k~·b' 
disi. masonlvk alevhinde de·S'11 

• •• başlıca bulduğu kusur, bir ıo. 
sonnn mi lliyet duygusunun ~ 
miş olması, ve mahiyeti bilioOI~ 
yen bir politika ile uğrat~\ 
lazımgeldiğidir. Bunun r~Iİ' 
bunu Türklüğün düşmanı bl 
yor. t 

Böyle o~unca Mahmut E~ 
Beye hak vermek lazım geldıjl" 
ni masonlar da söylemekten çe' 
kinmiyor; biz milliyetciyiz, sıy•
set te yapmayız di) orlar. ve
mek ki biz"m mnrnnlar mas0~ 
luk beyne!miJel o!mal<sa 6Y.e 

1 b•' masun olamıyorlar. Mason'u < di-
türlü po!itika yapmağı icap e 
yorsa yapmıyorlar. it 

Sadece kendi aralarında b f. 
yardım cemiyeti, kurmuş olıyorl• 

- O halde?.. · ~t 
O halde deyeceksin, madell' 11 

fier Mason artık 'her dıledif. 
her kes arasında serbestçe s3f 
liyeceği bir kürsü buluomaklt' 
dır; madem ki Hayır fikrJ herlı~ 
sin iştirakine açık, herkese şsdl 
olmayı ister. t 

O halele bu teşki!4t nihs1'1 
vazife~ini bitirmiş sayılmaz 1111 

- O halde? ... 

iskan tahkikatı 
Elli kişi mubakeıJJ1 

edilecek 
lstanbul iskan idaresince td~ 

dana çıkarılan sUi istimal ıoe~~ 
lesini tetkik eden vali mu~-'fi_ 
Ali Rıza beyin riyasetindek1 

01 
la yet idare heyeti tetkik•1\ıi 
bitirmiş, alakaları görülen e.,. 
kişinin muhakemeleri ıoıudl 1• 
na karar vermiştir. Bu '.":r 
nunlardan altısının mevkufirıe' 
leri devam edecektir. o~,,t 
maznunlar kefaletele ser 
bırakılmışlardır. 

~~---------------__,.,,,-
Poliste: -- lııce• Alacağını lstey 1, 
Şişlide bahçe sokağıod~of" 

numaralı evde oturan teUAI J-!ıf 
taki dün akşam Pangaıtıd•NikO
layıf pastanesinde çalıt•11 buo• 
dan alacağını istemiş, Nıko y•
kızarak Kostakiyi yuznnden 

ralamıştır. dl 
Kardeşini yarala •" 

·· , k Sinan Dl 
Usküdarda So a . ., 

1 
sO" 

ballesinde Tophanelı og u al 
1 vde otur . 

kakla 34 numara ı e . f neli 
d b hattın e e . 20 yaşların a sa a dettıO 

ile kat de ti 28 yaşında sa bit 
efendi arasında dün akşadoı .ioi 

S d tt. kar e,. 
kavga çıkmış, a e m S--
:ıol omuzundan yaralamıştır. 
dettin yakalanmıştır. 
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ı-ö~a~~ --ı 
l!_~ ar e t 1 e r i i 
~d b - .... - ............. _: 

; lyat dersleri 
\1 en dersleri 

bi, lıı U~liın İhsan Mahvi beyden 
ıeıe e up, bir de kesilmiş ga -

l>lrçası ald C nn. 
lt,Or:lıete Parçasında şöyle yazı· 

··a 
bite hu •ene kız muallim mekte-
btııl lıı liselerdeki talebelerden 

ltr · ]" 
~ı t,li d ıın a, edebiyat gibi ba • 
te, d erecedeki derslerden bi • 
'L erae .. h 14Qlı,le h nıun asır kal'!nak üzere 
~il\~. ltakılınışlar ve sınıf ge • 

1!lerdir Sö •• ,, 
~l ıün alt tarafında bir hayli 
l'1t~ ~ar. hen. size anlatayım. 
htıı ~ı hır ıstida ile tekrar imti • 
ile 11ı""1ak için maarif vekaleti • 
lcaıetjllracaat etmişler, maarif ve· 
d,tıl de bu tali ( ! ) derecedeki 
!lıir erden tekrar imtihan iç.in e-

~ereceknı · ı 
J litni h . ış: b'l' . . b' 
q~ epınız ı ırsınız ır a-
tt)e ~arınış, Yusuf ve Y akup hi
~: •ınden bahsediyormuş demiş 

ıc 

1;"4........, c\rabistanda, hıristiyan ev
~ lltda.n bir kadın varmış, bu 
~~tıırı da bir oğlu. Oğlunu öbür 
>,r,ıe!Ieri almı~lar, çöl yolunda 
~tı· 'rnı~lar kanlı gömleğini an 
~--'ile ietirmi,ler. Kadın oğlunun 
tıı1/~tile ağlıya, ağlıya kör ol • 
lıht. Doğru değil mi yalansa yan 

-. "Öyleyin? 

~l~İrıliyenlerden biri yerinden 
"lll•t: ,, 

~•I ~Vak'a Arabistanda değil, 
oı, eatınde geçmİ§tİr. Gözü kör 
~tı. 'Yusufun anası değildir, ba
~·drr. Yusuf luristiyan değil ya-

~dir. Veli değil nebidir. 
~~ ~•ufu kesmediler kuyuya at
~tı.·t, A. mübarek adam hangi bi-

l d·· 1 . d . Q Uze teyım... emış. 

lııı ll haber de böyle hangi tara
~· diiıelteceksin. Deve gibi bir 
~t' tek bir kamburu yok ki •• Bu 
~ ~f1111 geçelim, asıl mesele yan • 
~~ ~h.eri düzeltmek deği], bizde 
\r &.lıınler, kah hocalar arasında 
\ eden acaip bir düşünceye do
~~ktır. Bu dütünce şudur: 
İııc~rkçe ve edebiyat derslerini 
~~ 

1
1 derecede bir şey telakki et-

•· . . 
~ i~ktepte edebiyatı ve türkçe· 
~ltıt·'tıcj derecede bir vazife te • 
d~ 1 e~en nice makaleler oku • 
Ç~llk. Nıce müdürler gördüm ki, 
ı... lar · · · "lekt ın nızam ve ıntızamını 

~~)· eplerinin ayni renkte düğ -
~t ~~lnıasında, kızların memle -
t~ iiıı~~türüne nispetini ayni renk
tih._ uk, ve ayni boyda çorap ·•qe . 
ll\~~l •tnde aramışlardır. F ıkara 
~ ;keti olan yurdumuzda mek 
il. ttııaın . . d' . ı· . 
·"~ ve ıntızam ısıp mı 

~İl'~~ her sene neler sarfedi]ir 
~'ıı 11112

• Fakir aileler var larm .. 
~-~l }>C>klarından, dişlerinden tır-
\ ,~~ndan ayırırlar çocukları • 
'-~\lr e~erler. Bu israfı bir sebep 
. li,1~0•~ernıiye çalışır. Birlik .. 
~~i l ukı ınanevi birliğin per -
ti oı,0 an dil bilgisi, gönül birli· 
Stk bi:·hdebiyat rabıtası pek a -

fi l 
1 

ll'lale uğramıştır. 
~tldee.: :İ•elerin ikinci devrele -
~~t sO::k~ hocalar tanırım ki on • 

1 
~h. ara yalnız rıyaziyeyi, 

._ "e fiz· ~ · ·1· 
l', ~deh· ıgı ı ım diye tanıtır • 

tı he.tin 1Yatı, türkçeyi bir sığın -
\1 e koyarlar. 

Cltaa f 
l)i en, yoksa fen! .. 

~e b llllıa hu k"lt" .. d' · l" \l k:.11'1 u ursuz ısıp ın, 
\t "flt" •• 

fl.l'lt? urıuz fen ne neticeye 

~Ocuklarunızı ne biribirine 

VAKiT 
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düı:ıyadan 
zattır ... " 
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J;;kilen tütün Belediye ve taksiler ........ - .......... .. ................... ·-··········-----
Bu yıl 

Çabık yazı 
YazmakiçinDarül- Otomobiller 

Geçen senekinden 
az tütün ekildi 

inhisarlar umum müdürlüğünce 
yapılan ish.tistiklere göre, bu yıl 

memleketimjzde geçen yıla na
zaran daha az tütün ekilmiştir. 

1931 yılmda bütün Türkiyede 
746,827 dönüm sabaya tütün 

ekildiği halde 1932 de tütün e

kilen arazi 335,561 dönümdür. 

Eu itibarla bu seneki tütün 
mahsulünün daha az olacağı mu

hakkal:<tır. Geçen seneki tütün 

mahsulü 51 milyon kilo idi. Bu 
sene bu rakamın ancak 25 mil
yon kiJoyu bu]acağı tahmin edil-

mektedir. Tütün ekilen sahanın 

busene azalması daha az mikdarda 

fakat iyi cins tütün yetiştirilme

si için aJman tedbirlerden ileri 
gelmektedir. Eu seneki mahsul 
gayet iyi olmuştur. 

Çekoslovakya tütün reıısı 
memleketimizden 2 milyon kilo 

tütün sahn alınması için bir mü
nakasa açmıştır. 

Teklifler T eşrioisaninin 17 sin
de Perag'da açılacaktır. 

fünunda dersler 
Bir Tetrinisaniden itibaren, Da

rülfünunda bütün talebenin isti
fade edebiLceği bir Stenografi 
kusu açılacaktır. 

Dersler, cumartesi ve salı 
günleri olmak üzere haftada i~i 
gün verilecektir. Bu iş için hu
kuk fakültesi do~tora sınıfı tah
sis olunmuştur. 

Şubatta, ticaret ve ameli Ha
yat mektebinde Stenografi öğ
renen talebelerle birlikte, Da
rülfünundaki kursa devam eden
ler de imtihan edilecek, kaza
nanlar, şahadetname alacaklar
dır. Darülfünundaki kursta da, 
Stenografiyi yüksek iktısat ve 
ticaret mektebi muallimlerinden 
Stenografi mülehaasısı Benaroya 
B. öğretecektir. 

Benaroya B. dün kendisiJe 
görüşen muharririmize, memle
ketimizde Stenografi öğrenenle
rin günden güne çoğaldığını, çok 
kolay ve süratli yazabilenlerin 
yetiştigini söyiemiş ve şöyle de
miştir l 

- Ticaret mektebindeki sürat 
kusuoa, şimdi yedi talebe de
vam etmektedir. Bir ay sonra, 
bunlar arasında bir müsabaka 
yapılacaktır. Bu sürat kusu hariç 
olarak da, ticaret ve ameli hayat 
mekteplerinde Stenografi öğre
nen talebenin sayısı, yüz 
kadar vardır. ..................................... , ........................................... ········································ ··--·••3••······································································· ....................................... . 

benziyen düğmeler, ne, göğüsle- mevkii versin, ve istediği kadar 
rindeki rozetler, ne de sadece dil- her hocayı talebeyi dürüst türkçe 
!erindeki kimya düsturları insan öğretmiye mecbur etsin!.. 

etmiye kafidir. 

"' "' .y. 

lçerden mütefennin münevver, 
dışardan gazeteler kültürü kemir
dikçe, istediği kadar maarif ve -

kaleti dera programlarında ede -
biyat ve dil meıelelerine birinci 

Türkçe bilmemekle iftihar e -
den münevverler kollarını sallı -
ya, sallıya aramızda gezdikçe ve 
şerefli bir edebiyat kalpleri sar -
madıkça manevi Habil kuleli -
ğinden kurtulamıyacağız. 

Sadri Etem 

Belediye talimatına 
muhalif olanları! 

lstanbul belediyesi bir yd ev· 
ve! taksi otomobiJleri hakkmda 
bir talimatname çıkarmıştı. 

Bu talimatname mücibince 
taksi otomobilleri hepsi bir mo
delde, arkalara körüklü, şoför 
yerile yolcuların oturdukları yer 
arasıoda rabıta olmayan, kırıl· 
maz camlı olacaklardı. Yalnız 
şimdi takside işleyen otomobil
ler eskiyip kullanılmaz bir hale 
gelinceye kadar işleyebiJectkler 
hariçten yeniden getirilecek taksi 
otomobilleri bu talimatnameye 
uygun olacaklardı. 

Bn kararın alınmasında takip 
edilen maksat, takside lüks ve 
pahalı otomobilJerin işletilmesine 
mani olmak ve bu suretle her 

yıl yabancı memleketlere binlerce 
lira çıkmasmın önüne geçmekti. 

Bazı şoUSrlerio bize söylediğine 
göre, bahsettiğimiz talimatname 
et'an tatbik mevkiinde olmasına 
rağmen son günlerde usulsüz 
olarak bu müsaade neticesinde 
bir Amerikan acentesi tarafın
C:an piyasaya yeni ve Jüks taksi 
otomobilleri çıkarılmışbr. Tali
matnamede gösterilen şartları 
haiz oimıyan bu otomobiller yedi 
tanedir ve acentenin bu ış ıçın 
belediyenin müsaadesini aldığı 
söylenilmektedir. 

Şoförler mevcut talimatname 
hilafma lüks otomobiller çıkarıl· 
masma müsaade edilmesinden 
çok müteessir olduklarmı ve be· 
lediyenin eski kararından dön· 
mesine bir mana veremediklerini 
söylemektedirler. 

Sayıfa 3 
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- Pariste çıkan Malen gazetesi 

Amerika donanmasının taarruza ge· 
çeceğini yazıyor. 

- Himayeietfal cemiyeti, şubeler 

açmıya başlamıştır. Bir de beş lıa • 
nımdan mürekkep bir hanımlar he • 
yeti olacaktır. 

- lstanbul belediyesi hududu için

de ve Kartal kazas!.rıda t~rinisani -
nin birinden itibaren ya/ruz haftada 

dört gün et kesileceğini, öteki üç 
gün et kesilmiyeccği gibi hiçbir yer

de et, et yemeği ve etli yemekler 
satılnuyacağını iaşe umum müdürlü • 
ğü ilan ediyor. ilanda kuş, av ve ba

lık etleri satılmasının her zaman 
serbest olduğu da bildiriliyor. 

- Bir /ngiliz torpito muhribi bir 
gemi ile çarpışarak batmıştır. iki za

bit, 21 asker ölmüştür. 12927 tonluk 
Orama isimi /ngiliz yardımcı kruoo

zörü de torpillenmiş ve batnuştır. , 
- Avusturya imparatoru Şarl, 1 • 

talya cephesinde muntazam Türk Cl8· 

kerlerinden bir Alp müfrezesi gördü

ğü için memrwn olduğunu telgrafla 

Sultan Reşada bildirmiştir. 

Fransız elçisi dün 
Ankaraya gitti 
Fransa büyük elçisi kont de 

Şambrun dnn akşam Ankaraya 
gitmiştir. Fransa elçisi Ankarada 
Suriye meseleleri etrafında Ha
riciye vekili Tevfik Rütü beyle 
konuşmalarma devam edecektir. 

Kont de Şambrun'Ja ayni tren
le logiliz dainler vekili M. Veyi 
ve Selanik bankası müdürlerin-
den Metr Salem'de Ankaraya 
gitmişlerdir. M. Veyl'in Aanka· 
raya gitmesinin, Osmanlı borçları 
meselesile alakadar olduğu tah
min edilmektedir. 

Yabancı memleket
lerde Türk vapurları 

Yabancı memleketler limanla
rı arasında işleyen Türk bandı-
ralı vapurlarm nakliyatı son za
man]arda sevinilecek kadar art
maktadır. 

930 yılında takriben 209 bin 
lira navlun yapan bu vapurlar, 
1931 de yabancı limanlar ara· 
sında yaptıkları seferler içın 
402,593 lira navlun almışlardır. 
Bu miktar 932 de daha çoğal
mıştır. 

Roma elçimiz 
Şehrimize gelen ~o~:ı büyük 

elçisi Vasıf Hey dunku trenle 
Ankaraya gitmiştir. 

Istanbulsporun 
teşekkürleri 

Izmirde yapı1an müsabakalar 
neticesinde Türkiye futbol şam
piyonluğunu kazanan Istanbul• 
spor klubü namına bir heyet 
dün vali ve belediye reisi Mu
hiddin Beyle C. H. Fırkası Istan
bul idare heyeti reisi Cevdet 
Kerim ve gazetemiz müdürü, 
Gireson meb'usu Hakkı Tarık 
Beyleri ziyaret ve ldüp hakkında 
gösterilen a1akadan dolayı teşek
kür etmiştir . 

Polonyada havai 
seferler 

Havai seyrüseferlerini temin 
eden Polonya şirketi " Lot ,. 
geçen Ağustos aymda icra etti
ği 609 uçmada 164.632 kilomet
re katetm~ ve 1605 yo!cu ile 
19.635kilo bagaj ve 22.049 kilo 
emtea taşımıştır. Seferler tama· 
mile vaktında yapılmıştır. 
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Karadenizdeki Facıa .................................................................... ·-··-

Deniz ortasında kaybolan 
kamarotu bir kadın 

yüzünden mi denize attılar 
"Dumlupınar,, vapuru Kara

deniz seferinde iken, enginde 
bir facıa.. Esrarenğiz bir ölüm .. 
Biri öldlirmekten, diğerleri bu 
işte bildiğini saklamaktan, delil 
yok etmekten ve dolayısile cür
me iştirakten suçlu beş mevkuf! 

Bu davaya cpi bir müddetten 
beri lstanbul Ağır ceza mahke
mesinde bakılıyor. Dün de ba
kıldı ve dünkü muhakeme saf
hası, çok hararetli ve heyecanlı 
o!du, merakla takip edildi. 
Davanın esası şu: Vepuıun 

kamarotu Feyzi isminde bir genç, 
vapurda kaybolmuş. Denize atıl
mış veya .... atlamış: Daha evvel
de iki el s!lah sesi işitilmiş. Ne 
olmuş, nasıl olmuş? işte mahl:e
menin meydana çıkarmağa uğ
raştığı bu cihet. ... 

Onu, aradaki bir iğbirar sebe
bile öldürmekten suçlu mevki. 
inde bulunan, vapurun koman· 
yacısı Süleyman ... 

Dün mahkemede şahitler din
lenildi, şahit ifadeleri okundu. 
Bir aralık ö!en gencin annesi ma
rangoz Hasan isminde yeni bir şa
hit haber verdi. Buna suçlu vekil· 
leri itiraz ettiler. Derken yeni bir 
mesele ortaya çıkh. Müddeiumu
mi Cemil Bey, mahkeme heye
tine bir mektup gösterdi ve 
şöyle söyledi: 

- Efendim, bir mektup aldık. 
Bu işe dair ... Okunsun t 

Mektup okundu. Mektuk, "Ri
zeli kamarot Yakup,, imzalıdır 
ve Yakup, Feyziyi bir kadm 
meselesinden dolayı Mcto Süley· 
mamn denize altığını bildirmek
te, bu:.a şahit o:arak Mcto Sü
leymanın ev;nde bulunan bir ka
dından bahsetmektedir. 

Meto Süleyman; " evet ,, dedi 
11 vapurda rast geldiğim Ayşe 
isminde bir hanım, benim evim
de bulunuyor. Şimdi de mahke
mededir f,, 

Mahkeme heyeti, bu hanımın 
dinlenilmesini muvafık bu'.du. 

Meto Süleyma_n di~nriya çılrn
rılarak dinlenilen 0 .1 do!-rnz ya
şında Ayşe harıım, melo Siiley
manın ev:nde o1urduğu 1'1 u, onunla 
yakında evleneceklerini söy!iye
rek, Feyzi ile hiç konu.madığım, 
rekabet fi an uydurma o'duft unu 
anlattı. Başka bir şey bilmediği
ni i:ive etti. 

