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Biiyük Millet Meclisinin Açılması 
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Reisicümhur Hz. Diyorlar ki : I 
~.Türk dilinin güzellik ve zenginliğine kavuşması J 
ıçın devlet teşkilahnın dikkatli olmasını isteriz •• ,, l 

•-..... •11tıwuUJ11ıwıııııu11Pııııııııı11uııuııııııııııuıuuııııııııım1111111ıııı!ııuııııı1111ııııı~ııııını••"'tı:•••ıı11rıı1•111••1u••""._...-...,/ 
büyük bir dikkat ve alaka ile din· 
lcnilen nutukla mecliıi açtılar. 

Ulu Reiain nutku 
"B. M. Meclisinin muhterem 

izası, 

Diş Doktorları ne konuştular ? 
---•nn••••--·--••m•n•••• ............. -• .. n••---~ 

Mekteplere ve halka 
dişler için nasihatler 

Anadoludan 100, Istanbuldan 200 • 
diş doktorunun dünkü içtimaları 

B. M. Meclisinin dardüncü 
devresinin ikinci toplanma yılmı , 
açıyorum. Yüce milletimizin de -
ğerli vekillerini sayıı ve ıevri ile 
aelimlarım. (Alkıtlar). 

~·11z. BGjlk Millet 

aulgarlar dostu
& mudur, yttltsa 

diişınanımız mı? 
~·aulıarlar Türkiyenin dostu 

~~· >:oksa dütmanı mı?,, 
~ }/e kadar bu tarzda ıorula -
~ t.:~ •uale kartı cevap vermek 
~ ~ tereddüt etmiyordu. 
~ "Evet, Bulıarlar doıtu -
~ lir.,, Diyordu. Hatta Türk • 
~ 'f Unanlılar aruında tee11üs 
~ doıtluktaki samimiyetin 
~ d .... L Bulıar dostluğu ile bir 
, .__ kuvvet bulacağım iddia 

t r Çoktu. 
.:-t "rürk • Yunan dostluğu· 

~la.. larların da iltihak edece • 
~ ~Uretle Balkan birliği idea· 
t. ı...~:r kat daha kuvvet bulaca
~daki ümitler filiyat ıa • 
t-; 'bir türlü ilerliyemedi. Di
~1._.:._•ftan bu defa Bükrette 
~~ olan Balkan Birliği 
lr..~"'lllından Bulgarlann çe • 
~ası bu memleketin Bal 
~" takip ettiği siyasete 
~~,bir manzara verdi. Bu a· 
l • '>ta~ ~ulgarların konferans 
)fiti tat-~ suretile izhar ettik-
d~' ~o hareketinde Türki .. 
•>, """1 da bir hiue var mıdır, 
"-.~~e dütenler bulundu. 
sı_ ~ ~ l)'oruz ki Bulgarlann 
~ ~llferanaıııdan çekilmesi 
'b..~e kartı da her hangi 
d~ "-'-~zluk hareketi izhar 
trrı ·~ ~annı iddia etmek 
~ Jro"l ldır. Çünkü Bulgarla -
d '~ittlaıatan çekilmesi sade -
Jc...~İt. :::ıer meselesi yüzün • 
~'lle . kanlarda Bulgar e -
~ ~ 11 

IQeaeleai iıe Türk -
.~~1',.lll:elesi değil, Bulgar 

.. ~, ulıar • Rumen, Bul -
llleaelesidir. 

(41& lleJınıet A•ım 
ı.ra1, 2 nci ıagılada) 

Mecli•inde, kilnGde -
ANKARA, 1 (Telefonla) -

Dördüncü Büyük Millet Meclisi

nin .ikinci toplanma yılı bu gün 
ıaat 13,S da bilyux meruimle a
çılmıttır. 

Reisicümhur Hazretlerinin se
nelik nutuklarını dinlemek için 
kadın ve erkek büyük bir dinle
yici kitlesi ecnebi sefirler ve se
faretler erkanı, devair rüesası da
ha erkenden locaları doldurmut· 
lardı. 

İran hariciye nazırı Frugi han 
da riyaaeticümhur locasında bu -
lunuyordu. 

Saat 14 te reis vekillerinden 
Refet B. (Bursa) tarafından yok· 
lama yapıldı ve bunu müteakip 

Reisicümhur hazretleri alkıtlar a
raaında salonu tetrif buyurarak 

ı:iyaaet makamını it1al ettiler ve 
~ 

Aziz arkadqlarım, beynelmi • 
Jel ıiyasi ve iktısadi buhranlardan 
beteriyetin du~ olduiu ıı • 
kıntı ve acı devam etmektedir. Si
yasi buhranın mahiyeti ıilihlan 
bırakma konferansının mütkül· 
lerinde hulisa olarak mütahede 
edilebilir. 

lktıaadl buhran ise milletler 
arasında mübadelenin azalması 
ve daralması teklinde aahasım 
ıenitletmit ve tesirini artbnnıt -
tır. 

Bizim kanaatimizce beynelmi· 
Jel siyasi emniyctın inkipf ı için 
ilk ve en mühim t•rt milletlerln 
hiç olmazsa ıulhü muhafaza fik
rinde samimi olarak birleımeai -
dir. Biz iktısadi ıeniıliiin te • 
melini de ancak her milletin refah 
ile yqamıya ve ilerlemiye hakkı 
olduğunu teılim eden bir silıni -
yetle bütün milletlerin birlikte 
çalıtmalan yolunun bulunmasın· 
da görüyoruz. (Alkıılar) 

Muhterem millet T.ekill.i, bü· 
tün milletlerin aiiçlülde ıöfüı 
prmiye 'uğrqbiı zorluklar için -
de milletimiz büyük canlılık, hü· 
kiimetimiz yüksek isabet ıöater • 
mektedir. Komıularmuzla ve bü
tün milletlerle münuebetlerimiz 
ciddi, ıamiml ıulh ve emniyet 
fikrine müstenit olarak inkipf 
etmektedir. (Alkıılar) Dostlar a· 
rasında dürüıt bir vaziyetin mu· 
haf azası bizim daima çok ehem· 
miyet verdiğimiz bir eaaatır. 

Beynelmilel iktısat güçlükleri· 
(Derxunı 9 uncu ıayılada) 

:::::=====::::::11::-.:::::::::::::ı::m:m:mm: 

Meclis reisimizin 
Oğlu Teomana mu

vaffakıyetli bir 
ameliyat yapıldı 
Ankara 1 (Telefonla) - BO· 

yilk Millet Meclisi Reisi Kazım 
' paşa Hazretlerinin 8 yaılar1Ddaki 

oğlu Teoman dün akıam bir 
apandisit ameliyatı olmuttur. Mu· 
vaffakıyetle neticelenen ameliya
tı doktor opera tor Ömer Vasfı 
ve Şevket Beyler yapmıılardır. 

Ga.zi Hz. kilraüde nutuli 
irat ederken .. 

Yavrunun ııbbi vaziyeti çok 
iyidir ve çok çabuk tifa bulacağı 
tahmin edilmektedir • 

(Yakıl) kOçOk T eomana Acil 
sıhhat temenni ederken muhte
rem ebeveyninede geçmiı olsun 
der. 

Dit doldorlarfnın dflnkil içtlmalan 
Birinci milli Dit tababeti kon- Ziya Cemal, umumi kitipliie Or· 

areai dün aaat ikide darülfünun han Aptullah beyler seçildiler. 
konferana salonunda toplanmıt· intihaptan ıonra darülfünun 
br. Anadolunun muhtelif tehir • emin vekili Mustafa Hakkı bey 
!erinden kongreye 100 kadar a - ıöz alarak, dit tabipleri kongre
za ittirak etmittir. Kongreye it • sinin darülfünunun samimi muhi 
tirak eden lstanbuldaki dit tabip- ti içinde toplanmasından dolayı 
leri iae 200 ü geçiyordu. memnun olduğunu ıöyledi ve kon• 

Konareyi belediye reiıi Mu • greye muvaf(akıyetler temenni 
bittin bey açacaktı. Fakat ayni etti. Müteakiben Kizmı Esat Bey 
ıaatte tehir meclisi açıldığından dit tababetinin mentelerini, bu 
Muhittin bey gelemem itti. F ahrl meılefin memleketimizde de ta -
reis doktor Nurettin Ali bey kon· babetin mühim bir ıubeai haline 
areyi açb. Konsre reialifine dit geldiğini söyledi. Sonra Ziya Ce-
tabibi Kazım Eaat, ikinci reiıliie (Devamı 9 uncu •agıfada) 

auw:ınıınııs::..:rm-==:m::::=m=mı:mWAiiiii::.ımn::=-:::::m::::::a 

Yunan · güreşçileri dün 
şehrimize geldiler 

oa11 gelen Yunan gare,çllerl rkendllerlnl kar,llıyan 
gUre,çllerlmlzle bir arada 

------•mmmmm=:m:::=:---:::::ı:::::::::=::::::::::::::::==::::n·:nnnma 

- Hanım, Ana kaç defa söyledim, t:Sr •er söylemeden 
evvel da,an ... 

- Peki ama •Brlemeden evvel ne dUfUndUIU1t1U ben 
nereden bllerlm ı .. 



Sayıfa 2 

Amerika da 
Kim kazanacak ? 

iki namzedin ayrı 
ayn iddiaları 

Londra, 1 ( A .• A. ) - Nev
yorkun mali ve ticari meha· 
fili, reisicümhur intihabatında 
demokratların muvaffak olacak-
la11na son derece kani bulun· 
maktadırlar. 

Bu mehafil, logiJiz hükumeti 
gibi bir hükOmet teşkil edilme
sini istilzam etmektedirler. 

Böyle bir hük(imetin bilhassa 
buhranın halli için zaruri olan 
bütün tedbirleri ittihaza mukte
dir olacağı zannolunmaktadır. 

Nevyork, 1 (A.A) - M. Ho
ver, dlln akşam Madison Skarda 
ıöylediği bir nntukta demokrat 
fırkasma fiddctle hücum ctmiı· 
tir. 

M. Rooaevelt'ln nutku 

Boıton, 1 ( A.A) - M. Roo· 
sevelt, Salem'de söylediği bir 
nutukta haftada 5 gün çalışıl· 
maaına ve itıizlere tahsisat ve· 
rilmesine taraftar olduğunu be· 
yan etmittir. 

Yeni müzakereler 
Fransa ile malt mev

zular üzerinde 
konuşuluyor 

Ankara, 1 (Husuai) - Bura
da sabık reji direktörü M. Veyi, 
hukuk müıaviri Metr Salem, Pa -
riı bankaıı mümessili M. Barbiye 
ile salahiyetli zatlar arasında ma 
li ve iktııadi mevzular etrafında 
müzakereler yapılmaktadır. Mü • 
zakerelerin memlekete Fransız 
ıerpıayeıi getirmiye matuf oldu
f:.: zannediliyor. Paristeki borç -
lar müzakerelerinin neticeye bağ 
lanmak üzere olduğu ıu sıralar -
da Ankaradaki bu temaslardan 
iyi neticeler beklenilmektedir. 

Kış geldi 
Uzun müddettenberi sıcak ve 

ılık giden bava diln Teşrinisani
nin (1) ile bozmuş, gece sabaha 
kadar fasılasız yağmur yağmıştır. 
Rasathanenin verdiği maliimata 
göre yağmur bugün de devam 
edecektir. 

Gayrlmttbadlller ve 
bonoları 

Gayri mUbadilJer cemiyeti reiıi 
lımail Müıtak bey cemiyete ait 
itlerle meıgul olmak fizere dün 
akıam Ankaraya gitmiştir. 

Ismail Mtıştak Bey Ankarada 
Gaynmllbadillerin dilekleri bak· 
kında baıvekllete ve ma1iye 
veklletiqe maruzatta bulunaca
ğım, ikinci parti bono tevziatı
DID bir an evvel başlaması için 
temaslara geçeceğini söylemiştir. 

Zaro ağa davacı 
Memleketimize dönen Zaro 

a~a bugün Vali Muhiddin Beyi 
zıyaret ederek kendisini Avru· 
paya götürenleri şikayet edece
ğini dün gazetecılere söylemiş
tir. ihtiyar diyor ki : 
-RıdYan yarm vapurla gelecek 

Oıman beni buraya beş parasız 
getirdi. Halbuki onlar benim yü· 

VAKiT 
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Profesorlerimiz Sofyada ....................................................................................... 

Bulgar Darülfünununda 
Türk doktorları 

Akil Muhtar ve Akif Şakir Beyin 
Fransızca ve Almanca konferansları 
Sofya, 1 (A.A) - Bulgar Da· hayvanat tecrübelerine ve gerek 

tülfünununda konferanslar ver· hastalar Ozerindeki müşabedele-
mek üzere S< ;a gelen Dr. rine dair birçok projeksiyonlar 
Akil Muhtar ve • gösterildi. 
Akif Şakir Bey- Akil Muhtar Beyin şiddetle 
Jer Bulgar pro.. alkıı1anan ve tebrik olunan kon· 
fesörleri ve Da. feransmı mUteakip, operatör A-
rOlfünun emini kif Şakir B. "Ak ciğer veremi-
tarafından kar· , nin cerrahi tedav:si,. yolunda 
şılandılar. yapılan ameliyatlarda şahsen 

Sefir Tevfik vllcude getirdiği teknik tadilat 
KAmil 9eyefen· ile iıtihsal ettiği netayiçten bab-
di profeıBrleri· ıetti ve birçok hastalara ait ront-
miz fere fi ne ken diyapostivlerini projekaiyon-
C Um huriye t _ 'a göıtererek iddialarını tevsik 
bayramı günü lkll Muhtar E . etti. Ciğerinde beı kavern bu-
maruf Bulgar doktorlarının da lunan bir hastanın ameliyeden 
davetli olduğu bir atle 'iyıfeti ıonra bmamile şifayap olduğu-
Y< rdi, nu Ye hiçbir kavern kalmadığını 

Cumartesi gUnü saat 6 da gösteren projeksiyon nazarı dik· 
darülfünunun Ulumu tabiiye sa- kat ve takdiri celbelti' 
Jonunda ve Eulgar güıidelerin· Akif Şakir B. konferansını Al· 
den ve tababet alemine mensup manca vermiş ve çok alkış!an-
şahsiyetlerinden mürekkep bir mıştır. Dün ve bugün profesör-
kalabahk huzurunda Akil Muh· Jerimiz şerefine Eulgar Darülfü-
tar Bey "Yük sek şiryan tazyiki nun emini ve profesör Forsta
hastalıkJarının seriri eıkali" bak· yinçef taraflarından ziyafetler 
kında hazırladığı konferanıını verildi. Doktorlarımız gördükleri 
verdi. h6enü kabülden ve Bulgar teba-

DeğerJi ilim adamımız büyük betinde müıahede ettikleri te· 
alaka ile takip olunan konfe- ralc:kiyattan kemali takdir ve 
ransında gerek hastalar Uzerin- şükranla bahsetmişlerdir. 
deki müıahedelerine ve gerek Profesörlerimiz Sofyada 3 gün 
hayvanlar üzerindeki tecrübele· kaldıktan sonra bu akşamki eks-
rine istinaden kendi yaptığı bir presle hareket etmişler ve istas-
tazviki izah etti. yonda Bulgar bocalarile sefir 

Akil Muhtar bey, konferansı Tevfık Kamil Bf. ve sefaret er-
fransızca olarak verdi ve tekli- klnı tarafından parlak bir su· 
fini izah ettiği esnada srerek rett~ t~tvi edil·"işlerdir. 
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Bir idam hükmü Gazi Hz. nin büstü 
Irmir, 1 (Huıuai> - Etrefpa· 

şada oturan, 80 yaşlarında Me· 
lek Hanımı parasana tamaan 
öldüren jandarma Hüaeyinin 

Ağırcezada g~rDlm~kte olan 
mahkemesi bugün neticelenmiş; 
H tiaeyin idama mahkum edil
mittir. 

inhisar tttttln satın 
· alıyor 

lzmir 1 (Vakıt)- lnbiaar ida
reıi ıehrimiz mlilhakahndan tU· 
tün satın almağa devam etmek

tedir. idarenin mübayaaya geç
mesi lizerine ban hususi kum· 

panyalar piyasadan çekilmişler 
ve mübayaayı kesmiılerdir. 

Yapılan bir hesaba göre hu
suıi şirketler tarafından şimdiye 

Bir lise talebesinin 
muvaffakıyeti 

Ankara, 1 ( Telefonla ) 
Eıkişebir lisesi onuncu sınıf ta· 
lebelerinden Mustafa Kemal 
isimli bir genç Gazi Hazretleri

nin Müşir liniformasile tabii ce· 
ıamette yaphğı bir büstünü 
kendilerine takdim etmiştir. 

Eskişehir çamurundan yapılan 
büst bliyük bir muvaffakıyetle 

Gaziye benzemektedir. 

Gazi Hz. gençin istidat ve 
muvaffakıyetini takdir etmitler 
ve san'atkarın ismile, eserini 
memnuniyetle muhafaza edecek
lerini bildirmişlerdir. 

Maarif vekaleti Gazi Hz. nin 
bu yüksek alakasını gence teb
liğ edeeekt'r. 

Silihları 
azaltnlakta 
F ransanın yeni 

planı ve Amerika 
Vaşington, 1 (A.A) - Hari

ciye ıaıüsteşara M. Cııstle, F ran· 
nın sillh kuvvetlerini azalrma 
p'ina hakkmda vaki beyanatında 
.. Amerika hükumeti Fransız tek· 
lifi karşısında teveccühkar bir 
hareket tavrı ve vaziyet almak
tadır.,, 

M. Castle, M. Herriot tarafın
dan izah edilen projenin Hoo\'er 
p!Anına tamamile uygun düştü· 
ğünü de sözlerine ilave eyle· 
mittir. 

Amerikan hükumetinin aldığı 
bu ihtirazlı vaziyetin Fransız 
plAnına zarar verebilecek her 
hangi bir beyanatta bulunmak· 
tan çekinmek arzusundan ileri 
geldiği zannolunmaktadır. 

istişare usu!ü ve şekli me11ele· 
sine gelince Amerika hükumeti 
Paris misakının zaruri neticeleri 
hakkında M. Stımson'un vaktiJe 
çok ileri gitmiş olduğu fikrin· 
dedir. 
Şu noktayı itiraf etmek liıım

dır ki Avrupaya karşı siyasi 
uzaklatma hareketi Amerikada 
çoktan beri mevcu oJan bir duy· 
gudur. Bu duygu, bir akide ve 
mes:ek halini almış ve canlılığı· 
nı daima mubaf aza etmiştir. 

Diğer taraftan resmi mahfel
Jer, milis usulü hakkındaki va-
ziyetlerini şimdilik belli etme
mekteifü·. at. drıihfctle1", U'dlliJİP J 
li miktarda ihtiyat kuv.vetleri 
vücude getirilmesinin ordu mey
cutlarının gerçekten a1altılması 
na engel olmasından korkmak· 
tadır. 

Bu mabfellerin tam malümat 
almamaları yiizünden gösterdik· 
leri bu ihtiyatkarlık alakadar 
Amerikan mahafılinde pek mü
sait bir ıckilde tecelli eden 
umumi intihabın ehemmiyet:ni 
a7a'.t1Tiakta r'ır. 

Bozöyük kereste 
fabrikasında yangın 

Ankara, 1 {Telefonla) - Bu
raya gelen malumata göre bu~ün 
Bozöyükte meb'us lbrahim beyin 
kereste fabrik2sındao büyük bir 
yangın çıkmıştır. 

