
1 

.. 
,, 
,, 

"" ' 
' 

lngiliz Lirası dün 

692,5 ta açıldı 
:694ku a and 

Tahrir Telefonu: 24379 CUMA , 28 - Teşrinievvel (10 uncu ay) - 1932 idare Telefonu: 24370 

~~··Bayramınız kutlu olsun!~·~~ 
Cümhuriyetin onuncu yıl dönümüne kavuştuk ••• 

l• ı 1SS9 Tetrlnlevvellnln 29 uncu gecesi Tflrk tarihi yeni bir ıuıuA!HJJJIUfJıı....,llllflllllUllJı!JJlll11111tııını.I 
''!Uhterem bir \ dinim noktasına gelmtş, lnkılAp hareketlerloln en bDyOk :!.:!.~~L~.~~ 

. f• hamlelerinden birini kaydetmişti. O gece TOrklyeyl, TilrkO F " H 
l\ı .. mısa ır ' kurtuJuı yoluna çıkaran cUmburlyetln adı kondu; ileri! rugı an 
. itindür kardeş lran devle- kumandasının en keskin sesi o gece duyuldu. Ttlrk milleti 
\hari~iye nazırı Fı:ağı. Han en bDyDk T8rk Mustafa Kemal'Jo yUksek varlığında kendi Iran Hariciye Na-

tlerı Ankarada mıaafır hu· 
or .. Muhterem misafirimiz yOksek varlığını o gece selAmladL Simdi 29 1'eşrlnlevvele zırınıı1 ziyaretleri 
. Cürnhuriyet bayramı müna· girerken c8mborlyetlo onuncu yıl dUntlmftnE' kavuşmanın Ankara, 27 ( Hususi) _ Iran 

1
1le hükUnıet merkezimizde bDltln babtlyarbğını doymaktadır. Hariciye nazırı Frugi Han ve 

~k merasimde hazır bulu- Her geçen -D bizi gelE'ceğln mesut hududuna bJr adım refakatindeki zatlar bu sabah 
. ır .. Bu suretle inkılap Tür- daha Jaklaıtırıyor. • Bayramınız Kutlu Olsun 1 geldiler. Misafir naıır iıtasyonda 
etinin en büyük milli hayra· * Hariciye vekili Tevfik Rüştn 8., 

f.' ~ttirak etmiş olacaktır.. Bu en b8J8k bavram dolavısıre var;n ıa.Abşıl~ıvanaı~ndan, Sovyet büyük elçisi Suriç yoldaş, . 
l'Ugı Han Hz. memleketimize J i1 J Y- fl1 ....ue• Ankara valisi Nevzat B. , emni-
iı bu ıeyahatin tamami!e lbDr akşam gazetelerlle birlikte gazetemiz ~arın çıkmı,.acak, niyet müdütü, merkez kumanda-

et ziyareti mahiyetinde ol- •fi 1 Pazar r.!~'!.nii 16 Savda • ( . Dl, Hariciye vekil eti erkanı ta-
• llu Türk gazetecilerine aöy- ~ ' , rafından karıılandı. Frugi Han 

'!tir.. olarak neşredlleeektlr. Vakıt'ın Pazar gtlnk8 987181 doğru Ankara Palasa giderek 
Mehmet Atım pek deııc,erll vazılarla dolu ola.ald • 'E öğleye kadar orada kaldı. 

(Alt tarafı 2 nci sayıfada) 1§' fl1 (D vamı 9 uncu sayıfada) 
llllıınııııınrnnnınmımııırıııımnmııııııımııuıııınıımmuım 1111111- ~ ltl ... M'6$ b l Q& p J wwwımııım._,~_.ınımıınııııımumınmı•-ınn11111uınuı 

lfükumetimizle Fransa arasında 
····················································································•····•·········· 
Üzakereler bitti ve iki 
mukavele yapıldı ! 

Türkiye - Suriye arasındaki simendıf l'r 

Ankara, 27 (1-:ust'si) - Fransa 
hükumeti ile bük umetimiz arasında 
bir mllddettcnberi devam eden 
miizakereler neticelenmiş ve hazır
lanan iki mukavele buglin saat on 
dörtte Hariciye Vekili Tevfik Rllt· 
tü Beyle Fransa büyük elçisi kont 
dö Şambron tarafıodan imzalan· 

_mışbr. 

ll'r s imzalanan mukav~l~ler, b!ri Su- . . . . 
~ lrisı.2 sefiri riye bududumuzdakı _şım~n~ıferle.~e . Harlcıye vckılırnız 
._, erı Türklerin Suriyede ve Surıyelılerın Tur~ıyede. ~~lunan 
i~· U.rıııa tasarruf edebilmeleri) bakkında olmak .uzere ıkıdır. Bu '1 llıukavele ile Türkiye ve Fransa tam manasıle anlaşmış ve 

-._ llıemleket arasında halledilmemiş hiçbir mesele kalmamıştır. 
~n ne,redllen resmi teblll ikinci saylfamızdadır. 

~ya kJ;;t;;;=;ı;=;::;;==~r;~ 

4ertıeri ve istedikleri var 
~ bin kişilik cemiyet, kunduracılara 
~ıa~etname verile~e~!De~ıC:P açıl~cak 
~bıea~tlitaıta ayak
~llıiyelr aan'~tkirlan ~~-~~!!!!!!!!~~ 
--~k ndeyız. Reis 
' tıde ı.~)eıı ancak mu .. 
~11r ... 1:'111•nlarda bu,. 
b ....... it ~. 
"'tyd· tııuııiz Bahri 
~ç~:· ~Gkkioı ka-
ktp .. 1111~ • Mercan 
Oaı b •dır, dediler'. 
'' 8,~ dakika son:/ 
~.._lll'ia LBeyle ko
lhrt Be Q•tladık 

i:'rııı d Y •yaI:1'abı: 
~ ~!b~lerini ~y .. 4 

._._, ai Ayôkoi'cilir~Y• i cennre"lliilnln re Tal 
•t;1..,f•d• Bahri • Bew 

Balkan konferansı murahhasları 
bugün kıral Karol Hz. nin nezdinde 

ı iiçüncii Ba 
( kan konferan· 
aı bitti. Fakat 

:::Jlomaayada 
biten bu kon• 
fera1U11n me• 
aaiainden Ro
men gazetele· 
ri memnun ı 
değil ki hiç 
bir fiili neti• 

1 

ce vermediği· 
ni yazıyorlar. 
Balkan heyet
lerinin bugün 
BfikreıteaRo• 
men lnrahn•n 
aayff yeal olan / 

Slnayaya gi
derek kırat•' 
tarafın dan 

1 -kabul edile· DçUnca Balkan konferansının açmna merasimi 

ceklerini muhabirimiz bildirmişti. Pazar günü heyetimiz avdet edecektir. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::=---:..--*ME&diiiW•.::::ma:a-.. --Dmmll 

lngiliz lirası 

Düşüyor! 
tnglllz lirası dün borsada tekrar dUşml

ye başlamıştrr. İngiliz lirası salı gUnU bor 
sada 695 kuruş üzerinden muamele görmüş, 
evvelki gün 700 ze kadar yUkselmlşken dUn 
692,5 kuruş uzcrindcn açılmış ve 694 ku • 
ruşta kapanml§tır . 

Sterlin geçen hafta 740 kuruştan mua
mele görmekteydi. Birkaç S'Ü1l içinde olan 
bu t iat sukutu lktxsadl mnhafllde inglliz ıı
rası etratmdald endişeleri çoğaltmıştır. 

AlAkadarlar, s terlinin daha !azla dUş -
meal beklenebileceğini söylemektedir -

(ler. Türk parasında kıymet ölçUsU fransxz 
' frangı olarak kabul edildiğinden beri Ster • 
Un borsamızda serbeSt muamele görmekte

., dir. tnglllz lirasının aon düşmesi Londra 
borsasmda ! ia tlarm esirilc olmuşur. Bu iti
barla tngiliz llrasının dUşmeslnln paramı • 
~ kıymeti üstünde her hangi bir tesir 

fyapması ihtimali yoktur. 

PARIS, 27 (A. A.) - lngiliz lirası
nın piyasası, dün pek ağı r kalmıştır. 

Kapanışta 84,25 frank idi. B orsadan 

sonra lira 83,80 franga kadar düş -

lllÜltÜ. 

VAK 1 T'ın DaktilolCJr 
Müsabakasına Giriniz 

Tafslllt Pazar 11UnkU sa ımızda 

- Yahu a,kolaun be • Seni evelki gün meyhaneye 
girerken gördüm, şaşhm kaldım • 

- Çıkarken görseydin büabütün ıaııp kalacaktın ya l 



Sayjfat2 

Muhterem bir 
misafir 

(Ba9maklemlzden daeva)m 

Filhakika Türkiye ile İran ara
ıınaa bugün artık en kücük bir 
ihtilaf bile 'mevcut değildir. Os· 
manlı imparatorluğunun iki mem 
1eket münaaebatı noktasından mi
ras bıralmııı olduğu ne kadar pü· 
rüzlü iıler varsa bunların hepsi 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Be
yin geçen seneki Tahran seyahati 
esnasında tasfiye edilmiştir.. Bi
naenaleyh Türk - lran dostlu
ğunun en samimi bir safhaya gir
miş olduğunu gösteren bu ziyaret 
ile beynelmilel ihtilaf Iı bir mese
lenin tetkik ve halli için yapılan 
siyasi bir ziyaret arasında hiç bir 
münasebet yoktur.. Fazla olarak 
bu ziyaretin en büyük milli sevinç 
günü olan Cüm~uriyet bayramına 
tesadüf ettirilmiş olmasında iki 
komşu ve dost memleket arasın· 
'da vuku bulacak nezaket tezahü
ratından daha başka ve daha de
rin bir mana bulunduğu da şüp
hesizdir ..• 

İstikbalin tarihi beynelmilel si
yaset aleminde Türk inkılabının 
izlerini tetkik ederken, bu büyük 
hareketin bilhassa Türk ve Iran 
'devletleri münasebatında yaptı
gı değişiklik üzerinde hayret ile 
tevakkuf edecektir.. Çünkü bu 
değiıiklik o derece de inanılmaz 
bir hadisedir .• 

Türkler ile İranlılar komıu ve 
müslüman iki millettir .. Böyle iki 
milletin aralarında fazla olarak 
ciddi bir ihtilaf mevzuu teşkil 
edebilecek hiç bir mesele de bu
lunmazsa dostça yaıamalarından 
daha tabii bir ıey olabilir mi? .•. 
Bununla beraber pek yakın za
manlara kadar bu milletler ara
sında asırların getirip doldurdu
$u derin bir boşluk vardı .. Orta
da esaslı bir düımanlık hissi bu
lunmamakla beraber daima bir 
yabancılık görünüyordu .. 

Bu yabancılığı artık kaldırmak 
.zamanı gelmit olduğuna Türk ef
ikarı umum!yeai kani idi.. Yalnız 
bu kanaatin ayni derecede kuv
yetle İranlılar tarafında da mev
cut olup olmadığı malum değildi .• 
Bir kaç sene evvel fark hudutla
nmızda vuku bulan Ağrıdağı ha
diıeleri bu meçhul noktanın da 
aydınlanmaıına yardım etti. 
Komıu İranlıların bu meıelede 

yeni Türkiyeye karıı gösterdikle
ri dürüıt tavır ve hareket ile hu
<lut meseleıinin hallinde göster • 
'dikleri samimiyet iki memleket a· 
rasında artık yeni bir tarih saf
hasının açılmak üzere bulundu • 
.ğunu ispat etti. 

İşte Türklerle İranlılar arasın
'da yeni baılıyan hakiki karde§lik 
devrinin ruhi membalarını bu 
noktada aramak lazımdır •• Fakat 
bu ruhi membadan çıkan dostluk 
ve kardeşlik suyunun temizlen
mesi, muayyen bir cereyan içeri
sine alınması, iki memleket mü
nasebatının bu temiz ıu ile yı
kanması hususunda büyük reisi
miz Gazi Hazretleri ile lran Şahı 
Rıza Han Hazretlerinin §ahsi 
himmet ve müdahaleleri de 
tam zamanında yetişmiştir .. 

Şimdi aralarındaki o kadar 
yakınlıklara rağmen asırlardan
beri birbirlerine yabancı kalmış 
bu iki milletin efradını tanıştır
mak vazifeıi kalıyor. Bu defa 
F ruğı Han Hazretlerinin Ankara 
ziyaretinden istifade edilerek im
za edileceği anlatılan ticaret ve 
ikamet mukaveleleri bu vazifeyi 

VAKiT 

r-····~··-···-·····rre-ı-, ........ ra..-....... _ ... aa·11e rre-r-ı-·---;--ı 
:........................................ ! ................................................................................................................................... ._.. .. 

Fransız Başvekilinin bir nutku ................................................................................ __.._ ................ . 

Ben de sulh istiyorum , fakat 
hayaller sulbünü değil ' ••• 

Paris 27 (A. A.) - logiliz • Amerikan mat
buatı tarafından şerefine verilen bir ziyafette 
bir nutuk s6yliyen M. Heryo, ezcümle şöyle 

man devlet adamları, durendit olmalı ve teem· 
mül eylemelidir. Onların aldatmıya hakları 
yoktur. 

.. Evet, ben de demokratım ve sulh taraf
tarım, bunu isbat eltim. Bu maksatla birçok 
sert ve elim kararlar aldım. 

demiştir: 
.. Memleketimin 

olıramm sebebi, 
selametinin diğer 

olmasıd1r. 

emnü selametine merbut 
fikrimce Fraosa'mn emnü 
bazı milletler için zaman 

.. Tamamen sulhperver olan Fransa, ittihadı 

"Milletlerin hayatı mevzuu bahıolduğu za-

temin için hazırdır. Evet sulh istiyorum, fakat 
hayalJer sulhunu değil, hakikatler ve şeniyetler 
sulhuou istiyorum." 

.. Artık Alman milleti, çok de· 
fa kendi menfaatlerini milletin 
menfaatinden üstün tutan fırka
lar tarafından idare edilmek 
iıtemiyor." 

Bu sözlerden sonra iilab kuv-
vetlerini azaltma meselesine te· 
mas eden başvekil Almanya'da 
bugün bakim olan hissin Alman
yanm emniyet ve selametten 

mahrum kaldığı merkezinde ol
duğunu söylemiştir. 

Daha sonra Almanranın borç· 
ları bahsine geçen Von Papen, 
demittir ki : 

"Bütün Almanlar, borçlarını 

mertçe ödemek istiyorlar. Yalnız 
Almanya'oın imal edilen eşyayı 
ecnebi piyasalarında satabilme
sine pek ziyade bağlı bnlundu· 
ğunu unutmamak icap eder." 

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

Balkan konferansında 
Dört muhalif reye karşı, misak ekse

riyetle kabul olunmuştur 
Bülueş, 27 (A.A) .. Hususi 

muhabirimizden,, - Üçüncü Bal
kan konferansi kapanış celsesini 
akdetti. 

muhalif reye kartı Türkiye, Yu
nan, Arnavutluk, Romanya mu· 
rahhaslarının ittifakı ve bazı Yu
goslav murahhaala.ruıııı illihaki
le kabul olunmu§tur. 

ihracat işlerinin 
himayesi 

Izmir ticaı et odaai bir 
rapor hazırladı 

lzmir, 27 (Hususi) - Ticaret 
odası ihracat iş erinin himayesi 
hakkında bir rapor bazırla·mış 

ve iktısat vekaletine göndermiş
l r. 

28 Teşriniefl'el 19"-

Dorrru dei'ril 1ni f ,., o 
······················- ··-·······--

Inglllz Lirası 
lngilizler mallarını Si 

için paralarını dUşllrDY , 
mış, eğ'er sterlinin dUşaıefl 
giliz mallarına müşteri bul 
içinse bir sene evvel 1 OOo . 
ruştan 770 şe kadar ineD 
di 770 den 695 şe kadat 
şen lngiliz lirasının yano .. 
öbür gün 300 e daha do~-..ı 
günden güne sıfıra d 
inmiyeceğini kim temin e -----
AmerJkalılar ~e 
doktorlarımız 

Nevyork hükumeti ~ 
1
, 

fakültelerinin verdiği dıp 
maları tanımıyormuı ! Ac•b. 
Amerikalalar Anadoluya ~p 
le kafi gelmiyen 1u .. 
doktorlarının kendi roe1 '6ıl 
leketlerini istiliaından kor. t il 

tukları ıçın mi böyle . 
karar verdiler? Yoksa fiir~ 
yede ki Amerikalıların 1 U 
doktorlarına müracaatları 
mani olmak için mi? 

Bilkreş konferaoSl ~il 
Romanya gazeteleri üçO~ 

cü, Balkan koferansı biç b'.' 
netice vermeden dağıldı, d; 
yorlarmış.. Böyle diyece 
yerde, Bükreş konferansı J,• 
tina ve lstanbul konferans!•' 
rının verdikleri neticeleri si" 
rak dağıldı, demek daha dot 
ru değil midir? 

Resmi tebliğ 
Suriye emlaki ve 
mendtferler mesel Komsiyonlarin rapor projeleri 

birer birer müzakere ve kabul 
edilc!ikten sonra ruzname Bal
kan misakıoa geldi. Misak 
ı: rojesi konseyde uzun mllna
kaşaları mucip olmuı Bulgar
ların konferantan ayrılmalarına 

Konferans bitmiıtir. Yarın pet
rol mıntakaları ziyaret edilecek, 
cuma günü murahhaslar Sinaya
da Kral tarafından kabul oluna
caklardır. Cumartesi günü Tür • 
kiye elçiliğinde yapılacak milli 
bayram merasiminden &onra va • 
purla lstanbula hareket mukar • 
rerdir. 

Caddeleri ve bir evi. su baatı K t'" b• t k l u~ a ı ır pro o o ve m k_"ll 

sebebiyet vermişti. Bilahare konse· 
yin müzakeratında azadan yirmisi 
misakın tamamen kabulü lehinde 
rey vermiş, 4 Yugoslav murahhası 

esası aynen kabul etmekle be
raber ekalliyetler meselesinde 
bazı ihtiraz kuyudu serdeylemiştir. 

Maamafib bazı Y oguslav mu
rahhasları kabul reyini kullanmış
fardır. 

Bu sebeple konferansta da 4 

Ziyafet 

Bükret 27 (A. A.) - "Hususi 
muhabirimizden,, Dün Türkiye el
çiliğinde konfera.s heyetleri şere • 
fine pek parlak bir çay ziyafeti 
verilmit ve aktam üzeri de Bük • 
reş Belediyesi tarafından bir zi • 
yafet keşide edil~ittir. 

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

Nazller bir otomobili 
taşa tuttular 

Berlin, 27 (A.A) - M. Brü
ning, dü~ akşam Bavyerada 
kain Bambergin Naziler tarafın
dan tertip edilmit dehşetli bir 
tezahUre maruz kalmıştır. 

Polis, hatibin sözüne devam 
edebilmesini t~min için müdahe
le mecburiyetinde kalmııtır. 

lçtimaın hitamında Naziler, 
sabık başvekilin otomobilini ta
şa tutmuşlardır. 

Bir cam kırılmışsa da muma
ileyhe bir şey olmamıştır. 

::::::::::::::::::::::::::::ı::ı::::::::::::::::r.::ıı:.-:r.: 

teshil edecektir. Şark hudutları
mızdaki T ebriz-T rabzon tıran • 
sit yolunun yapılamaaı ve açılma· 
sı bu tanıtıklığın iktısadi sahada 
inkişafını temin eyliyecektir. 

Kafaları çekince •• 
Sandalcı Hayri, gazete müvez

zii Saim, ismet, demirci Eşref 
a.dlarmda dört kişi dün gece 
Üsküdarda bir meyhanede rakı 
içerek sarboi oldul<tan sonra in· 
şirah bahçesinde tiyatro sey
retmeğe gitmişlerdir. 

Fakat dört arkadaş iyice sar
hoş olduklarından burada rahat 
durmamışlar, sahnede başka oyun 
oynanmasanı kantolar söylenme
sini iıtediklerinden etrafı gürül· 
ye vermişlerdir bahçe sahibi Murat 
Behçet Baki beyler dört kafadara 
gürültü etmemelerini söyleyİ!ıce 
bunlar büsbütiin kızmışlar ve 
bahçe sahiplerini de dövmiye 
kalkmışlardır. 

Gelen polisler sarbo7ları ya· 
kalamışlardır. 

Izmlrde üzüm ve incir 

lzmir, 27 (Hususi) - Bugün kat bir itilif imzaland• ~) 
burada fazla yağmur yağdı. Cad- ANKARA (A A ) / ' 
deler su albnda kaldı. Bir evi F l l ' 

27 
d. S~ 

su basta, Fakat nüfusça bir za· ranıız ara aramız a ·&~ 
yiat olmadı. münasebetile mevcut ve ma:ıı.11 

müdevver i~lerin halline iııı1"' 

izciler An karada hasıl olarak Türklerle Suriyeli" 

Ankara, 27 ı Hususi) - Cüm
huriyet bayramı merasimine iş· 
tirak edecek olan Istanbul, Kon· 
ya, Edirne ve Adana izcilerı 
bugün buraya geldiler. 

rin emlakine dair kat'i bir pı4 
tokol ve §imendiferler mesel 
hakkında da muvakkat bir it' 
bugün hariciye vekili Te'I 
Rüştü beyefendiyle Fransa 
yük elçisi Kont dö Şambrön ~ 
napları arasında imza edibnİ§~ 

Sovyet futbolcuları bugün Türkiye • Fransa münaıeb' 
Ankarada maç yapacaklar! nın dostane bir hava içinde i~ 

Ankara, 27 (Hususi) - Sov· şaf etmekte olduğunu göste , 
yet futbolcuları bu sabah geldi- bu hadise memnuniyeti mudP 
ler. istasyonda Ankaralı futbo!
cular tarafmdan karşılandılar. 
Oğleyin Halkevi tarafından şe· 
reflerine bir ziyafet verildi. 

lzmlr tarafların da 
tütün piyasası 

lzmir 27 (Hususi) - Tiro, kut 
adası, Akhisar ve ödemişte tü
tün piyasası benuz açılmamışbr. 
Diğer yerlerde açılmıştır. Kum
panyalar az fiyat vermektedirler. 

Tayyareci Lofebr 
Ati naya gitti 

lzmir, 27 (Hususi) - Paristen 
Hindi Çiniye uçarken Soke üs
tOnde tayyaresi sakatlanan tay· 
yareci Lofebr tayyaresini tamir 
için vapurla Atinaya götUrdil. 

tir. 

Yaptığı işe bak11J :ti 
Binbir direkte oturan le"~ 

Memo Mehmet dün gece eırıJ , ) 
çerek sarho~ olmuş ve öteye ı,e , ~' 
riye taarruza başlamıttır. ~ ~ \ 
met oturduğu evde buluna İ' ~ ~ 
da taarruz ettiğinden yapıla~.1f, \t 
kayet üzerine karakola götür~ ( 
müş, fakat burada da rahat : , 
mıyarak polis memurlarile ki ~ 
gaya başlamış ve bir aralık ıı:ı 
dini tutmak isti yen polis _"l -~, 
efen dinin burnuna tekme ıle &l, 

muştur. Mehmet hakkında kll
11 

ni takibat yapılmaktadır. 