Neticede mahkeme, marangoz 
Hasan!a mektup gönderen ka· 
marot Yakubun mahkemeye çağ
rılrnalatını, ö!dürmektcn suç'u 
komanyacı Mehmet oğlu Süley
mandan madasının, Yani Murat, 
Emin, meto Süleyman ve Osman 
Nuri isimlerindeki suçluların ser
best bırakılmalarını, muhakeme
nin teşrini sanioin on b:rlnci 
günü öğleden sonraya kalmasını 
kararlaıtırdı. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

250 .. 300 Yıl Evvel 
" Esnafın nasıl 

geliyorlar ,, 
Hakkından 
dı ? 

Hamamlarda hırl.stlyanlara ayrı ustura, 
ayrı peştemal vermek mecburi idi ! 

Hamamlar 
250 - 300 yıl evvel tatbikte 

olan kanunnamelerin bir faslı da 
hamamlara dairdi. Burada deni • 
liyor ki: 

"Ve hamamcılar hamanu pak ve 
temiz tutalar ve suyu mutedil ve lıa
mamı ısı ola. Ve tcll{ıklar gelir cüstü 
çabük (hamarat eline ayağına çabuk) 
ola; usturaları keskin ola ve baş tı

raş etmekte kamil olalar.,. 

Bu arada bir frkra: 
"Ve haklarından gelecek kadar a

dama yapıştıralar.,, 

Galiba (Sülük tutmak istiyen 
biradama takatince yapıştırmalı -
Clır) demek isteniyor. Arada bir 
:Kelimeyi kopya eden zat atlamış. 
Ondan sonra gene tellakların hiz
metine geliniyor: 

"Ziyade lıizmet edip mulıkenı ke
se sürüp ve sabunla boyalar ve kese
lerin ve usturaların pak tuta/ar •• 

Uı:tura için bir mühim ıart 
dah:ı var: 

Tıraş ettikleri insanların din
lerine göre ustura, peştemal, peş
kir kullanılacak. Bir hıriatiyan ka
kasını tlraı eden usturanm, bir 
hıriatiyan beline kuşatılan peıte -
maim müslümana verilmesi caiz 
değil: 

"Ve kô.lir baş ve uyuzlu baş tıraş 
'!ttiil ustura Ue miislünıanların baş 

tıraş etnıiyeler ve onun usturaları ay
rı ola. Onunla baş tıraş ctnıiyelcr. 

Ve natur futaların pal.: ve temiz 
tuta ve ada11una güre futa vere; de

likli ve kıaa futa olnuya ve kafire ay
n futa ve reler. Verdikleri futanın 

ayrı alameti ola ve kiilir yüzün sil
diği rida ile müslüman yüzün silmi
ye. Velhaaıl miUlümanların her nes
nesi ayrı ola. Eğer inat ederlerse mu 
hakkem tazir edip lıaklarından geli
ne . ., 

Kanunnamenin öbür nüsha -
sında ıu ibare de var: 

''Tasları kalaylı ve peştcmalları 
sağlam ola. Natırlar pcştcmalları pak 
tutup adamına göre kullanalar.,, 

Değirmencilc:r 

Kanunun değirmenciler hak -
kındaki hükmü de çok latif! An
laıılıyor ki eskiden değirmenler
de tavukculuk bir san'at haline 
getirilir, halkın Öğütmiye getirdi
ği mahsulle mükemmel tavukları 
bealerlermiş ! Kanunname diyor 
ki: 

"Ve değirmenciler değirmende ta
vuk besleyip halkın ununa ve buğdCT
yına zarar etnıiyeler. Vakti,., bilmek 
isterlerse anrok bir horoz bcsliyclcr. 
Kimsenin buğdayın değiştirmiyeler 
ve değirmeni hali koynııyalar ve ya
bana gitmigeler. l' e taşların vakit 
geldikçe dişedeler ve haklarından ar-

VAKI"l 

Ahmet Rasim 
için ihtifal 

Matbuat cemiyeti 
üstadın hatırasını 

taziz ediyor 
Matbuat cemiyeti bir ay evvel 

toprağa verilmiş olan en eski 
gazeteci Ahmet Rasim !~ey için 
bir ihtifal hazırlamıştır. Ünümüz
deki cuma günü saat on altıda 
Mud :i rn :ıa tkarları cemiyetinin 
Beyoğ:unda Bursa sokağında 40 
numaradaki merkezinde topla
nılacaktır. Matbuat cemiyeti, fi. 
kir ve irfan alemimize mensup 
muhtelif kimselere ve cemiyetin 
bütün azasına Ahmet Rasim iç
timaına gelmeleri için hususi 
davetnameler ~öndermiştir. içti
mada Ahmet Rasim Beyin gaze
tecilik, edebiyat ve musiki ba
yatı hakkında söz söylenilecek, 
eser' erinden bazı parçalar oku
nulacak, güftesi ve bestesi mer
huma ait olan bazı şarkılar mu
siki san'atkarlaramız tarafından 
çalınıp söylenilecekt r. 
Matbmıt cemiyeti, Ahmet Ra

sim Beyin neşretmiş olduğu el
Jiye yakın eserini de toplamıştır; 
bu eserler ihtifal günü içtima 
salonunda bir sergi halinde teı
hir edilecektir. 

tık t;rki (-;ğerin arkasına bağlanan 
şey) a!mıyalar ve uğrulanııyalar. 

"l' c Tıcr /;işi nöbctile öğüde ve bir 
/.:işinin tcrldsin çıkarıp alıar kesin 
koynuyalar inat ederlerse muhakkem 
lıaldarmdan geline.,, 

Esirciler 1 
Kanunname esircileri boı hı • 

rukmıyor. Onlarla da mukayyet
tiı-; ama bakınız ne kadar ehem
miyetsiz biı- İ§ sayarak .. Şu ibare
ler bir nüshadan alınıyor: 

"Bnircilcr sattıkları cariyenin yü -
zilne aklık re kızıllık ı•c tezyin için 
başka bir şey sürnıigc ve her ne es
bapla (Elbise ile) satarlarsa onunla 
vcreler. Vzerindcki eababını aogup 

almıyalar.,, 

İkinci nüshada gene hu hüküm
ler, biraz daha ilavesile ... bütün 
maksat kılkı kıy af etini düzerek o
nun yardımilc kıymet arttırmanın 
önüne geçmekten ibaret: 

"Ve lıalayıkrılar sattığı cariyenin 
yüzüne ak ve kızıl, fllcünıle tezyin 
eden nesne sürnıiyeler ve satılan oğ
lan ı•e cariyeden libası alnugalar. 
Oi libasla vercler. Sattıktan sonra 
soyup almıyalar eğer alırlarsa muhte
scp haklarından gele.,, . 

Tellallar 
"Ve tellallar dahi gözlene. Hizmet 

ve emanet ve istikamet üzere olalar. 
l'tlatadan ve kumaştan, hiç bir kiıi 

kendünden arttırnuya ve kizip koş -
mıya ve halka ondan gadir ve zarar 
olmıya. Ve sattığı esbaptan yüz akçe
dc bir akçeden ziyade alTTUya ve bin 
akçelik esbabın tellallığı onar akre
den ziyade olnuya. l' e cariye ve kul
dan ve attan ve katırdan satılıcak, 

bu kıyas üzre verile. Ziyade alınmı
ya. 

J" e at cambazları bu üslup üzere 
yürüycler; eğer inat ederlerse /ıak • 
kından geline.,, 

Hekimler 
"Ortalıl..1a gezen tabipleri tımar • 

lıaneler (lıaslane) tabiplerine iletip 
(nakledip) imtilıan edeler. Eğer ka -
bul ederlerse tabiplik cttireler ve il -
Ilı cümlesin nıcneyliyeler • 

re cerrahlar cerralılıklarında ka
mil olmadan kimseye el vurmıyalar • ., 

Ticaret odasına kaydolunup 
olunmamak meselesinde ticaret 
odası ile Tıp muhadenet cemiye
ti arasında bir ihtilaf çıkmı§h da 
hekimler tüccar, esnaf sayılabilir 
mi? diye münaka§alar olmuştu. 
Anlaşılıyor ki, üç asır evvel de 
telakki ticaret odasının telakkisi
ne yakınmış! 

(Yarın ba§ka esnaflar) 

Buglinden itibaren 

OPERA sinemasınd 
Büyük 1914 muharebesinin beşeri faciası 

POLONYA istikli~i 
Leh orduaunun i, tiraltile vücuda getiriloı•t 

aözlü ve §Brkıh film. 

T R A"D'.E ~0R'ô R ~ 
( Tllccar Horn ) Jtktt ~ 

Amerikada vahşi hay\'anlar arasında çevrilmiş binbir çeşit korku ve fe bir 
çirilmiş lilm. Mümessilesi E D V 1 N A B O O T H. Uüıün ~e 

~--------kının gidip göreceği bir şaheserdir ____ _.': 

TAKViM 
Ç•r•amba Per,embe 

26 T.evveı 27 T.evvel 
26 Cema.ahlr 26 Cema.ahlr 

GUn doğuşu 6,24 6.25 
Gün lıatı~ı l:',14 11,12 
Sabah namazı 6.4~ 6,43 
Öğle namazı IU8 ıı.5s 

lkindJ namazı 14,:53 14.52 
Ak§am namazı 17.14 17.12 
Yatsı namazı 18,47 18,46 
lmak 4,411 4,46 
Yılm geçen 1 286 !81 

gUnlet1 f 
Yılm kalım ' il!o 77 
g1lıılt'.rl J 

Istanbul Belediyesi: 
DarUlbedayl Şehir Tiyatrosu 

Tem•lllerl : 

2611019a2 ISTlftBUL BELEDIYES1 

Ko:~~l·i!.:de ~~ ~ ~~ 
Yazan: 

GEORGES 

OELANCE 

Nakleden ı 
M. Feridun 

1 ıııı I 
1 ltflflll 

Zabitan sıece.t 

BORSA 
25 T.evvel 1932 

·-----,~ 
Nukut (&•ltf) 

Kul'U§ Kurut 

20 r. Framıa 172 ' ŞlUD A•. 28-

ı Sterlin 705- 1 Pezeta 17-

1 Dolar !11,50 1 lıılarl& 50-

20 Uret 218- 1 ZoloU 24-
1 PengO 32-

20 ı. Belc;lka 117- 20 Le 25-1 y 20 DrahınJ 27
·- 20 Dinar 67-20 tııvfc;re 8~3-

1 Çervoneç 
20 Leva 28.- 1 Altın !>21,-
ı Flot1n 85- 1 Mecfd!Y• 38,50 

20 Kuron Çek 12'- ı Banknot 239-

Çek flatlar1 (kap.••· 16) 
Parfı 12.03 Prağ 

Londra 695 Viyana 
"-•e• York 0.4740 "\drit 
MilA.no 9.26 Berlln 
Br"kael 3.40 10 V&rJOva 4.221i 
AUna 79, 84 1 :" J.,tc 3.64-
C~evre 2.4475 DUkret 79 55 
S"fY 65.83 Belgrat 37.47 

•terd&n'l ı . 17871 ?.lo9kovr 1061 ~ 

E•ham 
t !'Jankuı 9,70 r · :km 28-
Anadolu 23,40 Çimento Ar. 8.11<1 
Reji 4,85 Onyon Dey. 2190 
"!'-. Heyrlye 1450 Şar!c Dey. 250 
Tramvay 50.- ltaıya 2-
U. Sigorta 12.2 Şark m. ceza 95-
- monU 2350 Tel et on 

"'tstlkrezlar Tehvlller 
Iı.t. dahll-1 - 99 Elektrik 
Şark O.yollan :ı.20 I'ramvay 49 

D.Muvahhlde 56. TQnel 111,50 

GUmrUkler 5,30 Rıbtun uı,20 

Saydl mahl 4,20 Uıadolu ı ss, 5o 

Bağdat 4,50 Anadolu ıı 35 50 

Askeriye A.. MOmenm 37,25 

Hlmayeietfale yardım 

Himayei Etfal Cemiyeti Üıkn
dar Kaza Şubesinden: 29-10-932 
Cümburiyet bayramında muhte
rem Halkırr:ız çekecekleri telgraf
larıoa tLüks) işareti koyarlarsa 

Himayeietf Ale yardım edecekleri 
gibi kolfetsi:ı bu bizmetlerile de 
büyük hiz'lle etmiı ve menfaat 

temin eylemit olac•klardır. 

Bngıtte Helm, Jeen 
lo ve P. Blanchar tarafı 

Pek yakında Glorya'cll 

Türkiye iş Bankasından: 

Cümburiyet bayramı ınil 
betile 29 Teşrinievvel 9.32 
marteıi günü lstanbul ve 6' 
lu şubemiz kapalı 

Te~ekkiir 

Refikamın hazin akibeti 
nasibetile gerek cenazeoio 
yinde hazır bulunan, ve ger 
bilfiil ve tahrirat ile ailC 

taziye eden bilcümle ib~-' 
ahbaplara ayrı ayn minoe~ 
şükranlarımı bildirmeğe ~ tiQ 
acılarım mani olduğundaP'J 't 
vazifenin muhterem gaıe/. 
vasıtasile yapılmasını rica e; 
efendim. Baba Kurb .J 

~~ 

Istanbul asliye mahk1 " 
ikinci hukuk dairesinden: D I 
ıe hanımın küçük Ayasoff 
mukim iken elyevm ikam~t,, 
meçhul bulunan Salih Zekı I_ il 
z'mmetinde 7150 liranın 1 
maaarifi muhakeme ve fai• ,J 

ücreti vekaletle tahsili tal~~ 
Salih Seki Bey aleyhine ılM 
olunan davanın muhakemesi 
24-10-932 tarihli celseye il 
tebliğata rağmen gelmiyen 
Zeki Bey hakkında mua 

gıyap karan bilittihaz H. ~ 
K. 402 inci maddesine te. ;i, 
ilanen tebliğine karar verıl., 
muhak.emesi 26-11: 932 .. t~'',i 
müsadıf cumartesı guou JI' 
13,30a talik kılınmış olduğu~ i 

müddeti muayyenesi ıarfında ıll. 
etmediği ve yevmi muhaked'bt 
isbah vücut eylemediği ye Yjı 
vekili musaddak göuderOI 
takdirde gıyabında muhalı~ 
cereyan ederek vakıalan •1

1 
kabul etmiş addedileceği '°14 
olmak üzere H. U. M. ){. ti) 
inci maddesine tevfikan 
keyfiyet olunur. 
-----------~. t>i• 

lstanbul Asliye mahkemesı 

hukuk dairı·sinderi: lsmail Edipd ~e f 
man Edip beyler vekili Ce\' e b 
hl'V tarafından müddaaleyh Jstafl 

• • • l\lanhayım hanında Jak Hasat bır 
şirketi aleyhine ika~e olunan. d:. 
G-9 932 tarihli celsesinde ıebJıga 
men gelme)'Cn ve ikametg:lhı hazırı ~ 
hu! bulunan müddaa'e)h h~kkıodaJt 
kararı veı ilerek deumı tahkıkıt 1-

taıihine müsadif Perşembe gür!, 
14 de talik kılınmış olduğundan iJ 
gün ve saatte müddaale) h şirket ili 
sili \eya vekili hazır bulunmadığı ta 
H. U. l\t. K. nun 401 inci maddeSi·e 
müne tevfikan muamele! Al\'abiye) 
vam o!unıcaj!;ı tebliğ m:ıkamın• 

olmak üzeıe ilin olunur. 



VAKll 
Savıfa S 

Sfenks Konuştu! 1 

Maurice de Cobra 'nın Son Romanı : S 

ortağının iki odalı 
-43- rek rıhtnnın üzerindeki arsanın 

bci.i d tab' civannda dolaştı. lki kitinin arsa-clı.-~._ • e ıi yalnız sokaklarda 
~"'k F eridin veya kızıl saçlı yı ölçmeğe geldiklerini görünce· 

Jer,~ın geçiıini beklememiı· ye kadar ...... 
~• Onları görünce yanlarına gitti. "I e, gazino, otel gibi umu· 
)trle · d d - Siz kalf asınız galiba! ~rı e arayıp taramıılar ı. 

tt....a!,~ da iktifa etmemiıler, öğ- - Evet. d ? 

-"'"lllllleri tellalların hepıine bat - Arsanın ıah~bi nere e . 
~ ıatılık han, konak, dük· - Evinde, bugün çıkamıyacak. 
Li,"1yan satın alan adamların Hasta yatıyor. 
d;""tetin· t'ahk'k k 1 1 Feridin oturduğu evi de bu su-r ı ı e oyu muş ar- Ef 

' retle öğrendikten ıonra Rıza · 
l ~ Ef d' F 'ti k d . evi bir ııkı tetkikten geçirdi. Ar· "'il L en ı erı e ar a aıını ı • • • 

QiiYük · k t' k b t kada kapısı yok, fakat bırıncı kat· 
ltfitr, ilt'sır ~ ı .yafparad. u a· ta penceresi vardı. Öndeki kapı· 
ı... ~ ıca eLmıf arze ınce on- .. 

~~elle · d k' ·ı h k sını sokağın köşesinden teceaaus 
rın e ı para ı e mu a • . . .. .. d' 

bi .. rn"lk t l d .. ·· edebıhr, evden aorumnez ı. 
ıı..... q u ıa ın amayı uıu· . k l 
.~klerı' · t h · d' d y Daha evvel arkadakı bak a • l _ nı a mın e ıyor u. a· . . . 
""l İltia· b b t' dan mahallenin bekçııınden evın 
"'· ı ayrı ayrı veya era er ı· ' d' lk' d l ah 
""et İ•l · k l ki sakinini öğren ı. ı o a ı ıap 
ı :ı erı yapmaya oyu aca ar· . · K d 
' ev yaılı bir kadına aıttı. a ının 

lıtanbuldaki oğlu geçenlerde gel
mi,, fakat ticaretle metıul olarak 
bir hayli para sahibi olan bu evlat 
anasile bir müddet oturacalonıf, 
yokia rıhtımda büyük bir han yap· 
tırıyomıuf. 

tevkifleri 
altından çıkarıp sırtına aldı, ya vat 
ça kapıyı açtı, dişarı fırladı, gene 
yıldırım gibi savuşup gidecekti. 
On on beş adım koşmuştu ki kar· 
şııına iki adam çıktı. Mehmet Ali 
ve Rıza Efendiler ..... 

Onu geriye çevirdiler, tekrar 
eve soktular, arkalarından gelen 
Ahsen ve Adil Beylerin yanındaki 
Ayşe kızı ellerindeki elektrik lam· 
basının ziyası altında gösterdiler. 

- Kötkün yanındaki hendekte 
gördüğün adam bu mu idi? 

Ayte kız korkarak: 
- Evet .... Evet .... 

Diyince artık tereddüde mahal 
yoktu. Bohçaıını açtılar. İçinden 
bir kısmı kağıt paraya çevrilmiş 
muhtelif çıkınlar içinde sayısız al
tın çıktı. 

Yukarıda komiser Hakkı Ef. de 
sahte F eridi kaldırmış, aşağıya 
indirirken: 

Tabiat bu yabani yerlerde adeta 
somurtuyor. Çapraşık tepeleri, de
rin çukurlarile dağ, fırtınalarla 
yaptığı boğu,manın yaralarını ta· 
tıyor gibi. 

Daha çiden nemli, kıvrılarak 
uzanan yol puıuya ne müıait ... 
Dekorun ürkünç haline rağmen, 
bugün kimıe kafileye hücum et· 
miyecek. Roberts yalnız boğazın 
gölgeli kenarlarında biten yanık 
çalılar, ııska ağaçlar arasında ot
lıyan keçilere ve İngiliz hakimi· 
yeti müme11illerinin geçişine tam 
bir lakayitlikle bakan bazı yerli 
gruplara raslıyacak. 