Fabrikanın çamaşırhane kıs
mında başlıyan ateşin tevessil· 
ünden korkulmaktadır. 

Rus mUtahassısları 
işlerini bitirdiler 
Ankara, 1 (Vakıt) - Bir müd· 

dettenberi lktısat vekaletinde 
çalışan Rus mütabassısları işle· 
rini bitirerek akşam lstanbula 
hareket ettiler. 

Mütahassıslar oradan memle
ketlerine döneceklerdir. 

Bir dersten kalanlar 
Orta mekteplerin ve liselerin kadar çeşme, Seydiköy, Kuşa. 

dası havalisinden 550,000 kilo 
tütün alınmıştır. 

Ankara civarında bir son sınıflarında Bako!oryada 
bir dersten sınıfta kalanlar hak· 

Sa hap su menbaı 
zlimden iki milyon kazandılar. 
Hepıini dava edeceğim. Teşrii musuniyetlerl
Komttnlstler mahkum nin alınması istenen 

Ankara, 1 (Telefonla) - Şeb· 
rimize 6 kilometre mesafedeki 
göl yakınanda; büyük bir değir
men döndürecek kadar kuvvetli 
bir ıu kaynağı bu~unmuşlur. 

krndaki vekaletin kararı dün 
maarif müdürlüğüne bildirilmiş· 
tir. 

Bu karar mucibince, orta 
mekteplerin son sınıflarında bir 
dsrsten dönenler lise birinci sı
nıfa devam edecekler ve dön· 
dükleri dersin bakaloryasını er
tesi sene vereceklerdir. 

oldular mebuslar 
Muhakemelerine gizli bakıl

makta olan komünist grupunun 
muhakemeleri dün ağır ceza 
mahkemesinde bitirilmiş, bir kıs
mı d8rder seneye mahkum ol· 
muşlar, diierleri beraet etmiş· 

lerdir. 

Ankara 1 (telefonla) - lzmit 
mebusu Sırrı Beyle Necmı::ttin 
Sadık (Sıvas~. Cafer (Eskiıehir), 
Tabir (Manisa) ve Emin (Eskiıe· 
bir) Beylerin teşrii mosuniyetle
rinin kaldırılması hakkmdaki 
teskere meclise gelmiıtir. 

Yapılan ilk tetkikte membaın 
saniyede 100 litreden fazla su 
verdiği tesbit edilmiştir. 
Ankaraoın bütün ihtiyacını 

temin edebilecek olan suyun 
şehre isalesine teşebbüs olun
muştur. 

Lise son sınıfında bir dersten 
kalar da yüksek mekteplere 
devam edebilecekler, bakalora
yı ertesi sene vereceklerdir. 

. . . 1932 2 Teşrınısam 

1 Bulgarlar dostll' 
muz mudur,yok~ 
düşmanımız 1111 

----•dev•"') 
(Ba,maketemlzden f, 

b. ıar• • Fakat Bulgarların ır e~ 

tan Bükre! konf eranıınd~n J~~ 
lirken diğer taraf tan fur abd' 
de alakadar edecek bazı teı sJ 
ratta bulundukları ititiliyor• .Jd" 
garistanda son zamanlarda ,) • 
dilen bir içtimada Edirne ~·ılet 
kında ileri geri bir takıın ~.0 le• 

1 d. w. d b .. }er ıoY söy en ıgm en, u soz ,,..,r r 'le,,.. 
nirkcn bazı Bulgar rica 1 1 dll' 
repolidin de ;çtimada bul~~ olr 
ğundan bahsediliyor. T~bıı 1' • 
rak bu rivayetlerin şimdı 1'll bİ' 
ğmuza geldiği sırada b~nd•11d~ 
müddet evvel Bulgarıstantdir ' 
T rnkya cemiyeti tarafından ~ 
nenin gaspedilmiş bir Bulgar ·;J 
ri olduğu şeklinde yapılan ·~,_. 
tahrikat hatırlara geliyor. ~~İ' 
yet bu gibi tahı·ikata kartı f1 

, , 

ye kadar Bulgar hükumeti tar J• 
fmdan sükut edilmit olduğll 
nazarı dikkati celbediyor •. ,....' 

Acaba hakikaten Bulgarı.,..,, 
da yapılan bir içtimada Ed~ 
nin Türklerden alınması ~t 
geldiğine dair bir takım ta ,...at 

' b~Jll"" 'olmut mudur? Bu yolda ta ~ 
yapılmıt olan bir içtimada ıt, 
Bulgar ricali de bulunm\1f ~ot 
dur? Eğer bu gibi rivayetler it 
ru ise Türk - Bulgar doıt1'1Jd f 
nilen !eyi sıkıca bir tetkiktell 

çirmek lazımdır. . bİ~ 
Ş'u noktayı herkes çok iY1 ,f 

melidir ,ki biz Türkler aslıl ftJ ~' 
ke ile konuşamayız. Kar§~'°~ 
arık yüz ve acık yürek ıst ı 
~ , ,, 

Dults~.J-.a hcu~ Tu.ı.ı~- ...,, f' 
ve açık yürekle dostluk yaP' t, 
Vakıa bizim karşımıza da ~~ 1 

luktan bahseden bir Bul~~ar ti 1 

kumeti çıkıyor. Fakat dıger il' 
raf tan Bulgaristanın §ura•1~j • 
bu.·:ı.sında Türkiyeye karıı tıe/ 
kar yapan bir takım siyasi l )1 
küller göze çarpıyor sonr'. • 
teşkilat Bulgar efkarı umuıOS • 
sine istinat ettiklerini ilin e 1 
leri gibi bazı resmi zevatı~ I 
bu gibi teşkilatlara girdikler~~J 
ların klimalarına iştirak ettf 
rivayet ediliyor. /' 

Acaba bu cemiyetlerin t ., ' 
katı Bulgar hükUımetinin de 1• 

kikaten temayülatını mı ifa~: 
diyor? Türkiyeye karşı do~ 
tan bahseden Bulgar hü ; ' 
bu temayülatı gözümüzdeıı. t'' 
lamak, do!ıtluk sözü ile bis•. ti' 
dece aldatmak siyasetini 11'1 

kip ediyor? i-' 
Eğer işin hakikati böyle ııl 

dostluk moıtluk gibi sözlerle ,:i 
d~ ke~dimi.zi aldatıyoru~, . 1 r/ır 
bı1t. bıle bızi aldatmak ıçıl1 ~ 
ıan bir ecnebi hükUnıete eı>'' 

8 
. .,, 

aldanıyoruz demektir. 1 ,,...,.,~ 
leyh Türk - Bulgar doıtl~iıtl 
ifade ettiği samimiyet der. fi ' 
artık dikl<atle ölçmek: b~~ı~ s~ı: 

.. .. k d "b oule 1 zu.muze arJı ost gı ı o .. ı 

d .. ııııa·· 111 
garların arka)'.llızdan U§ 1'1'" 
bi yumruk sıkıp ııkJııad• rlıt11' 
öğrenmek, hulasa suıı• olst'~· 
Türk Edirnede gözleri oluP ıı• ıe' 
dığını açıkça sormak zaııı• 

miştir.' >-••-~ 
Mehnıet ,-

cımıııııuııaııınaaunııınıııı:ııııııınr.ııınınıııtı8_....,tJ ıJ 
Furugl Han Y8 

gelJyor 1,, .. 
post fil' 

Ankara l (Yakıt~ - sıırl , 
hükumetin:.: Haricıye 11

) rnell'~ 
rugi Han yarın (~ugGll ıstaııb 
ketine müteveccıben 
hareket edecektir. 
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Oo •e li to Clrkiyc muhabiri 
•U Qt k Ke · 
~ e hıdı;. aıalııaı,. terlevba-

Ylcllltkt . aııkılede şunları ··o edır: 
il it 

Otduı,.. ııe evvel Gui Türk 
~ ··~ıı B I 

; ~ A.Q•dol •şk_uaıandanı ııfa· 
ttıııi, ' .. udalu Yunan kuvvet· 
'1ıt ııtı bi h . 

'' 111011 f' r eıımete uğrat-t doo1 ~' ık dev !etler buna kar
dc, ~tııdi•lınışlar, ve bu devlet

Oruy0, d aralarında ıöylenip 
tıff,, ln •ha ıonraları da mu
~cd, ııın t~lerle yeni bir mua· 
"lrl•ııd ıa ere ediyorlarken Baş-

lı[ . lQ b. 
•hle l'.. . ır devlet recülü 

~•sı •urcu"'kıyeyi içtimai ve s '.· 
· tc:eddGtıe '. büsbütün değiştiren 
d l ,>'illi 11 başarmıştı . ., 

trı son 
11 

muhabiri bu maka:e-
dc '• 1922 1 T · · · · •alta eşrınısanısın-
'tııc so rıatın ilga o!undug· u bir 
d' nra ' 1ld,~i cumhuriyetin ilan e· 
'-:ı•ı:ıat \'t hilafetin i!ga edildiği 

. han d ''cirı e anının memleket 
'" e çıkarıld • .. h . devı . ıgın1, cum urıye· 
r4 ı etı 8 •1 . . 
. ( dırı i , . s~ı eşt ırmıye çalışa• 
:1Qı, ttıclerını dev.etten ayırdı· 
k1'•1dığın re ele~le tekke'erin kal
b~llı.ıııtar 1' Qıa.arıf ı asrileştirdiğini, 

U\ii11 dı Yenıleştirdiğinii, elhasıl 
'''tk h evlet makinesini yenilı· 
1tzıı,y, ~taretıi bir milliyetle iş· 
. A1uba ~şladığını anlatıyor. 

~.11 • bır dab ·r·· k' I ıb, a sonra ur ıye· 

''•ııj t aı ettiği zaferin semere· 
d,ıı t-

0Plaınıya başlıyarak eski· 
b l ~rın . 
u ulla enı ve Rum un elinde 

tl.ı. ıı ti"a ı· T'· k.. 1· .ı "'~111 " re ı ur un e ne 
) ·, ·ı.:• Türk ordusuna fevka'i· 
Q,L - ... :. . ••• • • iitı • l •' .... , ılJ,.,.ını t"f ... mır 
~ ın ., , .... 
k ~ıı,ll t fa o!unduğuou, donan-
ı \ı••ttı,,~kviye edildiğini, hava 
~ıı 'l 1 

Yücude getirildiğini 
b •a f~ekte ve bugünkü Türk 
t,~b osunun k .. "k 1 ki ı. tr uçu o ma a 
~~ıy~ .~erek teçhizat, g~rek 

<'tk 1hbariJe mükemmel ve 
~llb,:.1duğuou söylemektedir. 

.' ba .1 
.. daha sonra 1 ürkiye· 

'h tıci .. b 1 . d ''tdt munase et erın en 
\1 'oıı ~tk bu münasebetlerin 
~ 1)~t er ece iyi olduğunu izah 
.; i~ti~t. daha sonra memlel<e· 

lGtkı ahvalinden bahsede
\ 'lltf kadınlarının tam hür· 
·~ ~ ırı~ nail olduklaı ını, ka
tıdQQ 

1 
aıt kanunların asri oldu. 

f 1iı11 '•ddüdü zevcahn kaldı
\,~Qd11~ fes ve peçenin iJga 
~ 'l tdU~u, litin harflerinin 
~ tld·- . . 

'ı4 ~'P•ld ~gını, her köyde mek· 
b~ ~ı h. ıgını, her Türkün oku· 

t l.Qıay .. • • 
~~ oldu· ı ogrenmege m<c· 
~,~ı,~tt'iunu anlatıyor. Bir 
h1ı •t,~l 1

1 
laasuba yakın mu· 

\ t ıkt \e,~ t~ddn an kurtarıp bütün 
tildlJ~llııı b tleri on ıeneye sıkış· 

Aı ~lııı 11 ay ret vermeğe kafi 
cı,., ııh,b. •öylüyor. 

~.. ı,. 

~~l uın,. bon senelik hayatımı· 
~li:Q •~ıı u safhalarını anlat• 
~ l; '1 ltc'' bütün siyasi v~ 
•, ,'t't\ı tddüt menbaının Ga-
. ~ "tti 

liıı~, ''' .... olduğunu yazıyor 
ht '"''k l . k • l' 'tf a esıne şu şe ilde 

•ile,.· Gt~ 1
>'or: 

tıı. ltıe hrı,.ı·ğ· G . . 'd -.b ıa. .. ı ı azının ı e· .,. .,, ·~ h 
1 n,ı. •ti,· ırck et ederek in· 

1( 1 •tı. 
lcıı, i'ede hı temin edecektir. 
Jct'tl ~'ke~ tt ıene, binlerce 
~ •11 •e 1 t~ tQı 11:1ı mekteplerde 
hfııı b'ht,Qıtfk(hesi ile yetite· 
1tltrj~~ trktlc •\ılıyorlar. Bunlar 
~ap ~ t Fta ~e kadınlarıdır. 
~· e11 •tfleri:~ P~çcyi hatırlıyan ı b,'\ "1at1Q bılen yok gibi-
'-•dt '~k h,~ttnleketlerinin ts· 

••~ •ne d8 • . '411'1er· nmesıne mü-
•aa ;aıkı 

ya.pılması ne demektir ? 
Devlet şurası 

bozdu 
lstanbul şehir meclisinin kararını 

Belediyeye bildirildi ve 

Alakadar kanun, şehirlerde 
·• müceddedcn " yapılacak lağem 
ve kaldırımların yarı masrafları· 
nın o sahadaki binalar sahiple· 
rinden alınmasını emreder. Is· 
tan~ul belediyesi geçen sene 
eskiden mesela arnavut kaldırımı 
olan yerlerde bu kaldırımların 

bozu!up yerlerine parke döşem· 
nıesi, veya eski usul !ağam bu· 
lunan yerlerde yeniden fenni 
kanalizasyon yapılması gibi ha· 
raketlerin " Müceddedcn ,, kal-
dırım veya lağım yaFmak mahi· 
yetinde o!duğunu ileri sürerek 
bu kabil inşaat sahasındaki bi
nalardan inşaat masrafının yarı· 

sını almak istemişti. lslanbul 
şehir meclisinde bu mesele uzun 
l:oy:u münakaşaları muc:p oln:uş, 
neticede bazı müstenkif reylere 
rağmen Belediyenin noktai nazarı 

karar 

doğru bulunmamı,, bu kabil 
inşaat güzergahındaki binalardan 
bu ntmla bir para alınamıyaca· 
ğına karar verilmişti. Belediye 
meclisinde ekseriyet reyi, ancak 
hiç yol veya Jağam olmıyan 

yerlerde ihdas suretile yapı· 
lacak yol veya Jağamlarm 

"müceddeden,, inşa mahiyetinde 
sayılabileceği mütaleasında bu· 
lunmuştu. 

Vali ve belediye reisliğinin 

kanun yoluna müracaat ederek 
yaptığı itiraz L.zerine bu meıele 
devlet şurasınca tetkik olunmuş 
ve neticede lsanbul şehir meclisi 
kararının bozulmasına karar Te
rilmiş, karar belediyeye tebliğ 
edilmiştir. Eu vaziyete göre es
kiden Arnavut kaldırımı bulunan 
yerlerde parke döşenmeıi, ev
veJce parke olan yerJerde asfalt 

yol yapılması, evvelce eski tarz 
Jiğam olan mev~ilerde asri ve 
fenni kanalizasyon yapılması ye
niden yol veya lağam yapılması 
mahiyetinde olduğu için bu ka
bil inşaat güzergahındaki bina
lardan bu inşaatın yarı masrafı 
alınacaktır. 

Bir iki gündür bazı gazete-
lerde yeni yapılan veya tamir 
edilen yol ve kaldırımların yarı 

masraflarının güzergi\h binalar
dan alınacağı veya ahnmıyacaj1 
yo!unda yapılan neıriyd ile or
taya çıkan meselenin aslı budur. 

Istanbul belediyesi 1340 sene
sindenberi bu tarzda yapılmış 
olan inşaatın yari masraflarını 
güzergahtaki bina sahiplerinden 
tahsil edecektir. Bu paranın beı 
taksitte alınması kararlaıtırıl
mııtır. 

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

TERKOS 
• 

ALEYHiNE 
)ki avuk t tarafından 

açılan davalar •• 

Bir hakaret iddiasının bir safhası 
·································-·-·······-················· ................ - ....... . 

Bir muharrirle bir aktör 
arasındaki dava 

Ahmet Hidayet Bey gibi Ertuğrul 
Muhsin Beyede telefon eden kim idi? 

şebekcftinc iliivclcn iki yeni hattın 

daha ilr.şası karargir olmuştur. Bu 
lıatlardan biri Azapkapıdan geçmek 
şartile li.araköyden başlıyarak Ka • 
sımpaşaila nilıayet bulacak ııe diğcrl 

Harbiycd.cn ı.Uaçkaya gidecektir. 
- l'ükı;ek kaldırım üzerinde elek· 

trikle ccrr;edilir dişli bir tramvay in
§USı için 'malı:amatı aidesi nezdinde 
müracaatta bulunulmuştur. 

Biri aşariı diğeri yukarı taraflara 
çıkacak ol<İ7ı bu dişli tramvay şclıre
manctine giinde yüz lira kadar bir 
menfaat tcrrtin edecektir. 

- Men'i i?ttikcir heyetinden bildi 
rildi§ine göre esvaba şiddetle ihtiyacı 
olanlar için 'lJll bir paltoluk yahııt 

bir kostümlük\ kumaş vesikası verile· 
cektir. Ancak kumaş alacak olanlar 
bunu dcrlıal diktirip giyeceğine dair. 

mes'uliyet kabul edeceklerdir. 1 
- Üsküdar mulıiti iri am i~in bu 

gün umuma malısus bir Türk • Al • 
man mütalea salonu küşat edilmiş"lj 

tir . 
::=•••&•u::::::::ı:::::::s::::::n:=m:=:... ....... ~ 

Tebrik telgraflarına 
cevaplar 

Cumhuriyetin yıl dönümü mü
nasebetile lstanbul valisi ve' be: 
Jediye reisi Muhittin B. tarafın
dan büyük reis Gazi Mustılfa 
Kemal Hz. ile Millet Meclisi re-
isi Kizım Paşa H%. ne çekilen 
tel~aflara şu cevaplar gelmiştir: 

l•tanbul vali ve belediye reisi 
Muhittin Berefendlye 

" Cumhuriyet bayramının 9 un .. 
cu yıl dönümünü kutl~layan tel 
yazınızdan ve hakkımda göıter• 
diğiniz temiz duyğulardan pek 
sevindim. 

Avukat Münim Mustafa bey 
tarafından terkoı şirketi aleyhi· 
ne açılan bir davanın rüyetine 
Beyoğlu sulh mahL emesin~e baş
lanmıştı. Münim Mustafa bey, 
abonelerinden muayyen zaman
larda para aldıiı halde su ver
mediği noktasından terkos şirke
tini dava etmektedir. 

"Darülbedayi,, rejisorü Ertu~
rul Muhsin Beyle muharrir Ah
met Hidayet Bey arasındaki 
davaya dün de lstanbul birinci 
ceza mahkemesinde bakılmıştır. 