Zttvalh yavrucu1' ... 
ı< 1ıJııı> 

9eyoğlundaKalyoncuda e efil' 

Bu itibarla İran hariciye nazırı 
F ruğı Han Hazretlerinin Ankara 
ziyareti Türk - Iran münasebe
tinde tamamen yeni bir devrin 
ilk ıafhasını teşkil etmektedir .• 

piyasası Artist Celal Bey Ul~U 
sokağında boş bir arsada iJ' 
gece bekçi tarafmdao beş ~t· 
bir erkek çocuğu buluornu 1ıt 

Mehmet Asım 

lzmir, 27 (A.Aı - Bugün 
borsada 4 kuruştan 20 kuruşa 
kadar 2105 çuval incir ve 8 ku
ruta kadar 5362 çuval üzüm sa
tılmıştır. 

lzmir, 27 (Huıusi) - Saadet
tin Beyin grpunda artist Celil 
Bey ansızın otelde vefat etmiş
tir. Cenazesi merasimle kaldırıl
mıştır. 

Çocuğun üzerinde buluoaCP fil 
• • • 

ğıtta müslüman ve ismıoın , 
olduğu bildirilmektedir. ~o 
Darülacezeye gönderilaıiıtıl\ 
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ille bir gUn 
>'onıa bir sene 

Jı.. ·· İr konuıulan bir aöz: 
""'1e • 

--... fllllendifer yaptırıyo-
~ .timendifere reka

• Şınıendifer on do
.;wa11~1 "1ııı hantal ve pahalı 

~laıt&aıdır. Otomobil ve 
ll!IJ/l'Wlhl... ha.nta.l ve pahalı nakil 

Pabucunu dama attı .• 
· ~delik itlerden, gün· 
IQ lllıa.kenıe, Samıunla Si

da otomobil timendif e
ediyor. Adanadan Kon 

.. aııı1-. 111obil timendiferden bir 
llcuz .• Biz ucuzluğa ba· 

~ ..,. ..,. 
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Yeni tütün 

mahsulümüz 

Darülfz'inunda 
... -... ·-··········--···--

Müderris 
Vekillik müddeti 

Memleket 
derileri 

Avrupa derilerile 
boy ölçüşüyor mu? 

Çeşmede 90 kuruş
tan satış başladı 
Meml•'-•t" · d · tiltU Deri yapıcıları ticaret odasma """" ımıı e yenı n Birkaç gün evvel Ankaraya 

Aiti aydan fazla devam 
edemiyeceğine göre 
vek: Der ne olacak 1 

mabıulilnün ıat b ı müracaat ederek memleketimiz-ışına aş anmış- giden Darü1fü-
t Tütn · J de son zamanlarda dericiliğin ır. n pıyasası evve a çeş· nun emin vekili, 

d 1 · B d 'k' Avrupa derecesinde iJer!ediğini me e açı mıştır. ura a ı ı ecne- fen fakültes i rei· 
b. '- • ve memlekette Avrupa rugan ı Kumpanyanın memur. arı mu· si Mustafa Hak· 
b k d ı Okk ve glaseleri ayarmda deriler ayaa yapma ta ar ar. a kı Bey dün şeb- h · 
b yapılabildiğini söyliyerek arıç-
aşına verilen fiyat 90 kuruıtur rimize dföımü?· ı ten bu cins deriler ithalinin 

alikadarların verdiği ma!ômata tür. '
1 

menedilmesi için adanın teşeb· 
göre bu fiyat çok dütüktOr. Mustafa Hakkı büslerde bulunmasını istemişler-
Çünkii bu yıl tütün mahsulil az Bey Ankarada dir 
fakat iyi nevindendir. Bu ıeneki darülfünuna ait Diğer taraftan kunduracılar 

Savıfa 3 
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- 28 Teşrin:evvel 1917 -

- Kafkas eeplıesinin sağ ccnalıı 

karşısında harekatta bulunan ufak 
düşman nıüfrezl'leri tardedilmişler -
dir, sair ceplıclerde mülıinı vak'a ol-
nıanııştır. 

- Beyazı t belediye dairesi müdü rü 
Hafız Raif Beye A l manya lıükümeti 
tarafından ikinci rütbeden Koron 
döprus ni~anı ı•erilmi~tir. 

- Pariste ucuz yaşamak cemiyeti 
namile l 'e yalnız kadırılardan mürek
kep bir cemiyet teşkil edilmiştir. 

Tecrübeli ev kadınları burada ameli 
dersler t.:ermekil>, tecrübesiz kadınla-
ra ucuz ve iyi yaşamak usulünü öğ • 
retmektedir. 

lltler aüzel, hele ucuzluk 
~ &iiler yüzlü, ne tirin 
İf t top yekWı kamyonla 
~r ka.rıılqtırılıraa heıa· 

0 lca.ğını tahmin edersi -

mahut geçen senekinden iki bazı meseleler aksi kanaatte bu ~unmakta ve 
m:s i eksiktir ve sekiz milyon için maarif ve- memleketimizde çok iyi deriler mıştır. 
kadardır. Çeşme bavatiıinde l<ili Beyle temas imal edilmekle beraber da- _ Şehremaneti ve cem;yeti umumi-

- l tal ya meb'usan meclisinde sos
yalist meb'us Eiriko Feri sullı lelıin
de bir nutuk söylemiş, nutuk sağ ce
nalı tarafından gürültülerle karşılan 

müıtahsiller bu fiyat üzerinden etmiştir. Haber O:ırülfilnun cmim•f'k~li ha bir müddet iç:n Avrupa IJ<'i belediye mahrukat meselesile e-
J._ epi tütün satmıılardır. aldınımıza go"re Mu•tafaHakkıB. dan deri getirmiye ihtiyaç oldu- t t l l ak "eaa "" .. hemmiyetli sure e meşgu o m · • 
~ Yapılmııtır •. Bu heıap Ecnebi tütün kumpanyalarının bunlar arasında müderris vekil- ğunu iddia etmektedirler. tadır. 

d 81, L • un kendi hesapların - memurlara Soma, Akhi11r ve lı'kler·ı meselesı'le de meşgul o- B il 
qlld en b 1 - /talya meb'usanı oze i kabl -

11 • 
1 ıörüıüne göre yaptı - Kırkağaç mıatakalarını dolat· Junmuştur. Yaşları do!ayısı·.•e mü- um ur yet bayramı . t . . . Op ı I G nesine ademi itıma reyı vermışlır. . bil il erden tamamen batka· maktadırlar. Kırkağaçta len derrislikleri mü-

ıç o' kumpanyaaı 130-120 kuruş üze- derrislik vekale· 
ı, ; L_ •• ~etice, timendiferin rinden tütün piyasasmı açmak tine kalbedilen 

'yece ~ılıyetini daha iyi anlat· iıtemiııede müstahsiller bu fi-
A' bazı müderrisler sı .. •• Heıap ıudur: yatı az bularak kabul etme-

anıll' •'ao-' • 1 b k vardır ki vekil· •uu bir trenin muayyen m1ş er ve irli te haraket etmi-
. ali' d k · l d liklerin altı ay-ı . 

300
e e naklettiii efyayı (2) ye arar vermıı er ir. 

d,,jJ' k dan fazla devam .,. .,. kamyon ancak nakle- A hisarda da kumpanyalar, 
"" •a 1 b" b k b k" b 1 ld w b ı edemiyeceai hak-t. aon u ır tren ir am- u sene ı ma su az o ugu a - • 
uır d k. "b' h k t kmdaki kanuna e ıenede tqıdığını bir e geçen sene ı gı ı are e 
"'kled etmek istemişlerdir. tevfikan birkaç er .• 

~tonlu bir tren bir günde Fakat müstahsiller kumpanya- Sesim ömerPş. ay sonra müder-
luk bir kamyonun bir ıe- Jarm ıeflerini kabul etmiyerek rislik vekaletinde kalamamaları 

ldiiini yemez... bu şartlar dahilinde tütünlerini icap etmeK tedir. Halbuki darül-

Yann gündüz ve gece 
Halkevinde 

Y ann saat dörtte ve gece do
kuzda Halkevi temsil şubesi ta
lebeleri tarafından Alay köşkün-
de Mete piyesi temsil edilecek
tir. Gece de Halkevinde bir ba· 
1o verilecektir. 

Cümhuriyet bayramı günü saat 
üçten beşe kadar Cümhuriyet 
Halk fırkasında bayramlaşılacak-
tır. Fırka mensupları davet edil
mektedir. \ ... a • satmıvacakfarmı bildirmişlerdir. fünun kanunu dolayısile münhal 

Ciap demiryolu yaptıran Somada i(umpanyalar arasında müderrisJikler de mevkuf tutul- Yarın akıam vali konağında 
• k b t d B k akta · üd · l · resmi balo verilecektir. ""' ın tutmaaı lizım gelen re a e var ır. u umpanya m ve yenı m errıs er seçı-

~byor.. bu mıntaka tiltünlerine 160 ku· lememektedir. 
ıııı...~ 0ııun timendifere reka· ruş vermif, fakat bu fiat az ol- işittiğimize göre bu vaz:yet Fırka umumi katip 
.~ı · Am "k duguv ndan rededilmittir. lcarşısmda vekalet, vekillik hak-
l.. ~•eaı en an ve Fran· lundaki maddenin darülfünun 
~t emteaaının yaldızlı Müstahsili çok nefis olan tn- müderrislerine şamil olamıyaca- s=pahi ocağında attan düşerek 

dır tünlin okkasına 200 kuruş ı"ıle ayagv ı incinen fırka umumi katip 

vekili 

..._~· • gv ına dair bir kanun layihası tan-... ıaıı· b. nl mekted;r. vekili Saffet Bey tamamen iyi-~ ın ır gü ük nakliya· zim ederek meclise verecek, ia-
de) bir ıene bir kamyon f lll bfl Ok J 1 yiha kanuniyet kesbedince bu leşmiş ve Ankaraya dönmilttilr. 

kirlı bir ittir.. Fakat ng ere y e ~ si müderrisler vazifelerine devam Umumi kitipllk bat katibi 
•lıcnıın değil, aatıcımn he lnailtere boyllk elçiai Sir Corç edeceklerdir. Fırka katibi umumilik bürosu 
ır .• kimin namına, kimin K'erk Ye Bulgar eJçiai M. Paolof Haber aldığımıza göre bu mil· bat kitibi Ziya Beye bir apan

\'e kimin keseıine dair bu akpm, Ciimburi1et bayramı derris vekilleri arasında Besim disit amelivatı yapılmıştır. Ame· 
hınuzu bilelim.. meraaiminde bulunmak Ozere, Ômer ve Esat Paıalar da bu· Jiyat muvaffakıyetle neticelenmiş 

Sadri Etem Ankaraya gideceklerdir. Junmaktadır. ve Ziya Bey Ankaraya gitmiştir • 

Amerika sefiri dün 
şehrimize gelmiştir! 

Bir buçuk ay kadar evvel me
zuniyetle memleketine giden ve 
orada Türkiye hakkında bir kaç 
konferans veren Amerika büyük 
elçisi Mr. ÇarJs H. Şevril dün 
sabahki semplon ekspresile şeh
rimize gelmiş, Sirkeci istasyonun
da Amerika elçiliği mensupları 
tarafından karşılanmıştır. Mr. 
Şevril bu akşam Ankaraya gi· 
decektir. 

Belediye koo
peratifi 

Belediye bir kooperatif teşki
lltı yapmıştır. Bunun nizamna· 
mesi Heyeti Vekile tarafından 
tetkik ediluek gelmiştir. Bu ni
zamnamede mahrukata ait mad
c'eler vardır. Evveli belediye 
memurlarının odun kömür ve 
kok ihtiyaçları sonra da koope
ratife aza olacakların mahrukat 
ihtiyaçları temin edilecektir. 

.................................................................................................................................... 

"-rik : .. wmm y k. c·· h . t 8 d "Jamanak" gazetesi 
t 1 at~~ler pi- arın 1 um urıye ayramımız a aleyhindeki bir dava 
• thabnın men• 1 k e e A lstanbul birinci ceza mahke-

"' llli İstiyorlar yapı aca merasımın resmı programı mesinde, dü~ bir matbuatkanu-
"'ltk ti nuna muhahf hareket davası 
'-bipıe .miz çeltik fabrika- görülmüştür. 

, ennden bazılan ticaret Madde: 1 _ Cümhuriyet bay· vini ile ilk tedrisat müfettişleri külleri ve diğer mesleki cemiyet· Dava, "Jamanak" ismindeki 
~ti .. lll~racaat ederek hariç- ramına tesadüf eden 29 Teşrini- ve ali lise ve orta mektepler mü- ler heyetleri. Frmeni gazetesi aleyhindedir. 

~ r ç ıtbalinin menini iıte- evvel 1932 cumarteıi günü ıaat dür ve muallimleri ve bilumum Madde: 2 - latanbuldaki ec· Her çıkan sayıdan vilayete gön-
!\'~lı~t& 1 9 buçuktan 10 kırk bete kadar ati mektep muallimleri, k) Nafıa haf nebi devletler konsolosları öğle- derilmesi lazım gelitkeo, birkaç 
~ '-1111 ._ r ~rin iddiaasına gö· deki tertip ııraaile kabul meraıi- mühendisi ve maiyeti, ziraat ve d k sayımn gönderilmediği kaydile '-•o '"et_ı~ize bir yılda liç en sonra saat 15 ten 16 ya a- matbuat krmununun yirminci 

• il pın • t•bJ k d mi yapılacaktır. orman, baytar, ticaret, senayi, de- dar kabul olunacaklardır. dd . ir. D ~ç ıa ı l e il- ma esme göre . açılmııtır. ilk 
ed' abılde 2500 vagon A) lıtanbulda bulunan meb'uı niz ticaret müdürleri ve maaden Madde: 3 - Saat 11 den ıonra muhakeme celsesınde, gazetenin 

,._ d ıhnektedir. Evvelki beyefendiler, b) Kolordu kuman- mühendisleri, 1) Sıhhat müdürü her sene olduğu gibi Darülfünun neşriyat müdürü, "Biz, göster
•-.., .• •tok bulunduğundan danı pqa Hz. ve bilUınum erkin ve merkezdeki hükumet hekimle- önünde yapılacak aakeri merasim dik. Buna dair vcs:ka göndere-

1 ~llaleri TUrkiye pınnç- ve ümerayı askeriye, c) Darülfü- ri ve sahil sıhhat ve Sıhhat . veka- teferrüatı kolordu kumandanı pa- biliriz." demiş, fakat dünkü mu· -..... 'diy: ~~~zeye~ • Bombay nun Emini, ç) inhisarlar umum Jeti te~kilatına dahil diğer bilu- fa Hz. tarafından tayin ve tebliğ ba~emeye .. gel.memiştir. 
~.._tclil • ~ırınçlennın ithali müdürü ve ıube müdürleri, d) mum sıhhi teşkilatların reisleri ve olunur. unun ~ze~ın~, g~!abe.n mu· 
h~ '-'ra lllelıdl!". Ticaret odaıı V '-~l 1 f be sıhhi müesseseler müdürleri, m) Madde: 4 - Geçen ıene huıu- hakem_e bıt~rılmış, muddeıumumi 
-.,,~,~at hakkında. tetkikat eU. et ere memup mü ettit Y k ~eza ıstemış ve mahkeme 35 

~dır. efendiler ve Gümrük ve lnhiıar • Müftü Efendi ve Ev af müdürü, si komisyon tarafından tayin olu- fıra ceza almmasmı kararlaştır-
lar vekaleti murakipleri, e) Cüm- o) Belediye erkim (belediyeye nan program dahilinde yapılacak mıştır. 
huriyet müddei umt11Di1i ve ha- merbut sıhhat müdürlüğü ve sıhhi hususi tenlikler ve ıehri ayinler 

"- e şartlan kimler, f) Darülfünun heyeti, g) müesseseler müdiranı da bu me- ali.kadralrı tarafından tanzim O• Halk evinde l isan dersleri· 
~ fifliyorf Defterdar ve ona tebean maliye yandadır) Umumi meclis i.zuı, lunacaktır. ne 800 talebe 

,,. "'k oda rüeaaaı ve gümrük, tapu ve vari· p) Siyasi fırka rüesası ve idare İstanbul zabıtası bu programla- Halk evinde açılan lisan kurs-
~lalı_ tdilrQ ~ tarafından her dat müdu"rlerı', h) Valı' muavı"nı· b h · rın tatbikinde intizamı temin için l arı pek büyük rag~ bete mazhar 'a ~lia;... :•de olan geçinme heyetleri ve aro eyetı, r) Umu· 
ti~~,..., '"'Yliil ayına ait ola· ve ona tebaan mektupçu, nüfus, mi menfaatlere hadim cemiyetler emir almıttır. Iln~a.ktadır. Italyanca, Frans12ça, 
de~~ •• Cet•ele g&ra ıeh- emniyet, hukuk itleri, poıta ve heyetleri, s) Mali müeaaeıeler Madde: 5 - Bu programın ga· ngılızce ve Almanca lisanları 

.~ • .aç,•llle .. rtları Eylül- telgraf ve iıkin müdürleri, ıehir müdürleri, ticaret odası ve borsa- zetelerle netri alakadarları davet için 800 kadın ve erkek kayde-
1 dilmiştir. Euolar arasında ekse-• ka akam- lar erkinı, ş) imtiyazlı tirketler mahiyetinde o up ayrıca davetiye . . k 

rıyetı m~ tep talebeleri teşkil 
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250 - 300 Yıl Evvel lngilterede 'Buıtftn 'il A J 1 IC smemunıda 

Açlar ordusu F.MI) ~=:~ Esnaf t n nasıl " 
gdiyorlar ,, 

Hakkından 
dı ? Londrakap)Jannda ..__B_·.ı·mı•nı·· .•.ua .. nak .. • ıgörünüz. lıtvcıen: R. K. o halihazır dün_y• h•-""' 

1 ~ BugAD 11 de tenzilatlı maiilıe ---~ 

Değnekleri -gOmtiften falakalı kavaslar - Fırmı 
önünde kulıığmdan davara mıhlanan ekmekc1ler ! 

Londra, 27 ~A. A.) - l3ir 
"Açlık yürüyüşü" hazırhyanJar

dan 2000 kadar kimae, bugüa 
Hayd Park'a .doğru ilerlemişler
dir. Hizmetlerinden istifade edi· 
lebilerek bütün polis'er, vazife 

Boyacılar 

"Ye boyacılar her rengi bo -
yar1arsa iyi eaeler, kalp elmiye
ler ve bezi ta1 üstünae döğüp 
darbetmiyeler ve boyalı 'bezi yol 
üstünde aamıyalar ve yol üzerin· 
de taş üzerine aökmiye1er.,, 

Bezzazlar 

'4''8ezzazlar 43a'hi gözlene ıkim 
ibritimi iyisine fıaltetmiyelet ve 
arıınları eksik olmıya. Eğer ek -
aik aT§m kullanrrlaraa taır:ir edip 
ağaç ba~ına bir akçe cerime a1ı -
na.,, 

Aktarlar 

"Vıe aktarlar dahi ıözleae: S
afranili, :yağJı ve asalfur ~.ya, 
her ımata satalar onun on ~rdea 
artığa satmıyalar. . 

V.e baı ıeker:i iiç Jci.iıttan rıi -
yade .sarwuyalar. Ft.rengi feker.i ıi
yi pahasına satmzyalar. ( ?) 

Sahaflar 

'~hallar dahi &'özlene: Sat -
lıkian kitap onu on c.!örften teca
VÜE etmiyeler. Ederlerse hakla -
rınde.n :geline. 

Oduncular 

"Ve oduncular: rKabr oclunu
nun uzaııu di;r:t Jc:arı.1 ela,, etek 
yükünün üç (~ nüahada iki 
buçuk) oıa, deve otluaam altı 
kanı ola~ dağda mi yükletip 
şelare y.Jan eksilu.i)Pe •e yUk, •· 
detçe ola.,, 

Bum.da hlrnayel. hayYaant cemi . 
Jetini .aliıka.iiar edecek bir .lti.ı'lrim 

daha ilave olunuyor: 

"Ye davara m'iktanndan artık 
yük urmıya ve Aalaız yüriitmiye 
ve semerleri büt.üa ola. inat edeıı
leria hakkından celine . .,, 

AJ'D:i hükiiln ba§ka bir .aüsha4a 
şöyle yazılı: 

"At, katır, hı.ar nalsız yiirii
miye ve ziyade yiikletilmiye ve 
artık -.e zebun davarı bdlandll'
mıya. Oinlemiyenleri •arifeti 
hüminer ile taDr ettire. Ama 
mukaddema esvakta nida ve ten
bib ettirip badehu ba1daadaa ge
linerek üç ağaca bir akçe ala ft 
ziyade almıyalar.,, 

Sabuncular , mumcular 

"Ye sabuncular gayet iyi ede
ler ve mumcular göz lene: Mum -
lan çirkli ve kokar yağdan olmı
ya. Fitili yogun olmıya, itidal üz· 
re ola. Ve sabun dahi iyi ola, pİJ
miı ola ve yarlu olmıya.,, 

Derbeder 

"Berberler dahi ulb.ıra ft pef
kir ve makrama (Elbezi, havlu) 
larım temiz tutalar. 