• 
Küçük kafile hızlanıyor. Güneş, 

Afgan toprağında diş dit yükse· 
len tepeler arkasına çekilmek Ü· 

zere. 4 numaralı iıtihkama ka
ranlık basmadan varmak gerek. 

Daha üç kilometre var. Nihayet 
işte vadiye hakim bir nevi kaya· 
dan özengiye takılmıt gibi goru· 
nen kızıl ve çıplak duvarlar muı· 
tatili. Yüksek duvarları koruyan 
iki sira tel manialar olmasa için· 
de ketitlerin, iki dua arasında, 
beteri faaliyetlerin nafileliğini 
dütündükleri bir manastır önün· 
desiniz ıanılacak. Ama bu, derin 

~ları nazarı itibara alarak 
' lllna, Yenişehir, ve Bursarun 
~.;;rafını aradılar, nihayet Rı
~t · Bandırmada rıhtıma yakın 
~trde büyük bir arıa ıatın alan 
~ :Vl.§lı bir zengini haber aldı. 

bu ha.beri veren bu adamın 
vı' ~ Bandııımalı iken çoktandır 
ne!J 'bu~a gitmif olduğunu,. orad~ 

'-· liaı· et ııleri yaparak zengınleıtı-
an, \h.1: Balkan muharebesinde bir 

- Evde batka kimse yok mu? 
Sualine Rıza Ef. menfi cevap 

aldı. Maamafih iki ıaatlik bir tet· 
kik kapıdan orta boylu, tıknazca 
bir adamın çıktığını ona göıterin· 
ce bu adamın uzaktan peıine düı· 
tü. Tam çar!ıda, öteberi alacağı 
sırada yanına yaklaıtı. Saçlarına 

dikkat e i. Bu yre ve başının 
•9cak bir ~rımını örten ıaçlar 
kırmızı idi. 

- Yahu, bu herifin iımi ne F e· 
rittir, ne Fuat..... Ben bunu tanı· 

rım. Sabıkalı İhsandır. Bandırma· 
da en son iki buçuk sene yatmıttı. 

ihtiyar kadının göz ya,Iarı ve 
evladına lağnetleri arasında ev i· 
yice taranarak, kenardaki, kö!C· 
deki paralar bir araya toplandı 
ve iki şerir merkeze sevkedildi. 
Yolda Ahsen Bey iki memura: 

ıeısizlik içinde incil okuyan, bize 
biribirimizi ıevmeği öğretmek i· 
çin çalııan lsanın mukaddes na
mını anmakla mefgul olan ruha
niler tekkesi değil .. Bir istihkam, 
4 numaralı istihkam ... 

(,' sakatlandığını da ili.ve e· 
ed-ı ~ Rıza Ef. bunun Fe~idin ta 
b,. dıai olduğuna· hükmettı. "°' ~ı;ıcak, tellal F eridin aaresini 
- J di.· 1Yor, daima onun eelerek ken-

ke'j ~i bir kahvede bulduğunu söy· 
D' rdu. Tellala göre: 

0~ ~' Arsamn arıırum iki liradan 
e n 1• Tanı iki yüz altın bozdurdu. 
ki id ti~ lıtanbul apartmıanları 

0 
/.. ~ aiizel bir han yapacakmıt. 

ai• I ~....._Nerede oturduğunu ıorma-
~ lllı? 

le ~ Yok, doğnuu ıormaia lü· 
...._ da ıöstermedi. Çünkü her 
~ bu kahvede buluıtuk. Gidip 
~ ıahibi ile evinde konut
' Oııun için evine gitmeğe lü

lcaıınadı. 
lı:.~ Ar.anın devir muameleıi 
~illi? 

'Orasını bilmiyorum. Ben pa· 
1 aldım. 

' Herifin iami ne acal>a? 
·til ' Mehmet Fuat imiş. 

a• .il '8 ,_,,. 'd aıka arkadaıı var mı? Ya-
e ,-.,, ~? a kimse ile geldiğini gördün 

r 'JI 
oıe ' h h al .. d" lı' 1. oayır, ep y nız gor um. 
8 tr 111tıdeki tefavüta rağmen Rıza 

•!>' tellalın tarif ettiği arsayı da 
'Otd'•kt '1 u en ıonra civarında bir 
~· 'l>ekl~menin her ıeyi hallede· 
~ llıe kaildi. Evet her ıeyi .. Çün· 
l'-ı~ tereddüde mahal yoktu: 
" ldan bir ayağı sakat, bir 
tıllllı leJledenberi Bandmnadan ay
l'ıl 1 ~ir adam geliyor, tarif edi
,!:ı~lü temail F eridin ıekline 
h\I ad ıle uyuyor. Yal ruz tellal 
t~-i &ıbın hafif sakallı olduğunu 
teditı (ak giyindiğini söylemek
~~.. 1

• hunlar da F eridin yeni 
h'&lıll ı :·~~ ıerekti. lıme gelince 
!'rd~ eaıttirnıeıi tabii idi. Bun· 
•s.ir, altı ine.ada arıayı ıatın almak 
dıllİll b·~ hozdunnaaı Rıza Efen· 
~ -.~!ün tüphelerini izale ede-

iL ""1l)'ette 'd' . ~. .. ı ı. 

~ttlc, ~, ikindiye kadar sigara 
Qlr a"' b' ze· 

O zaman polis memuru geniş 
bir nef eı aldı. Bir sigara yaktı ve 
kırmızı saçlı adamı alıt veriıine 
terkederek doğru postahaneye git
ti bir taraftan arkadaşına, bir ta-

' 

- Tebrik ederim, dedi. İkiniz 
de memleketin iftihar edeceği 
zekalardansınız. Bana kazandır· 

dığınız bu büyük servetin bir kıı· 
mı sizin hakkınızdır. 

SON 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::r.::::ı.-::: 

Günde 

iki mitralyöz daima ıimal ve 
cenubu garbiye çevrilmiş, hazır 
duruyor. Mahzenlerde el yazısı 

eski din kitapları değil, cephane 
var. iki tarasıut kulesi arasında 
bir anten ••.. Ölümün ıırıtarak do· 
laıtığı bu vadide rahmete yer 
yok! 

Son araba avluya girer girmez 
kapanacak kapıların önünde Su· 
badar yeni reiıini karıdyor · Ro· 
bertıi od asma götürüp anlatıyor: raftan Ahsen Beye mektup yazdı. 

• ,,. • Bir Fıkra _ Yüzbaıı Gordon burada olu· 
T e(1kif nıyordu. Sıcaktan fazla rahatsız Selim Elendi, o gün mağazaya bir 

Onlar ıelinciye kadar Rıza Ef. az geç kalnuştr. Nefes nefese içeri olmıyacakıımz. Pencereler dardır 
iki odalı evi taraaaut altından a· girdiği zaman •aat onu geçiyordu. ve zırhlı kanatları Lee-Enfield ( 1) 
yırmadı. Kalfalardan ve kızıl ıaç· Tezgôhtar oradagdı. Belki bir müıte- kurtunile tecrübe edilmittir. Tah-
ir adamla ihtiyar kadından batka ri gelmiftir ümidile aordu: sildar bir manga ile devriyeye 
kimsenin girip çıkmadığı bu evde - Kimse geldi mi? çıktı. Dönünce size raporunu ve· 
f eridin hasta yattığı anlatılıyor· - Evet, sizden evvel iki kişi gel- recektir. 
du. di. - Peki teıekkür ederim. 

Mehmet Ali Efendiden iki gün - Bir şey aldılar mı? Robertsin emirberi eşyayı geti-
sonra iki arkadaş ve Ayşe kız da - Eı-et, kasadaki paraların lıepsi- rirken Subadar selam verip çıktı. 
gelince artık Rıza Efendi mahal· ni aldılar. Yerleşmek uzun ıürmedi. Eıya 
li zabitasile tema.sa girerek bu e· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: bir demir karyola, bir masa, iki 

vi basmaktan başka yapacak bir Adana pamukları iskemle ve bir dolaptan ibaret. 
teY bulmıyordu. Emirber çamaşırları güzelce 

Filhakika bir gece el ayak çe- Adana pamuklarının ihracmı yerleıtirirken pencere önünde du· 
kildikten sonra komiser Hakkı gösteren bir istatistik hazırlan· ran Roberts karanlığın yavaı ya· 
Efendi iki odalı evin kapıaıru çal· mıştır. Buna göre 1926 senesin· vaı bastığı koca vadiye bakıyor· 
dı. Kapıyı açan orta boylu kızıl de Adanadan 4,852,115 lira kıy- du. 
saçlı adamdı: metinde 9,628,431 kilo ve 1927 Muılinden bir perde ufku kap· 

- Fuat Bey burada mı? senesinde 6,858,986 lira kıyme· lıyor, etrafı gittikçe ıilinen dağ-
Kızıl ıaçlı adam birdenbire ıa· tinde 10,382,301 kilo, 1929 se· ları örtüyor. Ne bir aydınlık, ne 

tırdı. Cevap veremedi, kf!keledi: nesin<le 7,091 ,982 lira kıymetin· bir hayat eıeri. 
- Burada yok ... Daha doğrusu de 11,438,664 kilo pamuk ihraç Roberb, uzun müddet bu ıssız 

burada .. Ama çok hasta! edilmiştir. 1930 ve 1931 senele- panoramanın verdiği haıiyetle 
Bir adım geri çekildi. içeri git· rinde ise bu rakamlar daha azal- büyülenmif, kalıyor. 

mek ister gibi yaptı, tereddütle mış ve nihayet 1932 senesinin Emirberi usulca dıfarı çıktı. Ro
tekrar kapıya geldi. Komiser içe· ilk sekiz ayı zarfında yüzde elli berts, çıplak odasını dolaşıyor. 
riye girmitti. Kızıl ıaçlı adam ka· kadar düşmüştür. Oda değil, zından. yazı yazacağı 
pının arasından dııarıya baktı. masayı, içinde uyuyacağı ufak de-

Hindistanda pamuk vaziyeti 
Kimse olmadığını görünce: mir karyolayı ıüzüyor. Sonra için· 

- Buyurun! dedi, yukariki o- Gelen haberlere göre Hiodis· de tahsi kağıtları bulunan E. R. 
dada ...... lıteraeniz çıkın, görün! tanın ~31·932 mahsulü 4,849,000 markalı yaaaı valizini açıyor. Mek-

Komiser bir idare lambasının balya tahmin edilmiştir. Bu mik· tuplarını karıftırıyor. Nihayet a· 
aydınlattığı merdivenden yukarı· tar geçen sene 6,076,000 balya radığını buldu. Yatağın örtüsünü 
ya yavaı yavaı çıkarken kızıl ıaç• idi. Bir balya 400 librelik oldu· kaldırıp yaıtık altına usulca gü
lı adam alt kattaki odaya daldı. ğuna g6re Hindistanın yeni sene 
B. d 1 Y ld b' pamuk mı'ktarı mu"hı'm mı'ktarda (1) lngiliz ordusunda kullanılan ır o ap açtı. ı ınm gi ı sür· 
atle b'" .. bir ~ı do=la=b=ı=n:.-.o...._a_z--"a ... lm_ı _ _ tl_r."-------~-----t_ü_ıe_k_. ______ _ 

müş çerçiveli bir fotograf koyu· 
yor. 
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llindistan ordusunda yüzbaşı Edvar 
Roberts'ten Afrika ordusunda yüzbaşı 
Seylignac'e 

4 NoJu l tıhk(ım 

Znra kc lf kıtaatı 

N. \\'. ı·. ı•. 

Azizim Seylignac, 

5 Nisan 1929 

Harbi umumide düşman cephe
sinde Büyük Avrupa faciasının 
son sahnelerini yanyana gördüğü
müz zorlu saatler arkadaşlarımızı 
çözülmez bir bağla bağladı. Bu 
eski hatıralar namına, bugün size 
sırlarımı açmıya ve sizden ufak 
bir hizmet istememe müsaade e· 
diniz. 

Siz, cidden açılabileceğim tek 
adamsınız. Çünkü evveli. vatan· 
da§larnndan hiç biri beni anlıya
mazdı. Bilhassa Fransız olmak i· 
tiberile siz, kalp i§lerine müıama· 
bakarsınız. Sevda kurbanlarına 
karşı biz İngilizlerin yalancılık 
veya fazla faziletli görünmek iste· 
yitimiz yüzünden aldığımız fU 

mağrur veya küçük görücü aldı· 
rış etmemezlik sizde yoktur. Be
nim günahlarımı itirafa ihtiyacım 
var. Dindar değilim. Vatanıma 
Hindistan hududunda hizmet el· 
tiğim gibi vatanına Fas sınırların· 
da hizmet eden kahraman ıilah 
arkadaşımdan başka kimin yanın· 
da acıyan ruhumu teskin edebilir
dim? 

Solignac, beni dinleyin... As· 
kerler araları~da açık konuşmalı. 
Size olduğu gibi söylüyorum: Az 
kalıın mesleğimden oluyordum! ... 
Şeref, aık ve paranın kanfbğı bir 
hadiıede apoletlerimi ve benden 
yüksek rütbede olanların itibarını 
kaybetmeme ramak kaldı. 

lıte vak'a: Geçen yaz, tuhaf bir 
tesadüfle bizi lacivert sahillerde 
kavuşturan izinlerimiz esnasında 
beni esasen az tanıdığınız enfeı 
bir l<adına, Madam dö Nogaleae 
takdim ettiğinizi hatırlarsınız ya! 
Az sonra, bilmem elinize geçti mi, 
size şöyle cotkun ve rumuzlu bir 
telgraf çektim: 

"Beni Pariste beklemeyin. Si· 
zin nadide kut beni büyüledi. Mü
kemmel bir avı kaçırmıyacağım, 
ümidindeyim.,, 

Eh! ... Sevgili dostum ... Siz bir 
kahin olsaydınız, beni bu tehlike· 
]erle dolu avdan vazgeçirmek için 
hemen Cannes'a gelirdiniz. Tabii 
sizin yüzünüze güler, nasihatler 
fena kararların karnına vurulan 
mahmuz darbeleri olduğu için ge
ne kaderime tabi olurdum. 

(Devamı var) 

··················-·····-·-·······-··················· .. ............................................................ 
Yabancı memlel<et
lere lırom ihracımız 

Yabana memleketlere krom 
ihracatımız son zamanlarda git
tikçe çoğalmaktadır. Krom ihraç 
ettiğimiz başlıca memleketler 
ltalya, Isveç ve Almanyadır. Av· 
rupanın büyük fabrikaları Tür• 
kiye kromlarını Rusyadan ve 
Şimali Afrikadan gelen krom
lar a tercih etmektedirler. Kro
mun beher tonundan alınan ver
ginin 660 lmruştan 420 kmuşe 
indirilmesi ihracatımızda rekabet 
imkanlarını bir kat daha ço2alt• 
mıdır. 



Say,ıfa,,6 VAKiT 

VAKITın Kontiluktan DilenciUğe ................................ 
Avukatı 

lspanyol kızları yüzlerinin çilli, le
keli olmamasına dikkat ediyorlar 

................................. 
Nafaka işi 

Mükerrem imzalı mektuba: 

-5-
Sevincinden yerlere lı::ad::ır cği· 

lerek bizi selamladı .• Sonra pa· 
rayı tekmil müşterilere gösterdi ·· 
Kıymetinin en aşağı on iki peçeta 
oldluğunu söylüyordu.. Tcln·ar 
yola düştük.. 

Saf hava, çakıllar, to:z, yol ar
kadasımız idiler .. Arkamızı takip 
eclenİer şehirde kalmışlardı.. Biz 
şimale doğru yürümeğc başladık 
Y ıldızla.rm nltında fena bir gece 
daha ge~irdikten sonra serseri 
hayatımıza devam ettik. Bizim 
göl."ccceimiz köylerde yalnız ak
şamları konser ver.meyi ka
rarlastırmıştı. Maamafilı yold~ 

rasgeldiğimiz çiftliklerde durarak 
dinleniyorduk. Ekseriyetle hüsnü 
muamele görüyorduk Bize ekmek 
ekseriyetle şarap ve nadiı·en bir 
lmç para veriyorlardı. San Gzav
yeye yanaşıyorduk. Oraya gün 
battıktan sonra girmekten ise yol 
üzerinde bulduğumuz tcrkedilmiş 
bir eve girmeğe karar verdik. 
Güsti tütün bulamadığından son 
derece meyustu. Son meteliğimiz
le de sigara kağıdı almıştık. Sor· 
du.m: 

- Sigara kağıdı nene yarıya· 

cak? Tütünün olmadıktan scnra 
ondan istifade edemezsin ki ..• 

- Göreceksin nasıl tütün bula· 
~ağım. Dikkat etmedin mi? Siga· 
ra içenler sigara uçlarrru yol bo
yunca atmışlar. Bunların tütünü
nü alıp temiz kağıda saracağım. 
Ateş her şeyi temizler. Bu tütün 
pekala içilir. Sigarasız kalmak fe
laketine katlanmaktan ise böyle 
sigara uçları içmeyi tercih ederim. 

Bizim Güsti böylece "ızmarit 

toplayıcı,, olmuştu. Fakat o gün
den itibaren hayat kendisine tek
rar şen göründüğü zaman o vakit
ki hayatının pek acı bir eseri kal

dı. Yolda giderken bir sigara ız· 
mariti görürse, dü~ünmeğe haşlı
yor. Bu ızmaritin alınmağa layık. 
olup olmadığını tasarlıyordu. 
Metruk evin civarında bir çiflik 
vardı. Çiflikte oturanlar eve gir· 
'diğimizi görünce şüphelendiler ve 
orada ne yaptığımızı anlamak için 
geldiler. ihtiyar çifçiye başımıza 

.gelen felaketleri bir daha anlat
mak lazım geldi. Sürgün olduğu· 
muzu çocuklarımızı dü~man elle
rinde bıraktığı.mızı duyunca acı· 
'dı. Bize bir yatak verdirdi. Yal
nız tehirde vereceğimiz konserden 
sonra 'Çifliğe gelmemizi istedi. San 
Gzavyide gayet iyi muamele gör
<Iüli. Kitaraların tellerini yolda 
rdeğiştirmiştim. Kocam icat ettiği 
JarkılcıTdan birini ı;öyledi. Halk 
çabucak etrafımıza toplandı. Az 

~anda bir peçeta yirmi santim 
kazandı. Bu bizim için büyük bir 
kardı. 

Hasta hayvan plajı 

Biz çifçinin davetini unutmuş· 
luk. Boş binada bir köşede uyuya· 
cağımız sırada bir gölge gördük. 
Gelen ~ifçinin oğlu idi, b~hası bi

zi bekliyormuş. Delikanlıyı takip 
ettik. Bizi iri dallı bir incir ağacı 
altına götürdü. Burada bir §İşe şa
rap, bir sepet badem, ekmek ve 

sigara hazırlamışlardı. Sigaraları 
görünce son derece sevindik. Çif
çinin gösterdiği nezaket bana çok 
~ondu. Adeta gözlerim yaşar
'dı. Güati ıönülden teşekkürler et· 

ti. Delikanlı uzaklaştı. Rahat bir 
gece geçirdikten sonra e?'tesi sa· 
bah çayırı kesen derede güzelce 
yıkandık. Çifçi bize beş peçeta 
vermek istedi. Fakat her ne kadar 
d ilenci isek te nezaket göstermek 

hakkımız olduğundan bu parayı 
reddettik. Çifçi bize ismini töyle
mişt.i. O ismi bir minnet hissi ile 
şuıaya kaydctmeği borç bilirim. 
Surçya eyaletinde San Gzavyede 

Antonyo Röyz. Bir müddet yürü· 
düh.ten sonra Surçya eyaletinin en 
fakir köylerinden biri olması icap 
eden bir l;öyc yaklaştık. U.:aktc;.n 
sahilde sefil bir çok araba ve ev· 
Ier görülüyordu. Damları yamalı 

ve pis keten bezinden yapılmıştı. 
Biraz daha yakla~ınca burc.::mn 
ne ohlu~unu o.nladık. Koca bir 
kamptı. At, katır ve egekten mü
rekkep bir kamp. Hayvanların 
hepsi sıska ve uyuzdu. Bunlar bir 

kaç sürücünün idaresine bırakıl
mıştı. Sürücülerden biri burasinın 
vilayet hasta hayvanlar yurdu ol
duğunu söyledi. iki yüz kadar 
hayvan denizde ki~niyerek, titri· 

yerek yüzüyorlardı. Sahile yak· 
l~mak istedikleri zaman muhafiz 
fiÜrücüler bağırarak tekrar denize 
&ürüyorlardı. Muhafız sürücüler 
yalnız dizlerine kadar suya gir

mekle iktifa ediyorlardı. Seyaha
timiz esnasında gördüğümüz en 
garip ve en hayret verici manza· 

ralardan biri bu hasta hayvanlar 
plajının manzarası olmuştur. 