\ 
Telefon kapandıktan sonra, ken- · 
disinin Abmet Hidayet Bey ol
duğundan bahseden bir zatın 

T eıekkür eder ve ben de ıizi 
kutlulanm. ,, 

ReisiCumbur Gazi 
Mustafa Kemal 

latanbul vali ve belediye reisi 
Muhittin B6y efendiye 

Evvelki gün muhakemede şir
lıetin vekili terkos kumpanyası· 
nın mecburi bazı sebepler altında 
müşterilerine su veremediğini 
ıöylemiş, binaenaleyh mazur gö
rülmesi lazım geldiğini iddia et· 
etmiıtir. 

Davacı ıirketin ıu vermiye 
mani olarak ileriye sürdüiü mec· 
buri sebeplerin bildirilmesini is
temiş, neticede mahkeme bu ci· 
helin kumpanya tarafından iıpat 
edilmesine karar vermiştir. 

Diğer taraftan avukat Ali bey 
İ5minde bir ıat terkos şirketi 
aleyhine yeui bir dava açmıştır. 
Davanın mevzuu şudur: 

Ali bey oturduğu eve terkos 
almak istemiş ve şirkete müra· 
caat etmiştir. Şirket beş metre· 
lik yere kurşun boru döşemek 
ıçm Ali beyden 41 lira istemiş· 
tir. Ali bey bu işin on liraya 
hal olaceğını hesapladığından 
şirkete laakal otuz lira fazla pa· 
ra vermek istememiş ve mahke
meye müracaat etmiştir • 

Mahkeme, tesisatın kaç liraya 
çıkacağını ehli vulrnf ile tesbiti
ne karar vermiştir. 

Rus ve Fransız 
sefirleri gellyor 

Ankara, 1 (Vakıt) - Rus se· 
firi Suriç yoldaş He Fransız bü
yllk elçisi Kont de Şambrön 
dün akşamki ekspresle Istanbula 
hareket etmi lerdir. 

Bu dava Ahmet Hidayet Bey 
tarafından Ertuğrul Muhsin Bey 
aleyhine, bir film tenkidinden 
muğber olarak gönderdiği bir 
mektupta yakışık almıyacak ıey· 
Jer yazdığı kaydile açılmıştı. 
Dava esnasında Ertuğrul Muhsin 

.Bey kendisine telefonla Hidayet 
Beyin bazı uygunsaz sözler söy
lediğini bildirmiştir. Buna karşı, 
Hidayet Bey de, bilikis Muhsin 
Beyin kendisine telefonla böyle 
sözler söylediği iddiasında ve o 
da Muhsin Beyden davacıdır. 

Muhakemenin son safhasında 
' 

Hidayet Beye Muhsin Beymiş 
gibi ve Muhsin Beye Hidayet 
Beymiş gibi başka bir zat lara· 
fından telefon edildiği iddiası 
ortaya atılmış, bu zatın da res· 
~am ve muharrir Elif Naci Bey 
olduğu, kendisinin bu ~ekitde 
hareket ettiğini şahitler önünde 
söylediği ileri sürülmüştür. 

Dünkü muhakemede, evvela 
Muhsin Beye telefon edilmesine 
dair iki şahit dinlenilmiştir. Bun· 
lardan "Datülbcdayi., artistle
rinden M. Kemal Bey, on ay 
evvel bir gün tiyatro gişesine 
uğradığı sırada telefonun ç~lın· 
dığını, g:şede bulunan Daim 
Beyin telefonu achğmı ve ko
nuşmalarından Muhsin Beyin a
randığını anladığını söylemiş söy· 
lemiş, şöyle devam etmiştir: 

- Muhsin Bey, prova ile meş· 
guldür. Gelemez!" dedim. Oy le 
cevap verildi. Fakat, birdenbire 
Daim Beyin sarardığını gördüm. 

Muhsin Bey için bir takım ya· 
kışık almıyacak slSzler 5Öylediği 

Ertuğrul Muhsin B. 

ni anlattı. Ben de, bu sözleri 
not etmesini, belki bir gün la· 
zım olacağını söyledim. 

Şahit Daim Bey de, M. Ke
mal Beyin ifadesini teyit ederek 
telefonda söylenilen sözleri not 
ettiği kaydile mahkemeye bir 
kağıt verdi. 

Sonra lıhami Safa çağırıldı. 
şunları söyledi : 

- On ay l<adar o'.uyor. Bir 
gece Bayazittaki evimde karda
şım Peyami Sefa ve bazı misa· 
fırlerle birlikte oturuyorduk. Ah. 
met Hidayet Bey de orada idi. 
bir aralık Elif Naci Bey geldi 
ve Hidayet Beye "ben, Muhsin 
beye sizin jsminizi vererek tele
fon ettim, çıkıştım. S:ze Muhs;n 
beymiş ğibi telefon eden ve çı
kııan da ben im!,, dedi. o, bu-

_ Cum.?uri!et barramının yıl 
donllmu munaıebetıle tebrikinize 
teşekkür ve bilmukabele tebrik 
ederim. 

M. Meclisi reisi Ki%.Jnı 
aoınnnıınımııımın nınm ınwı ıııınnnnı DlllllDillllllBllBID llllllllllll!f 

nu alay mahiyetinde telakki e
diyordu. Ahmet Hidayet beyın 
bu harekete canı sıkıldı. 

llhami beyden sanra çağrılan 
Elif Naci bey, şu izahatı 'ferdi: 

- Benim bu işte bildiği ey, 
bir telefon meselesinden ibare • 
tir. iddia edildiği gibi, iki tara
fa telefon eden ben· değilim. 
Ancak, o gece şakadan böyl 
bir şey söyledim. 11 Telefon e• 
df'n bendimi ,, dedim. Maksa• 
dım. latife etmekti! 

Peyami Safa bey çağmldı 
~ da, kardeşininin söyledikleri: 
nı tekrarladı ve ilave etti: 

- Elif Nacinin yirmi senel:k 
dos~uyum. ! abiatını iyi bilirim 
Dogrusunu ısterscniz, şakayı çok 
sever! 

- Orada şaka ettiğini tasrih 
etli mi? 

- Hayır! 
llhami Bey tekrar çağırildı. 

o~~ da işin şaka olduğu tasrih 
edılıp edilmediği soruldu. " Ha· 
yır! .. cevabı alındı. 

Elif Naci bey, bunun üzerine 
tekrar söz söyledi: 

- Demin ~ediğim gibi, şaka
nın şaka oldugu tasrih edilince, 
t~?ı kalmaz. Onun için, pek ta• 
bıı olarak, " telefon ettim 
dedikten sonra, arkasından "H:~ 
yır, etmedim ., demedim! 

Muhakeme, iddia, müdafaa Ye 
karar için baıka güne bırakıldı. 



Sayıfa 4 VAKiT 

Curna tatiline dair biı fikiı 
................................. ·-···························· 

Cuma mı, Pazar mı ? 
Tatil Pazar olmalıdır, fakat bütün 

dükkanrar da 6 da kapanmalıdır 
( 

' 

Yeni mahsul 
···························· • • 

IZMIRDE 
•• •• 

TUTUN 

eAuiimROYP Fj,~ tL'1 

ESRARENGiZ AD1~ 
Şayanı hayret kahramanlıklar Ye cımbazhklır 

takdim edecektir. 

Yunuı Nadi Beyin cuma tatili
nin pazar gilnilne yapılması hak
kındaki makalesi, bu makaleden 
çıkan anket ve verilen cevaplar 
memleketin garp kültürünü kabul 
ettiği gündenberi tatbikine ba~la
muı icap eden fakat her nedense 
ıeçiktirilmit bir iıin, ne kadar 
lüzumlu ve fay dalı olduğunu gös
terdi. 

l Geçen acne 2S milyon kilo 
! bu sene 6,5 milyon kilo ""-... ._ ___ T emışagiran dahi hayrette kalacaklardır 

Yalnız, bunu kabul için, bu u- ~ lzmir mıntakasında yeni tütün ----------------------~ 
sulün sade "Avrupalı,, olu~u, ye- ( mahsulünün satışı etrafındaki fa- Askeri yetimler ve •akat- Jslaobul Beledlf 
gane bir sebep değildir. Bu usul, t aliyet hararetle devam etmekte- lana tütün ikramiyesi DerUlbetlerı ljehlt tır• 
ayni zamanda bize ~u faydaları dir. Şehrimizdeki bUtlin tütün Fatih: Askerlik Şubesi Reisli- Te111•ill•rl' 
da verecektir: kumpanyaları eksperlerini lzmire ğinden: 2111/1932 ISllftl\lt 1 

1- Evinin masrafını günde, gönderm.tlerdir. 1 - Kazamız emvalinden ma- Ç•rttamba ~ 
haftada, ayda fu kadar diye ta- hmir mmtakasımn yeni yıl tü- at a makta olan ıehit yetiıclerile ak9amı saat ~ 
Yl·n etmek. her halde iktııadi tün mahıulü, geçen yılın 25 miJ- k 

933 
· 

0 , harp sa atlarınm senesı t - 2 ı,30 da 
cepheden iyi bir iştir. İmam yor- yon k ı losul'Ja mukabil 6•5 milyon tün ikramiye defterinin tanzimi 

Feıi bırakıp şap~a, arap harf
leri yerine )atin harfleri, lmr~ 
kaplı kitap hükümlerini bırakıp 
İsviçre Kanunu medenisini kııbt:I 
ettikten sonra tatil günü ol:ırak 
"cuma,, da ısr:ır etmekte ne ma
na var?. Nerede kaldı ki, bugün 
artık 1342 senesinde deiil 1932 
senesinde yaııyoruz, ~enebaıımız 
Mart yerine, ikinci Kanunda bat· 
lıyor. 

ganına göre ayak uzatmağa mec- kilodur. Mahsul az fakat çok iyi için tubitlerine 15· 11-932 tari· Bir uıu evl 1 1 
bur eder. o!duğu için piyasa canlıdır ve binden itibaren başlanacaktır. 1111 

2 _ Bir nilcde i~ böiümü yapıl· tütün fiat lau geçen seneye na- 2 _ Haftamn Paıar gbnleri Komedi 3 perde 

m1cı olu... zaran yczde otuz. yüksektir. 1 h't t' 1 • 1 ti ltlllll :ı ya mı ıe ı ye ım er1y e ye e· Yazanı ı 
3 - Düldc:fın sahipleri ile dük- Amerikan lcumpanyaları şim- rinde bütOn Yesaikle b·rtikte sa- HiKMET 

kanlarda çalı~anlar öteki vatan· dide:ı bir mi:yoo kilo tütün al- at 1 den 5 e kadar mllracıat 
daşlar gibi günde sekiz saat çalış- mışlardır. Avusturya rtfsi de edebilirler. Zabitan 
mı~ olurlar. Eilhaaı;a, İstanbul ci- gene lzmir mınta~aıından bir 3 - Haftanın Salı gDnleri I•--------~~ 

"De"lc kuşu,, gibi h<>.rekd et
mekte hiç bir tebep yok .. Ya de
ve olalım, ya kut! • 

• .ıı: • 

Hafta tatilinin pazara ıetiril· 
meıi meıeleıi benim aklıma bat· 
ka bir fCY aetirdi. 

Pudapeftedeydim. Aktam ye· 
meiini yedikten sonra otelden 
çıktım, dolatıyordum.. Sıgara al
mak üzere açık bulduium bir 
dükkana ıirdim, aldım. Dit ila· 
cım da bittiği için, bir de dit pas
tuı almak iıtedim. Fakat dük
kancı: 

- Sırara ve kibritten baıka 
bir §ey satamam, dedi, ıu.t altı· 
dan sonra yasaktır. 

Halbuki, maiazada dit pastaıı 
ve daha bir çok öte beri vardı .. 
Dükkancı elini uzatsa alıp verC4 
bilirdi; vermiyordu, bunu yapmı· 
yordu. 

bi geni!, it merke~i ile semtlerin milyon kilo tütün alacaktlr. yalnız harp sakatlan yetleriode-
bu kadnl' u::ak, nakil v:ısıtaları- Diğer Ru! yadan şehrimize ge· ki bütün vesaiklerile ıaat 1 den 
nın bu kadar az olduğu bir !e- len Sovyet tütün mütehassısları 5 e kadar müracaat edebilirler. 
birde bir esnafın bugünkü şart- Samsuna gitmişlerdir. Bu heyet 4 _ Kayıt muamelesi için sair 
lar altında bir esirden farkı yok- Samsun ve Bafradan bir buçuk günlerde müracaat kabul olun-
tur. Meseli Bakırköy veya Sarı· milyon kilo aşağı nevi tOtnn mıyıcaimdan ve yukuıda yazıh 
yerde oturan bir esnaf, bir dük- alacaktır. ıilnlerde ikramiyeye müstahak 
kin sahibi Eminönü, Mahmut- kimseterin iki adet fotoğraflarile 
paıa, Galata, Beyoğlu semtlerine Servet Bey vekalet birlikte VHaikleri tamam üzere 
ve civarlarına inhisar eden iş müracaatları kendi menfaatleri 
merkezine gelebilmek için horos· 1 emrine alınmadı 
larla beraber kafımağa ve evine 
köpeklere basa basa dönmeğe 

mecburdur. Eier hayat, medeni 
hayat, çalıtmak ve uyumaktan i
baretse güzel. Fakat bu böyle de· 
ğildir. Bir eınafın, dükkanlarda 
çahtanların memlekete, memle
ket i~timaiyatına ve ııhhatlerine 

borçlu oldukları bir çok §eyler 
vardır. 

• • 
Hafta tatili pazar gününe ya· 

namına illn olunur. 

1 Matbaa.:lıza gelen eserler 1 
MU Hl T 

.Memleketimizin mecmuıcı1ı· 
ğında hakiki bir inkdAp yapan 
bu aile ve melltap ıoecmuaıı 49 
uncu nDıb11ile tieşioci intiıar 
ıeneıine ba11yor. Üç aydan beri 
nefa1et ve zearinliğiao biçbir 
halel retirmedi;i halde fiatı 20 
kuruıa indiren bu rOzel maga· pılmalıdır. Fakat bu arada, yu- ziai bUtüD ailelere 'fe liae ve 

karıda hülaıa olarak sebeplerini orta mektep talebelerine taniye 
ı8ylediiim gibi, esnaf, dükkancı ederiz. 
ve dükkanlarda çalıtanlarm da iı 
saatleri teıbit edilmelidir. Hem ikinci Teırin Dllabumdaı 

• • • "it,, kanununun ortaya çıkacağı Bet Uğur Şehıade ı renkll 
Hafta tatllinl pazar rünü ola- M 1 i10ttr11yonlarla bir Çin lıik&yesi. 

d k 1 bir zamancla. Cumhnriyet ve il iyet gaze· 
rak kabul e er en, dikkat edi e- ... Fatmının et'i t Unakt ıade Ha• 
cek ve kabul edilecek bir mesele- fa. telerinde lstanbul erkek lisesi ıı·t Zı'ya Beyefendı'nin •nf•ı bit 

k b . · d' kk , .. •••••••••• felsefe ve içtimaiyat muallimi ...... de, ıehirde i ütün ü anların 11~• kD,.llk b1°klyesi. Define: Andre 
b d A d ld .. 'b0 y 1 t Servet Beyin vekalet emrine ,,. 

izde e, vrupa a o ugu gı ı anan 1 an ve Mauro·ıı'ın IOD .... enfeı bir ya• 
· tt il 6 d alındığı ve müfettişlerden Bedri n• 

muayyen bır ıaa e, mese a vumurlarımız. zı•ı. Bı·rı·nci dil kurutta1rından k d # Beyin bu buıusta tahkikat yap- ı:ıı J 

apanmaıı ır. 1 b. i • YllDülıtaa laDldlmeti her 11. tıiı yo!unda bir fıkra çıkh. Yap·· sonra dil işleri. Ruıen Eıref 
Buna derhal •gy e ır tıru ya- tıg" ımız tahk'ıkat neticesinde bu Beyin klasik derecesinde ıan'at-1 ı..ıı· ne pek ~ok yumurta ithal et-

pı au ır: el '- 50 haberin doaru olmadı~ı anlaşıl- Lirıne bı'r bı'tab"-si. COlten, _ Efendim, herkes itin en, mekted r. Bunun mhdarı • • K ~ 
ıücünden çıkınca evine öte beri milJOD drahmiyi bile geçmekte- mbuışlherr.kSekerv1~te::~e e:::~i~st~:: medeniyCet vbe içtimb~t mdftnahıe-
alacakl Dükkanlar kapalı oluna dir. Yunan hn"6mdi bu vaziyet ~ betler, enu i Ara ıstan a a 
nud olur? kar1111nda tetkikata baılımış ve ğildir, evvelce bu mektepte ile· rıku~ide şehirler, modalar, '9.fs. 

YunaDlıtını en çok yumurta retli muallim olarak bulunmuştu. • d "' 
Bu role doJr.ru bı'r ı'tı· razdır. Yal- f k d · · öz clilimıze ogru 7 

• ihraç edıa TOrkiye ve Eu!ga- Kıymetli bir i ir a amı ve ıyı 
mz, bütUn hldiıe tudur, bakınız: ristan mallarına rekabet için bir hoca olen Servet Bey $imdi Ôı dilim :ıe doğru mecmua11• 

Blalm memlekette, evlerinıiıin Yunaniıtandakt tavvkçuluğa e- istiklal Eıesilc ·ticaret ve Amelt ma alhncı ıay111 çıkmıttır. Bu 
ötesini, berisini hemen ekseriya, hemmiyet vermiye baılamışhr. hayat mektcp!crinde ders okut· sayısında Besim Atalay, Yusuf 
•rbk tıdllrik eder, alır, aktam Ü· Fakat yapılan büyük faal iyet maktadır. Şerif, Ferit, HOaeyin zade Ali, 
2erl, elinde çıkanı ile evine geti- mOs~et netice .ermemiş ve Yu- Servet Bey hakkmda ne Istan: Supbi Nuri, Kousenatunr mll-
rir. Yani bizde evin yiyecek, içe- nanistında yumurtanın daha pa- bul lisesindeki evvelki Ocretli dürü Yusuf Ziya, Cafer •ilu 
cek parasını erkek ıade çalıtması halıya mal olduiu •nlaşılmışhr. muallioıtiği zamanına ait, ne de Ahmet, Fuat Raif, Beylerin ma• 

Çar.-mba Per••"' ı 3 T-:::, 2 T.sanl 
2 Recep 3R 

"'" Otııı dotUfU 6,30 
ıı.o6 OUD batıp l:',06 
6,11 

Sabah namazı 6,13 
ır.~• Öğle namazı 11,:58 
14.46 lkıııdl D&lllUI 14,47 
11.ı>' /Jtf&Dl D&mUI 17,06 
ııı.93 Yat.m namazı 18,38 

lmaak 
Yılm seçea 

11bılerl 

Yılın kalan 
,anterl 

20 r. l'ra!lml 

1 Btarllll 
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1 

ll•"•m 
• -'l-a-nıt-uı--g-,;o -1 1; :k09 f. 
An&ı! .,lu !3,85 Çimento /J· 
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~·M. fteyttye t4M f;!aı '· l:)ef· 
Ttamva1 8.10 • Italya , 
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ııı•:. , 
ısttkrezlar Tell• , , 

lat. dahlb 911 1 Eiektrtıt 
Şark o .yollu. MO rraıo-t•1 
D.MuvahhJde 58.75 Tünel 
GUmrükler 5,60 Rıbtı!l) l 

Saydl rnıtht 4.~ ·~:: ıs 
eaıcıat 4,1\0 AD _,ıJI 
Aakeriyı A. !lılllJll ile temin etmekle kalmaz, onları yeni hiç bir hadise ve tahkikat kaleleri vardır. Okuyucularımıza 

bizzat kendiıi gidip tedarik eder. Ecnebi mekteplerine yoktur. Müfettiş Bedri Bey de tonlye ederlL Teşekktlt ~ 
Fakat, Avrupada bu böyle değil- meccanen talebe böyle bir tahkikata memur edil- Kooperatif mecmuası cft~ 
dir. Erkek, çalıtır, para kazanır, d mi• deg"ildir. Arkadaşlarımızda Oskbdarda iskele . il'· 

Istanbul Maarif mil üriyeti " Aylık .. Kooperatif mecmuası" f B yiO .11 kazandığı paradan evine ıarfede- çıkan haberin bir yanhşhk ne· doktor Nazif Şeri e di*I ~· 
ecnebi mekteplerine iL eccanen nın 6 inci nüıbası da bir çok t t IJ 

celi mikdal'ı ayırır, karıaına, yok· .. d k licesi o'arak intişar ettiği anla- ı. d lıcımı tedavide g&ıd eı,yı ~ ··"' Jeylt ve nihari talebe gon erme keymetli mualeler, Onya ve o •• 
sa, anneıine, o da yoksa kendiıi- için bir imtihan açmıştır. ••'mal• t ad ır. memleketimiz iktısac!i faaliyetine ma~ ve liyakatten O· bit ~ 
ne bakan kadına veya hizmetriye o b 'lk '...! 1 • ) t••ekkOrO C.•f'V 

'.r ı:; u imti ana ı orta aerece- t• ,x,. ve l<ooperatif hareketlerine dair erane o an .....,. ~. il., 
verir, kendisi artık bir daha bu i- deki mektep talebeleri iştirak Zeylin ve zey IDY8el malümatı havi olarak neşrolun- teJAkki ediyorum.-=-- ... 
tin teferrü:tıile me§gul olmaz, ve edebilecektir. imtihanlar pazar Fılistinde, Snriyede zeylin ve muştur. - P' 
erkek itin e çalıfırken, dü§Ün· gllnü iSğ(eden sonra yapılacak zeytin yağının çok az olacağı ll.t cst18 .JI 
mez,· evinde, her ıeyi hazırlanır, Çelik kanat ltalya ve , ... a r.l•f t~r:. ve imtihan komisyonunda ecnebi anlaşılmıştır. ,.. .. 
tamam olur, biter.. mekteplerin mUdürleri ile bu Fıl'stin hükiimeti zeyrin ve Bu serlevha ile güzel bir tay- Roma, 1 ( A.A) -, b•f~r.-. 