Arpacılar 

"Ve tahıl pazarında aablan 
buğday ..-e arpa ve hububat, her 
ney.e, samanlı ve keamik olmı -
ya, pak ala "Ye tamam tutalar: 
Kile damgah ola. Şöyle ki eksiği 
buluna veya artık buluna, mu -
hakkem haklarından geline (ağaç 
batına bir akçe cerime alına.,, 

Manavlar 

"Ve dahi Y&f ve kuru fenakih 
ve ıair mek\iliıt: Üzüm ve incir 
gibi ve onun emsali, onu on bir 
akçe ?.izerine sahla ve yaı yemit 
olsa ıat&lar. Bir defa yaı yemiıe 
nark ohınduktan sonra vamp çil-

rüdü diye 'tekrar ~rk venniyeler 
ve müıteri elinde tura bulunup 
tutulup ~ksiği '-lep oluna, kişinin 
günahını setr için ben şuna aldım 
dediğine itibar olunmıya .. Tartıp, 
tahkik olunup, eksiği olıca'k sa • 
tanın hakkından geline, tazir olu
na. Ve yükle yemiş ki hadayikten 
gelir, yüzleme (Sapancada ve lne 
boluda yaptıkları gibi) olmıya, 

ağzı "Deee ise aşaiısı clnhi öyle o· 
la. Ve kavun ve ka~puz ve hıyar 
görüle ve bunların emıali ~emiş 
gibi görüle, karıştırma olmıya.,, 

Ahı verit yer,eri 
"Allfveri§i hir yere, ve pazar -

hıra toplamaık esas ıiyasettir: 

''Ve pazar :yıerintlen gayri yer
de bey ey.temi-yeler ve eğer ~stik
bal ederlerse mahte:ıep tutup ıai .. 
yasel ede.,, 

~y1ti nükilm ibaşka bir yerde ı(la'ha 

tekrar olunuyor': 
"Ve gelen eşyayı puar yerin

ıelen gayri yerde ve taşra-da karşı
layıp a:lanla.T 1.edip olunup mene
dile. Maiıa.Uat arasında arpa ve 
butiday atanm hakkından ge'li -
ne. Sair eşya dahi ıatdm~y.ıp men 
için eavalrta nida ve tenbilı olu • 
na. Ve alemdarlar ve t::ıir -ebli 
dervaza ( dervaz şehir ve kale ka· 
pısı demektir) düşem'bih {pazar) 
ve perıembe gününden gayri dev 
retmiyeler .,, 

&a,ka '9likümler 
Kanu111,amenin bcledi5c işleıi Jta'k

kında bir top te-şlcil ebni)•en haş -
ka hükümlerini görüyoruz: 

WV e ,e'1ir içinde cüzam (Mis -
kin illeti) taifeain yürütmiyeler 
ve bifcüale ehli lürfelin aatmaım 
da ve almaMnda. m\1Dtesep naz1r 
ola. Ve eksik ıa.tanlars tıatup, mü
himce akçe cerime .a1ına "Ve her ... 
kelin laaaılıa ve ıbarcın ve 'Sel'llla· 
yeıin görüp, onun on birden ziya· 
de nark venniyeler ve begayet 
merhametli iıte onun on iki üzeri 
ne nark verip ziyade "Vermiyeler 
ve kadı vemuhteaep marifetile ola 
Onlarua marüeti olmadığl yerde 
nark 'Termiyeler ve ar§ı ve dir • 
h- tutanlv damgasız tutnuya • 
lar ve 'kah 'kah 'kilelerin ve arım
ların ve dirhemlerin yoklıya, ek -
sik olmıya, ebik nesne ile satıl • 
mıya. (Metru ve menkulden teca· 
vüz edenler tazir ve tecrim olu • 
na.) 

başındadır. 
Eu yürüytişü yapanlaT, dôrtler 

kitiHk sofJar halinde bulunmak
tadırlar. Kendileriae atlı ve f)İ
yade po1is1er refakat etmekte· 
dir. 

Bir kargaşalık çıkmasına maai 
olmak için son derecede sıkı 
tedbirler alınmıılır. 

Şimdiye kadar herşey, smriİlı 
içinde ıre,miştir. 

Lo11dr11,27 ( A. A. ) - ~ 
~ürüyüşü!u.i din akfamdanbtti 
Londra lcapıla11nda iluJunmakta
dırlar. 

Banlar, parllmenloya bir isti-
da ver~ler ve İf&.zlere muzir 
ofon tasarruf tabi.-.ıe~;~ kar.fi 
pn>leatoda bu'.unacaklardtr. 
Nümayi~den 2,300 tlişi ee

ceyi i~aiz amele m.Ui .kemitesi 
lanfmden k~lıalileri içia ihzar 
~dilmiş olan 9 merkezde geçir
mişlerdir. 

Nüroayİfçİ1er, clilekleri --.. 
mi1e temin edilinceye ıkad11r 
Londnı'da kahnalc niyetindedir· 
ler. Birçok muanam aiimayişler 
"Ve bilhassa yarrn Hayd ıpark~ta 
ve puar ginU Trafe1r.ar Spare 
da birer 'lriime_yiş yapılaca\tv. 

Sah ;gıinu saat akşamın 7 Öl
de D'Ümayjfç.;jer, heı- haıafi bir 
grubun Vestmiu;..ster' e yaklat· 
nıasını menaetmlş olmastna rağ
men, istldalauaı parlömentoya 
ıvermeğe 1t'§ebbils edeceklercfit-. 

Elektrikle nebata 
yetiştirilmesi 

Lniagrat, 14 bir.inci tqria -
Lmmgntda net.tat emtit üslade 
~lelittik ~ettyaa haranti -atblrda 
bebatah 1etiıtirmek için tecrübe 
camekanı :vapı!maktadır. 

Camdih ~imhaları .ile ;z\)ıa· 

faodwılacakbr; .bu.J.ac iee aoluk 
bir ziya verecektir. Bu ise lıu· 
bubatın ve eLdaJuin kıı mevai· 
minde pek kuvvetli .s.,.etle ye
tiştirilmesine yarGım ederektir. 

:a::::..-a::::::::::::::::::::::ı:::::::::ar.:ı::a::::::::: 

bar ile aekiz kavas dahi aönde -
rilip, cem'aa. 12 nefer gümüt değ 
nekli kavaslar efendii mumailey· 
hin önünce yürüyerek iktızaıına 

göre, ahzü girift ve darb ve le • 
dip miıillü hizmetlerde iatibdam 
olunması.,, 

Kulaldanndan mıhlanan 
ekmekciler 1 

"Müıteri elinde ekaik neane 
veznedip atanın hakkından ge
line. 

(Cümle! umuru beılediye) son za -

mantarda kadıJann bu :v.azifeyi nasıl 
y:aptıklannı, tarihi askerli Osmaıtiye

"Ve ten.zil~ l'Ö%lerinin iki ta-
b b 1 

den şöyle naklediyor: 
rafı era ~ o up okkalarmın da-
hi biribirinden tefavütü olmıya.,, "Ekmeğe verilen narktan nok-

Niha)'et kuun-..ıne '8t&1\dart san çıkaran ekmekçiler envaı ce-
mal emrediyor: zaya müstahak olup bazı kere 

"Her nesnenin iyisini ve sadrazamlar tebdil gezerken, ek· 
fenumı temyiz edip baltetmiye • sik ekniek gördüklerinde, fırının 

önünde ekmekçiyi kulaiından du 
ler.,, vara mıhladığı gibi lıtanbul ka· 

Giimiit değnekli kavaalar dısı dahi arada ko1a çıkıp ve kır
lhtisap kanunnamesi ıtasıl tatbik mızı çukadan puşide içinde fala· 

ediliYonlD? ka ve değnekleri omuzunda bi -
Okuyuculanmıza bunun üzerine mil mabıua adamlarla gezerek te

maliu•t vermeyi başka bir zamana razi tutan eanafla ekmekçilerden 
b:nıkarak yalnız 1242 tarihli jhtisap günde beı on adamı ali melein .. 
ağahğı talimatnamesinden şu fıkrayı naa sokakta toprak ve çamurlar 
alaca.fız: üzerine yatırıp tabanlarını dar -

"Dairei sadrı ali kavasların - betmek kaidei belde idi.,, 
dan İstanbul kadısı efendi kona- Ne dersiniz? Bu hikayeyi dinliyen 

iında yevmiye nöbetle dört kava.a 1 esnnf gene o zamanları anyara.k: 
bekleyip efendii mumaileyh kola "Geçmiş zaman olur ki hayali cihan 
çıkacak olduğu ıün Babıiliye ih· değer!,, diyebilir mi? 

r-·""SPoR"-i 
• 1 .............. _......... .. ............... . 
Bugünkü maç 
H~yeeanlı olacak 
&,an günün ea .alaial tlDllP 

Kar91"imrakte Halk •tıad.eda 
ya.pıJ.aoa1'br. Karttlaıacak takım-
lar K.a~ + &ra tMIBh
litile .Selinik Y1111aa •uhteliWlir. 
SeJlllMiler ~a •ncü ve 
ıon maçlanıu ıapaoak&.n iç.in 
bu ..,.'9 .kazae....,. ~ok ~
cakhmoa raöyliyorlaJ • .Bu "tibarJe 
dDa rle .,._Jı ... I& fibi ~D 
ço'k ~aallh ~ malı*· 
kalitır. 

&udan :biıtka ibuflla i:dira ... 
kapı ıbal'ioiDdeki Otalrçılar....._ 

sında htaabal ı•dlllb tti.Ltiatn 
kupa maçlarıwa "1eftm ıeaDe.:ek, 
saat 1tçfııe Şişlrtnet1t! MiR~ lf.. 
yatroıullfa 'lft &lh'kça alMra 
uyaedtnn Ws nraıcterı ıyapd• 
ca\tır. 

Azerba ycanda 
LAt1n harflerln1n on 

senellk l&aFab 
&lira, 11 birinei iefl"lb - Y.e

ni Ttin \:mat.tmm i\attnld \8 
ıene ,,"mujtw. Yeni lnmı'-tın 
tatbiki Azerbayta11ın 'hars in\i
ıalında b11yDk ro, oynamış'hr. 
Yalnız ~akuc!e yeni hurufatı öğ
l'eneb1erin aasıaa ı40 .biai bu -
bıuşlur. "1926 iene~ind~n"btrı yc-
11i burufalla 80 \ane ayrı ayrı 
isilbli kJtap neıredilmitlir. 'Bun· 
ların umum miktarı ise 57 \,in 
11üıba olmuştur. 1'31 aenesi ise 
725 tane ayrı ayrı ilimle kitap 
neırec!nmi,tir. Banlann umum 
miktan 44fie \andir. 

Y eDİ burufabd lamİmt ~lD 
••y ni el,, pı•li bAyllk ı-ol 

oynamııtar. l?u gazete lıaG lıa· 
zarda ~S bin 111imya yakm ba
ııhntttachr. l!• 1ranletıin t>llUB· 

cu yd ~anth*Gncle Balntth bir 
c.dc!eye ''Yem el.. ismt 'ftTJI. 
miıtir. Ali m~1erde ile "Ye
ni e,,, namına birkaç 'a1ebeye 
meccani iaıe temin olwamUftur. 

<faal) 

Cihan matbuat 
sergisi 

Tiflia. 14 ikinci .teırin - lkiıa
ci teşrinde Tifliate b6t6n cihan 
milletlerinia matbuat sergisi ası· 
Lacaktar. Bu ise tarihle en bB
yük \le 1928 .enuinde 'kelude 
olan beynelmilel matbuat aerıi
ıindrn 7 kere büy&k olaca"khr. 

Serg;de 282 memleketin 'ft 

205 Handa memt matbaa\ 
~aterileee\lir. ff•n) 

TAKViM 
Cu•• C.marte~ 

28 T .evweı 29 T.evw.a 
27 c .... a.ahlr 28 Cem•ahlr 
GUn dotuıu 6,27 6,!?7 
GtlD babfı 11,11 U',11 
S&b&.b ....... 6.0 6.'-' 
öfte namazı 1 t,~8 11,58 
lldDd! DU!l&!3 14,St 14,SI 
Akf&ID IUUllUI 17,tl 17,1 l 
Yatm namazı ıa..u 18,44 
lmtü 4.47 "''7 
Yılın ateeD 

} 984 -&1lnlert 
Yılm ka1&D 
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TR.ADER il 
{Tiiccar Jlo-1 

filmlerin kralı· "Eserlerin -~ 
mi •e -en ieVtw11JUP" 

Dün ~m "GLOllYA 
Eımsa'lsiz hir 111av.aff•k~ ·"'rll 
l~ün 11 de tcnzilAtlı fi11J111 

Metro • Goldwrn • .__ ____ Filmi \, 

Dllttllllemwı felllr 
T•m•lllerl ı 

Komedi 3 ıperde 
Yazaaı 

GEORGE& 
DELANCE 

N.W.deMa 
M. Ferldun 

Umuma 

20 ~- Frarwz ı 72 

ı Ster"lm 1<1-S-
1 'Oo11n ~ ıı:so 

' ŞillD A'f· 

ılP~ 
t lıktk 

218- ı Zdlod 
.ı rı.a.a 

~O t. ı:ıoıııtho ı ı,. • 20 Ley 

'20 l>rablDI .87,- 'D ıııhı• 

20 Imçr. 823-ı .. ~ 
'20 Leva 211.- ı Altm 
ı Florin ss- ı vecr.,,. 
2tfıDnD~1'[24- 1~ 

~'Ç9k 11au.n-:-~ ... 
Londra 
t"e• York 
lııU!l!lo 

Br"n.1 
A.tlDa 
Cenevnı 

Se!)ı 
• ıtwdallı 

694 Viyana 
-0."738 • Wtt 

~~' ~ Berltn 
ı.ıo ı v.aına 
79.414 -....,tı 

2.'44'75 !ınkreş 

16'S.I~ Mp&t 
t.i?8i :.t..ı.atr 

• '1ankuı ';),":'O 
Ana • .._ ~U \,"tmento Ar· 

ReJ1 4.85 Onyon oey. 
':"·· Reyrlye 14!0 'Şa1' ~· 

~aniV'1 50.- ı 'ltaıya 
o. Slg9ita l! ! ... Ttt 'iL -
- montt .2390 beton 

tstikrazler Tehvıııl 
IA.<- dablll - . - l ... ...,... 
Şark O.yollan :ıı." rramva;y 
O.ıtuv&hhlde !6 '!S 1'hel 
GQUWmıkr ıS.IO &lbUıı6 
Sa7dl m"'tıt 4-20

1 

'.aadolu 1 
9a1aat 4.~ A.'11a8oru 11 
Aake,.,. - iL tın~ 

Sark demiryollat' 
9anli)'ö katarlar• 

C&mburiyet bayıa• 
betile lstaabuldan re• 
l,20de llareket eden 42 , 
rah katahn 28 - '9 Tefi'. 
Cuma• Cumarteai Ye 29-30 
rinie•vel Cumartui - Paı,ı 
celtri sefere konulacai! .. .:;.a 
lunur. btanbul. -ı7 T. E~ 

M&dOri,.. 

lstanbul Halkevı Reı.U 
Cümhuriyet bayramı milli 
tile 29 8Wioci teırin Cutll 
günG .tc,amı Halkevlnht G 
parkı ıoetbaliadeld (AlaJ ı 
GOzel Sanatlar Şubesinde 
!erecek Met• temıilia• ti 
bİD blttbl 11111 da.etil 
dupndan arzu edealeıill 
tiye alm.k ilıere her ~ 
ondan OD aekize J, adar 

.. ___________ .. I nin idare Memurluğuna 111 

atlan ilin olunur. 
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l Maurice de Cobra 'nm Son Romanı: 7 
L eddedeın d. L ·- •• d • 
~dalın ez ıın. Saat onda ıa- düm.. Kumar oorcumu o emenm 
leferı Uftu .• Beni bir çok kim- imkansızlığı bütün gece beynimi 
lottı,e ~t~rdılar.. Genç. bir tırmaladı.. Aklımdan h~ap et
~ati d ıtıerıkalı bir muzik hol tim: Varım yoğum 2000 iıb~rlin 1 
~~ en, zengin amatör bir kadar tutuyordu.. Tahvili.tımı \ 
lıellhe 1tan, güzel kadınlarla satmakla borcumun ancak dörtte t 
hllf h' r ulunan hüviyetleri meç.- üçünü verebilirdim .• Erteıi ıabab 
~-~~kaç ecnebiden mürekkep liankaya koıtum; tabvilitımın 
d fag bir ·· aabfı tam 1500 lira yapar dediler. ı., a l •oayete.. Oyun oynan· 
tııi I~ a.ngıçta küçük bir bakara. Çareıiz aaat altıya doğru Mösyö 
~llld ıra kadar kazandım.. Ya- Dönogaleıin evini boyladım •• Be· 
liti,.

0
'doturan Alba bana uğor ge- ni heyecan ve samimiyetle kartı· 

~r .~·· Sekiz, dokuz açtıkça layan kanıı dedi ki: 
~e aulerek bakıyor; beni tehli- - Talisiz sevıilim .• Bu borcu 
'\' e.lıttırıyordu. ödemek in,allah, sizi fazla ıı • 

~anlı bankaya geçti. Sıra ile kmtıya dü9ürmemittir. 

dlla It.ı "e kayıptan sonra mua • Ona itin doğruıunu açmadan 
~ ktını.. sadece biraz sıkıldığımı söyle-
~ b'ızın, ev aahibi oyuncular- dim. Müteesair, bqını ıalladı ·ve 
Ceei .. ır kaçını toplayıp alay eder- bedbaht bir çocuğu avundurur 

... e: gibi: 
........ 8 -'

' u tU1:fam aramızda hulun· 
b't 1 

terefine yüzbaşı Robertse 
to~a. kısa bir maç teklif edi· 
lk· •• İlk banko 100 iaterlin ••• 111 • 
b cı 200 .. .. .. 400 . ı· QU>iik , uçuncu ıster ın ..... 
tek •a.YI çeken ilk kağıdı vere· 

d• 1 b'f;~ kabul ediyor musunuz yüz· 
1( ' .... 

auYük 'il b . Para kaybetmek korku· 
enı teredd .. d d"' ·· d" Ha-~ır b u e uf ur u .• 

'lı\U ulunanlar bu umulmaz maçı 
tal llaka.ıa ederken Mösyö Döno· 
bir eı .. ~~na yaklattı, tehdit eden 

&Ulunııeyitle: ..._ s· 
~edd ız karımın qıkısınız .• 
hat etıneniz size belik daha pa· 
~Ya nıalolur .. 

fltld u ~eliıneleri bana f11ıldayı
bij,b~~~. dessas yüzsüzlük beni 
iırdı~ un bozmuştu .•• Birisi ba· 

- Neyıe kocamla u1'1furau
nuz, canım! .• 

Kocası geldi, elimi ııktı: 

- Azizim! .• Dün gece tanıı· 
nız tutmadıiı için üzüldüm:• 

Ve ilave etti: 
- Çek getirdiniz ya?. 
- Haylr .• 

Suratı değitti.. Hayretle 
ıüzdü: 

beni 

- Borcunuzu dütünmediniz 
mi?. 

- Evet .. Amma sizinle görüt· 
mem lazım •• 

Beni fümvanna götürdü, Ora
da açıkça: 

- Beni gücümün yetmiyeceği 
bir partiyesZorla .sürüklediniz ••• 
Kabul dmcıle ıtleliliğini yaptım: •• 

Size kırk sekiz saat zarfında 3100 
!!d:- Ey, yüzbaşı Roberts, kabul lira ödemem imkansız; varımı 
~~r nıuıunuz?. yoğumu alın: 1500 lira •• 

lba cevap verdi: Monoklünü kalın kaıları altına 
te~. Tabii!.. Ve kocamı yene· taktı ve beni sırıtarak süzdü: 

ff - Ha,ha! ... Haysiyet mefhu· 
l~d aYir diyemezdim.. Parti baı- muna dair tuhaf bir t~lakkiniz 
li ~ .. Mösyö Dönogales bir iıpa· var, yüzbaşı! .. Yarı yanya ha ? .. 
libı 21 çekti, ve ben bir yedi çek- Karımı yarım mı aldınız dı?. 
ta k kartları verdi •. Önce yüz li- Formül öyle küatahçasına idi ki az 

aybettiıın.. kalsın üzerine atılıp iti yumrukla 
İle? ehenınıiyet vermiyen hi; hal halledecek idim.. Kendimi zor 

zaptedebildim .• Dövüımek vazi -
yetimi büsbütün berbat edecek -:- Banko 200 lira! Dedi .• 

c;OQ ı· 
lal" ırayı kaybettim.. Oyuncu· 
l>U~ ~era.kJa, sokulmuşlardı. Dört 
tal'ı ~raYI da, ıonra sekiz yüz li· 
iç~i a. kaybettim.. Fazla viski 
lit~ 1 olnıanıa rağmen bir endişe 
tUs ın;ıi heni ayılttı.. Korkumu 
'b1l"a~ıliyebiliyordum.. Partiyi 
l'lll ak istiyordum amma bunu 
t\tt:n~dım .. Alba, yanımda o· 
l'&.til\tf, tnaaa altından ufacık a
d'dı~ bacağımı okfıyordu •. Fısıl· 
'So s~k n eli kazanacaksınız ..• 

t~t ~~ ~~~·· Heyecan ve hay· 
~~it-

6 
erı ıııtildi .• Rakibim ağır 

l'-'i'~\ ~~e bir sekiz, sonra daha 
~")bet ı~ aı açtı .. Son bankoyu 
edi>'ol"~1!tinı .. Hepsi 3100 isterlin 
d<itıdu ll.. Y ıldırırnla vurulmuşa 
~... bı .• kayıb b .. ··kı·· "" ·' ''I &.) l .. ımın uyu ugu 
hakiki k ttı .. Uç bin yüz iaterlinin 
d~.. 1

lnt'netini ölçmiye bathyor-

~C>,,,..)) 
' .10 •• 
'lll\ll Yak onogaleı ıönen püro-
·~rd\l: a.rken lakayıt bir tavırla 

•ili-;-,. Çek dec...erı'n'ız 1
' üzerinizde 

!lı;- lfaY:rr.. y 
" · arın parayı alırsı-

tj •••• 

- Mevzuu hahsolan Madam 
Dönogales değil, borcum. Size ya

rın bütün servetimi, yani 1500 li
ra vereceğim .. Üstünü bekliyecek

siniz ... 
- Peki, bunu avans olarak u

sulen 48 saat içinde verirsiniz •••• 

Üstünü ödemek için size bir haft; 
mühlet veriyorum .• 

- Bir haftada bu parayı nere· 
den buluruın?. 

- Borç alırsınız.. Maa9ınız 
var ya?.. Şunu da ıöyliyeyim ki 
gelecek pazartesiye kadar hunu 

vermezseniz karımı kandırmanın 
memleketiniz kanunlarına göre i
cap ettirdiği te§ehhüılere girişe· 

ceğim .•. Bana gene hu kadar taz
minat vermiye mahkiim olacaksı· 

nız ve bundan çıkacak rezalet de 
terfiinize pek yarar doğrusu! ... 

Ne vaziyete girdiğimi anlaraı-
nız .. 

Gürültülü bir dava, neticeai 
sağlam mahkumiyet .. Orduya el-

veda! Bunun üzerine parayı ma

atıma kartılık borç aldım.. Uç - ~ek· s" ı .. 
b· 'atıl\ 
ll' ".rku : •oğuk 

senede ödiyeceğim, amma ne fa· 
au çarpılmıı hi§ faizle! .. 

VAKiT 

Viyanalı mz'itehassıs 
-····················-······ .. ·······•······ 
Musikimiz 
için şehrimize 
· gelmek üzere 

Jozef Mark• 
Konservatuvar için Viyaoadan 

temin edilen miltebassıs Mösyö 
Jozef Marks bugünlerde şehri
mize gelmek Uz.eredir. . . 

Mütehassıs, Viyana musıkı 
akademisinin eski rektörüdür. 
birçok mUhim eserleri vardır. 
Bu zatın ne suretle çalışacağını 

öğrenmek üzere konservatuvar 
müdürü Ziy;ı Beyle konuştuk. 
Dedi ki: 

- HenUz mütehassısın kon-
servatuvarla ne şekilde meşgul 
olacağını bilmiyorum. Konserva· 
tuvarda tedrisat muntazam suret
te devam etmektedir. MuaHim
le.rin de mühim kısmı Avrupa 
konservatuvarlarından mezun bu
lunmaktadırlar. Mütehassıs belki 
son defa yapılması Jizım gelen 
şeyleri düşünebilir. Kendisi kıy· 
metti bir adamdır. Birçok eser
leri vardır. 

- KonservatuAarda ne kadar 
talebe var, nasıl çalışılıyor? 