Çiftçinin kumral kızları 

Akşama doğru Riberayı geçtik
ten sonra San Pcdro yolunu tut· 
tuk. Akşam yemeği saatinde yo • 
lun bir köşesinde oturarak zevkle 

ekmeğiıınizi yedik. Bu sırada bir 
ihtiyar köylü yoldan geçiyordu. 
Selamladı. Az &onra köylü elinde 
incirle dolu bir sepet olduğu hal
de geldi ve sepeti yanımıza bıra

karak: "Yemeğinizi bitirince evi
mize kadar geliniz, kızlarıma bir 
az saz çalarsınız,, dedi. ihtiyarın 
dokuz kızı vardı. Hepsi kumral· 
dı. Yüzlerinde çil ve leke yoktu. 

Genç İspanyol kızları yüzlerin • 
de çil ve leke olmamasına son de
rece riayet ederler. Güneşte çok 
durmazlar. Az yüksek tabakaya 

mensup olanlar için yüzün kav· 
rulmuı olması adiliğe delalet e
der. 

Çifçinin gösterdiği nezakete 

- Kardeşim bana bakmıyor, ne 
yapayım? 

- Herkes anasına babasına. kar • 

deşlerine yardımla mükelleftir. Fa • 
kat babanız ve çocuğunuz varsa kar-

deşinizin yardım 

sonra oelir. 

sırası onlardan 

Bundan başka size yardım etmek 

için kardeşinizin de "refah,. ta bu -
l!lnması raritır. Siz bu ref alıı ispat 

ctmiye mecbursunuz. Bu da onların 
mutat fradını göstermekle mümkün 

olur-.• Kardeşiniz bıı ı·aziyette ise da
va edip nafaka istiycbilirsiniz. 

................................................. ·-········· ···························································· 
Bağdatta 

Kıral aleyhine mek
tup yazanların 

beraeti 
Bağdat ( Hususi) - Bir müd

dettenberi cereyan eden miibim 
bir muhakeme nihayet buldu. 

Geçen hazirandan itibaren 
ruiyet edilmekte olan bu dava 
ile allkadar olanlar arasında 
bir çok tanınmış ı:imalar vardı. 

Bunların biri evvelce Irak dahi
liye nazırı olan Müzabin Daçaçı 
Bey idi. Müzahin Bey ile dört 
arkadaşı, knal F eysal aleyhinde 
zem ve kadehi mütezammın im· 
zasız mektul<lar yazmak ve neş· 
retmekle maznunduJar. 

Dava efkarı umumiye tarafın
dan derin bir dikkatle takip 
oluniyordu. 

Muhakeme neticesinde, maz
nunların hepsi beraet etmişlerdir. 

Dava, bir Io2iliz bakimi tara· 
fından idare olunuyordu. 

Beraet kararı umumi bir mem
nuniyetle karşılanmıştır. 

'l'ııyyareci Lefevre 
iz mirde 

Izmir, 25 ( A. A. ) - Tay
yareci Lefevrenin idaresinde Pa

riıten Hindiçiniye uçmakta olan 
bir Fransız tayyaresi, MidiJli 
üzerinde kanatlarına arız o'.an 

sakatlık yüzünden müşkülatla 

yo!una devam etmiş ve Söke'de 
yere inmeğe mecbur olmuştur. 

Tayyareci, sakatlanan tayya· 
resile beraber dün akşam şehri· 
mize geJmiş~ir. 

mukabele olmak üzere kitaramda Aydına yağmur 
hakiki bir Arap şarkısı çalarak "' 
okudum. Bu şarkı gariplerine git- yagıyor 
ti, fakat o kadar ho!lanmadılar. Aydın, 25 (A.A) - Gece ya-
Meğer kocamın uydurma şarkıla- rısı başlıyan feyiz.i bir yğmur 
rı daha ziyade rağbet buluyormuş ayJardanberi devam eden kurak
Ben sarkı söylerken Güsti biraz lığı gidermiş ve çiftçilerin yüzü
resi~ yaptığından bahsetmişti. nü güldürmüştür. Yağmur de

Çifçi evinin bir krokisinin yapıl· vam ediyor. 
masmı rica etti. Bu krokiden çok r-------------....," 
memnun oldu. Bu sefer kızlarının 
ayrı ayrı resimlerini istedi. Bu do-

kuz resim de yapıldıktan sonra 
hane sahibi memleketin adetince 
evin onun değil bizim malımız 
olduğunu istediğimiz şeyi alabile· 
ceğimizi söyledi. Güstiye çıkarıp 
altı peçeta verdi. Görünür serveti 

dokuz kız, bir masa, bir kaç san· 
dalya ve on, on iki sahandan iba· 
ret olan bir adam için bu oldukça 

mühim bir fedakarlık demekti. 

( Dcvanu var) 

Kumbara 
Sahipleri: 

29 teşrinievvel kumbara
nızı do!durma günudur 

Kumbarası 
O/mıyanlar: 

Bu hafta içinde iş Bankasın· 
dan alacağınız kumbaraya, ilk 
arlhracağanız parayı 29 teşri
nievvelde atmız. 

- Türkiye iş Bankası-

Melek Sinemasında 
······-····························· .. ··········· ... ·· 4J 

Alice Me-
nard, hovarda 
meşrep kırkhk 
bir adamın se· 
vimli karası idi. 

Bir gece Me
nard bulunduk· 
Jarı kabare de 
kızlarla eğlen· 

mek için karısını 
bir masa başmdr 
yapayaJmz b1ra
kıyor. O sırada 
genç ve güze) 
bir delikanlı ka· 
dınm masasına 

Karım 

oturuyor, müla- Bu akşamdan Jtıöaren Melek sınamasında g<5steritee' 
zemette bulunu- olan (Kırım olacaksın) filiminden bir sahne 

yor, hatta kadını evine kadar Alice, Henri zannettiği 
takip edip " Karım olacaksm!., kocasına şikayet ediyor. Meo. 
diyor. O günden sonrada müte- karısını rahatsız etmemesi 

1
1 

madiyen madam Merandı her Henriye verilmek üzere Lo~ 
yerde takip ediyor, mektup ya bir az para veriyor. Ta~ı.• 
gönderiyor, velhAsıl bir dakika para hakiki Henriye verılıt 
rahat bırakmıyor. Genç adam da Aliceyi tak1 ' 

Menardın Loulou Gazelle İs· devam ediyor. Zavalh k•' ~ t 
minde bir metresi vardır. Genç kurtulmak için kocasını bul. ; dt l>i 
Delikanlı güzel kadmın evine üzere bulunduğu yere gid•r illa 
her zaman girebilmek için ko- ve Menardı Loulounun ko Sa 
casına gidüp kendisini metresi- arasında buluyor. ltı~d r 
nin eski dostu Henri Latour Bu sırada genç aşıkta ya~ f,)d l 
diye tanıbyor ve tehditle ken- da hakiki Heori olduj'u bal &tti l 
disini hususi katip olarak anga- geJüp bakikah meydana çık~ ~re 
je ettiriyor. Kadının evine tama· yor. Gürültülü bir söyleımed f ~ lld 
mile yerleşen genç adam, kocayı sonra karı koca boşanaı• ~~ an 
etrafmdan uzaklaştırmak ıçın karar veriyorlar. Menard LoU~ l 1)tr 
Loulouyu Menardla beraber bir ile kalıyor Alicete genç adall" "11) g-· 
seyabata çıkmaya razı ediyor. arzusu gibi onunla evleniyor. Şeh 

' Elhamra Sinemasında t h 
. - ·--•••44•00000000HOOOHoooouo•oHHOOOIHH -·· l ~el 

Şanghay Ekspresi ~;0, 
Marlene Dietric1ı - Warucr Oland • Clive Brook: • Anna .May - Wonı ~ 

Pekin istas· - 'r 
yonu, Şanghay - ~• ': 
Ekspresi ve her .~ .. 
milletten bir çok ~\ir 
halk Çinde bü- "-1t 
yük bir seyahat d 
yapmak üzere İlk 
hazırlanıyor. Et· 
rafta tehlike ko· 
kusu var. Asker· 
ler dişlerine ka· 
dar müıellabtır~ 
Asilerin her da· 
kika yolda trene 
hücüm etmeleri 
ihtimali vardır. 

Yolcular ara- , ~IMmfCslnemasındi yarından itibaren gasteritece\'. ot•" 
sında Çang is- Şangbay ekspresi filminde l\1arlene Dietrich 

minde Çinli bir tacirin pek ho- J tarafmdan ele geçirilen bir b'' 
şuna giden " Şanghay Lili ,, is- fiyesine mukabil, rehin malı~ 
mile maruf Magdelaine isminde mında muhafaza ediyor. Lili ~.,. 
gayet güzel ve macerapereilt bir yalmz halan Çang kadına atlı~,i 
kadın, zarif bir Ingiliz zabiti, itiraf edip beraber ıelme•1 
yüzbaşı Donald Harvey, genç teklif ediyor. ~ 
bir Çinli kız Hue.Fey, Erik Baum Kadının ret cevabı karşısıP 
isminde esrarla bir Alman, ve Çinli tecavüze başliyor bunu ~ 
şen bir kumarbaz Sam Salt na- P"' 

zarı dikkati celbediyordu. ren yüzbaşı Donald araları ti 
Tren, yolcuların ve geçirmeğe girip bir yumrukta Çangi r'e1 

seriyor. intikam almak istıY _,, 
gelenlerin gürültüsü arasmda ç ı T bT · t br e r 
hareket ediyor. Vagona giren ang ngı ız za ı mı a ıky ,111 

meden evvel gözlerini ya 111 »;, 
Donalt beş sene evvel delicesine karar veriyor. Fakat LiJi ~e~ 
aşık olduğu " Şangbay Lili " ile !isini affetmek şartiJe Ç~o~ı~, 
karşılaştı. Kendisini ciddi bir teklifini kabul ettiğini bild_ır•Ybe' 
aşka Jiyık görmediği için ter- Kadının fedakarlığından bıba r' 
ketmişti. Fakat kadının güzelliği yüzbaşı hara ket etmek eze~ 
ve buseJerinin kuvveti yüzbaşıyı olan treni Lifüiz terkederlıUP 
kurtuldum zannettiği tesiri altına yanına Çinli kız Hue· Fey ge ~ 
aldı. Tren yekn~sak ve sakin Çaniı öldürdüğünü gidi~ vagodd 
Şanghaya doğru ilerJerke, silab d LT • ı .. ı yor ır 
sesleri yolcuları birdenbire yer- an 1 ıyı 8 masanı soy 

1 
• lcd' 

suretle tren tekrar bütün yo tP 
lerinden fırlattı. Asiler trene Jarile sağ salim yoluna de~:.-
hücum ediyorlardı. MüsademP. ediyor. Büyük bir sıkın dogtioİ 
asilerin askerleri mağlup etme· duğu bu fedakarhğm kıyL~I~ il' 
sile bitti. an ıyan yüzbaşı Donald 1 1 or 

Çang hakikatte asilerin reisi kolkola istasyondan uzaklat•Y 
olduğundan yo~cuları, hükümet lar. 



Adanada he~;canh maç 
D· ıyarıhekir Ayspor takımı, Toros 

spor t~kımını yendi 

gel; ?o.," -

VAKiT 

•••• ... n••••••• .. •----

Güreşlere hazırlık 
Oç ve beş T eşrinisanide lstan· 

bulda ilk defa yapılacak Balkan 
güref fanıpiyonasına ait bütün ha
zırlıklar bitirilmiş gibidir. Güreş
lerin yapılacağı Maksim salonun

da ufak tef ek bazı tadilat yapıl
makta, seyircilere yer bulamamak 

ihtimaline karşı tedbirler alın· 
maktadır. Bu güreşler şehrimizde 
olduğu kadar bütün Balkan spor· 

cuları arasında büyük alaka uyan
dınnıştır. Müsabakalara girecek 
bet milletin en iyi, en güvendik
leri güreşçileri seçmek için bir 

çok müsabakalar ve seçmeler yap- . 
tıkları anlaşılmaktadır. Bu müsa-eo' 0

• Spor takımıni yenen Diyarb ekir Ayspor takımı 
:~~llız l'lırılıabirimiz yanyor: yıyı kaydetti. Stadyom dakikalar- bakalarda en kuvvetli rakipleri· 
'lltk mizin Romenler olacağı tahmin 

bial ~o iye futbol birinciliği şam- ca alkışlandı. edilmektedir. 
ilif~ fal ~&lna iştirak etmek üzere Bu sayı T orosluların biraz açıl-. 'lltıı:n. 
akır, 'il ıze gelen Diyarbekir Ay mallarına yardım etti ve Sedat gü 
kı' ı>l' t kı 1 T l "b. lıtıj f~ . a nıı Mersinde Antalya zel bir vuruş a orosu mağ u ı-

. udif~ da. lltYonu ile yaptığı müsabaka- yellen beraberliğe çıkardı. Arka· 
1 .ı 4l:ıa"t" l 

Hepimiz, en kuvvetli olduğu
muz bu spor kısmında en iyi ne· 

ticeleri almayı bekliyoruz ve ma· 

but Balkan atletizm oyunlarmda· ,koli" S g up olmuştu. dan Rıza Diyarbekir ilere bir sayı 
, ~;;rk vilayetlerinin sporu hak- daha kazandırdı. Arası çok geç· ki sondan birinciliğimiz karşısın· 

all~ı fa.)d a bir fikir edinmek şüphesiz meden Sedat buna mukabele etti. da . güreşlerde kazanmamızı bir 

bal r keti atı olacaktı. Bunu göz önüne Bi•·inci haftaym iki ikiye bera- zaruret telakki ediyoruz. 
ıkd~o lat ten şehrimizin kuvvetli takım- bere bitti. 

~;,yı hit'tldan Toros spor kendilerile lkinci haftaymda galebeyi te-
ulcıl bİ) ltlaç Yapmağı teklif etti ve min edecek takmı nefes itibarile 

Bulgar milli 
takımı geliyor 

:aıo' ~I a.~~ekirliler tarafından da ka
!ford ·· r. S • u. 

~\~ehır stadında bir kaç bin kişi-
~~ huzul"unda bu maç yapıldı. 
~o ela. Diyarbekirliler, sonra da 

mukavemeti ziyade olan olacaktı. 3 ve 5 Teşrinisanide beynelmi

Torosluların kesildikleri gÖ'Ze çar- lel güreşler yapılırken 4 ve 5 Teş· 

pıyordu. Buna mukabil Diyarbe- rinisani Cuma ve Pazar günleri de 

kirliler daha atlet olduklarından futbolümüz milli temaslarından 
ta 

~'!I ' spor sahaya çıktılar ve al-
t ltıddar. Oyuncular arasında 
~t'ıerbahçeli Sedadın Toros spor- cü sayılarını da yaptılar. Oyunun 