Mademki biz, yaptığımız kü- mekteplerden seçilen birer mu- zeytin yağının azlığı karşıımda yare gazeleıi çıkmııtar. Tayya- ihtimallere ı&re ~Clfffo..-O~M, 
çük ve büyük, maddi ve manevi allim hazır bulunacakbr. ithal reımini aıaltmışhr. reciliğe ait ve bilhassa her!sesin M. Goembose, D•·d ,# 
fnlaliplarla Avrupa uıullerini tat imtihanda en ziyade muvaffak lstanbul ticaret odası zeytin anlıyabileceği tekilde bir çok 'k' . t . İD 15 ia e 
bik ediyoruz, bu usulü de kabul otan leyl1 •eya nibari olarak bu ve zeytin yağı müstahsillerinin maltlmah ihtiva etmektedir. Fi· ı ınca .eı~nt edecektit• 
etmekmecburiyetinde~y~i~z''....._ __ J_~m~e~k~te~l~er~e~~er~~li~·r~il~e~kiüiJ·r~_..l.JnUJz~annL..d.üi~k~ti~a~i~c;ıl!lbHe~tmm.iıintuir:......__.L.Ja~tıL·~2y_~k.Y!lıuıll!!t~r~Tl.l.1r.urJLmııU!JL..Jl..ı!!ü:!L.!l!L!~·!l:.....:..:...._;:...._ _ _.... 
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lstanbul Şehir Meclisi 
Savıfa S 

Sfenks Konuştu! 1 

Maurice de Cobra'nın Son Romanı ı 11 

8etediye üstat Ahmet Rasim için 
güzel bir mezar yaptıracak 

Geç kalanlar - Mecliste bu senenin ilk münakaşası - Gizli 
reyin işi uzatacağı anlaşılınca - Kızı babasına rapor 

- Meclisin tazimlerl 
1 yazmış 
ıtanbul " ı· ... tııı.. . umuma mec ısı uç ya· 

idi. 8Rıtdi. Dün ilk içtima günü 

Alba, ıevgilim, beni daha ziya· 
de özmeyin. Bu korkunç şüphe 
içinde bırakmayın. Bana mektup 
gönderin; biraz sizi görmüş gibi 
olacağım. Elinizin dokunduğu ka
ğıdı öpeceğim. Ve o gün, istihka
mın etrafindaki sarp ve ıssız dağ
lara bakarken tabiat bana gülüm· 
süyor, yer daha güzel, gök daha 
mavi sanacağım. 

250 kişi ile Ghuıht'tan ( 1) dö· 
nünce, odasına kapamr ve vecde 
gelen Brahman, tapınan Mecusi 
gibi sevgili hatıralarına dalardı. 

Artık hayatına başka bir garp· 
lı bir silah arkadaıı giriyordu .• , 
Bu yabancı bitişik odada yatacak, 
yemeklerini beraber yiyeceklerdi. 
Bu genç müli.zim gramofonda 
fokıtrotlar, tangolarla onun ha
yallerini bozacaktı .. ''Ilı ~.at on dörtte belediye bina· 

•al 11 
uçüncü katındaki meclis 

erı ~~Unda, koridorlarında, daimi 
turne 

~um· n odasında, zabıt ve u • 
re,· d1 hıuamelat müdürünün dai· 

ıtı e b' kaç Yer yer toplanan aza, ır 

bitib~Ylık hasreti gidermek için 
•oh~tlerile aamimi, kısa, keıik 
ki h tlere dalıyorlar, bir grupta· 

llb"h lct b' u ali tamamlamadan haf"' 
Yord ır &tupa iltihak edenler olu· \ 
lltrn u. Yapılacak intihaplar için • 
dol Zetleri görüıenler, müddeti j Bel;diye Meclisinin içtimaı 
ctk&.tıı Ve Yeniden intihabı yapıla· be l . di etrafına bakın· la§ılmıştı. ihtisas encümenlerinin 
)e .0d an daimi encümen azalarile d ydaa" ona gı~ .: "p birinci aıra- tefrikına geçileceği sırada Mus • 

Ilı en . .h . k d'l ı, ogruca yuruyu .. Id . 
tn k ıntı ap edılme , e ı me· d T f'k S lim patanın yanın - tafa bey (Çatalca) soz a ı. 

e !ne 1 .. • d ı· .f 1 a ev ı a . • • le l \'zu arı uzerın e atı e e • d batındaki bot yere 0 • - Efendim, intihap reyı ıtarı 
il er v d S d .. d" . a sıranın 

111• l. ar ı. aat on or u yır - t d Sonra P~ilip öbür ııranın ile olsun! 
ı ueı . M h. . b ur u. • b 

llıec)' geçe valı u attın ey batında oturan avukat arkada§ı Kabul edildi. Ali Rıza ey 
liy 18 •alonuna girdi, doğruca Sadettin Ferit beye ıordu: namzetlerin iıimlerini okudu, 

••et kü .. .. kt z·ı çalı • . )or . rıusune çı ı. 1 - Ne intıhabı yapılıyor? hepıi muvafık görüldü: 
' Korıdorlardaki gruplar da • . lıl Bu ıırada vah bey: Nafıa encümenine: Ali Rıza, 

)~:r, ı~lona gire~er. ~apının _Reylerin tasnifi için.bir he- Mehmet Ali (Beykoz), Cemal, 
)a dakı defterde ısmını bulup yet ayırmak lazım, lımaıl Sıtkı Nazmi, Vahip, Talat Hulusi bey· 
lr~lla. bir imza koyuyor, ıonra ve Galip Bahtiyar beyleri teklif Jer. 
ot lıına dönerek geçen devrede ediyorum. Tetkiki hesap encümenine: 
d ~r~uğu yerin başkaları tarafın· Diyordu. Bir ıeı ili.ve etti: Hüıamettin paa,, İsmail Şevket, 
11 arı a!gal edilmi§ olup olmadığı • _ En genç aza olarak... Tevfik (Sarıyer), lsmail Sıtkı, 

a. hak . b 'd' t . . d s d . t\ı~o ıyor, yerı O§Sa ~ı. ıp 0 u: Tasnif ne~ı~es~n ~ . ~ ~~t.ın Mehmet Ali (Beykoz), Bican, Re· 
b tdu. Geç kaldığı ıçın !en Ferit beyin bırıncı reıı vekillıgı • şat (Eminönü), Salahattin, Ah • 
'·~~.:~:arı tarafından tutulanla!: ne, Necip be.,Y,in ikinci reis vekil- met Halim beyler. 
\'ı. • ' .... ı . .... J"'uiJ ... ,.. ,.. ... ••o. a1e ı · ~ ·ne AL:-"' " lkacl' Ali Rıza Sa· ... ıtyer ıgı , uuu ır, ' Sıhhiye encümenine: Tevfik 
•u ınde kalanlar vardı. Bu •di• ve Etem izzet Beylerin kntip • 

tet)e y • • hb 1 Salim, .Hazım Paşalar, Hikmet 
lttekk.. enı .yenı a ap grup arı liklere seçilmiş oldukları anlaşıl· Feri dun, Hulusi Ertuğrul, Ihsan 

. ul etmıf oluyordu. dı. Divan tıpkı geçen seneki gibi h ~ Arif beyler, Refika Hulusi Be • 
,,. 

1Yaset kürsüsünün önünde te•ekkül etmişti divana gene ha· h ı ~ecli · • ~ ' çet, Safiye Hüseyin anım ar. ht . •ın zabıt ve muamelat şu • nım azadan kimse alınma.mıştı. 
<'~'• tnüdürü Zühtü, muhasebeci Tasnif itini yapan Galip Bah- Bütçe encümenine: Mehmet 
~al b l ı d B ı Ali (Beyoğlu), Necip, Muam -di ey er oturuyor ar 1• e e tiyar, lamail Sıtkı beyler rey pus- ) }'e · · 1 • H" · mer, Hamdi, Celal, Sadi (Fatih , 
~\.t. teıs muavın erı amıt ve lalarım zabıt ve muamelat mü • Abdülkadir Ziya, Kamil, Te.vfik 
'bt t:ı tnemurin müdürü Samih dürüne teslim ederek çekildiler, 
ı: er de gelip o sıraya oturdu • Abdülkadir ve Ali Rıza beyler Amir beyler. 

· A. d c d K · B · lktısat encümenine, Nemliza • ı-~ • ıa an ev et erım ey ı· riyaıet künüsüne çıkarak vali 
n=tıb h de M'ıtat, Fortunzade Murat, Ha· 
~ "e girdi. Vali Mu İllin Bey beyin diier tarafındaki yerlerini "ll~e b cı Recep, Asım, Halit, Galip Bah-

aıladı: aldılar. 1 tiyar ve Nazmi Nuri Bey er. 
Açılma nutku ilk münakaşa•• Kavanin encümenine: Emin 

Daimi encümen intihabı da Ali, İsmail Şevket, Sadettin F e • 
gizli reyle yapıldı. Tasnif hayli rit, Aziz, Esat, Mitat Cemal, Ha
uzun sürdü. Abdülkadir ·bey rey cı Adil beyler. 

Eddie 

-S-
Kohat karargahı umumisinde 

bir kaç ay nisbeten ferahladıktan 
ıonra Robertı 4 numaralı istih· 
kama döndü. T ochi Seouts Erkanı 
harbiyesinde bir iki arkada!la va· 
kit geçirmek onu avundurmamıt· 
tı. Heyhat! ••• 90 gün nafile bek· 
leyiş .•• , , Mısırdan hiç bir haber 
almadan, Shepherd'ı oteline gön
derdiği ıon mektuba kar~ılık gel
meden, müıtahkem manastırına 

dönmüıtü. 

Albanın anlaşılmaz sükutu bir 
ıenedir devam ediyordu. lıtihka· 
ma döndüğünün erteıi günü Su· 
badar, Kohat'tan gelen bir telgraf 
getirdi. Roberta bunu havalide ye
ni bir teftiı emri sanıp avunurum 
diye ıevindi. 
Şu kelimeleri okudu: 

t 

"Binbatı vekili yüzba§ı Hender· 
ıondan 4 numaralı istihkam ku· 
mandanına - Şimali Veziristan 
kıtaatından mülazım F. D. Nichol
aon ıize muavin tayin edilmittir. 
Mülazım Nicholson yarın yola çı
karılacak. Ziyadeleıen emniyet· 
sizlik dolayııile, Subadarı 300 ki
ti ile 19 numaralı Blokhavza gön· 
derin. Kolu beklesin. Telgrafı al
dığınızı bildiriniz.,, 

Baıka zaman olıaydı, Roberta 
bu habere ıevinirdi. Şimdi hiç 
hotuna gitmedi. Bir yabancı ile 
bu mecburi teklifsizlik, yeni bir 
arkadaşla her gün batbaşa bulun• 
mak ona timdi hiç te zevk vermi· 
yecekti. yerli aıkerleri arasında 
inzivadan hotlanıyordu. Burada 
kimıe ona Garptan bahsetmiyor-
du. 

Roberts, telgrafı masanın üs
tüne attı ... Hey' at! isyan nafile!. 
Askerlik bu, emri kat'i .. Subadarı 
çağırttı, kat'i talimat verdi. 

- Yarın gün doğarken 300 ki· 
şi ile 19 numaralı blokhavze gi· 
dip bana muavin gönderilen mü
lazimi bekliyeceksiniz .. 

- Baş üstüne, yüzbatım... Er• 
kanı harbiye nihaye size bir mu• 
avin gönderiyor, demek?. 

- Evet, şimali Veziriıtan kıta• 
atından mülizim Nicholson. 

- Ne ala, yüzbaşnn, burada 
biraz yalnızlıktan kurtulmuı o

lursunuz.. 1 

- Yalnızlıktan korkum yok ... I 
Peygamberiniz: "lnıan inzivada 
kendisini bulur!,, demiyor ~u?. 1 

- Evet, yüzbaşım .. Allah ek· 
her, Muhammet Resuliillah .... 

- Tekrar ediyorum: Kafile 
sabahın hefinde yola çıkacak ... 
Zaten hareketten evvel kıt' ayı 

tef ti! edeceğim .. 

- Bat üıtüne, yüzbatım. 

• • 
lki gün ıonra, ak§amın altısına 

r 

doğru, Robertl taraaıut yerinin 
zırhını muayene için iıtihaki.mın 
müıtatil §ark kuleıine çıkan Ro· 
bertı vadide yükselen bir toz ta• 
bakaıından kolun 1ıeldiğini an· 
Jadı •. Kafile tuğla rengi yolda ka
yalıklar boyunca, yava§ yavaş 

kıvrılıyordu. On be§ dakikaya ka· 
dar mülazim Nicholıon gelmiş 
bulunacaktı .. 

(Devanu var) 

(1) Altı kabileler arasında devriyeye çı• 

karılan kol. 

: : :::::::::: ::: ::: :::::::::::: :::::::::: ::.::::::::::::::::::::::::::: ::: &:::::::::.-::;:::::::r.=-H CUDi 

ğini bildiriyor, azalıktan affedil • buatına elli yıl hizmet etmi§, e • 
mesini istiyordu. ıerlerinde bilhaua lstanbulu ya • 

Sadettin Ferit bey - Raporu şatmıştır. lstanbulun çocuğu, mu .. 
okunsun! harriri, ve meb'usu olan Ahmet 

~ ':"" Muhterem arkadaşlarım, 
l\li~ci intihap devresinin üçün • 
~.içtima senesine ait müzakere· 
~ 1 açıyorum. Mesainizde kema
~d tı .tnu\'aff akıyetinizi temenni 
tj trılll, Bu devrenin müzakerele-
!\~ h ''b mevzu te§kil edecek olan e· 

di 1 kat'i raporunu encümene tev 

kağıtlarındaki bütün isimleri ay· Maarif encü.menine: Sadi 
rı ayrı ıayıp döküyordu. Beyoğlu (Beykoz) 

1 
Refik Ahmet, Musta • 

azası Mehmet Ali bey ıöz alma· fa Beyler, Latife Bekir, Rana Sa· 
dan, yerinden: ni Yaver hanımlar, Kemal Salih 

- Kağıtları bize okumayımz, ve Galip Hakkı beyler. 

Rapor okundu: "Şakir efendi- Rasime şehrin minnet ve hürmet 
nin dimagi ve bedeni yorgunluğu borcu büyüktür, mezarının bele • 
böyle bir itle iıtigaline imkan diyece yaptırılmasını teklif edi -

vermez. imza: Doktor Fatma Şa yorum.,, i 
Vali Muhittin bey - Rey ıi • l 

~ltik, derdesti intaçtır. 
'b\~eçenki devrede heyetinizin 
ı,\', le temenniyatı vardır, bun • 
~: llliimkün olanlarım yaptık, 
'bt) ~ halinde arzettik, muavin 

S· '- hususu size arzedecektir. 
ti);_lltıdi usulen reiı vekillerile 
itılih tt divanı katiplikleri için 
o)~ ~hat yapacağız. intihap gizli 

'~tı 
~· l',,, 1

)"-et divanı kimlerden 
V ınürekkep ? 

b· \)• 
lt •~ 1 bey nutkunu irat ederken 

• 1 "O.t''f l oll lan zaman zaman gene 
llliy0t'~ tiren geç kalını§ aza görü 
ler, <l ;:· Mustafa ve Methi bey • 
!\,da~ 1:\ •onra Tevfik Sa1i~ pa· 
(~el'lt 1:\ sonra Mehmet Ali b .. y 

)~•et:~) girdiler. Bir taraftan n 
:.1~ltt' '"anı için ayrılanların i -
0\6.~ıtt 1 

lnatbu başlıklı gizli rey 
b··k ltın kA.. ı u uı.. a. yazılıyor, agıt ar 
t 1_ Up k 1~ ba k Ululara atılryordu. Ar-
~ ta.ki . 1 • ht \t b,h' nısenın ge meıı mev• 

1 "Ve.:r~' olamazdı, saat on be~e 
ı: Azadan avukat Esat 

aranızda tetkik ediniz, neticesini 
söyleyiniz 1 Dedi. 

Abdülkadir bey - Teamül 
böyledir, cehren okunur. 

Mehmet Ali bey - Hayır, o· 

kunmaz. . 
Abdülkadir bey - Geçen se • 

ne de okunmuttu. 
Mehmet Ali bey - Geçen se· 

ne okunmuısa yanlı§ yapılmı§ ! 
Meclisin bu devresindeki ilk 

münakaşa böylece bitti ve geri 
kalan rey kağıtları birer birer o· 
kunmadı, vali bey neticeyi bildir· 

di: 
- Nakiye hanımefendi, Tev • 

fik, Cevdet Kerim, Yusuf Ziya, 
Avni, İhsan Namık, Suphi, Şera· 
fettin beyefendiler daimi encü • 
men azalığına intihap edilmiıler~ 
\'lir! 