- Talebemiz iki yüze yakın
dır. Orkestra ve koru heyetleri
miz var. Muntazam surette çalı
şılıyor. Bundan başka tedrisata 
ait tercüme kitaplar neşrediliyor. 

Yusuf Ziya beye, lstanbulda 
şarkı buhranı olduğuna ve bir 
kısım şikayetlerin konservatuvara 
yapılması daha doğru olacağına 
dair, radyo müdürünün sözlerini 
hatırlatarak ne düşündüğünü sor
duk. 

- Musikide ticaretin düşü~ül
miyeceğine kaniim, dedi, radyo 
balkın musiki terbiyesini de na
z.arı itibare almalıdır. Radyo bü
tün dünyaya hitap eden güzel 
vasıtalardan biridir. Moskova ve 
Berline her akşam davul zurna 
dinletmenin hoş ve faydalı bir 
iş olmıyacağını düşünmemiz la
zımdır. 

Eser ve san' atkar buhranı ol-
duğunu ve olacağıoı da kolay 
kolay düşünemem. Avrupada 
yetişen genç kompozitörlerimiz 
ve yeni Türk bestekarlarının bir 
çok eserleri var. 

Radyo bunlardan pekala is
tifade edebilir. Memleketin yeni 
musiki varlıkları böyle bir taraf~ 
ta dururken her akşam bir ta
kım bayat şarkıları dinlemek ve 
dinletmek hoş bir şey değildir. 
Bundan başka memlekette şan 
yapan muallimler ve talebeler 
var. Bunlardan ' da l'ekila isti
fade mümkündür. 

Nıbayet eski alaturka eser· 
lerde çalınabilir ki bütüo bu ye
niJikler dar hudutlars genişlet

verebilirler. 

Sayıfa 5 

tesadüfe Yaptığı iş 
tabi iştir ' • 

Bu Ticari • 
ış ? • sayılamaz mı 

Bir takairli iflas davasına l-akılırken, müddeiumumi, 
" Sayılır ,, dedi. Mahkeme karar verec~k 

Ticaret mahkemesince bir 
müddet evvel iflisına karar ve
rilen bir zat : Marikyan Ef. şim· 
di, ceza mahkemesinde. 

lstanbul üçüncü ceza mahke
mesi salonuna kendisile birlikte 
başka birisi de giriyor. Mahke· 
me heyetinin karşısında du
ruyor. 

- Siz, Marikyan Ef. siniz? 
ya sir.? 

- Efendim, ben davacıyım. 
Vekilim burada değil. Eğer ..• 

- Durunuz. Siz ne deye gel
diniz? biz, başka kimseyi çağır
madık ki 1 dava, amme hakları 
davasıdır. siz, şöyle bir tarafa 
çekiliniz! 

Ticaret mahkemesinde iflas 
muamelesi yapıldığı sırada veri
len rapor okunuyor. Müflisin, 
işlerine ait defter tutmadığı ileri 
sörülerek, iflası "taksirli,, görül
müş. 

- Siz, ne ticaretile meşgul
düniiz? 

- Efendim benim yapdığım 
iı tesadüfe tabi bir işdir. Bu, 
biHnen ve bellenilen manasile, 
defter tutmayı icabettirecek bir 
ticaret iti değildir. 

- Yani? Nasıl bir iştir izah 
ediniz! 

- Ben, bina alrp satardım. 
- Yani emlak komisyonculu· 

ğu yapardınız ? 
- Hayır. Mesela, kendi pa

ramla bir bina almm, o binayı 
tamir ettiririm. Fiat farkile sa
tarım. 

- Peki, buna nazaran? 
- Evet, buna nazaran, defter 

tutmam icabetmezdi. Bu, tesa
düfi bir iştir, Devamlı bir suret· 
te alım, satım olmaz ki ... Bazan 
olur bazan olmaz. 

' . k - Demek sizce ışte "ta sir,, 
yoktur? 

_ Hayır. Ingiliz lirasının va· 
ziyetit emlak fiatlarının dllımesi 
gibi şeyler neticesinde iflas et· 
tim. Amma, bunda ıahsi bir ku
surum olmadığı, muhakkaktır. 
Ne yapalım? işler bozuldu. Ar
tık benim elimden ne gelirdi? 

Reis vekili Sabri Bey, Mnd
deiumumi muavin Sadun beyden 
mütaleasını sordu. Şu mütalea 
bildirildi: 

- Yapılan işin ticari mahiyet· 
te olmadığı iddiasıt varit değil· 
dir. Ticari olduğu, kendisinin if
lasına karar verilmiş olmaaile 
sabittir. Defter tutması lazımdı. 
Tutmamıştır. Tecziyesi lizımgelir. 

Neticede, mahkeme, kararını 
vermek üzre, muhakemeyi üç 
Teşrinisaniye bıraktı. 

:::::::::::::ı::::::::=::ıı::ı::::::c:::=:::::::::~r.::::::::::::~:::=::::::=:::::::::::::::::::-:::~::ı::::::::::::::: 

Lindbergin çocuğunun 
katili bulunuyor mu? 

ispanyada yakalanan adam bir ta~ım 
malumat veriyor. Fakat doğru mu? 
Seville 27, (A.A) - Lindber· 

gin çocuğunun ölümüne ait bütün 
teferruatı bilmekte olduğunu söy
liyen ve kendisinin Jean Saül 
olduğunu iddia eden adam, şim
di kendisinin Amerikalı olmadığı
nı ve tevkifi sırasında hakiki 
ismini söylemediğini beyan et
miştir. 

Üzerinde Amerikada oturan 
Bill ismindeki bir şahsa bitap 
eden bir mektup bulunmuştur. 
Bu mektupta şu sözler vardır. 
Yanımda bir takım Amerikalı 

bahriyeliler olduğu halde bir 

Havalarda 
Dünyanın bir ucun
dan öteki ucuna .. 

Leipıig, 27 (A.A) -. African 
isminde tek satıhlı b1r. tayyare 
ile Londradlln ha~~ yolıle Kapa 
gitmek istiyen lngıhz kadın tay
yarecilerioden Sale, Bnrke ve 
Page, Marsilyay.a ve o~dan son
ra Kahireye gıtmek uzre saat 
10,35 de Leburjeden havalanmış-
lardn'. 

Le Eourget, 27 (A.A) - Bir 
seyahat tayyaresile Londra· Bom
bay seferini yapmıya çıkan In
giliz tayyareci lrvin, Romaya 
gitmek üzr~ saat 10,15 de Le 
Hourgetten havalanmıştır. 

Permamhuk, 27 (A.A) - Graff 
Zeppelin balonu, saat 10,5 de 
Permambuka gelmiştir. 

bara gittim içtik. Zannımda 
kahrsa biraz fazla konuştum. 
Fakat hiç kimseyi tehlikeye dü· 
şürecek bir söz sarfetmedim. 

Bu adam, Lindberg'tn meselesi 
hakkında pek az bir şey bildiği
ni ve fidyei necat olarak hay· 
dutlarma verilmif olan paranm 
ne suretle taksim edilmiş oldu
ğunu mükemmelen bildiğini söy· 
lemiştir. 

Mumaileyh, Amerika memur
larından başka hiç kimseye faz
Ja bir şey söylemiyeceğioi ilave 
etmiştir. 

1 Hindistanda 
Tahrikat hiç bir 

zaman eksik değil 
Bombay, 27 (A.A) - Zabıta, 

isyan hali müstesna olmak üzre, 
siyasi mücrimlere kelepçe vurul
ması emrini almıştır. 

Şimendiferlerde grev hareke
tini canlandırmak için yeni bir 
tak1m teşebbüsler yapılmıştır. 

Madrasta 5000 grevci Bombay 
kibrit fabrikasını sirayet etmek 
tehlikesini arzeden bir harekete 
iştirak etmis!e rdı r. 

t'otoğrafçılık 
Berlin, 27 (A. A.l 

sergileri ofisi 1934 
Berlin'de beynelmilel 
fotoğrafçılık sergisi 
karar vermiştir. 

Beri in 
senesinde 
büyük bir 

tertibine 

• 



Sayı.:'.a 6 
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Kontluktan Dilenciliğe 
1 Sokakta, gazinoda kocam çalgı 

çalıyor, ben dans ediyordum 
para kazanıyorduk! 

- 1 - ı Güsti artık bo~uk . lspanyolca-
Kocam ister istemez razı oldu. yı bıraktı ve fasıh hır İspanyolca 

Köylüler hemen büyük bir havlu ile kendisine bir fenalık etmiyece
ve sabun getirdiler .. Bir kameriye ğimizi~ getirdiği §e:Ierin parasını 
altına bir sandalye kondu. Ko- vermege hazır oldugumuzu anlat• 
cam müşterilerini şöyle bir sıra- tı ... Bu kat'i söz kendisine biraz 
ladı ... Derisi en yumusak olandan emniyet verdi .. 
b l k - Bize güzel bir tabak domates aş ama üzere işe girişti.. Sona 
kalan seksenlik bir ihtiyardı ... getirdi .. Güsti ayağını sargı ile 
Yanakları kırışık içinde idi. sardı .. Tekrar yola düştük .. Ertesi 

sabah yolumuz bir küçük ırmak Güsti bu kırışıklar arasında 
kenarına çıktı.. Kocam ayağını ustura uynatmaktan adeta kor-

k d yıkadı. Güzelce sardı.. O gün uyor u .• Gayet yavac davrana -
-:; Sante Pola kasabasında evvela rak onu da yüzünü kesmeden tı-

raş etti. 

Tı;·aş bitince ihtiyar elini yü
zünde gezdirdi ve: "On scneuen
beri bu kadar iyi tıra! olma.mı§ • 
tım.,, dedi .. Bütün köylüler tıraş
tan memnun olmu~lardı. Her biri 
Güstiye seksen santim bana da ya 
rım ekmekle bir kavun verdi.. A
sri güçlükler Mata köyünde baş
ladı.. Dere kenarında yürüyor -
duk birdenbire iri yarı bir Alman 
bizimle karsılasarak söz attı. Biz 
aldırış etme.de~ yürüdük.. O va
kit arkamızdan bozuk bir İspan
yolca ile bağırmağa koyuldu: 

- Siz sahte arapsınız.. T epdil 
kıyafet etmiş caıuslarsınız .. Sizi 
gidi sahte araplar sizi.. Ya sahte 
araplar ! ... 

Almanın bu suretle hücumuna 
aldırış etmiyecektik.. Fakat bir 
takım çocuklar da onu taklide 
ha,ladılar .. Vaziyetimiz müşkül -
leşmiıti .. Güsti müşkülat karşısın 
da pervasız hareket eden bir a
damdır .. Sepetimizde o)muş incir
ler vardı .. Hemen sepeti aÇtı ve 
üstü başı temiz olan Almanı in· 
cirle bombardımana koyuldu ••••• 
Herif elbisesinin leke içinde kala-
cağını görünce ric'at etti.. Bu se· 
fer Güsti takibe koyuldu ... Herif. 
de var kuvveti bacaklarına vere
rek kaçmıya başladı. 

Hiidi~eyi böylece atlatbktan 
sonra Legüra nehrinin mansabın
daki Dünlerde iki gün dinlendik. 
Ben yere uzanıyor vücudumu din
liyordum.. Kocam da civar çift
liklere gidip dilenerek muhtaç ol
'duğumuz gıdayı f azlasile temin 
ediyordu. 

iki gün ıonra tekrar yo)a ko
~lmak lazım geldi .. Santa Pola
run tozlu yolunu takip ederken 
bir amele kafilesine tesadüf ettik. 
Bunlar bize taş atmıya başladı • 
lar •• Koşarak kaçtık ve yakayı sı
yırdık. .• 

Ancak Güati kaçarken topuğu 
sivri bir çakıla takılarak battı ve 
topallamağa baıladı.. Bir cok lo
kantalara girmek istedik ~ fakat 

' bizi kapı dışarı ettiler. 

Bunların birinde bir koca karı 
daha ağzımızı açmadan en ağır 
sözlerle tahkire yeltendi.. Artık 
sabrım tükenmişti.. Sabra mec
bur olan zavallı kocama da acı
yordum... Kadını iterek içeriye 
girdim oturdum ve sert bir sesle: 

- Haydi gevezeliği bırakınız
da bize çabuk domates, pisküit ve 
kahve getiriniz... Karnımız aç ... 
T ahammü1ümüz artık kalmadı! .. 
Diye bağırdım .• 

Bu sözlerim üzerine kadın şa

sırdı ve emirlerimi yapmıya git
ti- 'Anla§ılan bizi tehlikeli adam-

sokakta ve sonra gazinoda birer 
konser verdik. Benim danslarım 
sayeşinde on sekiz peçeta kazan
dık. 

Şimdiye kadar bu derece zen
cin olmamıştık.. Bununla beraher 
çok meyustuk .. Çünkü ikimiz de 
hasta olduğumuzu hissediyorduk. 
Hararet fevkalade idi .. Yol tozlu 
bir yoldu .. Uğradığı lokantalarda 
kocama yemek vermiyorlardı •••• 
Rast geldiğimiz işçiler bizi kaba 
haha tahkir ediyorlardı .. 

Alikane sokakları benim üze
rimde pek fena tesir bırakmıttır • 
Şehir palmiye ağaçlı büyük cad
desi, kahveleri, otelleri, çar§ıar, 
küçük limanı, boyalı evleri ve es
ki şatosu ile seyyahlara ho~ gele
bilir .. Fakat bizim gibi hasta ve 
cihanla alakası kalmamış iki kim
se için bu latif manzara bambaı
ka bir şekil alıyor.. Belediyeye 
müracaata mecbur olduk .• 

Bir belediye memuru verdiler .. 
Ve oda aramağa baıladık.. Ne 
mümkü11 ! Her yerde "Faslılara 

verecek odamız yok!,, cevabını a
lıyorduk. Nihayet dar sokaklar 
arasında bir ahırın üzerindeki sa· 
manlığa götürdüler .. 

Takatsizdik .. Hemen uzandık . 
Üzerimize pire ve sivri sinek sü
rüleri hücum etti .. Sabaha kadar 
i~kence çektik.. Gözümüze bir 
damla uyku girmedi.. Ertesi ıa· 
hah erkenden kalkarak belediye· 
ye gittik •. Şehrin sokaklarında ıar 
kı söylemek ve dansetmek için 
müsaade istedik .. 

Bir güçlük karıısında kalacağı· 
mızı tahmin ediyorduk.. Fakat 
memur şen bir adamdı .. Suriye it
leri ile ayrıca alakadar gözükü -
yordu .. Kağıtlarımızı sormadı bi
le... istediğimiz müsaadeyi imza· 
lıyarak verdi .• Gittiğimiz hutaha 
nede kocamın ayağını pansuman 
yaptılar, ve bir tite pomat verdi· 
ler. Sonra odamıza döndük .• 

Polislerin insaniyeti 
Elş'te güzel bir orman ve fev

kalade zeriyat olduğunu ititmiı
tik .. Küçük bir ~imendifer aeya· 
hati ile oraya gidebilirdik.. Ken
dimize §Öyle bir tatil vererek 
trenle 0 kadar metholunan hu 
vahaye gitmeğe karar verdik .• 
Elş'e varınca Avrupada misli ol
mıyan palmiyeler arasına daldık. 
Bunlar hakikaten Avrupanın ha
rıkalarındandır ..• Yolların iki ba
şında yaprak kökler yükselir. Kök 
lerin yaprakları yerden takriben 
on metre mesafede başlar .. Şehir 
derin bir uçurum kenarında inşa 
edilmiıtir .. 

Tam bir ıark şehridir .. Burada 
Valans lehçesi, Mürai lehçesi ha· 
lini alıyor. 

(Devamı var)_ 

VAKiT 

C. H. F. 
Nahiye kongreleri 

Salıya başlıyor! 
Cümhuriyet Halk F ırkuı nahi .. 

ye kongrelerine önümüzdeki ıalı 
günü bqlanacaktır.. Fırka idare 
heyetince kongre gün ve saatleri 
tespit edilmiıtir : 

1 T etrinisani sah günü Huköy; 
nahiyesi saat 19 da, 2 Teırinisani 
çarıamba günü Eyüp nah~esi sa
at 19 da, 3 T eırinisani perıembe 
günü Karagümrük nahiyesi aaat 
19 da, ve Üsküdar merkez nahi
yesi saat 20 de, 4 T eırinisani cu• 
ma günü Beylerbeyi nahiyesi sa• 
at 10 da, K111klı nahiyeıi ıaat 14 
de, Samatya - Akaaray nahiyesi 
saat 14 de, Fındıklı nahiyesi aaat 
10 da Galata nahiyesi aaat 14 de, 
Mahmutbey nahiyesi aaat 14 de, 
Uluköy nahiyesi ıaat 10 da, Sa· 
mandıra nahiyesi saat 10 da, 0-
merli nahiyeıi aaat 10 da, Kadı· 
köy merkez nahiyesi ıaat 14 de, 
5 T eırinisani cumartesi aünü E· 
minönü nahiyesi ıaat 18 de, · G, 

1lf ahnzut Es at Bey --- ···- ··-
Bu kılıçlar, bu ritibe'h?r 
nedir ? Bilmek isteriz J .. . . .... ... 

T eırinisani pazar günü Fatih na• 
hiyesi saat 19 da, 7 Teıriniaani 
pazartesi günü Şehremini nahiye
si saat 19 da, Kumkapı nahiY.eıi 
naat 20 de, 8 T eırinisani salı gü: 
nü Alemdar nahiyesi saat· 20 de,l 
9 T e§rİnisani çarıamba günü ı .. 
tiklal nahiyesi saat 20 de, 10 Teı· 
riniıani perıembe günü Şitli na•, 
biyesi saat 20 de, 11 T eıriniaani 
cuma günü Balat - Unkapanı 
nahiyesi saat 14 de, AmavutköT. . 
nahiyesi saat 1 O da, Büyükder~ 1 .._...._"'"""'"""---'-----

rGtbeleri ; ~ıameti ·· ı~an-nahiyeai ıaat 10 da, Beykoz na
hiyesi saat 10 da, Kızıltoprak na· 
biyesi saat 10 a, Pendik nahiye· 
si saat 10 da, Yeıilköy nahiyesi 
saat 10 da, 12 Teırinisani cumar· 
tesi günü Bayazıt nahiyesi saat 
20 de, 13 T eırinisani pazar günü 
Küçükpazar nahiyesi ıaat 20 de, 
17 T eşriniaani perıembe günü Ka 
ar.mpaıa nahiyesi ıaat 20 de, 
18 Teşrinisani cuma günü Ke
merburgaz nahiyesi ıaat 10 da, 
Erenköy nahiyesi saat 10 da, A· 
nadoluhisarı nahiyesi saat 10 da. 

Gilmrilk ve inhisarlar 
vekili 

Gümrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rana B. dün akşamki trenle 
Ankaraya gitmiştir. Rana Bey 
diln inhisarlar umum mildilrlilğil· 
ne ·giderek meşgul olmuş ve tll
tün piyasası, yabancı memleket· 
]ere :yapılan tütnn ihracatı ve 
yeni tütnn mahsulü hakkında ha
zırlattığı istatisti!dni Ankaraya 
götürmUştür. 

Çatalca talebe yurdu 

Cümhuriyet H. Fırkası tara
fından Çatalcada açılması karar· 
laşan talebe yurdunun açılma 
merasimi on gün sonraya bıra
kılmııtır. 

Kumbara 
Sahipleri: 

29 te~rinievvel kumbara
nızı doldurma g-/JnudfJr 

Kumbarası 
Olmıyanlar: 

Bu hafta içinde it Bankaaın
dan alacağınız kumbaraya, ilk 
arttıracağınız parayı 29 teıri
nievvelde atınız. 

- Türkiye it Banka•ı-

Mahmut.Esa ~yJn "F,pr:'P .. 
sonluk dağılmalıl:lır,, başlıklı ilk 
yazısını Anadolu gazetesinden 
nakletmiştik. 

Dün gelen Anadolu gazetesi-
nin 25 tarihli makalenin ikincisi 
çıkmıtbr. 

Mahmut Esat B. bu makale-
sinde diyor ki: "Şimdi düşünüyo· 
ruz. Yarın, mesela devlet far
muonluğu zararlı görür ve ilga
sına kalkarsa, tıpkı Mevleviliği, 
Rüf4iliği, Bektaşiliği, Naktiben
diliği kapadığı gibi şu farmason
luk tarikatini de yasak ederse 
ne olacak? O zaman farmason
luğun yeminli müntes:pleri, ce:ı· 

belileri ne yapacaklar? Elde si· 
lih mukabeleye mi çıkacaklar? 
Yeminlerine bakılırsa buna inan
mak lazımdır. Fakat teşekkür 
olunur ki hasmın demir bileğini 
bile kırmıya kadir bir Türk mil
leti vardır. öz Türklük ·vardır. 

Dahası var: Nasılsa farmason 
tarikatine karışmış bir devlet 
memuru, bir zabıta amiri, bir 
vali, bir müsteşar farmasonluk 
aleyhinde verilmiş emirleri infaz 
etmiyecek midir? 

Yemine bakılırsa böyle bir 
emre farmason memurunun ria
yet etmemesi lizınıdır. F arma
ıonluğa girme yemininin sonu 
şu cümlelerle bitiyor: 

"Y eminimden ve vaitlerimden 
d6ornektense ölmeyi tercih ede
rim. ,, 

Yemin formülü içinde iki de
fa farmasonluk yolunda ölmek 
taahhüt olunuyor. Fakat ne olu
yoruz? Eu kadar ağır yeminlere 
lüzum görülüyor? Hani ya farına 
sonluk sadece insani bir cemi
yetti? Sadece bir yardım mües
sesesi idi? Hililiahmer de insa
ni bir teşekküldür. Oraya kay
dolunan azalara niçin böyle ye
minler teklif edilmiyor? 

<s•ıd• TUrklre Ma,rakıaz•"''' 
Bunun od~GLI LaaU.Ut.1:"••~ 

sonluğun başka davalan vardi' 
O insani d~ğiJ, siyasi ve kendi
ne mahsus dini tellkkileri, 'I" 
yeleri o)an bir varlılitır. ' 

Farmasonluğun her derece Y , 
mini birbirinden ağırdır. Buola 
rın hepşinde farmasonluk yollJll" 
da ölmek ve öldürmek vardı'· 
Nedir bu hal! Türkiye vur vıı::: 
memleketi mi? Fak at ne olll,. 
olsun şu bizdeki farmasoolulı 
hakla, ne cesaretle ordu ve 'tf 
bıta kuvvetlerinin yanına ka~ 
sokuluyor? Orada faaliyette b ~ 
Juna~iliyor? Bunu bimek iste',. 
Yeminleri icabı ne milletteO .,, 
lurlarsa olsunlar, farmasonlar b• i
birini seveceklerdir, Sevgileridlf' 
zi başkalarına dökeceğimize, 1~,ı 
gilerimiden başkalarına p•f ·ı-

v k d' .. , .,,. 
ayıracngımıza onu en ı, o ıı. 