~h~l .iç mevki inde, gene Fener- bitmesine bir çeyrek saat kalmı~
~~~eh kaleci Rızanın da Diyar- tı. Ortalık kararmağa başladı. 

üstün görünüyorlardı. Nihayet birisini yapacaktır. Bu milli temas 

Diyarbekirliler üçüncü ve dördün- Bulgarlarla olacaktır. Şehrimize 

gelmek için hazırlanmakta bulu

nan Bulgarlar son zamanlarda 

çok ilerlemişler ve Sofyada yapı· 

lan Balkan maçlarını ve Balkan ~e:k.~akıınının merkez muhacim Sedat ferdi bir gayretle Toros-
)~td ıınde bulundukları görülü- luların üçüncü sayılarım yaptı. şampiyonluğunu kazanmışlardır. 
1 u. Fakat Toroslular bütün çalışma· Bu itibarla Türk ve Bulgar futbo-

~·lk dakikalar her iki tarafın larına, didinmelerine rağmen be- lü arasında mevcut addedilen mü-
l lbirin· d ·ı . o· ııek . 1 enemesı e geçh. ıyar- raberliği temin edemediler. Oyun vazene Bulgarlar lehine bozulmuş 
~ •thlerin daha atik, daha çevik 4-3 Diyarbekirlilerin galebe.sile görünmektedir. Bu milli maçı ka
~~ adıkları görülüyor, nefes mu- bitti. . zanmak için nasıl çalışacağımızı 
bi eıneUeri gözle görülebilecek Diyarbekir takımı güzel, temiz, henüz bilmiyoruz. Bununla bera
bi: ltıanazara veriyordu. Nitekim teknik oyunile muhitin muhabbe- ber Rus futbolcularının memle

~itt~~ sonra bu üstünlük ilk tesi· tini kazandı. Çalışmış bir takım kelimizi ziyaretleri ve Türkiye 
eı.,1 ~österdi. Rıza bir kaç oyun- tesirini bıraktı. birincilikleri maçları milli takım-
~llQ. ' 

arasından sıyrılarak ilk sa- Cezmi da yer atması düşünülen futbol-

Aydında çalışmalar 

4.11r1 Aydın - Milas 1'laç~nı yapan gençrer 
llt l'lıuh . . 1\. abırımiz yazıyor: 

f Ydıtı 
aaı· 'Por i<hnan kJ··b·· k d. •Yet· u u en ı 
~·· 1 '\'e h"lh lla:ah . 1 assa Halkevinin 
~~ llretııe . 
l 

an n" cıvar vilayetlere na-
e \ coOze 

"t- ettliıtf çarpacak derecede i-
ueh· ~ ır. 1( •

1 el\( ·•la:li '\'e .M ~nışu vı ayetlerden 
h kç, 8'\i.zeı ltglaya nazaran ol· 
a.g~ l'Clt-dır ~e ınuntazam bir sa

ki Yap_dan muavenet 

sayesinde bu sahanın duvarları 

hemen kamilen bitirildiği gibi 
tribünleri de yapılmıştır. Pek ya
kında soyunma ve banyo dairele
ri de bitirilecektir. 

Gençler kendi aralarında ta
limler yaptıkları gibi civar şehir
lerdeki teşekküllerle maçlar da 

tertip etmektedirler. Geçenlerde 

cuları muntazam olmasa bile ça
lışmıya sevketmiştir. Ankarada 

yapılacak maçların milli takımın 
tertip şekli için de faydalı olaca

ğını umuyoruz. 

Bulgarlar şehrimizde ilk maçları 

nı milli taıkımımızla ikinci maçla

rım İstanbul muhtelitile yapacak
lardır. 

:::::::::::::::::::::::::::;:::::-::::::::::::::::::::::::::: 

Denizli idman yurdu ile yapılan 

samimi maçı sıfıra karşı 3 5ay1 ile 

Aydınlılar kazanmışlardı. Bun

dan evvel Milas klühile yapılan 
maçta Aydınlıların sıfıra karşı' 2 
sayı ile ve lehlerine yenmiştir. Kı· 

sa zamanda kazanılan hu muvaf

fakiyetler Aydın gençlerini çok 
sevindiriyor. 

Çalışan ve kıymetli yardımlar 

gören Aydın spor klübü Ege mın

tıkasının çok ileri bir klübü olma

ğa namzettir. 

D. S. 
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"lstanbulspor ,, için 
biı· saha lizım ! 

Memleketimizde sporun pek ve taze kuvvetimiz ıçın mtlsait 
parlak vaziyette bulunmadığını bir bina ve saha temin edilmesini 
bir çok defa yazmış ve bu halin temenni ediyoruz. 
sebeplerini araştırmıştık. Klüple- ~Mese!a 0 2 ,.iilfünun me1-danlı-
rin yaşama imkanları ve burada 1 

saha ihtiyacı en başta geliyordu. 
Bugün bu mevzua tekrar dönmek 
istiyoruz. Filvaki bir çok spor te
şekküllerimiz muhtelif teşebbüs
lerine rağmen henüz kendile:rine 
mahsus bir çalışma sahasına ma
lik olamamış bulunuyorlal·. lstan• 
bul hudut itibarile çok geniş bir 

' yer tutuyor. Bu itibarla bu belli 
başlı ihtiyacı bir veya iki sahanın 
gideremiyeceği meydandadır. Va
kıa her klüp için bir saha temini· 
ne de imkan yoktur. Bununla be
raber bir sahaya malik olmıya li
yakat kazanan klüplerimizden 
başlıyarak işe girişmek pekala 
mümkün olabilir kanaatindeyiz . 
Mesela bir "İstanbul spor,, klübü
müz vardır ki fevkalade denecek 
bir çalışma ile yükselerek İstan
bul birinciliğini ve bundan soma 
da Türkiye şampiyonluğunu ka
zanmış olmasına rağmen kendisi· 
ne mahsus ne bir binaya, ne de 
çalışacak bir sahaya malik bulun· 
mamaktadır. 

Bu genç ve kıymetli te· 
şekkül lstanbulun göbeğinde ve 
şehrin gençlik mahallesi sayılmı· 
ya değer bir kısmında doğmuş ve 
yerleşmiş bulunuyor. Bu vaziyeti 
onun ne kadar genişlemeğe ve 
büyümeğe namzet olduğuna belli 
başlı bir delildir. Bu itibarla ala
kadar makamlardan, spor hami
lerinden evvela lstanbula şerefli 
bir birincilik kazandıran hu genç 

TUrklye şampiyonu son lzmfr 
maçlar1nda ( X işaretli genç 
Şampiyon ~akımın kıymetli 
kaptanı Salahattin Beydir 

ğının Çakmakçılar kısmı bu klü· 
~ 

be tahsis edilirse hem Tüı kiye 
şampiyonunun çalışmasına mah
sus bir saha temin edilmiş hem de 
meydanın boş kalan bu kısmında 
küçük ve zarif bir stadın doğma
sına imkan verilmiş olacaktır. 

A. Sırrı 

Rus misafirlerimiz bu ak
şam Ankaraya gidiyorlar 

Şehrimizde Halkevi takımile 
iki maç yapan Rus misafirleri-

miz bu akşamki trenle Ankaraya 

hareket edeceklerdir. Seçilmiş 
Rus takımı Ankarada 28 ve 30 

Teşrinievvel günlerinde iki maç 
daha yapacaktır. Bu maçlarda 
Ruslarla karşılaşacak takımları· 

mız İstanbul, İzmir ve Ankaralı 
futbolculardan seçilen bir takım 

olacaktır. lzmirden başta Vehap 

olmak üzere altı yedi futbolcu se-

çilmiştir. Şehrimizden de Cuma 
ve Pazar maçlarında takımda yer 
almış futbolcuların hemen hepsi 
bu hafta Ankaraya hareket ede· 
ceklerdir. Rus misafirlerimiz bu 
maçlar arasında 29 Teşrinievvel 
Cümhuriyet bayramımızın Anka
ı·ada yapılacak büyük geçit resmi• 
ne iştirak edeceklerdir. 

Hiç olmazsa Ankarada maçla· 
rını lstanhulclakilerden daha iyi 
bitirmeyi ümit ve temenni edi
yoruz. 

Yeni at müsabakaları başlarken 
müsabaka isimleri hakkında 

bir iki mülahaza 
Sipahi ocağı, at müsabakaJa

rrnıo, ikinci teşrinin dördüncü 
ve on birinci cuma günleri ya -
pılacağım ılan etti. Yarışlardan 
sonra iki aylık durgun bir ciev· 
re geçiren at sporuna yeni bir 
faaliyet devresi açıldığım müj
deleyen bu haber, spor dostla
larını sevindirecektir. At yarış 
ve müsabakaları, bir gayeye 
varmak için ayrı ayn yollarda 

yürüyerek biribirinin işini ikmal 
ve itmam eden iki müessesedir. 
Birine alaka bağhyan muhakkak 
öteki iJe de m~şgul olmaktan 
kendin! alamaz ve bundan dola
yıdır ki at müs1bakaJan da ya
rışlar kadar merak ve zevkle 
takip o~unan güzel, zarif bir 
spordur. Fazla olarak, orada, 
kadmı erkekle boy ü)çüşürken 

(LQtfen saylfayı_ç!tviriniz) J 

.. 
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Reisicümhu 
(Bat tarafı 2 inci saylfada) 

olduğunuz talimat ve göstermek
te olduğunuz dostane arzu ve 
hisler size karşı en sıcak ve en 
samimi bir kabul ibrazına kafi 
olacaktır. Biz de ayni dostane 
arzu ve hisleri bulacağımızdan 
emin olabilirsiniz. Pek eski ve 
pek parlak bir tarihe malik olan 
milletlerimiz en kuvvetli azimli!· 
ri kıracak kadar şedit zorlukları 
yendikten sonra bugünkii parlak 
vaziyetlerini iktisap etmiş ve 
hayret verici yükseliş yoluna 
girmişlerdir. Bu neticeyi husule 
getiren amiller ayni zamanda bu 
memleketlerimizin dost olmakta· 
ki maddi ve manevi yüksek 
menfaatlerini görmÜf ve bu dost· 
luğu husule get İrmişlerdi. 

BüyUk elçi hazretleri, zatı dev
letlerinin yüksek vazifenizi ifa 
hususunda sarfedeceğiniz meşai· 
ye benim müzahir o!acağımcs, 
Cümhuriyet hükumetinden de 
çok samimi bir yardım görec~
ğinize itimat buyurabilirsiniz. 

Yugoslavya sefiri Dr. Yanlco· 
viç ceapİarının nutku 

ReirisicUmhu Hazretleri, rnu
fabham metbuum kral hazretleri 
tarafmdan zah devletleri nezdine 
orta elçi ve fevkalade murahhas 
olarak tayinimi müş'ir mcktnbu 
takdimle kesbi şeref eylerim. 
Bana tevdi edilen bu yüksek 
vazifenin benim için ne kadar 
mucibi fahru gurur olduğunu bu 
mühim anda zatı devletlerine 
temin etmek isterim. Mufahham 
matbuum Kral hazretlerinin zatı 
davletlerinin yüksek şahsiyetleri 
hakkmda besledikleri dostluk 
ve saygı hislerine · tercüman 
o,ma\cla da babtıyarım. Türkiye 
Giimhuriyeti ile Yugoslavya ara-
sında mütekabil hürmet ve 
takdir hislerine müstenii: olarak 
ıfıevcut olan dostluk, rabıtala· 

rmın müşterek o!an menafiin 
ayni derecede ve karşılıklı 
olarak anlaşılması ile her iki 
tarafın en büyük istif ad esi 
hesabına bütün sahalarda pek 
müfit neticeler tevlit edeceğine 
kaniim. Bu dostluğun muhafa-

görüyoruz. Bu ise at müsabaka
larına, yanşlardan büsbütün baş· 
ka bir hususiyet vermektedir. 

Bu hususta düşündüklerimizi 
daha etraflıca başka bir gün 

yazacağız. Şimdilik tef P.rruata 
ait bir iki şeyden bahsetmekle 
sözümüzü bitirmek istiyoruz. 

Memleketimizde beş yıldanberi 
muntazaman yapılmakta olan at 
müsabakalarına uygun bir isim 
hala bulunamadı. Biri (Konkur· 
lpik) öteki (manili at müsabakası) 
kimi (binicilik müsabakası) bozısı 
(atlı müsabaka) diyor. Bu karı· 
şıklığı kaldırmak için müsaba· 
kalara verilecek adı tesbit etmek 
lazımdır. Bunu yaparken biz de 
yerleşmiş olan sporlarm isimle· 
rinden örnek almalıyız. insanın 
bizzat kendi yaptığı, yürümek, 
koımak, atlamak gibi sporlardan 
başka, canlı ve cansız vasıtalarla 
yaptığı sporlara verilen at, kul
lanılan vasıtaya izafe olunmuştur. 
Otomobille, kotra ile, atla ya
pılan yarışlarda olduğu gibi, 
otomobil yarışı, kotra yarışı ve 
at yarışı deniliyor. Binaenaleyh 
memleketimizde yeni türeyen bu 
sporun adım onlara, benzetmek 
doğrudur. Madem ki, otoı:ı:obilli 
yarış, kotralı yarış, atlı yarış de· 
miyoruz, {atlı müsabaka) da de
memeli, kısaca (at müsabakaları) 
demeliyiz. 

GALATASARAYLI 

Hazretleri 
zası ve kuvvetlendirilmesi için 
bütün mesaimi sarfedeceğime 
zatı devletlerinin emin ve mut-
main olmalarını rica ederim. Bu 
neticeyi istihsal için zatıdevlet· 
ferinin yüksek muzaharetlerini 
ibraza tenezztil buyuracaklan 
ve vazifemin hini ifasında hü· 
iıiimeti cümhuriyenin kıymvttar 
yardımına mazhar olacağım ü
midini izhara cüret ederim. 
Zatı devlelferinin lutüfkar ka
bullerine nail olacaiım hakkın· 
da beslediğim itimat ile vazife-
me mübaşeret ede:-ken gerek 
zatı devletlerinin saadeti, gerek 
Türkiyenin refah ve inkişafı 
hakkındaki en samimi temenni
lerimi arzederim. 

Reisi cümhur hazrellerin'ln 
cevabi nutku: 

" Elçi hazretleri; Yugoslavya 
lurah hazretlerinin Zatıalilerini 
nezdime fevkalade murahhas ve 
orta elçi tayin eylediklerini bil· 
diren mektuplarını memnuniyetle 
aldım. Kırnl hazretlerinin hak
lcımda besledikleri hislere ter
eli man olan sözlerinizden pek 
mütehassis oldum. Kendi yüksek 
şahsiyetleri hakkında ben de ayni 
takdir VP. dostluk hislerini duy· 
maktayım. Türkiye ile Yugos
lavya arasında mevcut dostluğun 
müşter11k menfaatlerin kartılıklı 
olarak anlaşılması ile her iki 
memleket için faydalı neticeler 
vereceğine ben de kaniim. Bu 
dostluğun devam ve inkişafı 
bizim de arzumuza tevafuk et· 
mekte olduğundan ızhar ettiğiniz 
ümidin tahakkukunu dilerim. 

Yüksek vazifenin ifası esna
sında gerek benim, gerek cüm
huriyet hükümetinin muzaharet 
ve muavenetine daima mazhar 
olacağınızdan emin olabilirsiniz. 

Yugoslavya kıralı hazretlerinin 
şahsi saadetlerini ve Yügoslav· 
yanın refah ve tealisini temenni 
ederim, Elçi Hazretleri. ,, 

ispanya elç0 E;i M. Juan Ma
nt!el ce A,fott"iui cenapları-

nın nutku 

"Rcisicüm!.:.ur liz. !eri; Türki
ye cümhuriycti re.si Hz. lcri nez
dine lspanyol cümhurİ)'elinin fev· 
kalade rr.urahhas ve orta elçisi 
sıfatile tayın edildiği mi mlibey
yin mektu\.ıu zatı devletlerine 
takdim ile ~eref buluyorum. 

Zatı devlet:eri haklunda lspan· 
yol cümhariyeti reisi Hz. nin 
beslemekte oldukları en yüksek 
saygı hisleri teminatını müşarün
ileyh namına zatıdevletlerine ib
lağ etmek ve Türkiyenin refahı 
ve vatandaşlarının kendisini 
memleketin en ali makamına 
yükseltmiş oldukları devlet re· 
cülünün şahsi saadeti hususunda 
müşarünileyhin pek samimi le· 
meıınilerini buna iiave eylemek 
için tu vesileden istifadeye mü
racaat ediyorum. Bana gelince 
altı sene müddetle vatanıma hiz
met etmek saadetine nail olduğum 
ve bir aile rabıt~silc <le bağh 
l::u 0unduğum Türkiyeye bütün 
bir sevgi hissiyle müteveccih bu
lunuyorum. Binaenaleyh hiÇ' bir 
ihtilafın hiç bir zaman birbirin
den ayırmamış olduğu iki mem· 
leket arasında mevcut iyi müna· 
sebetJeri idame ve iukişaf ettir· 
mek ve baha sıki bir bale ge· 
tirmek vazifesini meserretle ka
bul ettim. Hislerime o kadar 
uygun olan bu va zift nin ifasına 
bütün gayretimi sarfedeceğim. 

Başvekil ismet Paşa Hazret· 
leri tarafınd~n 10 teşrinisani 923 
tarihinde li. M. Mecliıi küraü-

VAKiT 

Balkan Konferansında : VAKiT 
······························-····················································· .. ············ .. ··········• 

Konferansın açılma merasimi 'le 

Türkiye hakkında.lÖylenen sözle~ 
22 Teşrinievvel 1932 larile dolup ta,ıyor. BU~bd 

l b . b d .. tekı Buraya, 11,15 te geldik. Bü • sa onun ır aıın an ° b'" 
tün heyetimiz Atene palas oteli- na kadar uzanıp giden ıı 

h · · d · ·· ·· d 1 Ç ı·k·· paıtJ.· ne yerle,ti. Hemen epımız or· onu o u. ay, ı or, 
düncü katta oturuyoruz. !ey var. 

Vapur 11kıntrsından kurtulan Bu sabah saat 1 O da 
hanımlar, daha odalarına girer binasında açılacak konfe~JIJ 
girmez, yatmış bulunacaklar ki, daradar yetittim. Bir ucu b~ 
aktama kadar ortalıkta kimse gö· nihayetlenen genit ve Jllıl 
rünmedi. Erkeklerin bir çoğu da zam yolun iki yanında sıra 
ayni vaziyette idi. Meb'uıan bi .. hatları süslü merasim atlıer 
nasında toplanacak olan konsey duruyorlardı. Kapıdan giriıl",. 
bu yüzden yarım saat kadar ge· - tarafta, sağa sapan koridor~,., 
cikti ve içtimaı pek hararetli geç• pınce müzakere salonuna I' t._ 
tiği için encümenler toplanama - Romen meclisi ve Bilkan siniz. Burası baıtan bata bil 't 
dı. konferan•ı reisi M. çıçeo Pop doludur. lki sıra locaları aı;~ 

Otele geldiğimiz saatten beri (Bu resml nwlıabirimiz yapmış teklinde yapılmıftır. 1 

b . 1 . . . H b f kü' ·· ·· ·· k d bat• emm e, reısımız asan ey ara- ve M. Çiçeo JK>P imzalamıştır.). / rsusunun ar a11n a 
aında isim karıgıkhğı yüzünden büyük bir kartal kanat açJlllf 
bir hayli yanlışlık oldu. Odamda ıaport meydana çıktı. Kapıcı bir ruyor. ~ 
yarım aaat kadar rahat etmenin pasaporttaki Rasime bir de be • Büyük, fakat derli toplll 
imkanını bulamadım. lkide bir - nim yüzüme bakarak: bir salon. On bire doğru ba~h 
de odanın kapısı çalındı, giriniz - Evet bu sizin.. Hasan bey açılma merasimi on üçe l<• 
dedim. Baktım eli valizlerle dolu kim? sürdü. 
bir uşak içeriye girerek bırakmak - Bizim reis .• Hariciye nazırı Tituleı. il 

nutkundan sonra meclis reı• .ı. 
nutku ve bundan sonra rııelP'" 
ketler delekelerinin reisleri 
söylediler. Şu var ki, bütün 

istiyor. 
Ben" eşyalarımı kendim getir -

diğim için hepsi yammda'ydı. Oa • 
tünü okudum: 

"- Bunlar reis Hasan beyin • 
dir, dedim. Bu yanlışlık bir kaç 