Daimi encümen de gene geçen 
seneki gibi teıekkül etmiı olu -
yord11. 

lbtisa• encümenleri 

Gizli reyin uzun ıüreceği an -

Mülkiye encümenine: Kemal, 
Reşat (Kadıköy), Azmi, Feridun, 
Hafız Raif, Methi, Mehmet Ali 
(Beykoz) Beyler. 

Gelmeden giden aza 

Belediye reisliğinden meclise 
yazılmış olnn bir tezkere okun • 
du: Azadan Topkapılı Mehmet 
beyin ölümü büyük bir teessürle 
bildiriliyor, yerine üçüncü dere • 
cede rey alan fırıncı Şakir beyin 
davet edildiği ilave olunuyordu. 
Vali Muhittin bey rahmetli Meh· 
met beyin meziyetlerini andı ve 
hatırasına hürmetle müzakere 
yi be§ dakika tatil ettiğini söyle· 

di. 
Beş dakika huşu ve hürmetle 

susuldu. Yeni azadan fırıncı Şa· 
kir bey gelınemişti. Gönderdiği 
tezkere okundu: Umumi meclis 
azalığını şeref bildiğini, fakat 
sıhhatinin böyle devamlı ve yo • 
rucu bir işle meşgul olmıya mü • 
sait olmadığını, rapor gönderdi • 

kir.,, 
- A .. Kadın doktor .. 
- Kızıdır, kızıdır! 
_ Madem mazereti varını§, ka· 

bul edilsin! 
Sesleri .. Fırıncı Şakir beyin 

meclis azalığından istifau kabul 
edildi, ihtiyat azadan sıradaki 
zatın çağrılması kararlaıtırıldı. 

Azadan it bankası umum mü
dür vekilliğine tayin edilen ve 
Ankaraya giden Muammer beyin 

talebi üzerine bir ay izinli sayıl
ması meclisin ilk içtimaı müna • 

' . sebetile Reisicümhur hazretlerıle, 

batvekil, meclis reisi paıalara ve 
dahiliye vekiline tazim telgrafla
rı çekilmesi kabul edildi. 

Ahmet Rasime mezar 
yaptırılacak 

Sonuncu madde olarak azadan 
Refik Ahmet beyin takriri okun· 
du: "Şehir meclisinin tatil ayları 
içinde ölen muharrir Ahmet Ra
sim bey memleket irfan ve mat -

zin. .. 
t 

Sadettin Ferit bey - Takririn 
nazarı dikkate alınmak üzere ma· 
kama tevdiini teklif ediyorum. 

(Muvafık ıealeri). ı 
1 

Avni bey - Masrafı müıtel • 
zim bir tekliftir, makam hazır • 

tansın, projesini yaptırsın, hesap 
edip bizden parasııu istesin. 

Vali Muhittin hey - Efen • 
dim, bu teklifi bütçe encümenine 
gönderelim .. 

-Taıviben bütçe encümenine 
sesleri.. 

lıtanbul umumi mecliıinin ü • 
çüncü ya~ının ilk günü böyle 
geçti. Meclis yarın (Perşembe) 

saat on dörtte tekrar toplana • 
cak. 

Tazim telgrafları 

Meclisin açılması münasebeti
le yazılması kararlaştırılan tazim 
telgrafları dün akıam vali Muhit
tin beyin imzasile çekilmittir. 



Sayıfa.6 

Kontluktan Dilenciliğe 
Garip hadiseler karşısında kaldık 
ve son bir konser daha verdik ... 

-11 - kan El Liberal gazetesinin bir 
İptidaaında korktuk. Fakat a- nüshasını getirip bize gösterdiler. 

damcağız meğerse şark hakkında . ~u gazetenin ilk sayfasında Güs
malfunat meraklısı bir şeymiş vak- tınin ve benim kabaca çizilmiş bir 
tile her nasılsa şarka kadar seya- er karikatürümüz vardı Altındaki 
hat yapmış imiş. Evvela bizden makalenin başlığı da şu idi: 

bir çok malumat sordu. Sonra ela Cenubi şarkide garip Jı<idiseler 
şark seyahatini dallandıra h:ıdak- " Arap g!bi giyinmi§ iki ecnebi hü-

Jandıra anlattı: Arada bir şiçe de l:ünu:t tarafı:ıdan t cv!df edilmeden 

Riyoja şarabı ikram etmeği unut- dolaJıuorlar. Haklarında takibat ya-

madı. p laca.'•.,, 

Hakim istemiye istemiye ayrı
lırken Koks köyünün yarım seat 
meıafede olduğunu ıöylemişti .. 
ıazn.3 znwnŞnpıo snw.128 .f.2>1 ng 
yerlerden biridir. 

Beyaz ~arı evleri kilise etrafın
da toplanmıştı .. Köyü güze.l pal
miyeler sarıyordu.. Bu kasaba
da tenlik varını~.. Tam kitaramı 
akc·:t ederken bnndo muzika cal
mıya b3.ş]adı ... Artık ore.da iş ~ö
remezdik.. Koks'tan çıktık ... 

Kallota yolunu kttuk. Bu sıre
da yağmur ba'.:lad!ğından vaııi 
bir mağaraya iltica ettik.. Örtü-

me sarıldım. Tam uyuyacağımız 
sırada bir sürü sivri sinek baskın 
yaptı. 

K!.ıru dalları topladık ve yaki\
raka dumanı ile hayvanları kov
mak istedik .. Ne mümkün! Yuka
rıya yükselen dumandan kaçan 

ıivri ıinekler üzerimize hücum et
tiler .. Bir türlü rahat edemedik .. 
Erteai günü mağaradan çıktığı· 
nıız zaman iiatümüz bqmıız, yü· 
zqmüz elleNaıiz çamurdan, ve 
dumandan simsiyahtı. 

Bir çiftlikte durduk. Elbisele
rimizi nerede yıkayabileceğimizi 
bize kapı açan bir genç kadından 
sorduk. Bizi çiftlki çamatırhane· 
sine götürdü, sabun verdi ve ra· 

hatça yıkanmamız için yalnız hı· 
raktı. Elbiselerimiz güzıeşte ku· 
ruyunca ıiydik ve çiftçi kadına 
bir konser verdik. Çok memnun 
oldu Yağmur gene yağmıya batla 
mııtı.. Küçük istasyona iltica et· 
tik. istasyon memuru Orihüda i· 
çin bilet almamızı söyledi. 

Tren geldi, dopdolu idi.. Yol· 
aılar trenin içinde temsiye aç .. 

mıılardı. Filhakika vagonların 
(lanıJanndan su sızıyordu Va
ıonlardan birine girdik bizi gö • 
renler etrafımızı alarak nereye 
rideceiimizi sordular. Orihüdaya 
ri .. deceiimizi söyledik. Herkes : 
~ürçiyaya gidiniz! Orada bü • 
J.ii1' bir bayram var!,, dedi. 

Halbuki bizim oraya bilet ala
cak paramız yoktu. Bunu söyledi
iimiz zaman bir ac1111adır gitti •. 
iY olculardan birisi kalkb. Hemen 

f&pkuını tutarak para toplamı· 
~a ,batladı •• Az zamanda Mürç • 
ıya ya vardık. Ertesi gün sokak
larda f&l'kı söylemek müsaadeıini 
almak İçin çok zaman kaybettik. 
Muvaffak olamayınca kahvelerde 
tarkı söylemeie gittik. Orada 
kimse bizi mennedeme.:di. Girdi· 
iimiz yerlerde büyük bir tesir ya
pıyorduk. 

Bir sinema direktörü günde iki 
peçeta ile hizmetine aJmak tekli· 
~inde bulundu.. Bizimle ispanya· 
da bir turne yapmağı tasarlıyor· 
'd!- Zavallı adamcağızın ümitle
ri l»Öta sitti. 

Erteai ıabab oturduğumuz lo· 
li.ntenın aahioleri Madrit'te çı•_ 

Gazeteci, geçtiğimiz yollarda 
planlar aldığımızı, seyahatimizin 
siyaı.i mahiyette olması icap etti
ğini ve mahalli me!Durlarının la
zım gelen tedbirleri almaları la
zım geldiğini yazıyordu . . 

Lck::mtacının ve oradakile&"in 
r;özleri yüzümüze dikilmi§tİ. Ga-
zetenin" iddidarını lak3.yt bir ta
vırla reddederek gazetelerin hab
beyi kubbe yapmak itiyadında 
olduklarını söyledik. Fakat oda-
mıza dönünce artık eski şahsiyet
lerimize avdet etmenin daha mü
n<lsip olacağını lcararlaştırdık .... 
Bir dostumuza telgraf çekerek 
Los Palmos istasyonuna bir oto
mobil uöndermesini bildirdik . 

Son bir defa üçüncü sımf va
gona hindik. Sami.mi yolcularla 
tatlı bir sohbet ederek ve onlara 
konser vererek seyahati yaptık. 
Fak at bu sefer ilk defa olarak par 
sa toplamadık. Los Palmoı'ta 
trenden indiğiınizi ve süslü bir o
tomobile atladığımızı halk görün 
ce hepsi hayretten dona kaldı::
Sergüzeşti.miz bu suretle nihayet 
buluyordu. 

Kırk beş günlük gayri kanuni 
serserilikten sonra Güıti ve Dut-

ka o akşam Viktorya Klüb'un 
büyük salonunda kazandıkları 

bahıin bedelini aldılar. Yalnız 
ba§ımıza gelenleri bir daha an-

latmağa ve ıon bir konser verme· 
ğe mecbur kaldık. 

S O N 
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Rusyalı 
mütehassıslar 

Memleketimizde yeniden ku
rulacak fabrikalar hakkında A-
nado:uda tetkikler yapan ıovyet 
müteba?ııalarından beıi daha 
Ruıyaya dönmek üzere şehrimize 
ge1miılerdir. Gelen mütebauıs
Jar M. Boriı, M. Mark, M. VoJ
tiski T royanıki, M. Nikola, M. 
Sangcn adlarandadır. MiUebasııı
lar bir kaç güne kadar Rusyaya 
bara~et ederek daha evvel Mos-
1< ovaya dönmüş olan heyet reiai 
profösör Urlofa tetkiklerinin ne
ticelerini bildireceklerdir. 

Bir tren kazası 
ve bir idam 

Moskova, 1 (A. A) - Mablce
me, 36 kitinin ölilmüne ve 51 
kişinin yara1anmasJDa sebebiyet 
vermiı olan Lublino tren kaza
sına ait davayı bitirerek kararını 
vermiıtir. 

Kazadan mesul olan istasyon 
ıefi Boubakoff, idama mabkam 
edilmiıtır. Diier bir çok memur
lar da muhtelif hapia cezalanna 
mabkam e~tir. 

VAKiT 

Arjantinin bir fikri ................................ ·---
• • 

ÇIFTCI VE 
\wl 

·BUGDAY 
Fiatları yükseltmek için 
ziraati azaltmak teklifi 

Arjantin hükumeti her yerde 
düşen ve çifçiyi çok sıkJDtıya 

dUşüren buğday fiyatına yükselt· 
' mek için buğday ziraatini tahdi· 

de karar vermit ve bu hususta 
ziraat ile uğraşan memleketlere 
müracaat etmiştir. 

Öğrendiğimize göre Aıjantin 
hükumeti dünyamn mnhim buğ• 
day istihsal memleketi olan Ka
nada, Avusturalya ve ıimall A· 
merika ile Avrupanın belli baıh • 
memleketlerine bu ara~a da 
memleketimize mnracaat etmit
tir. 

Arjantin hükumeti buğday zi· 
raatinin tahdidini teklif etmekte 
ve bu hususta konuşmak üzere 
bir de konferansm toplanmasını 
istemektedir. . 

Istanbul ticaret odası Arjan· 
tin hükumetinin bu teıebbüıOoli 
haber alınca bunun neticesinin 
tesirlerini teıbit etmek için ça
lışmaya baılamışbr. 

Dün bu mesele hakkında ls
tanbu1daki alakadar zahire tüc· 
carları ile görtııtnk. Bu tacirler
den birisi bilhassa dedi ki: 

- Bu çok doğru bir batb ha· 
reket olur. Bütün memleketler 
ittifak ettikleri tak·dirde gtınlln 
en büyük meselesi halledilir. 
Buğday kıymetlendiji takdirde 
ev.v:elA çiftçi maaile eaaaf v:e ta· 
cir memnun vlur. 

Maamafih bunan kolay bir iı 
placağım da tahmin etmem. 

Amerikacla buğday dehtetll 
dtltilyorl 

Londradan abnaa mal6mata 
nazaren Amerika piyuasında 

buğday fiyatları biç beklenilme· 
yecek surette diiımüıtilr. Bu IU· 

k~t al&kadar mabafilde bG,ak 
bir heyecana sebebiyet vermiı· 

tir. Kaoadadan gelen haberlere 
g6re bir ton butday dokuz do
lar~ satılmaktadır. Ylni kil08U 
18 kuruşa kadar. Halbuki bir 
to:ı talat kırpınbsı on do!ar tut· 
maktadır. Midilvuat çiftçileri ye· 
tiıen buğdaylann para et- ~ -1 ·-

ğini g6rlince ayrıca hasat • aaraf 
yapmaktansa hasılatı Ja~· ma1a 
karar vermişlerdir. 

Seyrisefainle 
inhisar 

idaresi arasında 
Seyriaef ain idaresi, Totnn in

hisar müdDrliğile mevcut bir mu
kavelesi mucibince timdiye ka· 
dar inhisar idaresine ait tltOn 
ve cigaraların nakli için huS111i 
bir tarife tatbik etmekte ve 
yllzde elli tenzilat yapmakta idi. 

Seyriaefain idare meclisi son 
içbmalarıodan birinde , btitOn 
devlet daireleri g:bi mlllhak bDt· 
çe ile idare edilen mileueıelerin 
de nakliyatını Seyrisefain vapur· 
larile yapmaları mecburiyeti hak· 
kmdaki blltçe kanunu madde- · 
sinden iıtifade ederek bu muka· 
veleyi fasbetmiftir. Seyrisefain 
timdi inhisar idaresine ait nak
liyatta tam tarife tatbik etmek
tedir. inhisar idaresi bu vaziyet 
karıısında Seyrisefaiai proteato 
etmiı ve iktıaat veklletine mil· 
racaat el9Jiltir, 

Yeni Fil imler 
Opera Sinemasında 
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Opera Film 

Esrarengiz Adam 
Harry Piel prl 

Se11iz sinema zamanında yüz- ettiğini de haber alır. lvetle ,ıl 
lerce filmile dünyanın her tara- tekrar iıtuyonda biribirioe;, 
fında kendini tanıtan bu atlet, düf ederler. lvet, prensi l\{ ·lıi' 
sportmen, yakıııklı ve sevimli yüz zannederek kendisine nıenalıi ftd 
lü artist kendine mahsus tarzını den bazılarını anlatnıatıDI ~ 
muhafaza ederek heyecanlı, me • eder. Kadına meftun olan .. 
raklı ve İçersinde bütün aari ve - onun yanında Moreno rolüOP. · 
ıait bulunan bu filmi vücuda ge • nar ve ona mülaki olnıak 
tirmittfr. H&l'JY. P.iel'i aeyretmit çantasını almak üzere 

Tann -akfam e>pera-~emumd~ g&ıterllmlye bqlanacak olan EsrarengiS 

Adam filminden bir sahne 

olanlara kıymetinin bu izahı lü • 
zumıuz olduğunu söylemekle ili
tlfa el:le6eiiz. 

Cenova limanına Yan&f&n bü • 
yük bir yolcu vapurundan çıkan
lar arasında, zarif ve güzelliği i
le nazarı dikkati celbeden bir ka· 
dın vardır. Bu kadın lvet Bara • 
dovdur. Onu pek yakından mef· 
tun bir tavırla bir erkek takip et· 
mektedir ki, vapurdan ayrılma • 
dan evvel "Alberti,, diye çairıl -
dıiı ititilmiıtir. 

Erkek kadına yaklatır ve hür· 
metkirane bir §eyler söyler. Fa • 
kat kadın cevap bile vermez. O 
11rada cinai polis, erkeği; bir ser 
ıüzeıtçi olan Karlo Moreno zan • 
nile tevkif eder. Kadın bundan 
müteessir olarak onunla alakadar 
olur. 

Mevkuf, Avlonya prenslerin • 
den Eıon oldujunu ve takma i· 
simle seyahat etmekte bulundu -
iunu İspat ederek ıerbest bırakı
lır. Ayni zamanda komiser, istas
yonda hakiki Moreno ile polis· 
ler arasında vukubulan bir müca· 
deleden sonra bu serserinin firar 
........................ 1111•••11•• 
tıs yaşında bir ihtiyar 
nıumden kurtuldu 
Belgrat, 1 ( A A ) - Bir ev, 

yıkılmış ve enkaz altından 11 ~ 
yaıında bir ihtiyar, nğ ve salim 
olduğu halde kurtnılmıthr. 

Bir Franaız mur ahhaa 
kadın lstanbala geliyar 

e~ynelmilel kadınlar cemiyeti 
reia vekili ve Cemiyeti Akvam 
Fransız heyeti murahhasası Aza
sından Madame Gcrmaine Ma
laterre SeJJies Türk kadın birliği 
ile görlifmek üzere Paristen pa., 
zar gllnn lstanbula geleceğiui 

bildir111ittir. Birlik kendisine Pe
rapalaata bir oda bazırlaıq;ı ve 
ıerefine tokatliyanda bir çay 
ziyafeti vermeği kararlaıt~rmıştır. 
Pazar gllall birlik namına bir 
heret kudiaiDi iatikbal edecektir. 

. ' kompartımanına ıider. Or•dlt" 
cele bir telgraf yazıp henıeO ;111 
kilmeaini ..... 1'a. -1 ... ,.ı,. ~· 
verir. Bütün bunlar cerey~. *' 
ği eınada Moreno kapı ar~ 
dan cereyan eden teJleri -~· 
mit ve prense f evkalid.e -;'.J 
behetinden biliıtif ade o ~tti""~J 
s:>nra yazdıiı telgrafı ıst 

bazı tuhihat yaptıktan so~ 
derilmek üzere vaıon melll 
iade etmittir. 

Moreno prensin 
sayfiyesine gider ve orad• 
disini prenı zannettiklerin 
ziyetten istifade etmiye 

Bu filmin saf ahabnı bir 
sada takip kabil değildir. 
kimdir? Ne yapacaktır? P 
olacaktır? Kadının bu it~ ·2 
nedir? Bütün bu meraklı,~ 
ve esrarengiz vekayii bize 
göıterecektir. ~ 

Eararengiz adam, Harr1 tf 
İn nefis bir eseri olup pj,I ~' 
filrnde bütün asri vesaiti, ~~ 
reye varıncıya kadar ~~ 
ve tayanı hayret spo~ 
göstermiıtir. .J 
Katran ruhu y8" 

Loodra 1 (A.A) - Be~ 
bildirild-ğioe göre ki111Y•~ 
benzin yerine kaim olacak ~ 
te katran ruhu yağıod•~,.~ ; 
vucude getirmeye 111u•• 
muşlardır. o,1,,d' 

Bu yeni eaan11n oto!» tifi-il 
• • 11e 

kullanılacağı ve ıyı • 
ver•ceğr ı6y]enmektedır. 

rııs••' ı\.lmanyada 1 tlJıf 
Berlin, 1 ( A. A. ) . -: : .Jtt' 

yada birinci teşrin ıçıo 459 fi 
bulan ifliılann ••r1~72 0~ 
konkordato taleplrrı 
tesbit edilmiıtir. ·ffA• " 

Geçen eyllılde 48:. ~,de' 
307 konkordato tale t 

mittir. 
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utbol ,, da nasıl yükselebiliriz ? 
" Pavlof 

yetiş_!iımemiz 

. 
,, ayarında 
]azım dır 

Romen güreicilerinden ŞeDkl, Jan , Rateaeam 

Sporu seven lstanbullular için 

bu hafta çok heyecanlı ve ha· 
raketli geçecektir. Garip bir te

sadüf olarak Balkan güref tur
nuvasile Eulıarlarla milli futbol 
maçları dört beş günün saatleri 

içinde birleşmektedir. 