}etimize, öz Türklerimize ver•e
0

, 

yardımları hep ve yaloıı 1:,lı yapsak daha iyi olmaz mı? f ,
o!mıyan bir farmasonu, niçİJI :efJ 
mason olmıyan bir öz rork 
fazla sevelim? 1or 

Yeminde unvanı geçen ( or 
kiye maşrıkı azamı ) kim .oııııe" 
ona bu rütbeyi kim veraı•f• 

11
7 

lioe taktığı kılıcı kim kuşat~1,r Bilmiyor mu ki büyük bıça __ 
d me""' taşımak ceza kanunun a f-lel' 

nudur. Kılıç ordunundur. ıitİ 
eıa 

u Maşrıkı azam kanunu. ? Yok" 
ve ııizamah ,, ne demektir t 111i 
sa hükumet içinde bükfiaıe 
Lrnrulmak isteniliyor? '' 

Talebe birliği ve bir 
konferana . .. . dell• 

M·ııA T·· k talebe birhgın · 
ı ı ur . b•f" 

M T T B. ı·... Cilmhurıyet " 
. . • ır ıgı, 0·32 gOll" 

ramı günü olan 29· 1 nlfiioıJll 
sabahı saat dokuzda Dar efi 
konferans salonunda verec ·ı 
konferansı dinlemek iıtiyeolefl 
hepsini çağırır. 



VAKiT 

I GilzEL 

Orhon kitabelerinde görülen 
kelimesi 't bir eski öz şaman 

~İltııl lrlburun mentei hakkında, bur çalanlar tabiatın güzelliğini 
~~ ace~e, Suriyeye ve hatta terennüm etmekle netelenebilir -
~ haglamıya çalıtmıt müel- lerae ne mutlu. Ben gene memnun '!0 k değildir. (1) Fakat on· olurum,, dedi. 
°'I deıı~inatgahları kat'iyyen il- Bu sırada İpek söze karıtarak 
'ı iıl, hayali ve hissi idi: A- ''Ben de, dedi, bir zamanlar ipek 
~ ere.hnaklarına kalırsa, "den böceği idim ve dut ağacında bes

te~ lceliıneıi (Denhe - kuyruk ; lenirdim. Şimdi ise sen benden 

~ - kuzu) kelimelerinden tar yaptın ki huna tanburda (Na

' P ve bi~aenaleyh halis hon) diyorlar,, dedi ve ağladı. 

~ ~~ace.~~~d_ır; ~zu kuyruğu- ~şte o gün bugün tanburun aeıi 
lttı edıgı ıçın böyle atlanmıt· ınsaru ağlatır!.. (N. Mironof, Öz· .. 

1'" ki 
' •tanlı muıiki ıan' atkarı 
' . ın "Bürhan ıaz,, atlı yaz • 

l'ia.Jeıı' .. . k l' . 
--~ '1' ne gore ııe e ımenın 
' 

0 n • bera,, dır (Ton - acı, 
"le· - kabak demektir) : Çünkü 
~~ ~anlarda tabal<, kova ve 
b..t~\lra 'b· l h .~ gı ı fey er ep acı ka -
itı Yapılırmı§ ! Fransız F etiı

'~tlaya attığı bir ihtimal de şu-

~İlkliıtanda tesadüf en T um -
~~ atlı efıanevi bir musikişinas 
~ dı; İ§t~ tanbur isminin bura • 
~ relebıleceği ve dolayısile bü

~ •apJı çalgıların (2) Hind is -
ı.... an çıkmıı olacağı dütünül • 
~lift" ~~ u. Fıtret beyse (Özbek kla • 
ıı. _ llıuaikisi ve onun tarihi Se • ""rican , "t_ t 1927) isimli eserinde 

'

ki 111 'k' k' 1 , usı ı ıtap arımız Ten • 
IÖ .. 

~ zunij Tun bura teklinde ya-

~ld ~ aslen yunanca bir kelime 
\ ~lunu söylüyorlarsa da bu ifa

lj : ~ey~ istinat ettirdikleri bel • 
~İr lıldır. Yalnız ıarkta çok eski 

Çalgı olduğu biliniyor. 

'ttı ~tthur Neasir Seyyarın Hora

~ •aliJiği zamanında Horasan· 

~~ Ş~ tehrine tanburlar, ber • 
tilt 

3
r ııtetildiğini (Ravzatüaaaf a 

>or, ;.,.•· 122) haber veriyor.,, di
)'tç aruf Türk musiki nazari • 

)~ .:.~ hoea Abdülkadir Meraği -
•1111 d~·~e: O, lbranilik ile alaka· 
d,~ Ufunerek "Delikanlıları al • 
l'\f ak rnakıadile Loth kavmi ta· 

tll'.~•n icat edildiğini,, yazmış • 
d~ 

1 
t•ıtırmalarım esnasında bir 

ltı~ ~· ~f ve hisli hikayecik gözü-
1ttı: 

Guy. ı °""'d ran tabı Feri dun zama-
't~ t. Yunan hakimi Fisagors dut 
i'tt •ndan olmak üzere tanburu 

)~~İf. Tellerini de İpekten 
''b ''· D t .. ~... u agacı, Fiıagorsa, .• •t.1tn 
ltıİtler .ı ~ İnsanlara tatlı ye • ı 
~n he Yetııtırirdim; timdi ise 

ilden t b .............__ an ur yaptın. Tan • 
'-t OJ ltuıı·--:daıı-----
~ll ._ e'""t>lkl nıakale &'C>Çen pa-

~ J Ço1' :;;Uzeladır. 
'ı. ,.~öre nıuıı:cıeıı ve zarif acem tefsir
' botu 1 

kellmeainln aslı, yunan
~-= ~,.. ::·· lh&naıııına (Mu - s iki); 
"b.~ ,,., l'naYJn a111ı, "l'avnı dUdllk., .. :-'"S1ba '~orre _ 
~ «"1üp nay); Zurnanm aalı, 
t~~ &ela " IUanaama (805 • nay): 
il ...... ~ benzeytıJ dolayuıUı- "Kaz 
., lııe <lfaun<Ber - bat): Reltıbm as
.. ha~r .. itte llell) manaama "Rev -
....,_~ ı.e., &ceınler bu gibi delWere 

""'
1 te)1a ~'•lmı iddia edip 

beklerle diğer fark kavimlerinin 
musiki kültürlerine ait bir taslak, 
Semerkant 1931, rusça). Yunan -
lılara ve Fisagorsa ait olan hu 
gibi hikayeler, ilk İslamiyet aaır • 

larım!a Türk musiki nazariyatçı -
ları tarafından yunan musiki ki -

taplarının tetkik ve tercümeain -

den sonra türemit olacaklardır. 

Tanbur kelimesinin hakiki eti· 
molojisine gelince: Dunbur sözü, 
çalgı teline veya davula vurunca 
çıkan sedayı taklit eden kelime • 
den ba9ka bir §ey değildir. Rad • 
lofun dediği gibi, Altayca, Sa • 

gayca ve Kohlaycada, "Tüngür -
lemek,, ses çıkarmak manaıına 

gelir; bizim Jehçemizdeki tıngır· 
damak ve tıngırtı sözlerinin ayni
dir. Ayni Türk kabileleri, şaman 
davuluna ve bu davulun ruhuna 
(Tüngür), Çeremişler ise (Tü • 

mür) derler. Y eniaey yazılarında 

bir Tüngür bulunmuftur ki mana· 

sı ihtilaflı kalan bu kelime; Rad
lofun tefsirine göre bir musiki a
letinin ismidir. Abu - Hayyanda
ki "Dümrü,, kelimesine bakınız. 
(S. 36 ve 50). Saplı saz manaaı -
na gelen ve diğer türk lehçelerine 
ait olan Domra ve emsali kelime

lerde itte bu eski ve öz §aman 

kelimesidir. Bir ismin muhtelif ne 

vilerden aletleri ifade etmesi da

ima ve her yerde vakidir: nite -
kim, türkçe "kopuz,, adı da, hem 

mızrapla, hem yayla ve heım de a

ğızla çalınan muhtelif Türk çal -

gılarına alem olmu9tu. 

Kösemihal zade 

Mahmut Ragıp 

Mete oynanıyor 
Şair Yaşar Nabi Beyin yazdığı 

ve eski Türk kahramanlarmdan 
Melenin ismini verdiği manzum 
piyesi yarın Halkevinin güzel 
sao'atlar birJiği temsil şubesi ta
rafından Alayköşkünde temsil 
edilecektir. 

tllker . 
Şair F eyıullab Sacit Bey, ölen 

mini mini yavrusu Ütkerin hatı
r~sile yazdığı sıcak, samimi, içli 
tnrleri bu isim altında ve bir 
kitap halinde bastırmıştır. Bir 
matemin koyu gölgesini taşıyan 
bu kitap, yasla babanın ağır ke
derini canbhkla yqatıyor. 

Bugün 
Ahmet Rasim için 

bir ihtlf al yapılıyor 

Istanbul matbuat cemiyetinin 
bir ay evvel toprağa verilen en 
eski gazetecilerimizden Abmt t 
Rasim beyin adını ve hatırasını 
hürmetle anmak için bir ihtifal 
tertip etmiş olduğunu yazmıştık. 
Ahmet Rasim ihtifali bugün saat 
on altıda musiki sao'atkirları 
cemiyetinin Beyoğlunda Bursa 
sokağında 40 numaradaki mer
kezinde yapılacaktır. içtimaı mat-
buat cemiyeti reisi Ha'1kı Tarık 
bey açacal< ve Ahmet Rasimin 
gazetecilik liay,.atııırlaltkmda bir 
hasbuhalde bulunacaktır. · • 

Darüşşafaka müdürü Ali Kimi 
bey Ahmet Rasimin' edebi ha-
yatından bahsedecek. Rauf Yek
ta bey rahmetlinin musiki hayatı 
hakkında malümat verecektir. 

Ahmet Rasim beyin eserlerin
den bazı parçalar okunduktan 
mora muhtelif şarkıları udi Fah-
ri, neyzen Ihsan, kemani Cevdet 
beylerden ve diğer iki zattan 
milrekkep musiki heyeti tarafın
dan çahmp söylenecektir. 

Ahmet Rasim beyin matbuat 
cemiyeti tarafından heykeltraf 
Hadi beye yaptırılmış olan hey
keli bu ihtifalde teşhir oJuoacak-
tır. Aynı zamanda merhumun 
eserlerinden de bir sergi vücuda 
getirilmiştir. 

Ahmet Rasim beyin tercüme, 
telif roman, meosure, makale, 
t~tkik ve tetebbü yazısı, mizah 
seyahat mektubu, dil ve tarih 
eseri olarak yazıp neşrettiği ki
tapların isimleri şunlardır: 
Cid ve mizah, muharrir, şair, 
edip, iki hatırat üç şahsiyet 
Kitabei gam, Hamamcı Ülfet: 
Günahkar, Günahsız sevda, Mu
harrir bu ya, Gülüp ağladıklarım, 
Falaka, Fuhşu atik üç cilt, Endi
şei bayat, Biçare genç, Güzel 
Eteni, Sevdayı sermedi, Meşakı 
hayat, Nümuııei haya), O çehre, 
Belki ben aldamyorum, T ecrü-
besiz aşk, ilk sevgi, Eşkali za
man, Kitabei gam, Gamı hicran, 
B;r sefilenin evrakı metrukesi, 
Gecelerim, Nakim, Leyali iztı
rap, Meyli dil, ömrü edebi, As-
ker oğlu, Matild Laroş, N~şidei 
ruh, Menakibi is'im, Külliyatı 
sayu tahrir, Asya kumsallarmda, 
Kaptan Robensoo, Osmanh ta· 
rihi dört cilt, Küçük tarihi Os
mani dört cilt, istibdattan haki
miyyeti milliyeye 2 cilt, Tarih 
ve muharrir, Muallimi sarf 2 
cilt, Mektep arkadaşım, T ecaribi 
hayat, Sarfı fariıi 2 cilt, Neşi· 
dei ruh, ilk büyük muharrirler-

---... ~....--

Darül be da yide Blöf 
Güldüren, eğlendiren, fakat fikir 
ve zekaya hitap etmiyen bir piyes 

Gazeteci arkadaşlarımız dan 
M. Feridun Bey Fransız muhar· 
rirlerinden Georges Delance nin 
bir komedisini adapete ederek 
Darülbedayie vermiş. Evvelki 
geceden itibaren temsil ediliyor. 

M. Feri dun Bey zevkına ve 
intihabına inamla bilir kıymetli 
bir muharrirdir. Onun için ada
pete ettiği işbu piyesi seyretmek 
üzere tiyatoya giderken kendi
mi iyi bir san'at eseri görmeye 
hazırlamıştım. Tiyatrodan çıkar-
ken anladım ki M. Feridun Bey 
adapete edilecek eserin seçilme
sinde öJçü olarak kendi zevkını 
kulJanmamış, Darülbedayie se
yirci ve para getirecek eser 
aramış. 

Blöf isimli piyes yemekten 
sonra şöylece hoş vakıt geçir
mek isteyenlerin tatlı tatlı gül
mek ihtiyaçlarını yerine ge
tirecek bir eserdir • Gül
mek... Fakat dimağı doyuran 
ve insanın içine genişlik ve derin
lik hazzı veren ince, dolgun gü
zel ve nekteli sözlere, sanatkira
ne buluşlara değil; şöylece çerden 
çöpten şeylere, basit tuhaflıklara .• 
Şüphe yok ki, bu mütalealar 

doğrudan doğruya müellife ait· 
tir, onu dilimize çeviren muhar· 
rir, sadece esere sadakat gös· 
termiştir ve tenkitlere muhatap 
değildir. 

Blöf, seyircileri yukarıda say
dığımız şartlar içinde güldürüp 
eğlendireo bia piyestir. 

Blöf cür'etin hikiyesidir. Ban
kada yalnız yetmiş beş kuruıu 

olan bir adam, - Kalkan zade 
Cemil bey - bir kadınm Müza
yedeye konulan öpücüğünü bin 
liraya çıkarıyor ve karşılıksız 
çek veriyor. Amerikada iş yapan 
ve zengin olan bir Kayserili 
memlekete dönünce ehemmiyetle 
karşılanabilmesi için Amerikalı 
sermayedar süsü takınıyor. iki 
sahtekarın birbirlerini aldatmak 
için karşıhklı çekişmeleri... Kal
kan zadenin hem yalancı Ame
rikalıyı zekisma ve atılganlığma 
hayran edip para kazanmak, 
hem de öpficüğüne bin lira ver-
meğe kalktığı kadını kendisine 
ram etmek şekillerinde tecelli 
eden muvaffakiyeti ••• 

Piyesin iyi karşılanma11nda 
temsilin de çok tesiri oldu; Blöf-
lerile muvaffakıyete eriıen adam 
rolünü Vasfi Riza bey, sahte 
Amerikalı tüccerı Hazım Bey 
gilzel oynadılar. 
Hazım beyin Kayserili tak• 

lidi de seyircileri bol bol güldü· 
ren ve eserin muvaffakıyetini 
artıran bir başka sebepti. Bir 
öpücüğü bin lira eden kadın ro
lünde bedia hanım vardı, bfiyük 
zahmet ve kudret sarfına ibti· 
yaç hissettiren bir rol olmadığı 
için bu rolü iyi oynamak Bedia 
hanım için büyük bir muvaffakı
yet sayılamaz. Eserde Darülbe
dayiin yeni eski bir çok san'at
kirları ufak tefek bir çok rolle
ri temsil ediyorlardı. Hepsi umu-
mi ahengi bozmayacak ıekilde 
oynadılar. 

Refik Ahmet 
c:::::::::::::::::-.::::::::::::::::::.-:=ı=::::::::::::a :::ı:ı:::::nı:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::. 

Emil Ludvig'in piyesi 

Almanyanm meşhur muharrir
lerinden Emıl Ludvig 1919 se
nesi sulhunun gülünç taraflarını 
teşhir eden ve onun insanları 
ne müthiş ıztıraplara düşürdüğü
nü gösteren bir piyes yazmıştır. 

Muharrir sulh muahedesini 
yapan şahsiyetlerle alay E'lmek
ten fazla , yapılan işle istihza 
etmek istemiıtir. Emil Ludvig 
piyesinde bilhassa üç şabsiyeti 
Lo yid Corc, Klemanso ve Vil
son u tahlil etmiştir. 

Piyes Londrada oynanmıştır. 

Loyid Corc rolünü, aktör Fred
rik Luyler almı§tır. Klemanso 
rolünü Sam Lvieey yapacaktır. 
Eserin bir yerinde Klemanso, 
Loyid Corc ile Vilsona ;şuetle 
diyor ki: 

"Bir tarafımda sahte bir Kro
movel, bir tarafımda sahte Me
sih var. Eunlarm arasında Fran
sayı kurtaracağım! ,, 

Bu eserde sulh muahedesine 
iştirak eden bütün meşhur adam
ların Ludvlgin iğnelerinden kur
tulamamaktadarlar . 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::11111 

den Şinasi, Şehir mektubu 4 cilt, 
Romanya mektupları, Hanım, 
Ezhan tarihiye, Tarihi muhtasa
rı beşe, Cezvit tarihi, Mehaliki 
hayat, Maişet. 

Ahmet Rasim'e dair konferans 

Genç muharrirlerimizden Se-

hap Nafiz B. tarafından bu ak

şam saat on dokuz buçukta rad

yoda"Abmet Rasim'in edebi ıah

si yeti, edebiyatımızdaki mevkii 
" hakkında bir konferans verile-

cektir. 
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Yeni çıkan bir balıis 
-············-········-.. ····-

Hafta tatili yapılmalı mı, 
yapılmamalı mı? 

Kanunun sekiz sene evvelki müza
keresinde lehte ve aleyhte fikirler .. 
Son günlerde haf ta tatili ya • 

pılmah mı, yapılmamalı mı? diye 
dillerde bir bahis dolaşmıya baş
ladı. 

Hafta tatili Türkiye cümhuri -
yeti tarafından kabul edilmif bir 
kanunla tatbik edildiğinden haf -
ta tatilinin kaldırılmaıı yahut ta
til gününün değiştirilmesi ancak 
bir kanunla mümkün olabilir. 
Hafta tatili kanunu 924 ıenesi i
kinci kanununun ikinci günü Bü
yük Millet Meclisinde kabul edil
mişti. 

Kanunu kimler teklif etti? 

Bu kanun, Menteıe meb'usu 
Şükrü Kaya, İzmir meb'usu Mah
mut Celal, Siirt meb'uıu Mah -
mut, Karahiıar meb'usu Ali, 1z -
mir meb'usu Rahmi, Karahiıar 
Ruıen Eıref, Zonguldak meb -
usu Halil, Maraş meb'usu Mithat, 
İstanbul meb'usu Hüıeyin Rauf, 
Kozan meb'uıu Ali Saip beylerle 
daha yirmi meb'usun imzalarile 
Büyük millet meclisine teklif e -
dilmifti. 

Kanunun eaba bı mucibesi 

Hafta tatili kanunu esbabı 
mucibeıi, tatilin muhtelif noktai 
nazarlardan faydalarını ileri sür -
mekte idi. 

1 - lktıaadi noktai nazar: Ka
nunun esbabı mucibeıine nazaran 
hafta tatili canlı iş kuvvetlerinin 
daha verimli bir hal almaları için 
bir zarurettir. Çünkü 30 gün fası
laaız çalıtan bir amelenin çıkar • 
dığı itle 30 günde dört günü isti
rahat eden amelenin çıkaracağı iş 
kemiyet ve keyfiyet itibarile fark
lıdır. Dinlenen işçinin çıkardığı iş 
daha çok ve daha olgundur. . 

Bu iktısadi esbap dolayısile _ 
dir ki, hafta tatili ancak büyük 
tehirler için kabul edilmiıtir. Çün 
kü küçük şehirlerde iktııadi fa • 
aliyet henüz tam manuile tensik 
edilmit değildir. 

Medeni noktai nazar: Kanun 
hafta tatili esbabı mucibeainde 
bütün dinlerin birer hafta tatili 
kabul ettiğini, ve medeni cemi -
yellerin tatil günlerini kanunla 
teyit ettiklerini ayrıca zikretmek
tedir. 

Sıhhi nokai nazar: Kanunun 
eababı mucibesine nazaran fazla 
nüfusa muhtaç olan Türkiyenin 
kuvvetli bünyeye ihtiyacı vardır. 
Bu bünyenin mütemadi siy ile 
yıpranmaaı doğru değildir. latira
hat sıhhi bir zarurettir. 

Ananevi noktai nazar: Kanu
nun eababı mucibesinde haf ta ta
tilinin cuma gününe getirilmesi 
Türk milletinin an'anesine teva -
fuk ettiği ve bu an'aneye ittiba e
derek cumanın tatil günü olması 
teklif ediliyordu. Kanun bu esba
bı mucibe ile kabul edildi. O gün· 
denberi bu kanun tatbik edilmek
tedir. 

Kanunun aleyhinde olanlar 

Kanunun aleyhinde olan iki 
zümre vardır: 

1- Bu zümre hafta tatilini 
lağvetmesini, bu suretle hllf tada 
bir gün serbest kalan ve günde -
liğini alan İ§çilerin boş günde de 

çahımaaını temin etmek istemek
tedir. 

Bunlar, kabul edilmiş olan ka
nunun tamamen ı·uhuna muhalif 
bulunmaktadırlar. 

1ı hac.minin daraldığı ve bir 
çok ameleye yol verildiği zaman· 
da cuma günü çalışmayı istemek 
manasız bir hareket olur. 

2 - Bu zümre kanunun lağvı
nı değil tadilini istemektedirler. 

Bu zümreye nazaran Türkiye 
beynelmilel iktısadi şartlara tabi
dir. Türkiyenin mali ve iktısadi 
müeaseseleri beynelmilel müease· 
selere merbuttur. 

Beynelmilel müesseseler cuma 
günü İ!ler fakat pazar günü tatil 
yaparlar. Halbuki bizde akaine -
dir. Cuma günü mecburi tatil gü· 
nüdür. Halbuki müesseselerin a -
çık olduğu pazar gününde it yok· 
tur. Binaenaleyh tatili pazara al
malıdır. 

Mevcut kanun cuma tatilinden 
maada bir günde bir müessesenin 
tatil yapmasını menetmediğine 

göre bu mesele de kanun tadil e· 
dilmeden yapılabilir. Esasen bey
nelmilel münasebetlerde bulunan 
müesseseler pazar günleri öğle -
den sonra ihtiyarı tatli yapmak -
tadırlar. 

Baıka bir noktai nazar 
Cuma tatili kanunu görünütte 

yalnız bir gün tatili emretmekte
dir. Ve cuma günleri kapanma • 
sına lüzum görülmiyen müessese
lerde ise münavebe ile tatil yapıl
ması emredilmektedir. Fakat 
kanunun müzakeresi esnasında i • 
leri sürülen fikirler bilhassa iktı
sat encümeni mazbata muharriri 
Yusuf Akçora bey bu kanunun 
(İçtimai) mahiyeti hakkında bir 
hayli söz söylemiştir. Kanunun 
müzakeresinden, müşterek tali • 
lin topluluk hayatı itibarile bir 
mana ifade etmesi ve milletin 
mütterek tatil yaparak içtimai 
rabıtalarını kuvvetlendirmesi ar -
zularının da yafadığı anla!ılmak· 
tadır. 