defa tekerrür etti. Bu gün gene 
meb'uslar binasından dönüşüm • 
de kapıcıdan anahtarı istedim: 

Bana gülerek: 
- Yakaladık bir kaçağı ! dedi. 
Doğrusunu isterseniz ürkme • 

dim değil, önüme iki kağıt süre· 
rek kalemi uzattı. 

- Siz kağıt imza etmediniz, 
pasaportunuzu vermediniz. 

- Aman nasıl olur. Dün imza
ladım ve pasaportumu size bı -
raktıra. 

- Hayır. 

- Evet .• 
Bu evet ve hayırların ne kadar 

sürdüğünü bilmiyorum. 
- Siz 430 numarada oturmu· 

y. 

Dün gece saat dokuz buçukta 
askeri mahfelde Romen grupu -
nun delekelerle, deleke hanımla • 
rile tanışma merasimi vardı. Elbi
se mecburiyeti yoktu. Şehir kıya
fet ile gidilecekti. Orada bulun • 
duk. Daha merdivenlerden çı • 
kar çıkmaz karşımıza Romen 
meb'uslar meclisi reisi çıktı. Bu 
zat ihtiyar, gözlüklü daima gü • 
lümsiyen babayani bir adam. İyi 
adam olduğu yüzünden belli. Bü· 
yük bir nezaketle elimizi sıktı. 

- Aldanımyorsam 'Fürk gaze -
tccilerinin elini sıluyorum, d edi. 
Ve: 

lerin nutuklarında Türkiyede~, ~ 
Türkiye reisi Gazi Mustafa ~Ilı 
mal Hazretlerinden bahsetııı iti ~ 
dikate şayandır. Hele mille~., ~t 
cemiyeti namına burada söz •0

1 ~ • 
liyen baron F ondel Türki>'el ttj· 
akvam cemiyetinde layık oldı/ ' 
yeri aldığını söylerken hakkı ~ ~ 
da çok güzel cümleler kullıt.11 

Sonradan öğrendiğime göre_ ~ıl 
ron F ondelin bu,,nazik ve ~ 
hareketine reisimiz Hasan 
bizzat teşekkür etmiştir. ıJ 

- Romanya bu gün en mes'ut e'J". 
gününü yaşıyor, bütün Balkan Encümen içtimaları öğ~ 
devletleri arasında Türkiyeyi de sonra yapılmıştır. Fikri tak J1 
görmekle bu mcs'utluğu pahauz komitesi reis vekilliğine Fazıl 
bir hal alıyor. Bu yakınlaşmanın met bey seçildi. 
senelerce yaşamasını istiyorum. Delekeler, akşam üstü pre~, 
Romenler bunun devamına çalı • ses Kantagüzenin çay ziyafeti'# 
şacaklardır. Türkiyenin, bu ya • de bulundular. Bundan ayrJ .ı. 

yor musunuz? kı 1 d b k l r: n aşma a üyü ro ü olduğu- yazıyla bahsetmek istiyorwn· JI 
- Hayır 410 da. nu bilmiyor değiliz. Bunun için rada çok dikkate şayan 9ef 
- Adınız Hasan bey değil mi? Türkleri daha çok seviyoruz. gördüm. / 
- Evet ama yalnız değil, bir :f. :t. ~: Gece de, hariciyenin hari , 

de Rasimi var! Mahfe), Bükreşin bütün bina - binasında vereceği balo4a bJ 
- Ya!. Iarı gibi güzel. Geniş salonu de • nacağız. 
Arandı, tarandı, nihayet pa • lekelerle Bükreşin yüksek şahıs • Hasan Rasi ... _, 

.................................................................................................................................. 
sünde söylenilmiş olan sözler 
bilhassa ümit ettiğim gibi Reisi· 
cUmhur Hazretlerinin yüksek lu
tufkarlıklarma ve hükümetinin 
kuvvetli ve dostane muavenetine 
mazhar o la h i 1 i rsem benim 
ıçın hem bir medarı teşvik 
hem de bir zımam muvaffakiyet 
olacaktir. 
Reiaicümhu Hazretlerinin 

cevb i nutuk laı ı 
"Elçi Hazretieıi; ispanya cüm· 

huriyeti reisi hazretlerinin zatı· 

de11lellerini nezdime fevkalade 
murahhas ve orta elçi tayin bu· 
yorduklarını bildiren mektubu 
memnuniyetle ehyotum. Müşa
rüniley hazretlerinin ba.na karşı 
beslemekte olduklarını söyledi· 
ğmiz hislerden ve gerek şahsıma 
gerek mem!eketime taaluk eden 

temennilerden ço~< mülehasis ol
dum. Genç ve kuvvetli lspanyol 
cümhuriyetinin refah ve tarakk· 
kisi hakkındaki dileklerimizle 
onun muhterem reısıne karşı 
benim ve Türk milletinin hisset 
tiğimiz duyğular sizin ifade bu· 
yurduklarmızın tamaen aynidır. 

Türk ve lspanyollar Akdeniz a· 

şm olan uzun temas ve müna
sebetlerinde biribirlerini daima 
sevmekten, karşılıkh takdir 
etmekten geri kalmamış ve ara
larına hiçbir ihtilaf girmemiş iki 
dost millettirler. 

Vefatını derin bir teessürle 
öğrenmiş olduğum mümtaz se
lefiniz burada hürmetle anılan 
mes'ut bir hatıra bırakmış ve 
Türkiye· ispanya yakınlığına hiz· 
met etmiştir. Zatı devlet· 
lerinin evvelce görmllş, tanı 

mış olc!uğunuz memleketimle 
temsil ey!e<lığiniz memleket ara· 
sand11ki eski dostluğu daha zi
yade kuvvetlendirmiye sarfı gay-
ret buyuracağınızdan emin bulu· 
nuyorum. Yüksek vazifeniıin 

ifasında benim şahsi muzabare· 
time ve cümhutiyet lıülciiır.etinin 
devamlı ve dostça muavenetine 
daima ist:nat eyliyelıifeceğiniz

den emin o!unuz Elçi Hazret
leri. 

Adanada bir şaki 
Adana, 25 (A.A - Kadirli 

kazasında eşkiyalık yapan yörük 
oğlu Yusuf jandarmalar tarafın
dan ölü olarak ele geçirilmiştir. 

Suriyede ~ 
Vataniler iş başJJ'1 

• 
geçıyor 

Adana, 25 (A.A) - JkİVı 
evvel Halepte tevkif edileP f 
tani fırka riiesası, Suriye 
kalide lcomiseri M. Posıo0 
emrile serbest bırakılmıştar· • 

Berut, 25 ( A.A ) - Su 
kabines"nde değişiklik ol•. 
hakkındaki riva,ı etler, gitt~ 
kuvvetlenmektedir. Bir şa~'' 
göre yeni kabinenin Vatani ır 
lideri 1 nahim Hanano BeY 
rafmdan teşkil edileceği 
kabineyi Suphu Berekat'ın t_ef 
ettiği serbest kanunu esıtSl r)f 
kasından da bir kişinin alına 
söylenmekterl ı r. 

ı-ir yanlışlık . 
. 't tıli' 

Evvelki gün Maarıfe ~~ l{efjt 
matnamenin Maarif vekıh ti 
Galip beyin beyanatile ksr•t;ıi' 

·· ··ı ·· t•· A kara mub• .ıt goru muş ur. n . t11· 
mizin bu telgrafındakı b• 
tashih ederiz. 



~rlriye - Iran münasebafı ............. 

1 ·································:·····---------··············· 
ran Sefirinin bu 

husustaki beyanatı 
l'ürkiye - Iran anlaşarak cihan 
Pazarlarım müşterek tutabilirler •• 
~ •• ,, 1 _ _ ı r Hz. TUrklye·lran ket arasında pek mühim bir 

lllUnasebetlerl hak· münasebatı iktisadiyenin tes!s'ne 
t ~" berenatta bulun• hadim olacaktır. 

~· H~ay~ 
~ •ye· Iran arasında ibtilif- Bundan baıka Tilrkiye Iran 

,_ ,__ bokta mevcut değildir. arasmda serian bir hava yo'.unun 
1 ıkarnet ue ticaret mu· açılması da şayanı tavsiyedir. 

lo ri ikınal edilecektir. Bun- Ayrıca iki taraf milli bankaları· 
ltra kardeş Türkiye ve nın mütekabilen birer ıube aça-

"- ".'-•nda iktisadi münaseba- rak mllnasebata giritmeleri la· 
~lflfıdır. Ben şahsen bu zımdır. 

~-r_... ~~ her şeye tekaddümen fundan baık Türkiye ile Iran 
it !'Jatıçan biltün mevcudiyetim- arsından ihracat maddeleri üze-
Sllaaldayım. Çünkü iktisadi rine uaslı bazı anlatmalar ya
~batan inkişafı her iki pılması da mümkündür. MeselA 
~ et İçin büyük faideler bizim afyonlar kemmiyet itibarile 

edecektir. Benim fikrimce çoktur. Fakat TOrkiye afyonlan ..,! noktalarda iki memleke- da keyfiyet itibarile mUkemmel
İtl tle yapabileceği bir ta- dir. Iranda afyon inhisardadır. 
b er. vardır. Onları şu su- Afyon mHeles:nde TUrkiye ve 

af .q
01laa etmek mümkündür. Iran anlatarak cihan pazarlrmı 

~·Trabzon transit y lu: müıterek tuttukları takdirde bü-
°"'lli I yük menf aatJar temin edilmesi 

"t İçi il ranın Avrupaya ibra- pek ali mümkündür. 
. .. ~ T~b ~n yakın ve en tabii Evvela anlatmalı 
tull nz • Trabzon transit yo-

del Ço k Eunun gibi daha bir takım 
ye fJ. • · · il O bu yolun haricinde anlacmalar oJ4bilir. Fakat benim 
taf• !la llcı yol bir Basra körfezi " 

t • ._.il d fikrimce her ıeye tekaddümen ıe ·" tıt ... enizi, Babriahmer yolu 
·ııev , .-•et iki kardeı memleketin biribir-mı ,1 uzak ve masraflıdıt. 
" d lerini iyice tanımHı ve 

.soz. fkı:• e. Rusya ve Batum ta· 
k .._~ Jc bilmesi liıımdır. O takdirde ur 1 ~ ttıı ', ı burası da Rusyadaki 

Jd• .~ı, b biribirlerine mütekabilen bir çok o -..._ -· uıuıi ticareti m~sait ol-
k -~• d şeyler de satabilirler. Ve güm· 

a ~ ın an ve gösterilen bir rüklerde rücbanb tarifelerle bu 
ull ftıl. lllOıküJAt yUzOnden lran Uic· 

J~... t münasebat pek ili milmkün-
~ •~afından hiç bir zaman d ür. Ben şahsen iki kardeı mem-
~ edıfınemektedir, Binaena· Jetia iktaudl .müauebaüarıaıo 

san bi. ... Yegane tabii yol Tahran, k f b i"'it T in ita ına Dtnn mevcvdiyetimle 
1' \ ' rabzon yoludur. lranlılar çahşıyorum. Ve muhterem Tür-

öğl~ ~o:.un ehemmiyetini takdir kiye Cümhuriyet hükumetinin de 
tak? ~~ erı için Iran dahilinde Türk aym his ve arzularla mütehassis 
azıl \bi~Una kadar muntazam oto- oJduğuna ve aynı gayeye hAdim 

~I Yollara vapmış!ardır. Bi· bulunduğuna da katiyen eminim. 
' eyb Trabzonda hududa Bunun için Türkiye ve Iran ara• 
,..;" esaılı bir yol açıl· sandaki iktısadi münaaebatın in

e Iran transit eşyasına kişafı va istikbali milemrnendir. 
ıaaterilmesi iki memle· (Milli ticaret) 

___ :::::::::::ı::::::::::::::nm:n:::a: m:mu::mınaııuır-a:nmmmma 

Avcdar ve J)ilekleıi 

l\:urak"i~"k-·Ç-;:;Ik.k avını 
tatsızlaştırıyor ! 

1 e ... ~"~arın eksili kulüpsüzlüktü,~aclıköy 
f P" tl\tcdan bu eksiği ta.-ıamlıy_~rlar .. 

~ .• ,,... -
~4'lk~• '-•1 bir avcı •Umresi olduıunu zlllreırnı,uk. 
~ ..... bir •••1111 bu gurupun aon baherdll Çınarcıkt• Y•P· 
~ .. ':l!•tf '••n 41omuzu •vına •ittir. X lf8r•tll ut ez bir -....__••da harap bir halde bnlu1111n Çınarcııı temiz ve 
il., . ç, "' bir •arflye haline koymaıa muvathık olan 

~lteaıl 11•rcıı111 fa•I Nahiye mUdUrU Nuri Beydir 
• 8- llle~ıimi geçmek üze- ı kuı artık seyreklemiye baflar. Bu 

•J aıbayetinden sonra sene uıl fasla seçim olduju 

V AKIT Sayıfa,9 

Mahmut Esaf B. gene Masonlukla uğraşmıya başladı 
-.. ···-··························-···-·----···-----·· - . ·····------··-···-····-···---·····································---

"Masonluk gizlidir, bu itibarla 
cemiyetler kanununa muhaliftir. ,, 
Sabık adliye Tekili Mahmut 

Esat Bey lzmirde Masonlar aley
hindeki neşriyatına şiddetle de
\•am ediyor. Mahmut Esat Bey 
dün ge'en bir baş makalesinde 
diyor ki: 

- Neden? 
- Çünkü giılidir. Bu itibarla 

cemiyetler kanununa ırıuhaliftir. 

Mahmut Esat B. 
Çilnkü siyasidir. Beynelmilerci
dir; vatan, milliyet tanımaz. Bu 
itibarla Türk milletinin, Türk 
dev!etinin milliyetçi siyasetine 
zıthr; ona hasımdır. Çünkü di
yanidir. Kendine mahsus acaip 
itikatlara olan yabancı ve yıkıcı 
bir tarikattir. Dinlerin aleyhin· 
dedir. Yalnız Yahudiliği oldukça 
boş görür. Merasimleri kısmen 
eski Yahudicedir. Bu itibarla da 
tarikatler kanunu mucibince il· 
gası lizımdır. 

* * * Biı, birbir ardı sıra, )Ukarıva 
-====:::::.-::=:::::::::::::::::::ma..-:=:m 
mevsimde havaların kurak git
mesi yüzünden büyllk curnatalar 
olmamııhr. Maamafih geçim son
larında bulunan kara bıldırcın-

lara henüz tesadüf edilmemekte 
olduğuna göre daha 10- 15 gün 
kadar bu ava devam edilebilir. 

Bir haftadanberi muhtelif 
semtlede avcılar çulluk bulmaya 
başlamışlardır. Çulluğun bu mev· 
ıimde fazlaca bulunmasmdan av
cılar ümide düşmektedirler. Maa
mafib havaların bu kuraklığı de
edecek olura çulluk avı da tat
sız olacaktır. Çulluk uzun ga· 
gasile çamurları emmek suretile 
tegaddi ettiğinden daima sulak 
yerleri arar. Memleketimize gel
diği vakıt eğer kifi mikda yağ-
mur yağmıı ve derelere su gel· 
mit ise bir iki ay kadar kalır. 
Aksi halde daha sulak yerler 
bulmak üzere seyahatine devam 
eder. 

lstanbul avcularanın dertlerin
den biride kulüpsüzlüktür. Bin· 
lerce avcusu olan koca bir 
şehirde bir tek kulüp yoktur. 
Avcılık sporların en temizi ve 
en ııbhisi olmakla beraber en 
meıeakkth ve en masrafhsıdır
da, bir futbol meraklısı top 
oynaya bilmek için şehir dahi
linde bir saha bir tenis merak
lısı bir kord bulabilir. Fakat 
bir avcı merakını tatmin ede 
bilmek için evvel emirde bi sey
yabat yapmaya mecburdur. Bir 
veya bir kaç köpek besleyecek
tir. Günden güne fiyatları artan 
fiıenk ilah gibi bir takım av 
levazımı tedarik edecektir. Bil
tiln bu mevakia karşı koya bil· 
mek ve bunlan hafıflete bilmek 
için avcıların ittihat etmesi li· 
11mdır. Tek başına yapılacak bir 
seyabatla grupla yadılacak se
yahata sarfeddecek paranın far· 
kı pek büyüktür. 

Iıte bunları düşünen Kadıköy 
avcılara birleşerek güzel bir ku
lüp tesis etmeye karar vermit· 
lerdir. Kendilerini tebrik ile 
muvaffalnyet temenni ederiz. 

•
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HMasonlarırı yemin sureti.le 
ii Bana tevdi olunacak fer • ·. ma • •• lık sırlarını hakiki bir• s: 
f: ma :. dan baıkasına ve usul ve kavaidine muvafık olarakl :ı·· 
ii teşekkül etmit bir MH • •• dan gayri mahalde ifşa etmiyeceği-
H me; K . ·. lan seveceğime. muavenetlerine ko~acağıma, ihtiyaç-
!! )arı zamanında kendilerine yardım edeceğime, onların ve H 
H ma. ·• )uğun mlldafaası için icap ederse hayatımı feda edece- • 
55 ğime; Türkiye MŞ :. LA :. nan kanunu esasisine ve nizamata 
ii umumiyesine ve beni sinesine kabul eden şu muhterem MH • ·.- • 
U an nizamah hususiyeıine riayet edeceğime EA . ·. K. in ve şu 
55 muhterem ma • •• cemiyetinin huzurunda kendi arzu ve iradem· 
H le resmen ve kemali buliis ve samimiyetle yemin eder ve va· 
H dimden dönmekten, yeminimde halef eylemekten ise ölmeyi 
il tercih edeceğimi beyan eylerim. 
jl MH • •• Me • •• Tarih: .. imza: 
15 Bu vesikayı Mahmut Esat Bey vererek sılık olan bazı ke· li limeler hakkında demiıtir ki: n• 
d - Vesikayı bana kısmen silik olarak verdiler. Maamafih ı· 
ji maaonlukça bu silik olan &uımın da yazı l ması isteniyorsa, ken- 1 
H dileri yazabilirler. _J• 
i....._ -··--··--····::·::·-:::·························--··--·:a:a:············· -=::::::::::::::. ...... -----. - ·····-··········--------·-- ............ . 
dizdiğimiz iddialarımızı birer bi- kadar sır an olan ve böylelikle 
rer ispat edeceğiz. Umarız ki o içyüzü, hükümete de meçhul 
zaman farmasonluğun cezbesine kalan bir cemiyet; millet ve 
kapılanlara artık söz düşmiye- memleket için nasıl ve ne suretle 
cektir. Hemen Tilrk kanunlara- emniyet telkin edebilir? Bu sır• 
nın emrine itaatJa dağılacaklar- far nelerdir ? ! Bunları, kanun, 
dır. Hepimiz biliriz ki Tilrk ka- bilmek ister; anlamak ister •• Fa-
nunu, Türk milletinin iradesi de- kat farmasonluk sır ları bildirme-
mektir. Bu iradenin icabatı, bir 
gün her halde yerine gelecek ve mekte; gizlemekte okadar inatbr 
getirilecektir. fnanmıyanlar ken- ki, inadını bayatile bile ödemeği 
dilerini bekliyen yannı g6recek· göze almııtır. 
lerdir. Farmasonluğun nasıl bir Kizli 

• • • cemiyet olduğu anlatıldı mı ? 
Diyoruz ki: Türk kanunlarına nasıl aykın 
- Farmaıonlak gizlidir. dUşmekte dlduğu görülüyor mu? 
Diyorlar ki: 

SEYRISEF AIN 
- Ha yır hOkfımete tescil et

tirilmiştir. Gizli değildir. 

Diyoruz ki: !\lerı.:ezi idaresi C::ıhıta koprub:ışı B 2623 
- Herhangi bir cemiyet, bü- Şulıe A. sırı.:ecı ~luhilrdar zade Han 22640 

kamete tescil ettirilmit olmakla 
mutlaka gizlilikten kurtulmaz 
Eğer kurtulıaydı (suikaıtçi ce
miyetleri' bile kendilerine bir 
takım, dOzme gDzel isimler ve
rirler; kaydolunurlar, meauliyet
ten kurtulabilirlerdi. Fakat yat-
ma yok f. . 

Hem, farmaaoolul< kendi aa-
mile, kendini b0k6mete haber 
vereli ne kadar oldu? Her halde 
sekiz dokuz aydan fazla değil .• 
Ondan enelki mesuliyeti kimin 
sartı kaldıracak? Bunu da bir 
tarafa bırakalım 1. Fakat bugün-
kO meauliyeti kimin ıırtına yük· 
letcceğiz ?I Çnnkn gizlilik bili 
devam ediyor. Bu yüzden Türk 
kanunlarına muhalefet bili de
vam edip gidiyor. 

• • • 
1) Farmasonluk ıır larını haki

ki bir masondan başkasına aç· 
mamak.. 2) Maıonların Ye ma· 