Baş millet pelivanlarımn işti

rakile yapılacak balkan güreş 

birincilikleri yarın akşam Maksim 
salonunda baı!anacak cumartesi 
günü akşamı bitecektir. 

Evelki gün ilk defa şehrimize 
Romen güreşçileri gelmişti. Diin 
de Yunanlı güreşçiler gelmişler 

ve Eiristol otelinde yerleşmişler· 
dir. Bulgar ve Yogoslav güreş

çilerinin de bugün yahut yarın 

şehrimizde bulunmaları beklen
me!dedir. Milli güreı takımımı

zın nasıl tespit edildiğini dünkii 
sayımızda bildirmiştik. Pek be· 
yecanh geçeceği anlaşılan bu 
musabakalarda Türk takımının 
en başta yürüyeceğini umuyoruz 
Kuvvetle tahmin edildiğine göre 
bu güreşlerde en çetin rakiple· 
rimizi Romen güreşçileri teşkil 

edecektir. Dün şehrimize gelen 
Yunan güreşçilerinin i•imleri 

şunlardır: 

Kampanoı Lakos, Zervinidiı, 

Nikola Bri, Dimitri Sakarya, 
Kostanten Pı: padaki, Dimitri 

Kanondari, Aoastas Yenkat, 

Menelas Karakeri. 

Sayıfa 7 

Adanada mühim maçlar 
Galatasaray ile F enerbahçe arasında 

heyecanlı bir ka:r.şılaşma ! 
.,. 

Adananın Gila\asarayı : ·seylian spor takımı 

Adana muhabiı:ilJ!!zJ y!zıyor: { Y.~J?~r~k o~~ ~3 g.laj}J?!r.eY,, 
lıtanbulun Fenertiabçe ve!Ga· bıt~rCiıler, Arliada!lannın ve ta• 

Jatasaray kulOpleri karplaıbklan raftarlarının coıkun tazaliurab 
zaman halk nasıl heyecan "duyar, arasın'da sahadan aynldiı~r. 
bahse tutuıuna onlann yavru· Mektubumu bitirirken ~ıu nok• 
Jarı demek olan AClıinanın 4 To- tayı da iy:ice kaydetmeğe' liizum 
rosspor v:ı Seyhanspor takımları , görliyorum: 
da maç yapbkları zaman aynı lstanbulda naııl bitaraf ha· 
heyecan duyulur. kem' liulmak müıkülitı varsa bu· 

Torosspor, yazın Halep takı- d d . h 1 k"d" B h 
mıoı ve Çukurova şampiyonunu ra a a aynı av va ı ır. a u-
yenerek şayanı ihmal bir kulüp sus ?~farın 5ocugu dem~k. olan 
olmadığını ispat etmiıti. Hatta bu ıkı kulup maçları ıçın de 
Türkıözil kupası için Seyhaspor- hakem bulmak meselesi cidden 
la karşılaşmış, Arada çıkan mü· bir üzüntü halini almaktadır. 
nHebetsiz bir hadise, oyunun Galatasarayın formasını taşı .. 
yarıda kalmasını intaç etmişti. yan Seyhan spor ve Fenerbab· 

Günle~denberi hazırlanan iki çenin sarı lacivert formasını gl
takım nıbayet karşılaıtılar. Ta- yen Toros spor kulüpleri maçın· 
raftarlannın alkıılan arasında d h k . v d - ü k-ıı:.t h kt 1 a a emm ugra ıgı m ı u ca ı 
18 ·ıakya çlı 1 abri. "b" . . d k ziyreyJemek faydalıdır. Hakem· 

ı an ar rı ırını eneme - . . ·. 
le geçti biraz sonra Torosspor lern~ ~alhaı~a ~akem . nızamna
ların daha teknik olUfu nazan mesmı IAyıkıle bılmelen lizımdır. 
dikkab celbetmeğe baıladı ve Mesela ıon maçta Toros spor 
bu da semeresini verdi. aleyhine verilen penalh cezası 

Birinci haftayim sonlarına doğ- bir çok seyirciler tarafından hay· 
ru Toroupor iki ıayı yaparak retlerle karıılandı. Bununla be· 
devreyi 2·0 bitirdiler. raber buna itiraz edilmedi. Yal· 

Seyhan Spor taraftarlan fena nız burada Toros sporun bu su• 
halde Arsılmıılardı. ikinci dev- retle giizel bir hareket göster
rede bu Hyılann çıkarılması diğioi ı~yliyenler pek çoktu. 
bayh mOıknl olacaktı. San kır- . .. . . 
mın formalılar Galatasarayın Sahayı terkede~lerın muhım bır 
enerjisini taııdıklannı ispat etti- kısmı da ~oktaı naza~ların~ ıu 
ler. beraberlik sayısını da yap- suretle hulasa ve tesbıt edıyor-

• bktan •oara genit bir nefes ala- lardı: . . 
bildiler. Oyunun neticesine iki Seyhan spor pek ıyı ol°';ıyan 

l dakika . kale ateı ve günq ço· oyuniyle iyi bir net!ce almıştır. 
f ~lan penalbdan bir sayı daha Eakı oyuncu 

••• 111U111a...---•nımnmnımH11Dınmaııınıırrmıınıuıııııııııııu 

Bulgarlar geliyor 
lstanbul, 1 (A.A) - Futbol 

F cderaıyonundan tebliğ edil
miıtir. 1 - Bulgaristan - Tlirki· 
ye milli futbol .takımları ara~ın.: 
da 4 teırinisanı 1932 cuma günu 
Taksim stadyomunda beynelmi
lel mflsabaka icra kılınacaktır. 
Bu müsabakayı Yugoslavya bey
nelmilel hakemlerinden M. Vas
silicovitcb idare edecektir. Mü
sabaka saat 15 te başlıyacaktar. 

2 - Istanbul • Sofya muhtelit 
takımları arasaoda 6 tfşrinisani 
1932 pazar günü gene Tak sim 
stadyomunda temsili futbol mü
sabakası yapılacaklar. 

Bu müsabakayı logiliz hakem
lerinden Mister Ailen idare ede
cektir. Müsabaka saat 15 te 
başlayacaktır. 

3 - Bulgar kafilesi ve Yu
goslav hakem 3 teşrinisani 1932 
pertembe gOnü saat 10 • 22 de 
Sirkeci istasyonuna muvasalat 
edecektir. 

4 - Milli takım kadrosunu 

teşkil edecek futbolcuların isim
leri aşağıda tespit e~ilmiştir: 

Galatasaraydan; Nihat,Burhan 
küçük Necdet Beyler. 

Fener bahçeden ; Zeki, Muzaf· 
fer, Fikret, Cevat, Hüsameddin 
ve Niyazi Eeyler. 

lstanbulspordan ; Salahaddin 
ve kaleci Kemal Beyler. 

Beşiktaştan; Hüsnü, Hakkı ve 
Eşref Beyler. 

Karşıyakadan: Lütfü Bey. 
lzmirspordan: Nazmi ve Ihsan 

Beyler. 
Altaydan; Vebap Bey. 
3 - Yukarıda isimleri yazılı 

idmancılar levazımlarile beraber 
2-11-932 perşembe günü saat 
15-.30 da Galatasaray kulübün· 
de toplanacaklar ve sabada ek
zersiz yapacaklardır. 

6 - Kaptan Zeki Beydir.An· 
trenör M. Şivenk idmancıların 
masajına ve nezarete memur 
edilmiştir. 
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Sayıfa 8 

,_ 1 MUterclml: 
Zonguldak mebusu 

Halil AiLE !
Tefrika: 

No. 
53 

Ana ve babanın ekseriya şikayet 
ettikleri çocuk tabiatları 

Çünkü karda,lar, esasen müsa
vi şartlar içinde doğarlar. Çocuk
lukta ba§lıyan dostluklar bile, ek
seriya bu müsavatın haricinde vü
cut bulur. Şüphesiz bunda da bü
yük bir iyilik vardır. Çüqkü h.er' 
ne kadar içtimai nizamın mesne
di, ahval ve ıeraitin ihtilafından 

ibaret ise de bu tali ve yapma ih
tilafların velev ki mahdut bir za
man için olsun tabii karda9lığa 
muadil bir duygu ile telafi edil
meleri ve hatta bütün bütün silin
meleri çok iyi bir feydir; f akat

1 

bili.hare başgösterecek olan ah
val ve §erait ayrılıkları, gitgide 
dostluğu ya zayıf düşürür ve ya
hut mütküllettirir. Halbuki ayni 
servet derecesi içinde doğan, ayni 
mahrumiyetleri çeken veya ayni 
nimetlerden istifade eden kardaş
lar arasındaki münasebetlerin 
mütkülleımesi ve bunları biribir
lerine yaklaştıracak olan tabii 
duygunun sönmesi mümkün değil
dir. Gerçi hayattaki tahavvüllerin 
ekseriya asıldaki müsavatı bozup 
çürüttüğü muhakkak ise de huy· 
ların kökleri ve itiyatlarm temel
leri daima masun kalır. Duyguda
ki hararet, gerek ayrılıklar ve ge
rekse menfaatlerdeki ihtilaflar 
yüzünden azalabilirse de aile ha
tıraları, ilk itiyatlar, kan kuvveti 
gibi amiller, lüzumlu ve sıkıntılı 
veziyetlerde kardaşlık duygusunu 
tekrar alevlendirirler. 

Şu halde kardaı sevgisi, doc;t 
sevgisinin en kuvvetli teklidir. 
Pek tabii değil mi? Çocuklukta 
oyunlarımızı, eğlencelerimizi ve 
tahsili~izi bölüıtüğümüz kimsele
re karıı ömrümüz oldukça ciddi 
ve halis bir muhabbet besledik
ten aonra hatta doğuıumuzdan 
daha evvel, kendilerile ayni ra
himde yafadığımız ve ayni kanla 
beslendiğimiz varlıklardan, sev
ginin hangi derecesini esirgiyebi
liriz 7 

itimat, tam ve kamil bir müsa· 
vattan doğar. Aralarında yaş far
kı olan ve yahut baba - oğul ve
ya kız gibi tabiaten biribirlerine 
müsavi olmıyan !ahıslar arasın
da enikonu bir itimat bulunamaz; 
saygıya mukarin bir sevgi bile 
mutlak bir itimada manidir. 

Bu itibarla kalbimizi ancak 
dostlarımıza ve bilhassa kardeş
lerimize açabiliriz. Halbuki ru
hun en çok muhtaç olduğu nimet, 
itimat etmek ve açılabilmektir .. 
Bazı insanlar vardır ki tab'an hu
zünlü ve kendi alemlerinde yaşa
mak ister yaraddııtadırlar. Bun
lar, temzi yürekli ve iyi düşünce
li kimseler oldukları halde utanç 
ve çekingenlik gibi sebepler yü -
zünden duyduklarını ve düşün
düklerini açığa vurmakta çokça 
sıkıntı çekerler. 

Bu ise hoıa gitmiyecek bir (ha
leti ruhiye) dir.Çünkü sükiıtili
ğjn ve kendi aleminde yaşamanın 
itiyat haline getirilmesi, gitgide 
nobranlığa ve merdümgirizliğe 
yol açabilir. 

Çimlenmek için müsait bir mu
hit bulamıyan iyi tohumlar, ya
vaı yavaı bozulmağa ve kendile
rinde mevcut olan kabiliyet ve 
istidat çürümeğe yüz tutar. Ana 
- baha ekseriya bu tabiatteki ço
cuklarından şikayet ederler. Hal· 
buki bu türlü bir hastalığın en 

müesir ilacı, kardefe veya arka
daşa itimat etmekten ibarettir ..... 
Oyundaki teklifsizlikler, çocuk
lukta veya ilk gençlikteki geve
zelikler ve karşılıklı azgınlıklar 
aresuıda bıı. gibi çekingenlikler, 
kendiliklerinden· yırtılıp açılırlar. 
ilk yatlardaki bu serilip ıerpilit· 
ler kadar çocuğun ruhu ııhhatı • 
ne hizmet edecek hiç bir 9ey 
yoktur. 

İyi duygular, çekinmeden ifa· 
de edilmekle tekamül ederler ve 
sırf ifade edilmit olmaları saye
sinde kuvvetlenir ve kökleıirler .. 
Sözde tahrik edici bir kuvvet var
dır. İyi bir söz, bazan bizi min
nettar eden ve hatta hayatımızı 
medyun olduğumuz "bir remiz,, 
hükmündedir. 

Düşündüklerimizi ifade etmek
ten bizi menneden gülünç utan
gaçlığı yenmek cür' etini gösterin
ce ruhumuz, pek büyük bir ho§
nutsuzluk duyar. 
Şu halde delikanlı, kardeıine 

açılmaktan; temiz duygularının 

esrarını sayıp dökmekten; hicaba, 
tevazua, çahtmıya, gençliğin fa
ziletlerine dair bahislere dalıp 
sokulmaktan korkmaım. Asgari 
derecede iyi ve temiz olsalar bi
le bütün duygularını, bütün dü
şüncelerini anlatmaktan çekin
meıin. lç yüzümüzün karanlıkla
rında beslenen fena bir duygu, 
gittikçe kök salar ve sertleşir .. 
Artık ona, o kadar çok alııırız ki 
masum ve tabii gönneğe ha,Iarız. 
Bu duygu evvela bir itiyat olur, 
sonra bir ihtiras, daha sonra bir 
hastalık ıeklini alır; fakat bu 
duygu, eğer saçılıp dökülebilirae 
ruhta buna kartı bir şüphe hasıl 
olur. Utanılmağa layık oldukları 
halde muhayyilenin müsamaha
kar gölgesi altında gizlenen şey
ler, kardeşin affedici sevgisi kar
§lllnda hissedilir bir tekil alırlar. 
İfade edildikleri için artık azap 
ve ıstırap verecek mahiyetleri kal
maz. Bu, sanki alman ve ki.fi gö
rülen bir tarziyedir .. 

Rivayet edildiğine göre met· 
hur Goethe Werther ismindeki 
eserini yazmadan önce intihar 
sevdasına dü§mÜş, fakat (Wer• 
her) i yazınca bu beladan kur
tulmuıtur. 

Fena düşüncelerden sıyrılabil
mek için bir kitap yazmak, her· 
kesin karı değildir. Maa.mafih 
gençliğin iyi veya kötü her §eyi 
söylemekten çekinmiyen ifratkar 
itimadı de aui istimal derecesine 
vardırılıraa yani fezahatlar bile 
farfaracı öğünmelere vesile yapı· 
lır ve bilhassa bir nevi rezalet ve 
tereddi mü§evvikliği haline getiri 
lirse, hiç bir iyi tarafı olmıyan bir 
itimat olur. 

(Devamı var) 
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Malul zabitler ve efrat 

Eminönü askerlik şubesi riya
setinden : 931·932 senelerinde 
tntiin ikramiye defterlerinin tan
zimi < snasıoda ademi müracaat· 
Jarı dolayısife ikramiye defterle-

rine yazılmamış o!an malfıl zabitan 
ve efrat ile şehit Aileleri için 
bir zeyıl defteri tanıim edilece
ğinden bu kabil maliilin ve şehit 
ailelerinin yetlerindeki vesaikı 

resr;niyeleriyle 15-Teırinisani-932 
tarihine kadar acilen şubeye 
müracaatları ilin olunur. 

• 

VAKiT 
' 

Bugün Almanyada Londrada 20 bin açın numaY!!!-
-··········································································-···················· 

Reicbarat meclisi komiayo· 60 kı•şı• yaralandı f 
nunun içtimaa daveti 

Berlio. 1 (A.A) - Gazetelerin 38 k • • k ı d f 
verdikleri haberlere nazaran Rei· iŞi ya a an 1 o 
cbsrat meclisi komisyonu ikinci 
teşrinin üçUnde toplanmıya da- • n~ 
vet edilmittir. Bu davet Prusya Polisle 20 bin nümayişcı arası . 
kabinesini temsil eden nezaret adeta bı·r sokak muharebesı· geçını 
müdürlerinden M. Brecht ile Al· 
man dahiliye nazırı von Gayl · 
arasında dün yapılan mükaleme
Jerin· bir neticesidir. Bu glSrüşme 
esnasında Prusyanın Reicbsrat 
mtclisinde temsili meselesi tet
kik edilmiştir. 

Demek oluyor ki Braun kabi-
nesi Reicbsrat meclisinin umumi 
içtimaını Rayiştag meclisi için 
yapılacak intibabattan sonraya 
bırakmak hususunda Alman bil· 
kOmetile aynı fikirde buluma'<· 
tadır. / 

Bu intihabattan evvel Reic •• s-
rat komisyonu sadece huausi bir 
toplantı yapacaktır. 

Reichsrat meclisinin son içti· 
maından bugUne kada uzun bir 
milddet geçtiğinden meclisin ih· 
timal 11 teşrinisanide başlıyacağı 
gelecek içtimam ruznamesi çok 
dolgun olacaktır. Bu ruznamede 
müzakeresi icap eden 25 mesele 
ve 15 takrir vardır. Bu takrirler 
ilk önce encümenlere havale edi
lecektir. 

Romanya, Lehistan 
ve Sovyet Rusya 
Bükreş, 1 (A.A) - Romanya, 

Lebistandan bir ademi tecavüz 
misakı akti için yeniden Sovyet
lerle müzakerata girişilmesi bu· 
suıunda tavassutta bulunmaaım 
jstemiştir. Varşova hükumeti, 
hariciye nazm M. Titulcsco'ya 
Lebishnın Roman ya· Sovyet mü
ıakerah haricinde kalmayı ter• 
cib etmekte olduğunu bildir
miştir. 

Lehistan1n bu imtinaı, siyasi 
mahafilde büyük bir heyecan 
tevlit etmiştir. 

Hatırlardadır ki, bu müzake
reler aynı zamanda bir tarahan 
Lehistan ve Rusya diğer taraf
tan Romanya ve Rusya arasında 
icra edilmiı idi. 

Beaarabyanın veziveti mesele· 
sinin ibdH etmit olduğu müıkilit 
ka11ıaında Lehistan tavassut tek· 
lifinde bulunmuıtur. 

Diğer taraftan, malüm olduğu 
veçhile, Lebiıtao, Sovyetlerle bir 
misak imza etmiye muvaffak ol
muştur. 

Romanyaoın imtinaı dolayısile 
Bilkreıin iyi malumat almakta 
olan mehafili, Moskova ile ya· 
pilmaaı istenilen mllzakeratın bir 
takım müşkillere maruz kalaca
ğını tsbmin etmektedir. 