Çekoslovakya Cümburiyeti 
bugün yıl dönilmül 

Bugün Çekoslovakyada cüm
h?.rir.et .. il~nının on dördüncü yıl 
donumudür. Bu münasebetle Çe-
koılovakyanın lstanbu\ baş kon
solosu Dr. Papernik tarafmdan 
bugün saat on ıekizden yirmiye 
kadar Tokathyan salonlarmda 
bir kabul resmi yapılacaktır. Me
rasime lstanbu!da bulunan Çek
ler ecnebi konso~os\ar ve mat
bu~t mümessilleri davet edilmij
lerdir. Merasimde Çekoslovakya 
cümhuriyetioin banisi M. Maza
rik'in namı tebcil edilecektir. 

Bir ecnebi vapur kum
panyaunın istedikleri J 

Ecnebi bir. vapur kumpanyası 
ticaret odasına müracaat ederek 
Karadenizle, Marmara denizi, 
Yuııanistan, lngiltere ve Baltık 
denizi limanları arasında bir 
deniz hattı açarak bu işe birin· 
ci sınıf on vapur tahsis edece
ğini bildirmiş, blıl hususta oda
dan malumat istemiştir. 
Oda bu teklifi muvafık görmüş 

ve ihracatımıza faydalı olacağı 
mütaleasıoda bulunmuştur. 

Teslihat 
Azalması hakkın· 
da Japonyanın 

teklifi 
Vaşington, 27 ( A. A. ) -

Japonyanm teslibatın tahdidi 
hakkındaki yeni teklifleri hak
kmda siyasi mabafild~ henüz 
mütaleatta bulunulmamaktadır. 

Maamafib, teslihat yükünün 
tahfifi maksadile Japonyamn ile
ri süreceği her türlü proje, Ame
rika tarafmdan teveccühle kar· 
şılanacak ve o suretle tetkik 
olunacaktır. 

Fransız planı 
Paris, 27 (A.A) - Dün M. 

Herriot ile milli müdafaa nazarı 

arasında cuma günü milli müda
faa yüksek meclisine tevdi edi
lecek p'anm tanzimi hakkında 
cereyan eden uzun bir müzake
reden sonra şimdi gazeteler, p!i
nın muhteviyatı ile meşgul o!
maktadarlar. 

Oeuvre diyor ki: Evvelce söy· 
lenilmiş olan askeri hizmet müd
detinin tenkisi, planda mevcut 
değildir. Planda yalmz her dev
lete tatbik olunabilecek umumi 
prensipler vardır. 

Yapılacak tahdidat, yalnız 
p!anm Cenevre'de kabulünden 
sonra tatbiki şeklinde tasavvur 
o!unabilir. 

Matin gazetesi, milli müdafaa 
meclisinin planı mühim bir tadil 
yapmaksızm kabul edileceğinin 

muhakkak olduğunu yazmakta 
ve plamn m~nhasiren tedafii 
olan mahiyetine i~ret eylemek
tedir. ............................................................ ............................................................ 

Beşik tat İ<'rıf Dalre11lnden: 

Bahtiyar, AbdUrrahman, Kahraman, A -
zlz, Osman, Natık beylerle Nalle Kıymet, 
Faika, Mediha, Seniha hnnımlarm müştere
ken mutasarnt oldukları çakmakçılarda 

BUyUk Yeni handa kft.rgir kapı ve pencere 
kanatlan demir ve dahili duvarların tahta 
ve zemini tahta mermer taşlı ve duvat' i
çinde sabit kasa bulunan 9 No: lı oda ile 
7..emlnl çimento kft.rglr 17 No: ıı diğer oda 
ve Beşiktaş Kılıç Ali mahallesi cami çıkma
zında, 8, 10 No: lu haneler iki bap oda 8 
No: lı cümle kapısından girildlkte ufak bir 
bnhçe ah,ap zcmln katı zemini mermer taş 
\'C bir sofa iki kömUrlUk gene zemini mer
mer taş kuyu ve tulumbayı havi mutfak 
bir oda bir halO. ikinci kat dört oda bir gu- , 
mılhanc bir halft. UçUncil kat dahi ikinci ı 
katın ayni tarzı mimarisinde deniz nezare
ti kll.mlleyi hnlz duvarlar yağlı boya ve ha
nenin ö:ıUnde genişçe bahçe derununda ku
yu ve bir kaç eşçan mUsmlreyi havi etrafı 
du\'arlı 10 No: lı hanenin önUnde ve alt set 
Uzerinde merdivenle açılır etrafı duvar de
runundA. iogillz tulumbasını havi kuyu bir 
coviz bir kayıaı nğaçlannı havt bahçe ve 
Uat act UstUnde me7.kur tulumba ile su isal 
edlln etrafı duvarla muhat ve mezkur bah
çe kapı ile müfrez ve ta~ yaltlğt ve muhte
lit eşçarı müsmlrcyi Juı.vi bahçe ve işbu 

set fü:erlndo kısmen klrgir vo kuımen ahşap 
(1) lncl kat kapıdan girilillkto zemini 
mermer taş geni§ bir sofa kuyuyu havı hlr 
mutfak Jkl oda taksim suyu lrsalinde mah
sus teçhizat ve musluk bir kömUrlUk ve 
bir hcH\ ikinci kat yıldız posta caddcslndo 
9 No: numara ilo sokak kap1Bı ufak bir SO· 

fa bir hnlA bir salon Uç oda bir balkon u
fak blr koridot' bir helA UçUncU kat bir salon 
dört oda bir balkon ve çatı arası ve balkon 
ve nezareti kO.mileyi havi 1kl bap oda vo 
iki bap hane yapılan mOzıı.ycde neticesinde 
17 No: lı odaya yüz elli ve dokuz No: lı o
daya kezalik yüz elll \'e sekiz No: lı hane
ye bin iki yüz ve 10 No: lı haneye bin be§ 

yUz liradan fazlaeınıı talip zuhur etmediğin· 
den tekrar yirmi gUn müddetle açık arttır
maya konulmuştur. Dellllile ve ihale pul 
resimleri mUotcrlslno alt olmak Uzere 20/11 
032 tarlhlno le.sadU! eden cumartesi güııU 
saat 13 den 15 §e kadar Deşlktaş icra daire
sinin 931/2167 ~o: ıı dO!lytı.SJnA. müracaat 
eylemeleri ve 9 ve 17 (500) ve 10 No: lı ha· 
nenin (41100) ve 8 No: lı hanenin (3500) 
lim muhammen kıymetlerinin yüzde 7 ,5 
nispetinde pey akçelerlle beraber bulunma
ları llln olunur. 

lstanbul lklnt'I ınıu memurluğundan: 

lstanbulda Mahmut paşada 154 numara
da tUcco.r Agop Dlyarbeklrllyan efendi 
hakkındaki lfldam kaldırılmasına mahke -
mece 24/10/032 tarihinde karar verilmiş ol· 
duğu ua.n olunur. (5093) 

Ayakkabıcıların da 
ve istedikleri 

dertlert 
var 

(BQf tartdı 1 inci sayıfada) 

Efendim; belli başlı dert
lerimizden birisi kontenjan lis
te.sine deri konmaması idi. Ti
caret odasındaki komisyona bu
nun doğru olmadığım, memle
ketimizde çıkarılan derilerin ih
tiyaca yetmeyeceğini, son
ra yerli derilerin Avrupa de
rileri kadar dayanıklı olmadığını 
söyledik. Sözlerimizi kabul etti
ler ve Kontenjan listesine bir 
mikdar deri konuldu. 

- Yerli derilerimiz ne vaz
iyettedir? 

- Kösele ve videJa cihetin
den Avrupa mamu!atına müsa
viyiz. Yani Avrupa köseleleri ve 
videlaları ayarında mal çıkara
biliyoruz. Fakat gl ise ve rugan 
cihetinde böyle değiliz. Avrupa 
glase ve ruganları bizimkilere 
faiktir. Bu itibarla yerli glase 
ve rugandan ancak terlik yapa
biliyoruz. Bir kısım fabrikatör 
ve deri tüccarlarımızın iddiala
rma rağmen bu ciheti tesbit 
ettik. Kunduracılık sanatı çok 
yükselmiştir. Fakat ayakkahı 
kötü deriden yapılırsa kundura
cının itibarı gibi sanati de boşu 
boıuna tehlikeye girmiş ve heba 
olmuş bulunuyor. Fakat ne ya

zık ki bazı fabrikalar, para ka
zanmak sevdasına kapılarak çü
rük derilerle yığınlarla ayakkabı 
yapıyorlar ve milyonlar kazam· 
yorlar, 

Bu kadar çok kazandıkları 

halde fabrikalarmda da en çok 
yer verdikleri de g-tytr Tlrrk ·,. 
çiler o:uyor. ' ...... .., 

- Siz bir zamanlar, çiirük 
ayakkabılara karşı mücadele 
açmıştımz? 

- Evet, aylarca mücadele 
ettik. Fakat elde, bu gibi işlere 
karşı bir kanun bulunmaması 
yüzünden hadiseye birçok ma
kamların alal<adar o'masma rağ· 
men büyük neticeler elde ede
medik. 

- Başka istekleriniz yok mu? 

- Var, hem de ço!< mühim. 
Memleketimizde ayakkabıcılık 
için hiçbir kayıt ve şart yo'<tur. 
önüne geten bir ay çırakhktan 

sonra kendi başına dükkan aç
mıya kalkışıyor. Eu suretle ev
veli ayakkabıcı dük~anı lüzum
suz yere çoğalıyor. Sonra gelişi 
güzel •e ga)·rı fenni ayakkabı 

yapılıyor. Bittabi burada en mü
him nokta fenni ayyakkabı ya· 
pılmamasıdır. 

Ayakkabıcılık çok nazik bir 
iştir. iyi yapılmıyan bir ayakKa
brnm bir ayak için en hafif za
rarı nasırdır. eu zarar kangrene 
kadar çıkar. Eundan başka bu 
gibi ehliyetsiz ayaklcabıcılardan 
mühim bir kısmının da ustalık 
iddiasile evlerinde çahştıkları, 

sonra çıkardıkları ayakkabıları 
toptan sattıklarım da düşünmek 
lazım. bu adamlar bu suretle 
muhtelif vergilerden de kurtul· 
muş bulunmaktadırlar. 

Bu iyi ola:ıyan vaziyetin önü
ne geçmek için kunduracılara 
birer ehliyetname vermeyi ve eh
liyetnamesiz olanlara kunduracı
lık yaptırmamayı düşünüyoruz. 
Bunun için bir mektep açmak 
istiyoruz. Bu mektepte üç ay 
tedrisat maksat için kifi gele
bilir. 

- Kaç azanız var ve !:unla-

rm içinde kaç tanesini e 
tahmin ediyorsunuz? ,f ~ 

- Cemiyete mukayyet, gftl p 
mukayyet, 25- 30 bin azam•' b~ 
Bunların içinde sekiz oO ti,ıl' ~. 
tanesinin ~afi derecede eh f11- ~ 
leri olmadığını tahmin ediyO ıt ile 

- Demek, ehliyetnarP~ o> Jc ~ 
buriyeti ile güzel bir tasfıYe ~e 
yapılmış olacak? ~ 

- Evet. irk'~ '°ııt 
- Aramzda, kanunun b dr 

1 k eoe ay sonra ça ışma tan dl 1 
ceği ecnebi işçiler var cnıd•~.-, 

- Evet epiyce vardır. ·rr! 
Çın, Japon, Acem t< bası b•)'İ ~'ıı 
ecnebi kunduracılar vardır. 1 S 
mz bu bahiste, kanunun ts~Iİ' ae, 
mile tatbikini temin için .çok&' ~ 
na etmek lazım gelecektır. 5~ 1).• 

kü bunlardan bir kısmı at ., 
lerioi mağazaya kalbedip, r ~il 
atelyelerde çıkardıkları ı:11• 
bu mağazalarda satabilirler· 

• r k - Ayakkabıcılar ne kao• 'y 

zanabiliyorlar? . ~t ~., 
- Doğrusunu istersenıı , t '-ti 

zananlar pek azdır. Birçok saO :, ~, 
luirlar ancak geçinebilec~k ,fi z· 
dar kazanabiliyorlar. .Bılb• ~f ~ 
böyle kıt kanaat geçmenl~,ıı A. 
en başında kadın ayakkabı il 
yapan atelyelerle, bu cins a~ ot• 
kabı satan mağazalar geh~1; 
Çünkü en çok bu cins ın• d' ti 
modanın es:ridirler. Sık sık ~ e p 
sen değişir. Halbuki en ~O I ~cd 
bir kunduracı 34 numara ıle # ti~ 
numara arasında modaya ııı:;. ~ 
fık muhtelif çeşitler bulundu~ j '~ · 
zaruretindedir. Moda değışk~ ~e 
satamadığı kunduraları der . ~ 
ortadan kaldırmrya, yerine yel ' 
lerini yapmıya mecburdur• , \~ 

- En iyi bir kalfanın ye; ~k 
ye kazancı ne kadara çıkar? it '1 

B. d .. t .. ..il ' - ız e ucre parça uze•· I ~ı~· 

dir. Mesela şu gördüğünüz iık İ l,, 
pinin işçiliğini 150 kuruş ol•'ıı1 ~ 
kabul etsek kalfa bunun -' 
miktarmı çahştırdığı çırakl ~ 
verir. Geriye kalanı da ken~ 
aittir. Fakat her gün iş o!ma? 
için bir kalfa haftada ancak 
gün çahşabilir. Bugünlerde er7 t' 
kalfanın günlük kazancı ikile 
ilra arasında değişiyor. ~ 

- En iyi cins malzemed ,a 
yapılmak şortile bir kuod" 
azami kaç kuruşa malolur? i)if• 

Azami 8 liraya malolab ı,t 
18 liraya kundura sat•0 

· var? ,. 
Bazı ısmarlama işlerde ' r 

· t c! - • b'I· ç·· k'. bu01' zıye egışe ı ır. un u ·~e 

daha çok müşterinin zevkle~• fi 
göre yapılır. Hususi kalıP :, 
olur. Zer afet ve incelik pok 'b' 
sından daha yüksek işçilere 1 

tiyaç gösterir. . 

- Fabrika mamu!itı ne"'' 
yettedir? 

- Fabrika işi, el işi dere'~ 
sinde elastiki ve uygun oladJ:~ 
Bu itibarla elde yapılan t' 
ayakkabı fabrikada yapıtanl• 
hemen daima tercih edilir. 

~~-------------__.,...,-
Mısır ve Yunan Mal' 

kova sefirleri 
Berlin, 27 (A.A) - Wol~ ~ 

. d h"k ..... etıd 1ansın an: Mısır u u..... ' 
Moskova sefiri Cev.at Meb:;.. 
B. ile Moskovadaki YunaP d-' 
elçisi M. Constantin PsaroU 
Berline gelmiş;erdir. 
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~ \i~lc Bı~vekil ismet Paıa 
~ fftn ~ır ziyafet verdiler. 
~ llw zıyafetten ıonra Bü· 
~"-fi et Mecliai reisi Kazım 
r: •ıreu ·ı B 'h fi erı c aıvekil ismet 
- ~ıretlerini ve Tevfik Rüş. 
~J>it makamlarında ziyaret 
~ ,:.'_vekillere kart bıraktı 
"' .. ıaı . . ?"fık anız ve Başvekil Paşa 
~ ot 1• Rüıtü Bev Frugi Ha· 
"il e •ne 'd , e •ttiJ gı ereı< ziyaretini 
t~ er. 

• ~ .~an bu ziyaretlerden 
~ eıııcGmbur Hazretleri ta· 
~I 11 

kabul buyrulmuştur. 
~ ıı...} ~ksinıinde 1-lar;ciye Ve· 

ar.bir ,~ 
1 

• Rüştü Peyle, Iran 
1 yj ~~ltQı ' çııi Sadık Han hazır 
ar. S U ılardır 

ta_, ~ "t 21 d · 
n k ;tr ' ~lllt e de . Tevfik Rüştü 
. ço çat , bir •rıpalasta misaf r .şere· 
ır. 'hfett •ktam ziyafeti verdi. 

'a, Ve ~izam Paşa, Başveki· 
. it • ekıller, Iran sefiri Sadık 
e .:k ~efaret nkanı ve hari· 
d1:1ı atetı erkfını hazır bu-

l• •r. Yem -· .. ._ · egı suvare taKİp 

'( tnı k 
~laf· ' le har:ciye vekilimizle 

oiı ı. •r na 'İ "ltı . zır arasında nutuklar 
saD lıf l, o Unn uştu•. 

ek lid, R:ı! t •• B • tJI Z· ... , u eyın nutku 
Bilh• . )•af ·t 

nlerf b, ~ esnasında T c.vfık Rüş· 
ne ·" A Y fu n ti · . · kabalr· "fz c! u u ırat t>tmıştır: 

,~ ıa.111 f ostum vnir hnretleri; 
s ~·ııot" 8.ı~~ cndiler, beyefendiler: 
ge 

1 'ı•"' ı..6 urı hükumet merkezimiz 
ın• il" ""tU ' 

k 
dl ticj •e dost memleket yüksek 

Si ilk Ye Ve • • • k . . orr.. Pek . zırının memle etımız· 
~ I dir 1 '.Yade sevilmiş ve çok 
ıle _,., I~ .. edılmit o:an sabık büyük 

.,,.. ~- •11111 • 
oı~ :'nk ~ıyaretini kabul ederken 

ıdur .11. l.~~ bır sevinç hissetmektedir. 
-ifil"'.• ~la g ~ 

1
-.. ttf kanda zatı fab 'manele-

der . ~ ~ 1 at eden kardeş mille· 
e yel \tlaitt:t.'r.em ve kıymetli mü-
r· , '-kt, ;•nı Ankarada sclimla-

ye# ~kta 8 hakiki bir zevk duy· 
'Q }'ız Eu . . d. k" ar? lbbu . · nun ıçın ır ı 

·,t ı, lab rıyet hüı.. umetı namına 
z~;,r t-·1 ;~m namına size hoş ge!

z 1 ' t,tk . melde bahtiyar olur« en 
ol•'ııı ~ k,~•lletinin asil Iran milleti

un ; ~.u. fı ~ealcdıği derin c!ust .uk 
rakl ~ \ t •et1ı alAka hislt>riq"n satfık 
keoi \tk~rcümanı olduğuma em;nin. 

w.. 1Ye il 1 . !ma ~·~ t e ran arasındakı doıt· 
tmeu · b. ak l·lhılst e.'•. pek sağlam ır 

eO "titri tur •. 1~•. milletin münase· 
kile t' ~tal, d arıbının verdiği feyizli 

... ' en · t•c ;'I 0 , ıs ı.ade etmuini bil-
"'' ·•ıı b ' ~ "•di bu aoıtluk siyasi ve 
1 
~t 111 

11 alarda mütekabil ha· 
llhl enf •atla .. . 
"·\ıllııtı k r ı urıne mOe11es 
~tta,11d

1 tadır. Eu dostluk aynı 
d'~ııtıı1

1 asırlarca yan yana 
fıt~rdt l u_lun.an ve timdıki 
kır v Ycnı ıhtiyaçların yeni 

'ar· e cer 1 ld 1 llltd . cyan arının ilcası ile 

1 
"1i'd eoıyet yo?unda terekki 

ttj . t11 nı 1 h . t lllıtt b u em olan mıllet-
~"'-Ylill 11 bazı müıterek ruhi 
.. ,, tr v 
t\ .. "-\\t .. ._ e ananelerden doğ· 

.. , · "•ab·ı 
\at" 'S 1 muhabbet hisle· ht? det• : .eder. Taril:-Jerinin 

..;. tı. eri ır crınde eski medeni· 
e flr ıllı ' tdeb· 1 

'hı· lba11 ıyat ara ve sanatlan 
~il 1 tGıe~•i ."e bedii ruhun ve 
~~- kıı kültürünün tu':-i al· 
likt 

1 
• ~ ... :~olan milletlerimiz, 

de 'rı ve .. •rJarınm geçimıiz· 
--~ llııatt agır. hataları yüziin· 
lh ... lllaa v eeaaüf miitekabil bir 
""4111 L t lam· • b• • • ~ Qll1-1a •mı ır ıhlif yo· 

Of' ~ "'•t •Yoılardı. 
ilk lıuıı:-nla devlet reiı~erimi· 
• def, 

1
1ebberliklcri altında 

t " o •ralr i~İlld llllııtıı ' geniı nazırlar 
-~ e ~tud:6t•r.e~et fikirleri 
'2g tıaııa k gebrılen bir mu· 
~ dawa, d:ı tedildiği 22 Nisan 

~.:,:eı._ ~· te~ttur edilmesi 
llae11aı k tarıhtenberi iki 

e et Umumi mlına-

r. 

VAKiT 

Han An karada 
aebctlerinde yeni bir devir açıl
mııtır. Bu muahede, 1928 de 
yeni esaılar llzerine aktedilen 
bir protokol ile taraamlandı. 

Ve bundan sonra çok ehem
miyetli diğer bir takım itilifna· 
meler birb"rini takip etti. 

Bugün aralalarında artık hiç 
bir menfaat zıddiyeti ve hiçbir 
ahenksizlik mevcut olmıyan ve 
sağlam ve emin bir costlukla 
yekciğerine kat'i suretle bağ· 
lanmış bulunan iki kardeş mil· 
letlerimiz en büyük faaliyetleri· 
ni dahili hayatlarını yeniden 
tanzim ~ usuıuna sarf etmekle· 
dirler. Haricin siyasette yegane 
gaye!eti ise devamla ve feyizli 
bir sulbten ibarettir. 

Türkiye cümhuriyeti büyük 
komşusu ile iktısadi sabada bir
liğini hararetle arzu etmektedir . 
Z•ra bu emek birliği iki mem· 
Jeketi en ehemm:yetli neticelere 
sevkedebilir ve bu suretle re· 
fahlaranın en esaslı amilJerinden 
biri olabilir. 

Mufahham hükümd11rınız hat· 
metlu Şebin Şah PehleYi Hz.nin 
müdebbir ve durbin idaresi al· 
tmda cost güzel memlekette vü
cuda gef rilen eserJeri yakından 
görmek, takdir etmek ve kendi
lerine Türk milletinin büyük şefi, 
Reisicümhur Hazretlerinin sami
mi kardeş se!imını getirm~k üz· 
re bu sene iptidasında zah fe
himanelerinin nazikane davetle· 
rine icabet ettiğim zamanda Tah· 
randa büyük zimamdarlarinızda 
da aynı arzunun mevcut olduiu· 
nu görmekle hakikaten bahtiyar 
oldum. Misıfirperver Iran top· 
rağanda her yerde gördüğüm 

muhteşem hüsnü kabulü ve sa· 
mimi muhabbet tezahürleri, ora
da birçok mütemayiz şahsiyet· 
lerle vaki olan temasların bende 
derin takdir ve her minnettarlik 
his'er!nden başka, iki memleket 
zimamdarlarının resmi münase· 
bellerinin kuvvetlenmesile mü
tevaziyen kuvvetlenen şahsi dost· 
Juk münasebeller:nin tezaylldü
nün, iki dev!etin hakiki menfa· 
atlerine pek ziyade hizmet ede· 
ceği kanaahna tevlit elti. 

işte bunun içindir ki, aziz 
n;cs ekdaşım, samimi bir coıt· 
luı. la rnerl ut bulunduğum zata 
fahimanelerir.in ve muhterem 
rtfikler i rıin milli bayramımız ari· 
fesinc!e vaki bu nazigine ziya· 
retlerirıdcn c'olayı bir kat daha 
mt>srur o:uyoruz. Cümhuriyet zi
mamdarlarile vaki olacak feyizli 
temas'arı ve onlarla fikir teati
leri neti ccsinde aziz misafirleri· 
miz bizde iki memleketin bükü· 
metleri arasında müşterek bir 
anlışma arıu edildığini ve her 
sahada hakiki bir müşareket 
azmi mtvcut olduğurıu müşahede 
eyhyeceklerdir. 