sonluğun mildafaaaı için bayat 
feda etmek.. 3) Masonlann bir
birini sevmeai, birbirine yardım 
etmesi.. 4) TOrkiye meıriki Aza• 
mının kanunu esasisine ve nizam
larına riayet eylemek.. S) Ye 
minden ve vaitten d6nmeldense 
ölilmO tercih etmek.. Iıte bun· 
ları ve bu fibi ıeyleri gBrilyoruz. 

(Farmason cemiyeti) diye bır 
cemiyet, belki blik6mete tescil 
ettirilmittir. Fakat bunun sırları 
tescil ettirildi mi?I Demek ki bu 
cemiyet bOkQmeti iğfal ediyor, 
aldahyor. ÇilnkU cemiyetin azası 
bulunan Farmasonlar, sırlara ha· 
kiki bir mHondan batkaaına 
bildirmiyeceklerine dair en ağır 
yeminleri etmiılerdir. Hatta bun
dan fazlası da var. F armasonlu· 
ğun her han~i bir derecesindeki 
(birader), aıatı derecede bulu· 
nan dijer biradere, kendi dere
cesinin sırrını ifp edemez. 

Bu kadar 11rlan olan, battı 
azaıının birbirine 16yliyemiyeceği 

Trabzon Poataaı 

(A k ) 26 birinci n ara teırin çari 
ıamba 18 de. Dönilıte Tire-
boluya da uğrar. (5600) 

ROMANYA HÜKÜME'FJ 
IDAREI BAHRiYESi 
Limanımızdan hareket edecek vapurlar: 
Prençlpeza Marla vapuru 29 r. 

evvel Cumartesi saat 9. 30 ta (Varna •• 
Köstencel ye. 

Daçya \apuru 31 t. evvel pazartesi 
saat 1 O da (Pire ve lskendcriyc) ye. 

Bu vapurlar .\ vrupa için Kostenccden 
sa:ıt 7,15 te hareket eden ve büttin A•· 
ru;>a içi=ı hareket eden trenlerle rabıtul 
bulunan sürat katarile aktırma. 

Romanya HükQmcti va~.urlaı:ının 
Köstenceye azimet ve avdet gunlennde 
Oryan Ekspres treninin Calais · Buca 
rest Vagonli katarı Kostence limanını 
kadar gelir. Roman) anın b:ışlıca istıs· 
yonlarile merkczr ve cenubi Avrupa 
israsyonlan jçln şimendifer bileti verilir. 
Roman}• \ e Polon) anın bütOn şehirleri 
tonoşlmen to ile eşya se\ kedilir. 

Fazla ta fsılAt Galata merkez nhttm 
Hanında i,;Ain umumi acentelığine mü· 
racaat. Telefon lk} oğlu 448 "'8 lstanbul 
Sc1Anik sey:ıhaıi 24 s:ıattir. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POST ASI 

Dumlu Pınar 
vapuru p b 

27 Teı.evve. erşem e 
günü akıam saat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 

(Zonguldak, Inebolu, Samsun, 
Ordu, Gireıon, Trabzon, Ri 
ze ve Hopeye azimet ve av
det edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında acen
talığına müracaat. Tele. 22134 
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Hikiye Hükmü Karakuşi 
Büyük adamlar kim bilir kaç 

Clefa söylediler? Fakat bu hakika· 
ti ben de bir daha tekrarlamak is· 
tiyorum: Dünyada insanı en sinir
lendirici mahluk, kendisinin her 
§eyi bildiğine inanmış olan adam· 
dır. 

• .y. • 

Saim Bey, yukarıda üç satırla 
ahlakım çizmiş olduğumuz dam· 
lardan birisidir. İnsanların bat 
belasi, kıymetsizlerin hamisi olan 
tesadüf, onu bir ticarethanenin 
batına getirmiştir. 

Saim Beyin müessesesinde ça· 
lııan kadın ve erkeklerin hemen 
hepsi, teker teker kıymetli kimse
lerdir. Fakat Saim Bey, onlara iş 
gördürmek istemez, onlardan is
tifade etmesini bilmez, onların 
kendi müessesesinde memur va

ziyetinde çahşmıya razı olmuş 
olmaları Saim Bey için bir kıy • 
nıetsizlik teşkil etmektedir, ve fil
hakika bu cahil adam için, kendi 
emri altında olmak demek, tah -
tessıfır olmakla m üsavidir. 

Saim bey, müessesenin mu -
vaffak olamayışını hep memur· 
larına atfeder, halbuki emreden o 
'dur, memurlardan birisi ortaya 
iyi bir fikir atacak olursa, bu fi · 
kir kendisinden çıkmadığı için, 
tatbikma mani olan gene odur. ..... 

Muhasebeci Ali bey, ticaretha
nenin temel direği idi. Rakip mü
.esaeselerin kazançları yolunda ol
masına rağmen hemen hepsinin 
muhasebeleri fena tutulmakta 
idi. Saim beyin müessesesinin iyi 
iş yapmamasına rağmelı kapan -
mamasına Ali beyin çok dürüst, 
çok namuslu idaresi sebep olu -
yordu. Ali bey, altmıt yatlarında 
ihtiyar bir muhasipti. 

O sabah, Saim bey, vapurda 
·gazetenin iktısadi ve ticari sütu -
nunda, artık eski usulü ticaretin 
terkedilme zamarunm çoktan 
geldiğini, bütün müesseselerin 
gençlettirilmesinin lazım oldu
ğunu okudu ve düşündü. 

- Tevekkeli değil, bizim me· 
murlann çoğu ihtiyar, hala eski 
usulde devam ediyorlar da onun 
için çalışamıyoruz. Bunun icabı -
na bakmalı .. 

Yazıhaneye gelir gelmez, Sa
im beyin ilk İ§İ memurlarının doı· 
yasını getirtip tetkik oldu. Hay • 
ret, bütün memurları Ali Bey 
müstesna, hep 35 yaşından aıa· 
~ı yaılarda idi. Demek müessese 
_gençti, denilebilir yalnız Ali bey .. 
Evet .. Ali bey işi bozuyordu. 

Saim bey uzun uzun düşün -
aükten sonra Ali beye yol venni· 
ye karar verdi. Öyle ya, müesse
ıenin yürümesi için bir kurban 
vermek lazımdı. Vakıa Ali bey o· 
tuz senedir muhasebeci idi ve 
kendinden bir kere olsun şikayet 
ettirmemişti ama .• Hem zavallı a· 
Üamı ne gibi bir vesile ile işten 
çıkarmalı? 

Kendisine: 
- Artık 60 yaşına geldin .• lh

tiyarladm, biraz istirahat et!.. 
Denebilirdi amma, otuz sene· 

lik bir memura muhakkak bir ik· 
ramiye, hatta bir tekaüt maaşına 
benzer bir şey vermek icap eder
di. Saim Bey ise bunu yapamaz -
dı. Evvela hasisliği sonra da işle
rin bozukluğu buna manidi. 

Saim bey o gün, bütün vakti
ni bu meseleyi düşünmekle ge -
çirdi, hademeleri, memurları haş
ladı. 

.., .... günler geçiyordu. Sa
im Bey muhasebeciyi, kendisine 
bir para filan vermeden atlata • 

bilmek için fırsat bekliyor, ona 
mümkün olduğu kadar ters mua -
ınele ediyor, bir taraftan da dü • 
rüst ve namuslu bir memurun ka· 
bahntinin tutulmasının ne kadar 
müşkül bir şey olduğunu görerek 
hiddetinden çıldırıyordu. 

4o • ... 

Bir gün, Ali bey, Saim beyin 
odasına gelerek dedi ki: 

- Beyefendi, size fena bir ha· 
vadis vermek mecburiyetindeyim. 
Bunu yapmak doğrusu beni muz • 
tarip ediyorsa da, müessesenin se 
lameli namına içimi2den birisini 
feda etmek mecburiyetindeyiz. 

Saim bey sigarasını söndüre • 
rek merakla ona baktı. Ali bey 
devam etti: 

- Evet, LUtfi efendiye yol 
vermek mecburiyetindeyiz. 

- Neden? Bu genç pek alfı va· 
zifesine bakıyor. Hem onu kendi
nize muavin olarak siz intihap 
ettiniz. Ne gibi bir yolsuzluk ya
pıyor. 

- Evet onu müesseseye ben al 
' dım, bu cihetten bana ne söyle· 

seniz hakkınız var. 
Saim bey kaç zamandır ara • 

dığı fırsatın yakla~.makta oldu • 
ğunu sezerek memnun oluyordu. 

• 1 
Nıhayetten bu bunaktan kurtula • 
caktı: J 

- Anlatınız bakalım, ne yap • 
mış? 

- Lutf i önceleri gayet iyi ça· 
lışıyordu. lki sene sonra, maaşı -
nın arttırılmasını istedi. Vaziyet 
icabı bunun §İmdilik kabil olmı -
yacağını söyledim. Bir sene son • 
ra gene ayni talepte bulundu. 
Doğrusu bu hakkı idi, size müra· 
caat ettim, reddettiniz. 

Saim Bey hiddetle haykırdı: 
- Yani ne demek iatiyorau -

nuz? Kabahati benim üstüme mi 
atacaksınız. Siz, Ali bey artık ih· 
liyarladınız, galiba Lfıtfiyi ken -
dinize rakip telakki ediyorsunuz 
da •• 

ihtiyarın yüzü sapsarı kesiLmi§ 
ti. Elleri titriyor, göz kapakları 
tiddetle açılıp kapanıyordu. Bun· 
ca senelik bir memura., elinde 
büyütmüş olduğu bu adam nasıl 
böyle sözler söyliyebilirdi. Ona, 
rakip müesseseler, ne zamandır 
gelip kendilerinde çalışmalarını 

teklif ediyorlardı da, o, sadece 
merhum babasının hatırı için bu 
az para getiren İ§ini bırakmıyor
du. Kendisine yapılan teklifler 
arasında vakıa dürüst olmıyanla
n da vardı. Mesela, en mühim ra· 
kiplerden "Çeımezadeler,, Saim 
Beyin muamelatının bir nüshası • 
nı Yerdiği takdirde ona mühim 
bir para teklif etmişlerdi. Zira 
Saim beyin müeasesesi, memle -
kette ve Anadoluda en çok adam 
tanıyan müessese idi. Bunların 

adreslerini öğrenecek bir rakip 
müessese, muhakkak ki bu adam 
ları kendisine bağlıyabilirdi. 

işte zaten Ali bey, Liitf inin 
adresleri çalıp sattığını öğrenmi§, 
onu söylemiye gelmi§ti. Muhak -
kak bir tedbir almak lazımdı. 
Halbuki karşılaştığı patron ken -
disine başka türlü muamele edi -
yordu. 

Muhasebeci Ali bey artık ka -
rarım vermi,ti. Müesseseden isti • 
fa edecek, rakip müesseselerden 
birisine girecekti. Maamafih Sa • 
im beye bir ders vermeden git -
mek istemedi ve: 

- Beyefendi, dedi, ne demek 
istediğinizi anlıyorum. Hal{ika
ten ben ihtiyarlamışım. halckı -
nız var. Son zamanlarda bana 
karıı aldığınız vaziyetin manası -

Bu çocuk 
Niçin 
Mahzun duruyor? 

Çünkü onun kumbarası yok! 
29 teşrinievvelde bir Rumb8t8 
hediye ederek onu da sevindiriniz 

Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluıu günü, bütün diiJI" 
yanın (Tasarruf gilnU) dür. Küçük, büyük, kadın, et" 

kek herkes o gün para biriktirmeğe ba,ıar. 

Bu halta içinde iş bankasından alacağınız 
Kumbaraya para atmıya baılayınız 

Gelecek sene bu tarihte bir çok paranız olur 

lstınbul ikinci Jcra l\ l emurluğundan : 
Bir alacağın temini için mahcuz ve pa
raya çeHilmesl mukarrer 14100) li r alık 

gayri mübadil bnnolerı 9· J 1 - 93~ Tarl· 
hine müsndi f Çarşamba günü saat 10 
dan l 2 ye kadar h tanbul b:sham \'e 
tahvilat bo rsasında açık arttırma suretile 
saıılııcağından talip olan l:ırırı mez~Or gün 
ve saatte mnhnl linde ha21r bulunacak 
mem uruna müracaa tl arı llAn olunur. 

l stıınbul ikinci icra l\lemurluğunJan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 

çe,·rif mesinc karar verllen ev qyısı 

27- J O 932 tarihine müsııdir p<'r~enbc 

günü saat eekiz huçu hta B,ş kta~tıı, Si· 

nan paşai atik mahallesinde. ı, öprü başı 

sokağında I J 'o lı sahilhanede açık 

nı tırmn suretile paraya çevrileceğinden 

taliplerin yevmi mez" ür ve saatte mahal

linde hıızır bulunmal:ırt ilAn olunur. ............................................................ 
·-;;;·d·~;b;i··~·;;i;y~~;;;;·;;····;;i;;ki~··:· 

ğım da buna kuvvetli bir delildir. 
Binaenaleyh, bu dakikadan itiba
ren kendimi, yarım asırdan fazla 
dır çalıştığım müessesenizden is -
tifa etmiş sanıyorum. Yalnız size 
şu fıkrayı anlatmadan gitmiye -
ceğim: 

Vaktile Mısırda hakim olan 
Karakuş isimli bir hükümdar var· 
dı. Bir gün, hükümdarın huzuru • 
na bir adam getirdiler ve: 

- Bu adam, dediler, birisini 
katletti. Cezasını veriniz. 

Karakuş bir saniye bile te -
ı-eddüt etmeden: 

- Hemen, dedi, kafasını kesi
nız. 

Yanındakiler itiraz ettiler: 
- Efendimiz kafasını keselim, 

güzel ama, bu adam sarayınızın 

nalbant başısıdır. Kafasını keser
sek, atlarınızı kim nallar? 

Karakuş dü!ündü ve sordu: 
- Sarayın kapılarına bakır 

kakmalar yapan sana'tklr atları • 
mı nallıyamaz mı? 

- Hayır efendim. 
- O halde bunu bırakınız, o -

nun kafasını kesiniz. 
Bu suretle nalbant yerine, o, 

sıına'tkii.rın kafası kesildi. 
İhtiyar muhasebeci, ağzı ap 

açık knlan Saim beyi selamladı, 
çıktı. 

4 • .. 

Uç ay sonra, Saim bey mües • 
sesesi, bu kırk beş senelik mües· 
sese top atıyordu. 

~RKLYE 1Ş BAN KASI 1 
1 ~ ~ '" . : .: . ; .. . . 

. ( -.:· ... .. 

3 Uncu t<olordu Sahnalma Komfsyonu lllnlar1 

Kayseri tayyare fabrikuı ih
tiyacı için afağıda miktarı yazılı 
37 kalem cökrm malzemesi lca
pah zarf usulü ile münalcuaya 

konmuştur. ihalesi 15 • 11 • 932 
Salı günü saat 15 te yapılacak
tır. Şartnamesini giSrmek üıere 

hergOn Fındıklıda 111. lıo'.ordu 

satmalma komisyonuna ve iha· 
leye iştirak edeceklerin o gün 
ve saatinden evvel Ankara'da 
Hava sahnalma ~ omisyonuna 

müracaa ti arı. (1006) (5629) 
1 sandık lı omple cöki'm taln

mı : [ u nam altında sipariş edil
meli . 

Derununda bulunacak alat 
Adet 

2 Mala 

2 iki tarafı düz ispati 
2 Bir tarafı kavisli ispati 
8 Muhtelif kanca 

4 Muhtelif boru ma!ası 
4 ,, köşe malası 

4 ,, ütü kancası 

2 iki tarafı kavisli kanca 
5 Müteaddit çelik kaz ayağı 

(kavisli ve dl:z). 

2 Pirinç kaz ayağı. 
4 Müteacdit pirinç kaşık. 

4 Müteaddıt l<ordon kancası 
(iç ve dıı kavisli). 

4 Müteaddit kordon malaaı 
(dilz). 

700-1000 Ateı tuğlaaı. 

10 Ton aarı cökllm kömUrll (pik 
dökilm için). 

5 Ton beyaz dökOm kömOrO 
(pirinç dölcOm için). 

4 Adet Pota NR 1 O 
4 0 ,. n 20 
4 " " ,, 30 
4 " " " 40 
8 " " " 50 
6 " " " 60 
6 " " " so 
6 " " " 100 
4 " " " 120 

60 Ki 'o Lama demiri 40 M· MM 
genişlik ve 6 M- M kabnlık 
(10· 40 numaraya kadar olan 
potalarm kol çemberleri ve 
ocaktan çıkarmak kJskacı 

ağzı imali için}. .~ 

1 CO Kilo Lama demiri 40 ~I~ 
genişlik ve 10 M-M kıılı~,o 
(?O· 120 numaraya kadar .0 ~ 
potaların kol çemberler1

11 
ocaktan çıl<armak kıs' 
ağzı imali için). -İ 

40 Kilo Yuvarlak demir çu ,ı 
30 M·M (10·20 numaralar 
laların kolları imali için)·~ 

95 Kilo yuvarlak demir çu .1 

35 M-M (30 60 numaralı r 
taJarın kolları imali için)·tİ 

155 Kilo yuvarlak demir çtJ .1 

45 M· M (30· 60 numaralı r 
tatarın kollan imali için} ıı'. 

30 Kilo yuvarlak aemir ç~/ 
25 M-M (kıskaç sapları ı 

için). 

5 Kilo kıl fırça No. 7 
5 ,, yuvarlak samur fırça" ı 
5 d.. ~ 

" uz ,, " ~ 
5 Metre uzunlukta kalbırh f 

(6 M-M delik genişliği .;e 

kutru). 

1 O Kilo grafi. } 
3 Ton sarı çamur (pot çaı0"'ıJ 

t5629) 
• • • ~ei 

S9 kalem a!it ve mel:ıt ~·· 
baytariye kapalı zarfla müP•.9~ 
saya konulmuştur. ihalesi 2-1.!a,• 
tarihine müsadif Çarşamba ~:ı, 
saat 14 te yapılacaktır. Tal•r 1 
rio ıartnamesini görmek o~~ 
her giln ve münakasaya İftır ( 
edeceklerin o gün ve saattıP 1 ~ 
vel Aokara'da M.M.V. Sat:;n 
rna Ko!ll. na muracaatları. <,,5J 

(S3.t 
• • 

30,000 kilo toz şeker k• 
zarf usulü ile münakasay~ ~ 
rnuıtur. ihalesi 14 Teşrın 

5 932 pazaa tesi günü ı:,aat ~- e 
dir. Şartr.amesini görmek ;: (1 
lstanbul'da Fındıkhda Uf. · 1~ 
Sa. Al. Ko. nuna müracaat~ 
ve ihale günü de vaktinde te r 

ıs>' nal ve teklif mektup larını "" 
buz mukabıiinde Ankara Mer ,,ı. 
K. Sa. Al Rs. Jığine ver~e~f11 

(lOU5) (;.J 

l 
~ltdı 

2 
dttı 

3 
~ t 

4 
'-•t 
~ s 
llt 
koıni 

6 
~tek 

ln 



JZ 

çu~ 
ala f 
in)· 
çu.,, 

ah f 
io)•ı,İ 
çtJ 
ahf 
'o)· 

ç~~ 
1 ,, 

bir harika değil midir? 
l\h Bir kaç beyaz tabletçik ve bunların içinde isti· 

at ve uykunun bütün sırrı! 
le l<im sinirli, heyecanlı, yorgun ise bu tabletçik
,:· "~" Adalın tabletleri sayesinde ertesi sabah in
'd nın ~at~k!an keyifli ve neş'eli olarak kalkmasını temin 

en bır ıstırahata ve uykuya nail olur 

dal in 
ECZANELIERO!N RIEÇIEfl ILIE .. LINA81Lllt. 

Q Istanbul Gümrük Muhafaza 
aşmüdürlüğünden : 
l 1455 çift kundura ~ udnmaaı 

kıtd - Gümrük ki taları için 1455 çift kuodura kapalı zarfla 
•rnıaya konulmuştur. 

d, 2 - Kırdırma kağıdının tasdikli suretleri Baımlldiriyetimiz
b alınacaktır. 

'ıı 3 - Kırdırma Başmüdiriyette kurulacak alım aahm komisyo
larafından yapılacaktır. 

'- 4 - Kırdırma 10-11-932 tarihine raalıyan perşembe günü 
•t 14 tedir. 

~ S - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğU olan 545 lira 63 
,lltUştuk muvakkat güvenme "temmat,.-lariie belli entteo evvel 
•011ı. 

ısyona gelmeleri. 
~l 6 .- Oınek: lstanbul Gümrük muhafaza BaşmUdiriyetindedir. 
~er orada görebilirler. (5553) 

ıstanbul Belediyesi ilanları t __________________________________________ __. 

~il ~übayaasına lüzum görülen beş yüz kilofuk bir baskül ile on t.t ~k oturak terazi açıl< münakasaya konulruuştur. Talıp olanlar 
~ •ılat almak için her gün Levazım müdürlüğüne münakasaya 