Alman komünist katibi 
umumisin · n bir nutku 

Bulin, 1 (A.A) - Komünist
lerin yapmış oldukları bir mi
tingle Alman komünist fırkası 

umumi katibi M. Talman'ın şid
detle Versay muahedesi ve onu 
imza etmiş olan M. Herman 
Muller ve Vandervalde gibi sos
yal demokrasi reisleri aleyhinde: 
bu'.unmuşlur. 

Mumaileyh, Leh hükumetine 
şiddetle hücum etmiş, emperya· 
Jizmin ve bilhassa ltalyan em
peryalizminin hakimiyeti altına 

konulmuş olan Almanların içti
mai ve milli halaslarını temin 
etmek azminden babseylemiş, 
Alsas ve Loren kabul edilmesini 
istemiş, Fransız ve Alman pro· 
letaryalarmı birleşmiye ve kapi
talizmi yıkmıya devet etmiştir. 

Londraıokakıannda aüvaripolislerin nilmayişcilere hil 

lngiltere gibi koca bir aınai mem- dan M. Mac Govem, §&Yanı tJf 
lekette işsizler ve açlar dehşetli bir kat bir müdahalede buluJJJll 
nüm.aylı yapıyorlar. Bu nümayişi itsizlerden mürekkep bir he 'i 
lngiliz membalanndan gelen telgraf Avam . Kamarasınca ka~ul;,, 
lar çok aade gösteriyorlar. Fakat mesini istemiY.eceiğni soyle 
lıakikat böyle değildir. Fransız ga- tir. .ıJ!. 

zetelerinin muhabirleri mcseld geçen Mumaileyh', bu bapta ~ 
perşembe günkü nümayi§i §Öyle an - vererek mezkUr heyetin A .. .,. 
latmaldadırlar: maraaı tarafından kabuiüOil, 

ı 1 . . . k d' --·0~~ Geçen perşembe günü ngi • mın ıçın en ı grupu naa- if",,, 
terenin her tarafından gelen yet rnürettiplerile temasa ~ 
"Açlar grupu,, Londrada büyük olduğunu ve fakat heyet .~ 
tezahürat yapmıştır. Bunların~ parlamento tarafından k ~ 
miktarı 20 binden fazla idi.. dilmek hususunda münh" J' 

O gün Londrada Hayt park "kitle halinde teşkil ~t?1eld;l 
· · ı · "md1·..,.e• k- :ı...ı._, ı m:.Ji dukları kuvvetin tesırı,, J1 ı§sız enn §1 , aCIHI' ""' •• Jif 
görülmemiş ni.ima}litlerine sahne venm~kte oldukla~ını soy 1~ 
1 t teklif mi reddetmıf oldu1' o mut ur. .. . . 
Perıembe günü sabahleyin or· soylemıştır. '-'. 

talığı tehdit eden nümayişçilerin Mumaileyh, böyle bir h•tt'lt 
hareketleri polisin ihtiyat kuv • rekete muhalif olduğunu •' .. 
vetlerini tezyide sebep olmuıtu. lfine vaziyetleri kendisini JO 

Gal, lskoçya, ve ıair şehirler -
den peyderpey gelen kafileler 
parkın önünde yavaş yavaş top -
lanmakta idiler. Her kafilenin Ö· 

nünde kırmızı bayrak taşıyan bir 
komünist vardı. Kafileyi tetkil e
den işsizlerin kollarında mensup 
oldukları cemiyetlerin firması -
nı gösteren §eritler bulunuyordu. 

Vaziyetin vahim bir şekil ala • 
cağını hiaaeden polia bu tezahüre 
mani olmak için hiçbir tedbiri ih
mal etmiyordu. Dakikalar geçtik
çe açlık yürüyüşü yapanların a -
dedi yükseliyordu. Polis otobüs -
lerle bu kitlenin· etrafını mahira
ne bir surette abluka etmiye baş
lamı!tır. lşte bu esnada nümayi§· 
çiler polis otobüslerini taş yağ -
muru altına almışlar; bunun üze· 
rine polis adedi tahminen yirmi 
bin kişiye baliğ olan nümayişçi -
ler üzerine ate~ aç.mıya mecbur 
kalmıştır. Neticede altmış kişi 

yaralı dü!müştür. Müsademe az 
bir zaman sonra kesilmiş ve kit
le dağıtılmıştır. Bunların reisle -
rinden otuz kiti tevkif edilmiştir. 

Avam kamerasında 
m ünekaşaıar 

Londra, 1 (A. A.) - Muhale
fet fırkasının reisi olan amele 
fırkası lideri M. Lansbury'nin bir 
sualine cevap veren dahiliye na -
zırı, "Açlık yürüyücüleri,, nin 
yapmıı oldukları nümayişin pek 
mühim olmıyan bir iki hadise 
müstesna olmak üzere sükun için
de yapılmış olduğunu beyan et -
miştir. 

Bundan sonra amele fırkası 
sol cenah müntehası meb'usların-

air etmekle beraber açlık ·· 
ciilerinin davasını üzerine 
cağını ilave etmiştir. 

Fransız Başve~ 
ispanyada 

Madrit 1 (A.Aı - M. tı 
nun seyahati mubalefetio 
unsurlarına Azana kabİ 
miişkülat çıkarmak husu 
vesile teşkil etmiıtir. A 

Müfritlerden, komünistle~ 
ve katoliklerden bir takıll' ~ 
be bedahate karşı hali bit t•ı 
siyasi mükilemeler yapıld'~ 
olduğuna zabip olmakt• '~ 

F ısr1 ' 111 ederek ve gerek ransıı pi' 
gerek lspanyollarm bu l>:jr I 
tekziplerine inanmayarak ~ 
mayiş tertip etmişler ~.e 

0 
~ 

müteakip perşembe g~~y~ 
Toussint yortusunun nıh r fll' 
kadar grev yapmağa kı:r• 
mişlerdir. 1~ 

b. c•" ·~ 100 kadar talebe rr e 11' 
.. • 1 • teı:nişıer5 1' 

numayış yapma< ıs .-tİf 
,. k d"' . . -eoeta... ti• 

poııs en ııerın ı ..... k ıııııf 

halk buna karşı lakayt 
8 I•'~ 

Ahali, caddeletde yaya~,,/ 
. , her 

do.aşan M. Herıot yu tedit· 
ta alkışlara garkeınek _;_ 

Matbuat bu seyahate., tfl' 
' . kte, "'' . .:i sütunlar tahs.s etı:ne adelır. 

' . . t ,,e 5 dift riot nun samımıye ekte _., 
den takdirle babseylerlJ Jet r 

. r gaye ~ 
Hatta e·::~elce gı~ 1 )atı tJ'• 

dug .. una telmih etı:nıŞ. 0 bat 
. çhıle teler de a~·nı ve 

etmektedir!er. 
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. M. ıneclisinin açılması Diş doktorları ne 
"'"'·ıallf '••a1 

1
. • konuştular ? 

f ~ı har . ' ıncı sayıfada) rabzon), Esat (Buna), beyler, i· 
tı.~ lll1.1~ .. ı~n ı~abına göre müda- darc amirliklerine 230 ar reyle 
dı ~ayı ne ~ki§af tedbirleri· irfan Ferit (Mardin , Halit Be • 
~"İıızıı\lı he 

2
: &r§ısmda bulun· yazıt), Mehmet Ali (Artvin), Zi-

~~lYhk Yol~~:::.kanı ~eniılik ve ya Gevher (Çanakkale) beyler, 
l•)'ol'\ı M' tat bık etmiye Avni (Yozgat) , Haydar Rüştü 

~Ilı IÖı~rd'~~ikiktısadın ve pa· (Denizli) beyler seçildiler. 
~ .. - •lnıt ıgı udret ve istik -
-~t 11 tedbirlerin isabetine Hakkı Tarık B. in bir teklifi 
~lıcıtlar)"erecek mahiyettedir. Reiı vekilleri Haaan, Refet, 

ı._ 86. .. _ • ve Esat beyler biribirini mütea • 
"it -"\oe11in v · · k' k '" .. l Jctı hl ta.h a.zıyeh tahminlerin ıp urıuyc ge erek ıeçilmelerin· 
h.J~li ij ~kkuk edebileceğine den dolayı haklarında gösteril • 

111
• de rtıu"rnıt vermektedir. Her mi, olan emniyet ve itimada te • 
ııı; lele akıene)i bir bütçenin te· şekkür ettiler. 

trrıı te Yl d B 1ltrı len 1 a Ü§en kaygula· undan sonra Hakkı Tarık 
.. ~ıiı lrke eaası kalacaktır. Bey (Giresun) ıöz alarak Reisi -

Roı orıu .. d •datlar, her zaman cümhur Hazretlerinin nutukla • 
11t • '' e b l • 1tlere u undurduğumuz a· rında temas buyurdukları ve 
~., ar," d ·ıı k e ftıec~ erme en devam et- mı i ültürün her çığırda açıla • 
~111111 tatbr:"ı. Demiryolu prog- rak yükselmesini, Türk cümhuri· 

ı. <~ı1a 1 ıkına cevam edece • yetinin temel dileği olarak te -

( lJaş tarafı 1 inci sayıf ada) 

mal, Feyzullah Rasıh beyler ıöz 
söylediler. Dişçiliğin memleketi· 
mizde geçirdiği tekamül safhala· 
rım, mektebin teşekkül suretini 
anlattıll\r. 

Bazı azalardan ve Bulgaris • 
tan diş tabipleri cemiyetinden 
gelen mektup ve telgraflar okun· 
duktan sonra birinci celse kapan· 
dı. 

Doktor Suat İsmail bey ve ar· 
kadatları tarafından verilen tak· 
rirde Reisicümhur Hazretlerile 
baıvekil, meclis reisi, sıhhat ve iç 
timai muavenet ve maarif vekil -
lerine tazimat telgrafları çekil • 
meıi teklif edilmi§ ve bu alkıılar· 
la kabul olunmu§tur. Celsenin 
kapanmasını müteakip telgraflar 
hemen yazılarak çekilmiıtir. 

~irlat tar)• menni hususundaki irtatlarına te 
eletİl1i •a.haıında ıslah müea • mas etti ve B. M. Meclisi tarafın· BugUn konuşacakl11r1 ,eyler 

lhrlcatlaıııaınlıyacağız. dan müzakere ve kabul edilecek Azalar içtimadan ıonra diıçi 
mektebinin alt katında açılan 

ıergiyi gezmiılerdir. Sergide dit· 
çiliğin en son fenni aletleri ve 
makineleri vardır. 

. huını,krn;llarımıza hariçte a· kanun ve kararlarda bu cihetin 
\;ıttınek .. e ıatıtlarımızı ge • elde edilebilmesi için timdiden f' tııı'-'•k e~Çın h~r tedbiri arayıp tedbir alınmaaı, bu maksatla en • 
~•dır enınuyet verdiğimiz cümen intihabatı yapılırken her 

a' lııi ~illi .ihti . encümenden birer aza ayırmak 
· ' ~ ~'" ttıUb ~aç ve menfaatleri • suretile bir huıusi encümen te~ • 

~tritı.in b~ern kıldığı sanayi ıu· kil edilmesini teklif etti ve bu 
;lıl'il~e . ır an önce tahakkuk maksatla bir takrir verdi. 

~ 01'lıt. ••ne ha11asiyetle çnlıfı • Hakkı Tarık beyin teklifi et • 

11
• lçtinıa· h rafında bazı aza söz almak iıtedi-

11 f,\l.Jj,. ı. aıtalıklarla mücade- lerae de riyaset makamı, dahili 
' "'tın· · ı. l ·tHı· ı arttıracağız. nizamname mucibince Reisicüm -
~ l kült'' .. h h 1 . 'le l'i.il urun her çığırda açı· ur azret erinin nutuklarından 
~·t· tıel- · · T"" k .. h S"'nra m··z k · l r lll'"' lflj •••esını ur cum u • .., u a erenın açı amıyaca -

d .11ıt t.l~ tenıel dileği olarak te • ğını bildirdi ve verilen takrir ge· 
1 · ""Ce"" J' r 1~ k gı~. (Alkıtlar) Türk lecek içtimaa tehir edilerek top • 

' ~~ilik ::dı be~li~~~e, aslındaki lanmıya nihayet verildi. 

~ 'İtirı .~~~gınhgıne kaVU} • Nutuk sesli filme 
~~ clikkbut~n devlet te§kilatı • alındı 

tı~. atlı, alakalı olmasını 
Ilı: ~llhte Ankara, 1 (Telefonla) - Millet 
,~ het ~~Ilı nrkadatlar, milleti· Mtclisinin bugünkü açılma me
~l dRuçlük ve zorluk kartı • rasimi sesli filme alınmıştır. 
~ltıı urınadan ilerlemekte ve Gazi Hı. nin küşat nutku da 
~ liitkkted.ir. ~~lkı~lar). Bü • sesli film gazetesi tarafında, 

~ •• ~::::10:7. b:rt~ı~~~ .. :.;,~:~~;:,~;,~:;;,;mr.::ım:ı:m:::::=:: 
'İfeltı::~~ hepimizin en kut- Romanya kralı ve 

ır.,, 

\ı.\ ~e;, intihabatı boşadığı prenses 
~ ~lzretlerinin sürekli al • Londra 1 (A.A) - Prenses 
~~ rıılanan kıymetli nu • Helene'nin Bükreş seyahatı hak
~~-n ıonra riyaaet intiha· 1 ında evve'.ce alınan haberlerin 
~l'~' Ve mecliı reisliğine ~oğru o'.duğu anlaşılmaktadır. 
-' Ve ittifakla Kazım pa- Kralın prenses Helene ile ilerde 

'1. \171~ri seçildiler. barışması fikri derpiş bile edil
~.,'ı~ın tasnifini, ve neticenin memi~f r. Hatta vaktile şekle 
\1' it~ 11~• müteakıp Kazım ait bir uz:aşma ve anlaşmağa 
dbı.tlliJ kurıüye gelerek tefek • taraflar olan M. Manlu bile bu 
~: ti' \re fu nutku irat buyur· noktai nararmm muvaffak o!ma· 
"" sına çalışmaktan vcız bile geç-

,, ··~"- 1>, H . ,. ~~ "'"~ • z n1n nutku 
'~ k. t~ terem k d l b . -... j,. "'-c . ar a af ar, enı 

of ~i,ı11l~ lı, reisliğine intihap 

-- '""4 lt'l\ dolayı tetekkür ede
~ ~if,~)' ~•rıızın devamını bana 

mi~tir. 
Hakikat halde hükumet, kral 

i!e prenstS·n ara!arının açılması 
yüıünden ortaya çıkan bilhassa 
mdi bazı müşkillerin halli için 
prenses Helene'nin Bükreşte bu
lunmasından istifade ile iktifa 

edecektir. 
~li "' d-r tevdi ettiğiniz va· 
lılı ~ ~~rılarımıza ve nizam· 
~-::: d,ı·~~a.fık bir surette yap
~i~:~-· ~ a.ddediyorum. (Al - Bir 

JI "'f~ ~darı ıonra da ayni 
ti ?tj~le )'ta.cağım. Benim mu· 

tajl't ... ~l.~ sizin müzahereti • 
~•tı,:~'~dür. Bunu benden 
h,bbe · C~1ıi rica ederim. (Al • 
)a~lle leJ·lenizi saygı ve mu • 

şehri korkuya 
veren rivayet 

it· ' {.\ı~lrllıyarak ite ba§lı -•t- "'tlar) 
l\· '-t eli ~~l '~~ vanı intihabı 

1~ti '."1ttd,~'ıa hazretlerinin nu • 
~· 1 ld •• ' ·~~ tt, . ?nra reiı vekillik-
~ld1, b~t~~likleri ve riyaset 
">ı, ~'el. .. ~k~e~i intihabatı ya· 

"'tfeı ıllıklerine 228 er 
(Bıırıa), Hasan (Tı· 

Sevil, 1 (A.A) - Sevil halkı, 
dün büyük bir korku ve telaş 
içinde kalmıştır. Filhakika, ç.ar
şılarda satılığa çıkarılan bütün 
balıkların zehirli olduğuna dair 
bir şayia dolaşmıya başlamışhr. 

Telefon santralı, balık yeme
melerini ahbaplarına haber ver· 
mek için tellılı, telaşiı telefon 
aletlerine sarılan ahalinin muia
bere taleplerini yerine getirmiye 
yeti~ememiştir. 

Bu hususta tahkikat yapılmıya 

ikinci celse bu sabah ıaat 10 
da dişçi mektebinde açılacak, 
Kazım Esat beyin Mekteplerde 
diş bakımı, Suat Is.mail beyin bi-

rinci (T esennün) arızaları mev • 
zulu raporları okunarak müzake· 
re edilecek, raporlar üzerinde 
münakatalar olacaktır. 

Dünkü celsede hatipler, bir 
çok kimselerin gayet temiz ve 
tık giyinmiş olmalarına rağmen 

ağızlarının içini kimseye göster -
mediğini söylemişler halkı ditle· 
re ehemmiyet vermiye teşvik edil 
mesini istemitlerdi. 

Kazını Esat bey bu gün oku -
nacak raporunda bu kısma, bli • 
hassa mekteplerde diş bakım tet· 
kilatı yapılması lüzumuna ehem· 

miyetle işaret etmekte ve kon • 
greden §U temennilerde bulun • 
maktadır: 

"Mekteplerde dağıtılmak üze· 
re diş ve ağız hıfzıssıhhasmdan 
bahis resimli kitaplar bastırmak, 
diş hıf zısaıhhaıına talebenin dik-
kat etmesi için muallimlerin yar· 
dımını temin etmek, umumi hıf -
z1111hha kitaplarına bir de ağız 
ve diş hıfzıssıhhası bahsini ilave 

etmek, di§ ve ağız hıfzı:ssıhha bil
gilerini hamile kadınlardan baş • 
lıyarak süt çocuğu, küçük çocuk, 
mektep çocuğu ve nihayet bü • 
yüklere kadar cemiyetin her fer • 

eline teşmil etmek, diş hıfzıssıh • 
hasmın gerek koruma ve gerek 
şaf i tedavi kısmını ancak darül -

fünunu bitirenlerin yüksek ihti
saslarına bırakmak, resmi teşek
küllerin yardımlarını temin et • 
mek lazımdır.,, 

Bundan başka bazı azalar ta
rafından verilecek takrirlerle re
simli kitaplarla halka ağız ve diş 
sıhhatini öğretmek, halkevlerinin 
bu hususta faaliyet göstermeleri , 
belediyenin diş bnkım yurtları aç 
ması, dişleri koruma cemiyeti 
teşkili istenecektir. 

ba~lanmıştır. Nihayet, ark adaş· 
]arından birinden intikam almak 
istiyen bir balıkçının bu arka
daşına ait balık tablasına zebirli 
maddeler attığı anlaşılmış ve 
şayianın bundan galat olduğu 
resmi ilanlar yapıştırılmak sure· 
retile halka bildirilmiştir. 

lfo suretle zehirlenen balıklar 
müsadere ve imha edilmiş, suçlu 
balıkç• da hapsedilmiştir. 

Sayıfa 9 

iki musikişinas arasında bir dava .................... _ ........................................................................ _ ....... .-... . 
Cünbüş ismindeki sazın 

taklidi iddiası 
Maruf musikişinaslar fikirlerini söy

lediler; yenisinin eskisine zaran 
münakaşa edildi 

CUnbU' ismindeki sazlar ve davacı Zeynellbldln Ef. 
kazanç Jizım olduğunu fakat TRrL 
musikisinin bedii sahaaında liır 

htanbul birinci ceza mahke
mesinde, dün 11 Cünbüş ,, ismin· 
deki sazdan çıkan dava görül· 
müş, taoınmıt musiki san'atklr· 
ları dinienilmiş ve bu esnada 
musiki mevzuu etrafında sl5zler 
söylenilmiştir. 