Zatı fahimaneler:nin bu hoş 
ziyaretleri, ayni zamanda 1926 
muahedemizi ve zeyli olan pro· 
tokolu tecdit etmek fırsatını 
bahşeylemekle de iki memleketi 
birleşf ren kardeşce dostluk bağ· 
!arını daha ziyade sıklaştırmağa 
bittııbi yardım edecektir. 

Kadehimi lran büyüklüğü ve 
refahı için kaldırı)orum. Ve Iran 
milletinin parlak mukadderatını 
o kadar muvaffalciyetlerle idare 
eden haımetlu Riza Şah Pehlevi 
Haz.retlerinin ıereflerine, zatı fa· 
bimanelerinin sıhhat ve fahsi 
saadetlerine ve burada toplan· 
mıf bulunan bütün Iranh misafir· 
luimiz.in sıbhatına içiyorum . ., 

Fıugi Hanın nutku 
MOteakıbea F rugl Hazretleri 

atideki cevabi nutku irat etmiş
lerdir! 

Vekil Beyefendi, Hanımlar, 
Efendiler: 

Gerek şahsıma, gerekse arka· 
daşlarım hakkında s8ylemek liıt-
funda bulunduğunuz çok güzel 
sözlerden dolayı zatı alilerine 
büyük bir sevinçle teşekküre 
müsaraat ederim. Türkiyenin 
f evkalide misafir perver toprak· 
farında gfüdüğümüz hüsnü kabul 
o derece samimi bir mwbabbet
le meşbudur ki yüreklerimize asla 
silinmiyecek bir hatıra bıraka 
caktır. Güzel sözleriniz bizi çok 
mütaahassıs etmiştir. Hususile 
bu sözler asıl 1 ürk milJetinin 
Iran milletine karşı o!an hislerini 
nevima tebellür ettirmektedir. 
milletler imizi birbirine bağlayan 
karşılıklı muhabbet ve sıkı 

dostluk, bir az evvel zatı a· 
Jilerinin de ıöyledikleleri gibi 
binlerce senelık ananelere, ve 
müşterek ruhi temayüllere ve 
keza hars ve emel birliğine isti
nat etmektedir. Evvelce bizi ida-
re edenler bu in~ar edilemez 
hakikatleri idrak edemedilerse 
bu, biızat kendi menfaatlerini 
düşündüklerinden ve bilhassa 
miHetlerinin menfaatlerinden zi· 
ya<ie şahsi ihtiraslarını takip 
eylediklerinden ileri gelmiştir. 

Fena bir siyasetin; daima vahim 
neticeleri olacağına ve yalnız bu 
siyaseti yapan değil, fakat aynı 

zamanda elinde mukadderatını 
tuttuğu memleketi de ciddi teh· 
likelere koyacağına şüphe yok· 
tur. Bunun içindir ki milletleri· 
mir, büyük hayatiyetlerinin bir 
kere daha delilini göstererek iki 
büyük devlet reislerimizin ortaya 
ç1kardıklar1 esnalarda hiç müba· 
liğasız müthiş bir u~urumun ke
narında bulunuyorlardı. 

Bu iki devlet reisinin yorul
mak bilmez gayret ve kudrct-
lerile memleketlerini içinde bu· 
lundukları çok fena bir vaziyet-
ten kurtarmıya muvaffak oldu· 
lar. Bu suretle memleketlerimiz 
iki mümtaz reisinin rehberliğile 
hakiki ihtiyaçlarını anladılar ve 
dünya manzumesinde hakları 
olan mevkii işgal için çalışıyorlar. 

Zatı devletlerinin de ço'.< yük
sek bir baligatla ifade buyur· 
duklara gibi memleketimiz ara· 
sında mevcut an'anevi dostluk, 
itilaf ve muahedelerle tarsin edil 
m'ş bulunuyor. Bunları milletle· 
rimizin yüksek menfaatleri için 
daha ziyade tamamlamak isti· 
yoruz. 

Memleketlerimiz, coğrafi va· 
ziyelleri itibarile ikhsat sahasın· 
da birb:rinin karşılıklı yardımına 
muhtaçdırlar. Bizi birbirimize 
bağlayan samimi muhabbetala· 
rına binaen bu yardımın her iki 
tarafı memnun edecek :;urette 
yakılacağına kaniim. 

Azizim vekil Beyefendi Anka· 
rayı ziyaretimin cümhuriyetin 
i'anını tes'it ettiğiniz güne tesa
düf ettiğinen dolayı çok babti· 
yarım. Cümhuriyetin ilanı sizin 
çin olduğu kadar bizim için de 
az"zdir. Çünkü bu yanlız siz·n 
memleketiniz için yeni bir dev· 
re açmakla kalmıyor. aynı za 
mıtnda Türk· Iran münasebetleri 
tarihiodede yeni bir sahife açı -
yor. Diğer ' taraftan Türkiyeye 
başlıca gayesi mufahham hüküm· 
darım haşmeW.l Şehinşah Haz· 
retlerinin Reisicümhur hazretle
rine hürmet ve selamlarını ve 
a~il Türk milletinin yükselmesi 
ve refah bulması hakkındaki 
samimi temenilerimi iblağ et· 
mektir. Memleketlerimiz ara· 
sında muallakta bulunan me· 
selelerin hallini kolaylaştırmak 
hususunda gerek Başvekil Haz· 
releri, gerek zatı Alileri tarafın· 
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Balkan konferansında V AKIT 
-w -·,' .................... __.... ........ __ ................... - ... ··-··············-

Romen merkezinde 
valcl:imiz nasılgeçiyor !. 

Otelde, parklarda ve güzel ormanlar 
içinde Bükreşlilerin bize göster

dikleri misafirperverlik 
Dönüşte gölde biraz dolaıa • · 

rak sallara binilen yere çıktık. 
Belediyenin çayı burada verildi. 
Sahili hemen hemen baştan başa 
bir zaviyei kaime halinde kaplı· 
yan büfe davetlilerin emrine ha· 
zırdı. 

Saat beşe kadar kalındı. En 
eğlenceli zaman bu iki saat ara • 
sında geçti. Prenses Cantacüzino 
bu ihtiyar fakat genç kalmış ka -

BUkre,ıe murahhaslaum12ın dın Ruşen Eşref beyin, bizim de-
oturduQu Atene palas leke hanımlarının masasında, ya· 

Bükreş, 2' (Hususi): nına çağırdığı üç keman ve tefe~ 
Dün pazardı. İçtima yoktu. rüatı güzel bir keman havası ça • 

Programda ıabahleyin bir müze lıyorlar, ihtiyar prenses yavattan 
ile mektep ziyareti vardı. Fakat bu müziğe refakat ediyor. Bir ara 
heyetin bir çoğu gece hariciye ba romen milli dans havasını çalan 
loıunun yorgunluğu ile aabahle • müziğin sesine ellerinin biribir}e .. 
yin kendilerini toparlıyamadık • rinin omuzuna koyarak Ruşen Et 
ları için buna ittirak edemediler. ref, prenses ve geçen senenin ro· 
Öğleden sonra ikide Atene palas men güzellik kraliçesi olduğu 
önüne gelen otobüslerle otomo • söylenen kız belediye reisi mösyö 
billeri heyeti Bükreften 40 kilo •

1 

Dobresco kadınlı erkekli bir çok 
metre dıtarda Snagov gölüne gö- Romen, Türk, Bulgar ayak uy -
türecek ve Bükreş belediye reisi durdular. Bu yarım saatten fazla 
M. Dobresconun verdiği çay zi· sürdü. Ruıen Eşref bey oyunda 
yafetinde bulunacaktı. Şimdiden muvaffak olmadı değil.. İtte bir 
ıöyliyebilirim ki, bu gezinti he • ara Hamit beyin de iştirak ettiği 
yetin Bükre§e geldiği günden • görüldü. 
beri geçirdiği en güzel günlerden Burada zaman bu kadar eğlen· 
biri oldu. Dört yüzden fazla dele· celi ve bu kadar güzel geçti. Ge
keler ve Bükreşliler saat tam iki· ne ayni vasıtalarla dönüldü. Ote· 
yi çeyrek geçe otel önünden ha- le geldiğimizde saat yediyi geçi-
reket ettik. yordu. 

Bizi, bu koca ıehrin 40 kilo -
metre öteıine götüren yolun gü • 
zelliğini tarifle anlatmak imkan • 
ıız. Ne muntazam yol, bir kıımı 

parke, bir kıımı asfalt, bir kısmı 

toıe olan bu yolun iki yanı, ıe · 
birden uzaklattıkça ormanlarla 
örtülü. 

Gittiğimiz yer, bundan bir ıe· 
ne evveline gelinceye kadar ba • 
taklıktan batka bir ıey değilmiş. 
Belediye reisi möıyö Dobreıco -
nun bize anlattığına göre burası
nı bizim paramızla yalnız elli bin 
lira ile yapmıt. 

Heyet azası otobüslerden ve 0 • 

tomobillerden iniyorlar. Bizim 
Gülhane parkının belki iki büyük 
lüğündeki bahçeye giriyoruz. A • 
fağıya inerek göl kenarındaki 
motörlü kayıklara biniyoruz. Altı 
kilometre uzunluğundaki bu gö· 
lün dört bir tarafı gene ağaçlar • 
la ve sazlarla kaplıdır. Kayık der· 
sem bizim Haliç kayıkları hatırı· 
nıza gelmesin. Bazısı bir, bazısı 
iki üç kayığın yan yana bağlana· 
rak Üzerlerine ııralar yerlettiril • 
mit arkasına bir büyük motör ta· 

kdmıt ıal. 
Bunlarla gölün öbür batında 

4 asırlık bir manaıtıra gittik. Bu· 
rada içimizden bir çokları da 
mum yaktılar. 

• • • 
Bugün onda içtimalara ba§lan· 

dı. Dün ıöylendiğine göre bu 
günkü içtimada bir gürültü kop· 
maaına ihtimal veriliyor. Evvelki 
gün tayyare postasile Sofyaya gi
den ve tekrar dönen Bulgar he • 
yeti reisinin bu seyahati hayli ma 
nidar görülüyor. Bazıları bu ae· 
yahati kendisinin Sofyadaki bir 
grup içtimamda bulunmak mec -
huriyetinden ileri geldiğini bir 
kısmı da talimat almak üzere git· 
tiğini söylüyorlar. Malum olduğu 
üzere bu Bükreş konf eranıında 
en çok alaka ile takip edilen Bul· 
gar ve Sırp ekalliyetleri mesele • 
sidir. 

Bulgarların Balkan konf eran· 
ama ekalliyetler meselesi halledil
medikçe iştirak etmek istemedik • 
leri malumdur. Sonra küçük bir 
heyetle iştirak ettiler. Uk konsey 
içtimaında bu ekalJiyet meselesi -
ni alakadarlarla gelecek senenin 
teırinieveline kadar konuşup hal· 
letmeleri kararlaştırılmıftı. Buna 
rağmen Bulgar reisinin, Sofyaya 
dönmesi bu meselenin, henüz bit
mediğini gösteriyor ve haklı ola· 
rak bu günkü içtimada yeni bir 
gürültünün kopmasına ihtimal ve 
riliyor. 

Hasan Rasim 
···········e::::::::::::::ı:::ı:::r.::::::::::: :ıw. :: :: :::::::: ::: ::: :: :::::::: ::::::: :: ...................... . 
00d;: .. ~arfolunan gay!etleri.n Iran· C:ostluk hislerinin sa;;;;;;;;;;~i·i;~k·~ 
da bihakkın takdır edılmekte kında Ankaradaki vazifem esna-
olduğunu söylememe lüzum yok- sında edinmiş olduğum intibaı 
tur. teyit etmiştir. 

Unutulmaz ba~~a~ını daima Binaenaleyh Türkiyenin yük-
muhafaza edecegımız ! abran selmesi ve refahı için kadehimi 
seyahatinizi ve memleketımizde· kaldırmaklıg- ıma v 1 R . ·• . . . "k" .

11 
e şan ı eısı 

ki kısa ikametınızı ı ı mı et c·u· mhurum f" uzun ıere ıne ve ge· 
arasınd.aki. kart.11.ıklı anlatmanın rek zatıalilerinin gerekse burada 
kuvveth bır imılı olarak telakki bulunan yüksek Türk ricalinin 
etmekteyiz. Bu ıeyahatiniz ve sıhhatlerine içmekW im .. . 

.,_ . . b" "k T" k g e musaa 
bu a.ametını7, uyu ur mil· denizi rica ederim Hanım ye 
Jetinin lran milletine kardeı olan Beyefendiler.u 
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Hikaye Bir Rüya 

- Nermin Dino Hanrma

Sıcak bir hava, Eminönünden 
seçerken yeğenim Rahmiye raıt 

~idim .• 
- Aman, dedi, bayılıyorum, 

turadan ıoğ.;'..: bir ıey içelim. 
Bir harp I44aiulünün tayyare hi· 

Jeti sa tabi:_ ~ :c için üzerine hü • 
Y.Ük harflerle "gazi giıesi,, diye 
Y,azdırdığı dükkanının önünde bü 
yük bir kalabalık toplanmış, elle· 
rinde biletler bekliyorlar.. Bu 
dükkanın yanı başında "otoma
tik,, bir limonatacı var.. Rahmi 
benden daha evvel davranarak 
gidiyor. bir delikten beş kuruş a
tıyor, bardağım buzlu, limonlu 
ve şekerli su ile doldurarak içi
yor. Ben de beş kuruş atıp barda
ğmıı uzatıyorum. Bardak buğula· 
na buğulana doluyor, fakat tam 
çekip içeceğim sırnda birdenbire 
ça~lıyor .. 

"' _,. . 
Serin, gölge ve yemiş dolu, küf 

kokan_, fakat temiz, asil bir bah
çedeyiz .. Ben her zamanki gibi si· 
vilim .. Rahmi levazum zabiti üni
f ormasile.. Bahçede kaysı ve 
mürdüm eriüi ağaçları var. Niha· 
yette ÜÇ katlı köhne ahşap bir 
ev .. 

Bu evin üst katında iki pence
reli bir oda .. Pencerelerde gıcır 
gıcır, sakız ı:ibi beyaz perdeler .. 
Evin ikinci katı, en alt katın mal
tız tatlığına çökmüş.. Odaların 
beyaz badanalı duvarlarının 
.vaktile döşeme olan yerlerine ka
·darı temiz; üst, daha doğrusu alt 
tarafta kerpiç ile aaman karışık 
bir halite görünüyor. 

Sağlam duran üst katta, ben 
vaktile pansyon oturuyormuşum_. 
evden pek na.diren çıkarmışım, 
çünkü ev sahibinin bana bilmem 
neden yeğeni köylü hissini veren 
kızı ile 'kur yaparımışnn .. 

Evin orta katının tahtalan kurt 
yeniğinden ç.ürüyerek çökmüı, ve 
enkaz, taılıia yıkılır yıkılmaz, 
kurt yenikler~, mini mini meyva 
tohumları haline gelmiı, zamanla 
büyümü§, hüyümüı soğan haline 
gelerek bir kenara YtiılmıJ.. Fa
kat bu ~ğanlar o kadar parlak 
ve güzel bir renge .aahip ki.. Ta-

rif edemiyeceğim .• Ozerieriıadeki 
altın rengi teffaf zarlann aLun
d~ :.soğanların asıl ren,ııİDİ ..ak
settir.iyor, İn&aD& ısar.ı ~lar al
tından bakan yeşil tahrilli gözler 
hiaaini veriyor •• 

Ra.hnai, Lahçenin bir kö,eain
de ay.azma hekliyen .bir .ke§İ! gi
bi 4ur.muı, siyah .entari, beyaz 
bat .örtülü tl,ir kadınla ıkonu.tur· 
ken ben .bu ıoğanlardan bir tane 
almak üzere ilerliyorum. 

Oraya gidebilmek için, dibinde 
yuvarlak değil de miiatatil -,ekil· 
de büyümüı au kabaklarının ku
rumuı kabuklarına benzer, ıkontr
plake tahtalar gibi bir §eyler olan 
bir ağacın, bu ye§illik i9inde in
sana garip bir hiı 'Veren ifaprak

ıız büyük bir ağacın altından geç· 
mek lazım .. Yürüyorum .. Tam 
ağacın "altına gelip de bir ayağı
mı bu tahtamsı ıeylere 'hasar bas 
maz, bunlar "gubar,, haline iel
mek ıçin hafif bir temas bekliyen 
"esrar,, lavhaları gibi çözülüyor, 
boıluğa dü§ü_yorum, kaybolma.ğa 
başlıyorum.. F .akat fewkalbqer 
bir hamle ile, kendimi çiv.i gibi 
hu hoşluğa hırakmaktanaa, vü· 
cudumla daha ıf azla yer kaplıya
rak "son,, umu geçiktirmek niye· 
tile yüzü ko,YUQ, .kollarım Jıaç tek 

.._ 

yorum .. 

Yüzü koyun yatmış, 
-her 'halde yorgana 
ceride kaldığı iç.in
olarak uyandnn.. 

4 ~ ~ 

bir elim 
takılarak 
sırtımda 

Ben bayalımda, herkes gibi, 
bir çok rüyalar gördiim.. Fakat 
hiç birisini kalktığım zaman bu 
kadra vünhla 8atırla.)"amamış

tım .. 

Şimdi, dütünüyorum.. Niçin 
bu rüyada ıbu h&diaeier.i gördüm 
de, başkalarını görmedim .. traç.in 
bu limonata?. Bu ev :ve soğanlar 
neden?. 

Acaba, 1biitün bu hadise'ler, eli
min MADDETEN sırtımda ka•mıf 
olmasından doğan tazyikin tesri· 
ni anlatmak için muhayyilemin 
uydurduğu az çok mantlki sebep· 
ler mi?. Yoksa uyanıkken müre'k
kiremin zaptettiği, fakat bir türlü 
inlri§af ettiremediği lıalcikatelerin 
uyku "Hamam Mari,, sinden sü
zühnüı anahtarı mı?. 

1928 - 10 - 26-!7 

Fikret Adil 

Satıhk otomobil 
:Az kullanılmış iEeeka markalı kapalı blr 

otomobil ıgayct ucuz satılıktır. Görmek foti· 
:yenlerin GCSztcpedc Kayışdağı caddesınac 
a.35 ..numaraya mUracaaUnı:ı. 

Beyoğlu S llncü Sulh Hukuk laakbnliiln

den: 
Dairemizin 932/ 1070 dosya numnro.lı ve 

~ırtanbul :ocrtcrdarlı'ğı tarafından .Bcycılt' -
lunGa Ta.k81mde Tomtom mahallesinde Po
lonya sokağında Allnhvcrdl e,partımnnında 
mukim Kabataş lisesi sabık mua1lim1crln • 
den Ru.şen :Ferit Bçy aleyhine ikame <>lu -
nan ııapka ve elbise avnnsmdlln mUtcb:ıki 
deynl bulunan 1541 kuruşun tahsili tnlcp 
olunan cıava mUnascbcUle müddeialeyh 
göstorflen Jkametglhmda bulunnmadığı ve 
bir semti meçhule gittiği :ııua. tebliğ iade 
olunan davetiyelerden ı.uılnşılmış olnıaldn 
:mıilikemece yirmi ı;-Un fasıla ile fl!'ınen teb
ligat wapılmasma karar verilml§ ve ~·ov -
nıl muhakeme olarak 22/11/932 s."\&t 10 1 
olarak tayin edilmiştir. Yevm ve valttl mcz
kurtia mUddcaaıeyh Ruısen 'Fent 'Beyin 
mahkemede bizzat lapatı vUcut oylemetıl 

:veya bir vekil bulundurması ı:tzımgcleceği 
ve aksi takdirde muhakeme gıyaben cere
iYan edeceği tcbllgat makamına. "kıılm ol 
mak Uzeı:e nan olunur. (5092) 

VAKiT 

1
3UncU Kolordu Sallnalmal 

Komisyonu lllnlar1 

Ankara M. M. V. tarafından 

Ordu ihtiyacı için 300·400 top 
ko~um esteri veya Kadana ka
pah zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi l 9-12· 932 pazarl< ai 
günü saat 14 le yapılacaktır. 

Şartnamesi ve evsafı ha1'kında 
malümat almak istiyenlerin her 
p-ün komisyonumuza ve münaka
saya iştirak edeceklerin muay· 
yen vaktinden evvel Ankara'da 
M. M. V. satınalma komisyonu
na müracaat'•m. (1003) (5518) 

Yerli mamulatından ( 14,144) 
kilo kundura boyası kapalı zarf
la münakasaya konmuştur. iha
lesi 19 ikinci Teşr;n 932 cumar· 
tesi günü saat 15 te y2pı!acak
br. Taliplerin nümune ve şart
namesini görmek i:zere heıgUn 
ve münakasaya iştirak edecek 
!erin o gün ve vaktinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarını 
makbuz multabirnde Anlcarada 
M.M V. Satmalma l.omisyoru 
riyasetine vermeleri. ( l 009) (5697) 

~ "' ~ 

Yerli fabrikalar mamulatından 
30,000 adet yün fanila kapalı 

zatf1a münakasaya konulmuştur. 
lhalfsi 17 ikinci Teşrin 932 ta
rihine müsadif perşembe günii 
snat 15 te y2pılacaktır. Taliple
rin şartname ve nümunesini gör
mek üzere hergün Ankaıada 

M.M,V. satınalma komisyonuna 
müracaatları ve münakasaya iı
tir ak edeceklerio o gün ve saa
tinden evvel teklif i'e teminat 
mektuplannı makbuz muhabili11· 
de m ukiır komisyona ver.mel eri. 