ı{rn< k için de 30,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 
"' • 11 • 932 Perşembe günü saat on beıe kadar Daimi encllmene 

Gracaat etmelidirler. (5667) ----~· lalelide Taş Han derununda 7 - 23 - 25 - 30 • 31 No. lı odalar 
ı traya veriJmek üzere açık müzayedeye konulmuştur. Talip olan
~: tafıil~t. almak için her gün L~vazım müdürlüğüne müzayede~e 

1) lllek ıçın de 12 liralık temınat makbuz veya mektubu ıle 
'ti~ 11 • 932 Perşembe günü saat on beşe kadar Daimi encümene 

racaat etmelidirler. (5671) 

ol Eminönü kaymakamlığm_d_a_n_:_B_a-şı boş olarak bulunup teslim 
Qnıın h k · h"b' h k' · '~k' ve ta h muhafazaya alınan mer ebın sa ı ı er ım ıse 
~ .. 11 

gün zarfında müracaat etmediği takdirde alelusul satıla
~n olunur. (5669) 

lııhisarJar Umum Müdürlüğünden: 
'-atı(_ Paşabahçe fabrikası için malzeme (31·10-932) pazartesi 

2 
l4 1·2) ta. 

1' ~ (146) metre hortum 31-10·932 pazartesi saat (15) 
İtin (~lıplerin cetveli gördiikteo sonra pazarlığa iştirak etmek 
te G ~ 7,S) teminatlarını hamilen yukarıda yazılan gün ve saat

il ata Mübayaa komisyonuna müracaatları. (5581) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu l<eşidede büyük ikramiye 

Pi 4 O. O O O Liradır 
Yango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

R1rsatz Kaçzrmayznzz 
iıtirik Ediniz ••• 

VAKiT Sayıfa 11 

~ ııııu11111ııııııınııı11111ııııınırıırı 111111ıııınıııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııuıııııııııımııııı11ııııtıııııııııuııııııııın , r ıııı11111ııııııııııııııııııııınııııııı1uıııııııııımıı11uııııııınnıı1ıııuuuı111111ııua.tllflıııı11ıııı111llffttıtHtlll11u11ııııtHlll11tını11ııuııııuıu1111ııııııııııu1111ııııııııııııı111ıuıırıuıını111ııınııııı. 

~- =~ 

~-=' §l E =§.~ 
~= == == §1 

il Uğurlu Bir H 
e~ e= 
-!E ER 

il 29 e·rinci Te . li 
(-i=-,= " il 
61 ı= r Cümhuriyet bayramı aynı zamanda bütün dünya- Iİ 
ıl ca kutlulanan tasarruf günüdür. Ji 
61 Bu tarih, para biriktirmeğe başlayacalc her yurt )) 
) arkadaşı için uğurlu bir başlangıç günüdür. Bu \\ 
1 umumi tasarruf savaşında siz de bir hisse alınız. (i 
i . g~ 

I Bankamıza ag-ra a lr \\ ' --'l besap açtırı ız. )! 
= e= § s~ 1 Biriktireceğiniz paralar gelecek yılların hayra- JJI 
~ ~~ 
§ mını daha varlıkla daha sevinçle geçirme- =; == ~E == k =ı ~j nize yarayaca tır. l~ 

i§ il 
1~ I~ == E= 
EE =a 

~I l1ürkiyeZiraat Bankası! JI 
-= ~= E= == 

\l_ıııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111ııııııııııı111111ıııınıııı1111ııııırıııııııııınıııııııııııııııı11 1111 ııııııııııııı 11111 rıııııııııııııı 11ııııtıııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııuJJ ~ııııııııııııııııııııııııııııırııııınıııııııııııııı11111 ıııımıııııı 11111 ıııııııııııııııııııııııııııııııı11111 ıııııııııııı111011ıııııııııı 11111111ııııııııııu 1111 ıııııııııııuıııııııuı1111ıı1uıııııııııııııııu111111ııııııııı1uıı1:!' 
!stanbuı b~şinci icra memur- İstanbul · Gümrük Muhafaza 

Iugundan : Bır borçtan dolayı 

ma?cuz olup satıı~ası?a karar Başmüdürlüğünden: 
verılen eşyayı beyhyenın 31·1 O- f 

1
. -

932 · · - d"f · 4452 çi t yer ı yun çorap 
tarıhıııe musa ı pazartesı k k" 1 • · 4452 'ft ı· ·· 1 .. t l 5 "t'b B w 1 1 - Gümril ıta arı ıçın çı yer ı yun çorap rnpah zarf günu saa ı ı aren eyog u k l 

K h h il . d Ç ile kırdırmaya onu muşlur. 
amcr at un ma a esın e u- d ti · ı. .. w d t d'kl' 1 · · 

k k w d 31 1 h 2 - Kır ırma şar arı Hagı ının as 1 ı suret erı BaşmüdUrıyet· ur so agın a numara ı a· I kt 
d . . k 1 ten a ınaca ır. ne e ılk arttırması ıcra ı ına· .. . . 

3 - Kırdırma Başmudırıyette kurulacak olan alım sahm cağından taliplerin yevınil ve sa

atinde mahallinde hazır bulunan 
memuruna müracaatları ilin olu· 
nur. (5042) 

- Çeltik Fabrikası• 
Mehmet Karabekir ve 

,ürekası 

Fener Balat caddesi No. 46 
Nümune üzerine meccanen ı andm:ın 

ve kıyme[ t:ıhmin edilir. Çuval, nakliye 
temin olunur.(ücre[ gaye[ ehven olıır:ık 
ırnrarlııştırılır) Telefon: 20:-a2 - Tel

•--• grnf lst:ınbul Kabar••-• 

Orhangazi Asliye Hukuk mah· 
kemesi tahkikat hakimliğinden : 
Sölöz Cedit karyesinden Meh-
met kızı Hayriye hanımın aynı 
köyden Nedim oğlu Süleyman 
aleyhine Orhangazi Asliye hu
kuk mahkemesi~e ikame eyle-
diği terk sebebıle boşanma da
vasının cari tahkikatında: müd
dei aleyh Süleyman ilanen ya
pılan teliğata rağmen tahkikat 
günü gelmediğinden hakkmda 
gıyap kararı it_tiha~ . etli.imiş ve 
miiddeiye şahıtlerını dınletmek 
üzere tahkikat gilnü 12-11·932 
Cumartesi saat l O na talik kı· 
hnmış olduğundan yevmU mez-
k Orda mUddei aleyh mahkemeye 
gelmediği takdirde aleyhindeki 
vakıaları ıkrar etmiş ad oluna
rak bir daha mahkemeye kabul 
edilmeyeceği tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan o!unur. 

komisyonu tarafından yapılacaktır. 
4 - Kırdırma 10-11-932 tarihine raslıyan perşembe günü saat 

11 dedir. 

5 - Her isteklit biçilmiş bedelin yüzde 7,5 ğu olan 106 lira 85 
kuruş:uk muvakkat güvenme "teminat,t larile belli saatten 
evvel komisyona gelmeleri. 

6 - Ornek: lstanbul Gümrük muhafaza Başmüdürlüğündedir. 
istekliler orada görebilirler. (5554) 

Ehli hayvan sergisi 
Do!mabahçede eski has ahırlarda 

30 TEŞRiNiEVVEL PAZAR GÜNU AÇILACAK 
Kaydil kabul: 22 Teşrinievvel cumartesi gününden 
26 Çarşamba günü akşamına kadar sergi mahallinde 

Afyon Nafıa BaşmUhendlsliğlnden: 
Emirdağı • ŞükrBniye yo:unun (i0999) lira bedeli keşifli 

6 + GOO - 10 + COO kilometreleri arası inşaatı 2 - 11 . 932 tari· 
hinde encümeni vilayette ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
münakasaya konulduğuodan şartname ve kcşifnameyi görmek 
iıtiyenlerin ve talip olanların % 7,50 teminatile encümeni vilayete 
münı caatları ilan olunur. (5555) 

Jstanbul 3 ncü icra memurlu
ğundan : Satılması mukarrer 40 
karyola 40 komodin 30-10- 932 
Pazar günü saat 11 de duyunu
umumiye civarında iokilap lisesi 
yatakhanesinde bilmüzayede 1 
oci açık arttırma suretile satıla-

cağından talip olanların mahal
linde hazır bulunmaları ilan 

olunur. (5040) 

EEY Sirkeci adresi 15 kuruş
luk posta pu:unu havi mektupla 
sorulacak her iş için malumat 
toplar ve verir. f4944) 

iş veriyoruz 
EMLAK ve EMANET YURDU 

Marangoz, dülger, duvarcı, 
betoncu, 111"acı ve rencberlere 
iş bulur Sirkecide paket Postane
si karşısında Mizanoğl han N.o S 

(4882) 



Sayıfa 12 VAKiT 

Halis limon 
;içeklerinden HASAN KOLONYASI ile NESRiN 
müstahzar 

kolonya 
ı osyon ı a rınd arı 

büyük , 
Doktorlarımız 

Doktor - Operatör ..... 
Ahmet Asım 

Doğum ve kadm hastalıkları mUtehassısı 
Muayene: 10-12 Ortaköy, Şifa yurdu 

115-lS Beyoğlu, tsUklA.1 caddesi No. 193 
(Opera stnemast karşısı) 
Tel. 4,2221 - 4,1960 

Dok tor 
Arlst id i 

Muayenehanesi: 
Emtn15nU: EnıJnönll han 3 UncU kat No.8 

Doktor 

A. K utie l 
Cilt ve zUhrevt hnstalıktar teda\'lhanesı 

Karaköy b6relu;t fırını sınısında 34. 

l!liş doktoru 

Arşak SUrenyan 
Beyoğlu 1sUkltll cnddesl numara 803 
Mısır apartımanı. MUracact: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 \'e 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Cilt ve zUhrovt bııstnlıklnr mütehassısı 

Dok tor 

Baha e t t in Şevki 
Babıali caddesi Meserret oteli karşısında 

Avni Bey apartımanı 125 Sabahtan 
Ak§amn knd:ır 

Doktor 

Emin Şükrü 
Dahlll bn.sta.lıklar mUtehnırsısı 

lstanbul Sultarunahmut tUrbcsi, Babı
a.u caddesi, No. ıo. Telefon muaycnehıı· 

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

------------------------~ Oroloğ · Doktor 

Feyzi 
Böbrek, mesane, idrar yolu hastaiıkları 

m U tohassISı 
Beyoğlu, lstikIAI caddesi Elhamra 

apartmıan No. 3 Her gün öğleden sonra. 
Tel. Beyoğlu 2831S 

UroloA • Operatör doktor 

Fu a t H amit 
Böbrek, mesane ve ldrar yolu 

bastalıklan mUtehaasısı 

Muayenehane: Türbe, Mahmudiye cad
desi. No. 10. Telefon 22622 

Dokto r 

Fuat Fehim 
Cumartesi - Pazartesi - Çar§aınba ve 
Pcraembc gtlnlerl öğleden sonra hıısta
tarmı kabul eder. Çağaloğlu, Zeki Bey 

(Sıhhi apartnnan) No 5. Tel. 20164 

Doktor 
Feyzi Ahmet 

Cllt, zUhrevt vo tenasuı hastalıkları • 
mUlehllS8ISI 

Babıll.11 caddcsl, köşe başı Feyzı Bey 
han numara: 43. Sabahtan ak§ama ka

dar hasta kabul olunur. 

Doktor 

Hasan Basri 
Edirneka.pı, Acıçeşme soltak No. (9) 

! I uaycne: (Her gUn saat 115-18 e kadar 

UroloG Doktor 
Hakkı Rilştü 

ldrar ve Tena.suı yolları birinci sınıı 
mUtehassısı "P A.Rts.. den Dtplome 

tsttkl!l Caddesi Yıldız apartıman 
No. 322 

Doktor 
Ihsan Arif 

Cerahpaşa hastahanesi idrar yollan 
mUtehassısı operatör 

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

15 - 18 hasta kabul olunur.,. 

Do ktor 

K apik yan 
MuayenebanC'ııl: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 26 
Telefon: 2 10i7 lstanbuı 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet All 
idra r ;yollnrı hıı to.lıkhrı mlit<'hassuıı 

EmlnönU (Sabık Karak8.§) hanına 

nakletmiştir. Cumadan m:ıııdıı hor gün 
hastalarını kabul ve tedavi eder. 

Diş tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parls c!arUlfUnununda.n mezun 

Çağaloğlu llalk Fırkası karşısında Sıhht 
apartıman No. (7) 

Doktor 

M ehmet A k if 
Ebe ve kadın hastalıktan mütehassısı 

Beyoğlu)sttkltU cnddesl Rua sefaretJ 
yanında. No. 451: Tel B. O. 2005 

Her gUn öğleden sonra 

--------------------~-----· Ooktor - Operatör 

Nuri Mahmut 
Doğum ve kadın hastalıkları mutahassısı 
Maçka Caddesi Berna Sil(ı.hane apartıma- 1 
nı No. ı - Telefon: 4.31>62 ( 4034.) 

Doktor 
Osman Serafeddln 

Muayenehane: C4ğaloğlu, Nuruosmanlye 
caddesi No. ( 10.) Telefon 20803 

Dok tor 

Reşa t Hüseyin 
Kulak, boğaz ve burun hastalıklan mU
tehassıSL Muayenehane: Türbe Mahmu

diye caddesi, No. 10. Tcle!on: 22622 

Dlff Tabibi 

P. Şamlıyan 
Beyoğlu, lstiklfll caddesi No. ( 21!) 

(Mulenruj yanında 
Muayene saati: 9 - 12 ve H - 21 

Doktor 

Robert Behar 
Doğum, Kadın hastalıkları mOtehusısı 

Beyoğlu, Altıncı Daire Saadet apartı

manı 4. Telefon: 42526 

Diş Tabibi 

Yervant Arşak 
Beyoğlu, Ağacamı, lstlklAl cadde.si Ma

rinoputo apartımanı No. ( 98 ) 

~---------·-------------J --- Rlrlncl sınıf mutahnssıs --
BAKTERIYOf.OG 

Dr. ihsan .Sam 1 
BAKTERiYOLOJi r.ABORATUVARI 

lJmumi kan tahlildtı . Frengi noktaı 

nazanndıın (Wasserman ve Kın tea
mülleri) Kan küreyvau sayılması, ti
fo ve ı sıtma hast:ılıklan teşhisi, idrar 
balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilAn 
Ulmı mikroskopi, hususi aşılar istihzaıı 
Kanda üre, şekı:r, Klorür, kollesterin mik 
tarlarının tayini. Divanyolun ·da Sultan 
.:-.tahmut türbesi No. 189Telefon.2093 l 

rBono 
1 

Her türlü bonolarla mazbaıa karar 
sureti ve deyin ilmuhaberi ve sair 
vesikalar üzerine her şekilde işler 
yapar, Balıkpazar l\laksudiye han 
No 35 Ujturlu zade:\] Dcn~ş -

T .. ı ,+ırı 23~97. 

:stanbul Asliye Mahkemesi 
6/ıncı Hukuk Dairesi : Celal be· 

yin karısı Sultanahmette nakılbent· 
te kömürcü Emrullah karşısında 
22 No:lu hanede sakin ve halen 
ikametgahı meçhul bulunan Ne
biye hanım aleyhine ikame eyle
diği tescili talak davasının gıya
ben cereyan eden muhekemesi 
neticesinde mumaileybima bey· 
nindeki 20-9-926 tarihindt.: vaki 
olan talakın tesciline 4· 10-932 
tarih ve 932-916 No: lu i lamın 
bir nüshası mahkeme divanha
nesine talık edi lmiş olduğundan 
tarihi iiadndan itioaren bir ay 
zarfında itiraz edilmediği takdir
de tebliği makamına kaim ol
mak üzere hakkınizda muamelei 
kanunive ifa edileceği ilan olu
nur. (5058) 

l lsnıorJ!~.:~![İ~~l~İ~~*·§]~ö!~~ .. ~HSIBr 
•••••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı ••••• 

• r p z .. 
Hayalinizde yaşattığınız 
kumaşın ta kendisi! · 

Krep Mizam 

932 kış sezonunun 
en muvaffak 
olmuş kumaşı .. 

• • 

Krep Mizam 

Tuvalet ve rop içİ' 
en çok beğenilel 
muhtelif renklet 

IŞ'in • 
iŞ e E 

, ·······························-···································································, ························-.. ····-· ·······················-·····························"········· ::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

.... Ayni cins maJları, her· yerden ucuz satan .... 
iiii en vasi ve en modern mağazaları olan mı 
:::: :::: 

i=== p Mr AN ==== 

111! KARL rı. mi 

Zayi 

2569 sicil numaraİı arat} 
ebliyetnamemi zayi ettim yeoil 
alacağımdan hükmü yoktur. 

(5047) Muıtaf' 
.... . .... 
mi dan tebliğ edilmiıtir : sm , .... . ... 
HH Hakiki Acem ve Türk halılan 10 lira 75 kuruştan itibaren sm v A K 1 T 
:ıı: :::: 
:m satıyoruz. Cins ve fiatları itibarile bir aile babası için iyi :::: 
~ ~ :m bir farsatbr. :m GUnedellk, styaaı Gazete (il 
H!i Mevsimin tebeddülü hasabile mağazalarımızda : Rop ve ma IstanbuJ Ankara Cadde.1. VA.KIT· 

m~ mantoluk yeni yünlüler, yünlü iç çamaşırlar ve yatak örtü- ~m Telefon Numaraları 
.... l · ld' 1 1 h f d :m Yazı işleri t elefonu: HS'79 mi err, e ıven er, çorap ar ve sair suğuktan mu a aza e en :m [dare telefonu : 243'70 

sm bir çok levazımat, gayet elverişli fiyatlarla garnitür için :m 
•... k" ki b 1 k ::c: iiii ur er u aca s1nız. !i!! 
!fü Beyoğlu'odaki eski mağazalarımızın bütün birinci katını fü! 
i.i~.·i. işgal eden hanımlara mahsus hazır elbise dairesi tamamen mı 
:::: yeniden tanzim edilmiştir. Şık hanımlarımız, mezkür daireyi m: 
m; ziyaret ve mantolarla gündüz roplarının müntehap çeşitlerini ifü .... .. .. 
:m nazarı takdirle seyredebilirler. m: :::: :::: !fü Y o - Y o, Yo • Y o, büyük ve küçükleri eğlendiren moda füi 
!fü oyuncağıdır. Evde, sokakta, tiyatroda herkes Yo • Yo'yu oy· fü~ 
:m nuyor. Aşksız yaşanabilir fakat Yo • Yo'yusuz yaşanamaz. m: 
Q\~ En şılc (basit veya lüks) Y o • Yo'lar muhtelif şekil ve renk· ~m 
OH lerde mağazalarımııda bulunur. !fü 
iiı! El ile trikote ka•kolierimizi görünüz. (Beheri 125 kuruş !iii 
:iıi y •;:: :::: . k. ı .. l .. .. - !ı:: füi en çır ın er guze gorunur. :m 
:::: Kar etmek için değil, sırf reklim maksadile tesis edilen m: 
m~ şekerleme ve pastahaoemizde nefis pastalar 5 kuruş, çay ve ım 
ifü kahve 7,1/2 kuruştur. Servis hakkı dahildir. ifü 
im PASAJ KARLMAN'm meıhalleri ve girip çıkması ilil 
mi serbesttir. Her gün saat dörtten itibaren en mükemmel HU 

'
~:~:~:::::.:~ .. ~~. s~ ~pl"lallili" ki.an .. i.~~ -~·e:.:cr:a:: •• ~::.~~~~!.~.~-~~~=-~: ........ ,, 
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Telgraf adresi: tstanbuı - vAJ'l'f 
Posta kutusu No. 4e 

Abone bedelleri : 

Seneltr. 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

TUrklye •Ecnebi -1400 Kr. 2700 J(J'· 

750 1450 .. 
800 .. 

150 300 .. 

ilin Ucretlerl : 
n;;;i ianların bir satm ıo Kurul 
Ticar i UAnlarm bir tJatırı ı 2,5 ' 
Ticar1 UAnların bir santim! 2!i ' 

KUçUk llAnlar: I 
Bir defası 30 iki detuı 60 0ç d~ 

dört defa.sı 71S ve on defuı ıoo k -,_ 
Uç aylık llAn verenlerin bir defaaJ Ol~ 
nendir. Dört satın geçen u&nlarJJI 
satırlan tıeıı kuruııtan bes&P edlllr. 

V AKIT ili TBA.ASI - [STAJ'lStJl

SAH1Bt: MEHMET ABD' " 
Umuml N~rlyat Y:Udtır11: FI.KRE'l 
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