(toto) (5698) 

1LAN 
Avukat Hasan .:Hayri ve Cevdet Fahri 

Beyler Galata.da Nordstem hanında t - l2 

numaralarda. l:ıulunaı:ı yazılıa.llClcrbı.1 JBeyqğ

lunda TUncl ba§mda .Ka,Yscrii..Yan apartı -

manmm birinci dalre:ıine nakletml§Ur. 

bhlnbul 6 mcı icra daJ.remnclen: 

Bir borçtan dolayı haczedilml§ ve para· 

ya çevrllmesi knrar aıtma almmış Aksa • 

ray 'KUÇUk iLangada tramvay caddesinde 

HiS numaralı balCkallyc dlllCkbmdald. ca -

mckfm ve sai.renln ao lbir.iuci tegırlr.ı çar -

şamba saat 16 - 17 satılacağı. Taliplerin 

mahnll.lndc memuruna :mUracaalllll'.1 JJAn o

lunur. 

tstanbtd :ısllyc nmhkcme'1 6 nm hukUk 
dairesinden: 

Naciye hanımın kocası Kadıköyünde 

MUtıUı:dar caddesinde 66 No. hanede sakin 
:1.·e halen lkıUndtgA:hı meçhul AbdUrrahman 
Nafiz c!endl aleyhhıe ikame eylemi§ 16u
(;'U boşanma davasının gıyaben cereyan e -
den muhakemesi neticesinde mumalley.hl -
manın bo~nma.lnnn:ı karar verflml§ ve bu 
baptaki hUkmU havı 17/9/932 tıı.rlhll :UA • 
mm 'bir nU3hası mahkeme cllvanhanmıine 

talik cdilmi§ olduğundan Uırlhl lllndan IU
baren bir ay zarl'mda ilAmı mczl{ura JU
raz cdllmcdlı!l tnlcdirdc tebliğ makamma 
Jc:ıim olmalt 'üzere hal<kmızda muanı.eloi 

kanuniye ifıı edileccıjl ilb olunur. 

Türkiye ziraat bank• 
idare meclisindeıı: 

"f llrkiye ıiraat bankHı umumi heyeti sureti adiyede o!ır•k J4 
ci teşrin ayının 30 uncu ıününe tesadllf eden çarşamba ıııt 
Ani.ara banka merkezi binasında toplanacaktır. . 

Murahhas beyefendilerin zikredilen glln ve saatte teşrıf 
maları rica olunur. 

Müzakerat ruznamesi aıağıda yazı'ıdır: t 
1 - Türkiye ziraat banka ının 1931 hesap seneıi rouanıe!A 1 

kında idare meclisi ve murakip raporlanom okunması, ~ 

2 - 1931 senesi bilArıço, kAru zarar huap1arının t• 
irlare meclisi azasının ibrası, 

3 - 1931 n:ur ak iplerinin ücretlerinin tayini 
2 n:urakipve 2 yedek murakip intihabı, . bir 

4 • 1 .. d • tl · b' ·d ı· · ı:. • • ·nt1h• - u.u ce en ıttn ı are mec sı azası yerıne aza ı 

Türkiye 2iıaat bankes ı heyeti umumiye murabhaalarınıo i• 
beıveçhi atidir: 
Adena : 
Afyon : 
Aksaray 

Amasya 
Ankara 

Antalya 
Art;v.in 

. . 

Nafia vekili Hilmi· meb'us Zamir ve Ali b 
Meb'us Ali, Cemal, avukat Kemal beyler. 
Meb 'us Sfireyya bey. 

Ankara ticaret bor aaıı reisi Salih Sabri be1·Jlf' 
Meb'us Rıfat, Şakir, sabık meb'us Jbsan be1 

Meb'ua Numan ve Rasih beyler. 

Aydın 

Babkesr 
Payem 
BHrcik 
eo·u 
furc'ur 

Meb'us Mehmet Ali bey. 
Meb'ue Aslan, doktor Muhar ve Fuat beyler• 

: Reia Klzam Pata Hazretleri. 

Bursa 

Meb'ua Ihsan bey. 
: Meb 'us Hayrettin bey. 
. . . . . . 

M~b'us Emio Cemal ve Şükrü beyler. 
Meb'us Mustafa Şeref bey. 

Cebelüberekeh 
Meb'as Rafet, EmiD Fikri ve Rüıtü beyler. 
Meb'us lbrabim hey. 

Çanakkale 

ÇaDlnn 

Çoıwm 

Denizli 
Di yanbekiı-
Edirne 
Etaziz 

Erzincan 
Erzurum 
Eslri,chir 
Gaıiayıntap 

Giresun 

Gümli§bane 
Siliike 
Isparta 
lataHal 

lzmir 

Kars 

Kastamonu 

Kayseri 

Kırklareli 
Knıebir 

K<ıueli 

Kıonya 

Kntahya 

Malatya 

Man:sa 
Maraş 

Mardin 
Mera:n 
Muzla 

Mut 
Niide 
Ordu 
RiıLe 
Samsun 
Sıirt 

'Sinop 

• . 
. . . • . . . . . • 

. . . . 
: 

. • . . . • . . 
: 

-: 

. 
• . . 
• . . • 

Belediye re:ıi Veli Namık, Ziraat odası r 
Nazım, Eıineden Yahya Sezai beyler. 
Maliye vekili Abdülhalik be, • 

Meb'u. hmet ve Mustafa beyler. 
Jrfeô'm Yuaof Ziya, Necip Ali, doktor Kızını ~.I 
Meb'H ZWfi bey. 
Meb'u Faik lft Şeref beyler. 
Divanı muhasebat mümeyi:ı:lerioden 
Kuri bey. 
lııleb'ua ~bdlHwk Bey • 
Aziz ,.e >..... Beyler • 
M~ 'us Emin Bey. 

Meb'us Kılıç Ali ve Nuri Beyler. 
Meb'us .Nuri B. ve ~hsan Paşa. 

Meb'us Haaan Fehmi Bey. 
.Meb'us Hafn Emin B. 
Meb'ua Mlkerrem ve Kemal Turan Beyler. 14 
ıl.W•mar Yekili Ali Rana, Meb'us Ziyaettio, S' 
Cimcoı Beyler. Jt 

:Meb'us Mahmut Esat, Osııuaazade Hamdi ve Jt' 
mil Beyter. · 
Meb'uı Balla Tali Be,, 

Meb'us Tahsin, Tekirdağı meb'usu Cemil .C 

kara meb'usu Halit Beyler. 
Meb~us Reıit Bey. 

Meb'uı Şevket Bey.· 
Meb'us Lulfi Müfit Bıey. 

J ıUeb ',ua 4li v.e ıüradan Moralı ıade M-1'~ 
Retil Bey. 
Meb'us Kizım Hü•ii, Tevfik Fikret ve ,ti 
W. Beyler. ·~ 

. • 

: «INbi -umami meb'us Recep, meb'us Jbr•bl 
Ye ffakkı Seyler. . • 

. • 

. . 

BaşYekil ılemet Paşa Hazretleri. 

Meb"us Refik, Turgut ve Kini Beyler. 
-Meb 'as 'Mi tat B. 
Meb'uı Abclurrezzak B. · 
Meb'uıı Süleyman Fı'kr.i •e Hamdi Beyit! 
Hnseyin Avni ve Nuri Sqrlu. 

Meb 'ua Kıl1' oğlu Hakkı e. 
Mcb'ua Halit Y. 

Jıleb'uı Recai ıre Şevket Beyler. 
Meb'.111 Esat B. 
Meb'• Emin Etem ve Asım eeyler. 
SiirtW Ekrem B. 
Meta'• recep Zilhtü B. 

Snas ~ Meb'us Rahmi ve Abdülmuttalip Beyler. 
'M~"as lfsmail :S. Şebinkaraliisar: 

Teleırdag : 
To~nıt 

.. 
• 

Met>'uı ıCemil -v~ Faik Be~. 
Mel> 'US Mu9tafa Ye .Sü~yya Beyler. _ .J/I' 
Meb'ua Daniş •e tüccardan K.trzade Şevki..,,,... Trırb2on 

l!Jrfa 
Van 
Yoıgat 

-: Meb"as ~fi •Sap 8. . . . . 
Zongulöıtk -: 

Meb~us Hakin B • 
Meb'us :Avni ve Hameli Bey.ler. 

Meb '• Celal Sabir we Raıtı> tae,ler • 



Doktorlarımız 

" ıtlhrevı naatalıklar moteh••• 
Q Doktor 

'-u llbaettln Şevki 
t'lıl cacıcıe.t Meeerret oteli klU'fımnda 

Bey apartımanı 125 Sababt&D 
Alqama kadu 

b Doktor 
~ının ŞtlkrU 

ı.t.zı o.ııuı hutaııkıar mlltehamal 
'il but 8Ultanmabmut tllrbeel, Sabi
~. No. 10. Telefon muayeneba

'tfer. De: 22622 - Telefon ev: 4.3125 
l11ıı öğleden eonra aaat 16-18,, 

UrOıot • Doktor 

' -~.'!! ~lu ~•klan 
~u. =:::.. llDhamn 
-~ No. a 11er can GttedeD ..,.. 

Tel. Be)rollu 2886 

lfOıoı • Operatar doktor 

Fuat Hamit 
lleııre1c, ......... idrar ,.,au 

1rı...__ butaııkıan moteb·
~: Tllr1te, llahmudlye cad· 

de& No. 10. Telefon 22622 

Doktor 

c-__ Fuat Fehim 
~ - Puart.1 -:r Çarwamba " 
...._ be gGnlert GlledeD 8Cmra buta-

lcabal ..... Çatalol1u, &ki Be7 
<-.... aııutıman) No t- Tel. 201M 

Doktor 
Feyzi Ahmet 

Cilt. -..vs " cmadl ........... " 
~ mQte1ı•-
._ C&ddeat, kö§e bafJ Feyzi Bey 

111Ubara: 43. Sabahtan •kıama ka· 
dar buta kabul olunur. 

Urolol Doktor 
Hakkı RDşttl 

idrar Ye Tenuül JOllan btrlncl mut 

mQt.eb••R "P AR1S" den Dlplome 
ı.t1JEW caddeal Yıldm apartıman 

No. 822 

Doktor 

Ihsan Arif 
Oerahpap. but&baneııt idrar Jo11an 

mllteb•MıS! open.t.ör 

Muayenehane: Caf&lotlu eczab•MllH 
ııtu,tk. No. 30. Telefon 216H. '"Saat 

ıs - 18 but& kabul olunur." 

Doktor 

Kapik yan 
lıluayeneh&neat: Sll'kecl Muradiye 

caddeal No. 18 
Telefon: 2 1077 ı.tanbul 

Oper11t8r • Urolog doktor 

Mehmet AH 
idrar yollan llutahldan m~ 
Eminönü (Sabık Karakq) baDm& 
nakletmlftlr. Cumadan maada her sUn 

baatalarmı kabul ve tedavi eder. 

oı, tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parta darUltllnunundaD mezun 

caıaıottu Halk ll'll'kUI Urpmıda Stbbl 
aputnnaD No. (7) 

Doktor 
Mehmet Akli 

&:be ve kadın butalıklan müteha.uısı 

a.,ottu ı.tw&l caddesi Rum l8f&reU 
)'UIDda No. 481: Tel B. O. 200D 

Her ıtın Glledeıı 8CllU'a 

Ooktor - Openıter 

Nuri Mahmut 
notum ve k&dm hut&lıldan mQt•b• w 
...... ı 80lbw caddMI Berna ·
p&rtan&m, No. L Telefon '8MI (1934) 

Doktor 

Osman Seraleddln 
~: Qataıotıu. N~ 

CIMldııiil 1'~ (11.) Telef( .... 

Doktor 
Reıat Htlseyln 

ICuJü. bOfu Ye burun bUt•h'kl•n IDQ• 
.... _ Kua,...eeM: TQJ'be llelmna• 

dlJ9 cadc1191, No. 10. Telefcıla: DUi 

Dl' T•llllll 
P. Şamlıyan 

BeJıoCtU. btDdll o9ddlıll No. (IBJ 
(llulmıuJ ,..... 

K\1&19M ...U: t - 11 Ye H - D 

Del&tor 
Robert Behar 

DolWn. Kadaa Mrh'*'•" mOHıı•·•· 
Beyottu, Altmcl o.in .... t ..-rıı-

IUDI ' Tel.ta: '918 

Deniz Levazım satınalma 
komisyonundan: 
644 metre kıtlık ıayak kumaı: pazarhkla mubayaHı: 1-Tet· 

rinisaoi 932 Salı gtlnD uat 14de. 
4lOOo kilo Zeylin : pazarhlda mubayaaaı: 1-Teı-
I) riniuni 932 Sah srOnll uat 1Sde. 

1). 
1 
tniz kuvvetleri ihtiyacı için IOzumu olan ıayak kumııla, 

'dil 0.9~2 tarihinde kapalı zarfla yapılan mDnakıu11nda teklif 
~ fiatlan Ouü Bahri Kumandanbğınca gali g6rDlen zeytinin 
lı-.j hlcla m&bayaalan bizalanaclaki gOn ve aaatlerde _yapılaca-

''-"1 talip olanların muvakkat teminatlarile birlikte KHımpa
~aiz Levazım Satmalma Komi8yonuaa muracaıtlan. (5710) 

ltahisarlar Umum -

11 
Müdürlüğünden: 

n, &ekirat Fabrikalanmız amel••i için model ve nlmunuine 
~Ptzarhlda (200) adet g6mlek ve (ISO) adet tulum Hhn alı· 

br. Taliplerin pıurlağa ittirak etmek &zere % 7,S teminat 
"ai hamilen 7-11-932 pazartesi srOnD uat 14,5 ta Galatada 

t1a Komiıyonuaa m&racaatlan. (5638) 

~RYOLAve madPnl tfJI 121/ ı• Uke 
fahr1ta11 2 ıra ya karyola 

~ Sirkeci EbOuuut caddeli T •L 22652 
~ ~esme, Kemerli. Amerikan slttemt çelik yayb, beyaz ilke ve muhtelif renk· 

..._~•tar hutane ameliyat adalan malzemeleri ucuz fiatla satılır. Het türlü 
•-e ıı ş dahi kabul edt1fr. Fabrttada ve ~lnönU. .. ıanlk Bon• 
~.,....,, ve Yerll Mall8r .,.........,. da ayn• flıtl• 1&bbr 

VAKiT 

Bu çocuk 
Niçin 

Sayıfa 11 

Mahzun duruyor ? 

Çünkü onun kumbarası yok! 
29 feşrinievvelde bir Kumbara 
hediye edecek onu da sevindiriniz 

Tilrldye'de Cumhuriyetin kurulaıu pııu, bltiln dtln
yanın (Tasarraf gilnii) cliir. Küçük, büyük, kadın, er

kek berkeı o sGıa para bhiktirmeğe bqlar. 

Bu hafta içinde it bankasından alacağınız 
Kumbaraya para atmıya baılayınız 

Gelecek sene bu tarihte bir çok paranız olur 

SEYRISEFAIN 
Mertal idaresi Galata töprllbaşl B 1111 

uLe A. Slrted Mlbllrdar zade Hu llltO 

Trab•n Poatan 

(Gülcemal) ~i-ı~k;~~ 
pqamba iİ de Galata rıh· 
bmmclaa kalkar. (5728) 

BÜLENT 
VAPURU t Teı. sanl Salı 

f!Ünil Zonguldak, Inebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, ve Rlzeye 
ıztmec n avdeqe ayni Jlliel*rle 
Sürmene. Vakfıkebir, Görele •e 
Ünye ye u~rayarat avdet edecektir. 

AIAlye Hın No. 1 Tel. 21037 

EEY Siıkeci adresi 15 kuruı
luk posta pulunu havi mektupla 
sorulacak her it için malümat 
toplar ve verir. <4944) 

VAK 1 T 
GUnedellk, Slyaal Gazete 

latan bul Ankara C&ddell, V AKIT yurdu 

Telefon Numeraler1 
Yazı işleri telefonu: f.1179 
ldare telefonu : ıvıo 

Allow• ........... 

Senellt: 
6 aylık 
a ._ 
1 aylık 

'l'Orklye lllanebl 

1'00 Kr. 21oo-ıcr. 
'1li0 • 1460 • 
400 • 800 • 
ıro ., 800 

11111 acretlerl ı 
Remnl l6D1&nD bir ll&bn 10 Kunıt 

cart Ulnlarm bir eatm :\2,G c 
Ticari uanıarm bir sanumı 26 c 

Kaçak Hlnlar ı 
Bir defUI 30 iki defuı liO tlç defUI il 

d&'t def .. 70 ye OD defam 100 lıUl'UflUI' 
tıç aylık UID .......ıemı bir defam mecca
neadll'. Dört tatın ıeçen tlAnlarm fazla 
•tırl&n Det karuttaD beeap edlllr. 

VAKJ'I' tu'rSAASI - ISTANBUL 
8A.HlBl: llEIDDl:T AJlllıl 

U1buml N9frb'ıit MUdlrtl: rncam 

1 ~~ . 1 

Devlet Demlryolları 

idaremiz için pazarlıkla satan alınacak (21) kalem Pafta 
lokmalan, sanclalyı, elektrik malzemesi, kaynamıı bezir, kur1110, 
bez hortum, Bilyala yatak, cilalı çini, pencere zembereği, toz 
ıeker, Carrean en faience, ve saire gibi muhtelifülcins malze
menin pazarlığı 31-1O·932 tarihine milsadif pazartesi günli ma
ğazada icra kıbnacağından taliplerin yevmi mezkurda saat 9 dan 
11 e kadar iıbatı ricut ederek tahriren fiat vermeleri, ba l>aF 
taki malzemenin mDfredat listesi mağaza dahilinde a•ılmlf olup 
nDmune getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık ,Onll nll• 
munelerinin beraber getirilmesi, nOmeaeaiz tekliflerin kabul edil· 
miyeceği iJb olmıur. (5726) 

Kira mukabilinde 
borç para 

Senevi ldruı (10001 liradan ışağl ol
mamak .,e şerefti mıhıllerde olmak ~artile 
emlAlri olupta ldruını karplık göstererek 
(ehven &izle> borç para almak lstiyen
lm"in Galatada Mehmet Ali paşa hanında 
(41) numaralı yazıhınenln tcvessutuna 
müracaat eylemeleri (4850> 

Dr. lh•an Sa•i 

Gonokok aşısı 
Betsotukluğu •e fhtltltlanna karşı 
pet tesirli ve taz' aşıdır. Divanyolu 

Sultan Mahmut türbesi No. 189 

lstanbal mahkemei asliye bi
rinci ticaret daireainden: Mer· 
ban olup mahltemece uhlma11· 
na karar verilmit olan 31 kırat 
46 santim. 17 kıra 60 •antim, 
16 knat tS aaatim ve 15 kırat 
ııkletlerinde ve 35000 liraya 
merbua 4 adet pırlantayı alma
ta talip olanlana 31-10·932 ta· 
ribine mOudif pazartesi ıaat 
ı 4 te Kapabçarpda Sandal be· 
dutenınde mDcevberat mezat 
dairesinde bam baluamalan ilin 
olunur. (5090) 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

karşı en müessir de,•a SERVOIN hap· 
landtır. Deposu, lstanbul'da Sirkeci'de 
Ali Rıza Merkez eczancsidir. Taşrayı 

I 50 kuruş posta ile gönderilir. Izmh 'de 
Irgat pazanndaki, Trabzon'da Yeni Fe
rah eczanesinde bulunur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede 1_ üyük ikramiye 

4 O. O O O Liradır 
Piyanıo fimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiıtir. 

Fırsatı Kaçırmayınız 

iıtirik Ediniz ... 



Sayıfa 12 28 TeşrinievveU9~ 
Kansızlık, Romatizma, Sıraca, Kemik, Sinir, b 
Damar, Verem hastalıklarına, yürümiyen, diş çı-
karamıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara ~ 
~~~~·~~~~~~--==--~~~~~~~~~~~~------~--------~~~--~~~~~~_..;;~~~~~---

ri!m~İ'T ;: i~At.ı· 
LH.l.N ıc 11 5 ~ 

,~, ·~ '1 '1: ~.fo- ' 
ı......= - - -- =--ı 

29 Birinci Teşrin 
· Beynelmilel tasar-

ruf günüdür 
Bu haf ta bütün medeni memle
ketlerde tasarruf hesapları artar 
Türkiyenin bu savaşta geri kalma
masını istiyorsan, sen de kendine 

Ziraat Bankasında 
bir tasarral 
hesabı açtır 

Eğer bir tasarruf hesabın 

varsa, ona 
para yatır. 

bir miktar daha 

Damlaya damlaya göl olur. 
Ak akça, kara g·ün içindir. 
Atalarımızın bu güzel söz-

lerine layık vatandaşlar oldu
ğumuzu gösterelim. 

~···raiki:Y-e"··ııiaaı .. ·n-ail·h:a~~ .... ~ 
: : 

1ıııı ....... =·.··· ................................................................................................... ·.··-.--llİll·= 

--- Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz ---· 

lsnınrlaıno emiseler 20 lirn~an ~nslnr 
Hazır pardesü ve ~lb!sele! f~vkala.~e ucuzdur. 

---- Eminönü, Kazmırcı Alı Rıza muessesatı ---•I 
İstanbul inhisarlar Baş 

müdüriyetinden: 
idare matlubatının temini istifası zımnında Büyükadada Sefer 

• zam 
Hayalinizde yaşattığınız 
kumaşın ta kendisil 

. 
Krep Mizam 

932 kış sezonunun 
en muvaffak 
olmuş kumaşı •. 

Bu • ış te 
• 
1 

Krep Mizam 

Tuvalet ve rop içİ~ 
en çok beğenileJ1 
muhtelif renkler 

oğlu bağında P etro M a vri diye ait olup tahtı ha eze ah n l n 7 000 ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
küıur kilo şarap Sirk esi 30 Teşrinievvel 9 3 2 tarihinden itibaren .::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::. 
20 gün müddetle açık müzayedeye konulmuştur. ek büyük fedakarlıklar ihtiyarile haftalardanberi hazırlıkları yapılmakta olall 

rl'elefon : 23027 

lhalei evveliyesi 19 Teşrinisani 932 tarihine müsadif Cumar- !Dl ~ 
tesi günü icra kılınacaktır. nu ~ ~ 

Talip olanların mevcut nümuneleri görmek ve şeraiti müza· :m ruJ @ 
yadeyi anlamak üzere Kabataşta inhisarlar Başmüdüriyetine mü- im ~ 
racaat eylemeleri ilan olunur. (5715) mi 1 ~ i . .ı.uuwııır 

__ ____:;__ _____ ___;, _ _:__ __ ___;;;....._----- :::: 1 1 

1 LİRAYA ----m~ m: Mağazasının resmi küşadı 31 Teşrinievvel Pazartesi ö~le:len so;ıra icra olunacııkur. 

Yu .. zu·· ı·ıe kuş tu·· yu·· yasbk .:=·:=====:=· " l\luhtercm hanımefendilerin resmi küşatta bulunmalannı ınvsiye ve şimdive kadar memleketimizde görülmemiş ~ol\ 
.... moda yünlü ve ipekli kumaşlıırımızı görmelerlni ric:ı eyleriz. 

Istankbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikasın- İfü Hanımefendiler : 
da uş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte m: •• • 
12 liradır. Kuş tüyünden salon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı m: y p E K g-

bulunur. Ankarada satış mağazası: Saltı Franko ~m - ma azas D· 
tl.. ' kumaşlannı görmeden hiç bir kışlık tedarikinde bulunmayınız. 

~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~ ~B~~ka~,Meydana~u~kMusbfa~mhmüe"9dıyanmdaNo53füfiili~~P 