Davacı: Zeynellbidin efendi 
dava ettiği: Ali Riza usta ... Da~ 
vanın esası fu: Zeynelabidin Ef. 
kendisinin ihtira ve ıslah ettiii 
bir sazın, Ali Riza usta tarafın
dan örneği yapılarak piyasaya çı· 
karıldığını, bu suretle ihtira ve 
ıslahının onun tarafından benim· 
sendiğini iddia ediyor. '1Bu, bir 
taklittir l" diyor, 11maddi ve 
manevi zarar" istiyor. 

Ellerinde sazlarla ... 

·Dünkü muhakemeye, ikisi de 
ellerinde ıazlan ile gelmitlerdi. 
Ali Riza ustanın elinde, sazın· 

dan başka bir de kitara vardı. 
ikisi de avukatlarile birlikte 
yerlerine geçtikten sonra, reiı 
vekili Ertuğrul Sait Bey, bu 
davada ehli vukuf ııfatile rapor 
veren Mes'ut Cemil, Yesari 
Asım ve Ruşen Ferit Beylerin 
mahkeme huzuruna çağırılması-
nı bildirdi. _ 

Üçü de geldiler. Verdikleri 
raporda, bu sazların heyeti 
umumiyesile iki11inin de ihtiraı 
olmadığını, yalnız Ali Riza us
tanın sazındaki bir vidanın dava-
cm~n s~zındakinin bir eşi olduğu 
netıcesıne varmışlardı. Sonra Ali 
Riza ustanın sazının, davacının 
sazının salışına ne dereceye kadar 
tesir etmiş olabileceği sualine 
de, bunun ötekinin satının satı
şını yüzde yirmi nisbetinde dil- · 
şürebilcceği, bu nisbetin vaziye-
te güre daha fazla veya daha 
eksik te ola bileceği şeklinde 
cevap vermişlerdi. 

Sorulan cihetler 
Raporu veren üç san'atkir, 

mahkeme huzuruna gelince, da
vacı vekili söz aldı ve bazı ci
hetlerin tasrihini istedi. Şöyle 
dedi: 

- Ehli vukuf, vidanın taklit 
edildiğini kabul etm;ştir. Biz bu 
saza oderi de koyduk, öteki sada 
da deri konulmuştur. Eu da bir 
taklit değil midir? 

Mes'ut Cemil Bey şu mütale
ada bulundu: 

- Deri bazı musiki aletlerin
de zaten vardır. Zeynelabidin 
efendi, bunu sazda ko!lanmıştır. 
Aradaki fark, budur. 

Yesari Asım Bey de, bandoda 
bu ıs'ibatın ıaten mevcut oldu· 
ğunu ilave etti. Davacının vekili 

sordu: 
- Manevi zarar talebimizi va· 

rit görmiyorlar. Nıçin? 
Bedii ananaya göre 

Mes'ut Cemil Bey, mane\fi 
ıarr icfdiuı için manevi 

ıey yapılmıf olduğu kanaat? 
bulunmadığı cevabını verdi e-
vam etti: 

- Sazın gösünü tahta yerig 
deriden yaparsak, bu, bence "'bit 
tedenni gösterir. Deri, madeni 
ses çıkarıyor. Bana göre, ~' 
musikimizin bedii ananasına uy-
gun değildir. Bu suretle, sadece 
ses daha yüksek akıeder, daha 
uzaktan iıitilir 1 

Davacı vekili, maddi zarar ci .. 
helini araştırdı : 

- Raporda müphem bir kayıt 
var. Kifi değildir. Bizim, neka
dar, ne dereceye kadar zarara 
uğradığımızı tasrih etsinler l 

Mesut Cemil Bey, rekabet 
mevzubahs olunca, iki saz ara
sında benzerlik bulunduğundan, 
birinin diğerinin yerine geçebi
leceiini, ama kat'i bir rakkam, 
bir derece zikredilemiyeceğini 
bildirdi. 

Salonda saz sesleri 
Bu sırada iki saz: da gözden 

ieçirildi. Muayene esnasında bir 
kaç dakika mahkeme salon~nda 
saz sesleri akisler bıraktı ... 

Dava edilenin avukatı, müek
kilinin elindeki kitarayı uzattı: 

- Bunu da muayene etsinler, 
lütfeni dedi. Bu kitarada da vi· 
du vardır. Demek ki vida, Zey· 
nelabidin efendinin icadı değil
dir. Evvelce baıka sazlarda da 
varmış işte! 

Mesut Cemil bey, kitarayı 
tetkik ettı . Salonda kitaranın da 
seai işitildi. San'atkir, şöyle söy· 
ledi: 

- Bu fekilde bir kitarayı 
ilk defa görüyoruz. Evet, bunda 
da bir vida var. 

Kendisine, Ali Rıza ustanın 
Zeynelabidin efendinin sazını 

görmeden sazına bir vida ilive 
etmiş olup olamıyacağı soruldu. 
Cevabı şu: 

-:- .Gör~edcn de ola'>ilir. A y
nı fıkır, bırçok kişiye gelebilir 
tabii! 

iki arkadaşı da, bütün esas· 
larda kendisine iştirak edi} or· 
lardı. 

ücret bahsi 1 

. Bu .aralı1k, işlerini bra1up gel· 
daklerı noittasından ehli vukufa 
ücret verilmesi ileri sürüldü. Da
v.acı vekili, "Biz, 26 lira vermiş
tık. Rapor ha11rladılar. Şimdi, 
raporu mütemmim malumat al
mak için çağırdık. Artık birfey 
veremeyiz!,, dedi. Fakat, mah
keme, beşer liradan on beş lira 
takdir etti. 

Neticede, Müddeilımumi mua· 
vini Nusret Bey, dosyayı tetkike 
aldı. Gelecek muhakeme, 24 
T qriuiaanide Hat on d6rttcdir. 



Savıfa 10 

Hikiye FIRILDAK Çevir:•ı fa. 

Memduh Y eıilköyde trenden Bu Arif de nereden çıkmıştı? .. 
inerken düşünüyordu: Onu, Refika kendisine, genç. bir 

- Bu sefer artık muhakkak muharrir olarak takdim etmişti .. 
surette bir netice almalıyım. Mu- Tuhaf şey, herkes, Refikanın et -
hakkak!. rafında pervane gibi dönerken, 

- ltte, diyordu, fırıldak gene bu Arif, hiç ele onunla mefgul ol
e ski yerinde, tıpkı onun gibi mü- rnıyordu. Elueriya dalıyor, ken
teımadiyen dönüyor, dönüyor... disine, ne dü§ündüğü sorulduğu 

Fakat "O,, belki ahlak itibari· zamanlar: 
le fırıldaia benziyordu. Amma - Aklıma bir mısra geldi de .. 
14tklen &yle dejildi. Refika, 27 Diye cevap veriyordu .. 
yqın ıahibi bu dul, Endülüılü • • + 
bir HkkaHyi k11kançhktan ~ıldır Memduh, gene pencereye da-
tabil•cek kadar ıiyah ve iri ıöz- yanmıf, ıecenin yalnııhaı içinde 
lU bu eımer ıüzeli, Yeıilköyde dütUnliyordu: 
"Siyah inci,, diye anılan bu ıenç ·- Refika her halde bu Arif ile 
kadın otuz beı yatında bir erke· fazla metgul., En ciddi rakıp ha
lin rüyalarına giren kadındı. na o, yokıa, muhakkak ki öteki· 

Bir kabahah vardı, denilebilir. lere nazaran ben Refikaya daha 
Kötkilne, bir hafta için çağırdıiı münaıibim !.. 
dCSrt erkek doıtuna da ayni dere· Garip bir ııcırtı. Gene fırıldak. 
cede muamele ediyor, tercihini Memduh deli sibi yerinden fırh· 
hiç gö~termiyordu. Daha doğrusu, yor, ... 
her gün, bir tanesine iltifat cdi- - Hep dönecek misin :menhus 
yor, onu sevincinden en yüksek, fırıldak? Yoksa şimdi seni kopa· 
en umulmadık ümitlere dii§ürdük rır atarım! .• 
ten ıonra erte:ıi eün, sanki bir gün Fırıldak ıene teneke gıcırtısı 
evvelki kadın o değilmit gibi, bir ile cevap veriyor. Memduh: 
hatkasını "gözde,, olarak intihap - Görünün .. Muhakkak ko • 
ediyordu. paracağım!. 

Memduh bir hafta içinde iki Diye, odasından ~ıktı. Köıkün 
defa "ıözde,, vaziyetine girdik· üıt katından, d~ma çıkacak yeri 
len sonra, nihayet k11kançlıktan aramaia başladı, buldu, ve dama 
dayanamaınıf, Refikayı, o günkü çıkarak, fırıldağa yakla§tı. 
rakıbi genç Arife bırakarak, plaj- Şimdi, Memduh, düşmanını a· 
dan kaçmıı, tek baıma köıke vuçları araımda tutuyordu. Bük
dönmüttü.. tü, bir hayli mukavemet etmesi· 

Memduh, odasına çıkıp pence· ne rağmen kopardı, bahçeye fır· 
reye oturdu. lattı ... 

- Hain kadın, diye mırıldandı. Fırıldak yere düşerken, son de· 
Bizi kukla gibi oynatıyor. fa olarak garip bir ses çıkardı .. 

Bir gıcırtı ona cevap verdi, bu Bu seı, adeta bir insan sesi gibi 
fırıldağın ıeıi idi, ve aanki ken- ve "ah,, diye haykırmı§tı. 
diaile alay ediyordu. ~ 11- "" 

Memduh, bu fırıldağa dehşetli Ertesi sabah, Memduh uyanıp 
surette kızmağa baılamıftı. Onda da ke.hvaltı etmek üzere salona 
hatta, garip ve esrarengiz bir kuv indiği za.man orada Refikayı bu
vet de vehmediyordu. Fakat daha lamadı. Arif de yoktu. Memduh, 
fazla dütüncelerine devam ede- ötekilere sordu: 
medi. Kapı açıldı. Refika, arka- - Refika nerede?. 
ıında üç rakıbi ile içeri girerek: Misafir ve rakıpleı·den birisi 

- Mızıkçı, dedi, ne diye bizi anlattı: 
bırakıp da kaçtın?. Haydi kalk - Haberiniz yok mu?. Dün 
bakalım, yemek yiyeceğiz. aktam, Arif, bahçede Refikanın 

Memduh biraz somurtacak gibi penceresi altında dolaşırken dam
olud. Fakat gözleri Refikanın dan fırıldak kopup batına düt· 
gözlerine iliıince, kaynar çaya müt ve yaralamıf .. Refika, Ari
konulmut teker gibi eridi, bitti: fin kendi penceresi dibinde gece 

- Haydi bakalım, diyordu ken- yarısı yaralandığını görünce, fev· 
di kendine, fırıldak gene lehimi- kala de telaş etti ve hemen doktor 
ze döndü.. getirtti. Kendisi de sabaha kadar 

Yemekte Refika, Memduhu ya- yaralının başı ucunda bekledi... 
nına oturtmuştu. Bu, kendisi için Senin anlıyacağın azizim.. Bize 
büyük bir iltifattı amma, doiru- burada ümit kalmadı .. 
ıu en ziyade onunla meşgul ol • Memduh acı bir tebessümle: 
mıyor, Arifle fazla alakadar olu- - Hınzır fırıldak, diyordu, in· 
yordu. ' 1 tikamını aldı. 
::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::: :::::: :: ::::: :: : ::::::::::::::: :::: :: : :: : : :: ::: : :: : :::::: :: : :: :: : : : ::: : : : :: : :::::: 

TÜRKİYE İ 

VAKiT 

Unünzüz<Leki Cunıa At Ko~1dnn ..............................................................••...... 

At müsabakalarını 
korumak lazım geliyor ? 
Yarışlara 10 bin liradan fazra tahsisat 

vermiş bir müessese varken .. 
Bütün at dostlarile btraber 

bizim de sabırsızlıkla beklediği· 
miz at müsabnknları önümüzdeki 
cuma günü başlıyacnktır. Bu se
ferki müsabakaların evvelkiler· 
den daha çok merak uyandıra
cağı şUph~sizdir. Bilha~sa hususi 
hayvanlara açılan müaabaka at· 
çılık ooktai nazarından co!< ehem
miyetlidir. Müsabakalardan mak
sat yalnız binici yetiotirmek de· 
ğil aynı zamanda iş bayvanlr rı· 
nın en iyilerini çoğaltmak ve 
atçılığı teşvik etmektir. Evvelki 
müsabakaların hepsi binicilik 
mektebinin atlarilc yapıldığı için 
ma\(scda uypun ce~ıldi. Bunu 
takdir eden Sipahi Ocağı idare 
heyeti, znti bayvanlara mahsuı 
mlisabaka 2çtı. Eu, hedefe c'.oğ-
ru atılmış yeni bir adımdır. 

Sipahi Ocağının türlü güçlük
fore rağmen muvaffakiyetle ba· 
şardığmı gördüğümiiz bu işte, 

binicilik mektebinden başka ken
dine yardım eden bir müessese 
yoktur. At müsabakaları, az çok 
himaye gören memleketimiz spo· 
runun dığer ~ubeleri kadar mü
him ve lilzumludur. Binaenaleyh 
himayesiz le almamalıdır. Yarış-
larda olduğu gibi bunlara da bir 
miktar para tabs:s etmek icabe
der. Zati atlar müsabakalarına 
~erilmek üzre, şimd1lik, (500 li· 

ra kadar bir miktar bu işin ıür'· 
atle ilerlemesine, at meraklılara· 
nın şevk ve cesaretini arthrmıva 
ve at yetiştiriciliği ni teşvike ya· 
rıyacak hirmetler görmiyc kafi· 
dir. At sporunun bu kısmile ala
kadar olması icap eden 1 ·Ziraat 
vekAleti. 2 • Vilayet idarei husu· 
siyesi. 3 - Halk evi. 4 · binicilik 
federasyonu gibi res tıi ve hu
susi müesseseler vardır. Acaba 
bunlardan biri bu parayı tedft· 
rik edemez mi? Bilhaasa bu, 
idarei buıuı:yenin iktidarındadır. 
Yarışlara tahsis ettiği 2000 lira· 
yı, buhran dolayııile, l 400 lira· 
ya indirdiği halde, yarııçılar, 
tikAyet etmeksizin bu tenkibah 
kabul ettiler. Diğer taraftan ya· 
lif ve ıılab encümeni gibi, lı
tanbul yarıtlarına J 0,000 Hradın 
fazla para tahıiı etmiş bir mü· 
essese varken aynı it için idarei 
husuıiyenin para sarfetmeai me· 
mul oluncuğu kadar fayda ver· 
miyeciğ ndtn fuzulidir. 

Binaenaltyh idarei hususiyenin 
esasen mevcut olan ya.ış bnt
çesinden at milsıbakalarına pa· 
ra ayırması imkln dahilindedir. 
Bu suretle, himayesizlik yüzOn· 
den olduğu yerden bir adım 
daha ilerisine gidememek ihti
maline karşı, at yanılan kıdar 
lüzumlu bir mUusese korunmuş 
o!ur. Galata•araylı 
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Buhranın önüne geçmek 
lazım! Anladık. 

Fakat bu cevletler konferansında da yalnız lifta kalıyor! 

Cenevre, l ( A. A. ) - Ci- hususundan ibaret olması lizım 
han iktisat lrnnferansı ihzari ko- geldiAioi iddia etmiştir. Fakat, 
misyonu, vakit kuanmak için Amerikan, Felemenk ve Fransız 
umumi müzakereden vazgeçmiş- mümessilleri bu noktai nazarın 

tir. aleyhinde bulunmuşlardır. Bu 
Azanın fıkirlerine göre buh· müzakerenin bugün bitmesi muh-

ran hakkında söylenebilecek söz- temeldir. 
lerin hepsinin ıöylenilmiş oldu· Komitenin lngiliz tezini nazarı 
ğuna kaildirler. Şimdi buhranm itibare almıyacağı Hnnedilmek· 
önün.e geçmek çarelerine bakıl- tedir. 
mak lazımdır. -----------

Şill'de zabitayı tethlş Siyasi meseleler komitesi, bu
günden itibaren ticarete ait tah· 
didata, gümrük manialarına, 

koııtijantmanlar... l :ab .. Ait me
seleleri müzakereye karar ver
miştir. 

Mali meseleler komitesi, dün 
öğleden sonra altın mikyası ve 
bunun tahakkuku ;eraiti hak· 
km da bir ınüza kereye girişmiştir. 

Mali ve iktısadi tali 
komiteleri 

Cenevre, 1 (A.A) Mali ve ik
hsadi cihan konferansına ait 
hazırlıklar1 yapmıya memur iktı
sadi tali komite ithalata konan 
kayıt ve tahditlrr meselesinin 
müzakeresine ba~lamıştır. 

Mali komite altın m ikyasına 
umumi surette avdet edilmesi 
veya bu rrilcyası bırakmıyan hü· 
kfımetler tarafından mubafaza
smıı devam o!unmas1 keyfiyet
lerine ait şartlar hakkında dün 
baş1adığ2 mi'zakereye bugün de 
devam etmiştir. 

ldgiliz mümessili bu münase· 
betle ileri ıürdüğü noktai nazar· 
da bu şartlardan birinin toptan 
fiatların ilk önce yükıeltilmeai 

Sanliago, 1 (A A) - Zabita 
tethiş taraftarlarına ait gizli bir 
imalatane meydana çıkarmıt 4 
sandık C0°U8U tüfek ve tabaDC8 
kurşunu ve bomba yapmıya mab· 
sus k ülliyetlı miktarda Jeviıım 
ele geçirilmiştir. 

4 kişi tevkif edılmiştir. 

lstanl:ul mabkemei asliye ikin
ci hukuk dairuinden: Mustafa 
Beyin Kumkapıda Molla taıında 
7 numaralı hanede sakin rt ihran 
Peçikyan Efendi zimmetindeki 
680 lira mat:ubunıın tahsili hak
kında ikame eylediii davadan 
<lo!ayı mumaileyh Mihran Peçik· 
yan Efendinin ikametgahının 
meçhuiiyeti buebile olbıptaki 
dava arzuhali usulen tebligat 
icrasına rağmen müddeti kanu• 
niyesi zarfında cevap ita etme· 
diiincen maddenin tatebi veçhile 
yevmi tahkik olan l 5 - 12 • 932 
saat 13,30 a tayin 1ulınmıt ve 
bu baptaki davetname mahkeme 
dınnhanesine talik kılınmış ol
duğundan yevmi meıliür ve aa· 
atte tahkikat bakimi huzurunda 
hazır bu"unması aksi takdirde 
hakkınızda muamelei kanuniye· 
nin icra kılınacaiı malum olmak 
üzere keyfiyet gazete Hede illn
o'.unur. (5194) 

Kıdıköyüode Acı :~d 
lkbaliye m1thallesin~e. ~ 
iıoda Tevfik efendınıP 1. 'k b•' hane1inde sakirı • eP ,. 
ikametıahı meçhul buıo;~ı 
başı mütekaidi Be~çel. ~cP:~ 
Kadıköy icra daıresıD 1. 

dıköy sulh birinci hu~u\, 
kemesinin 18 9· 93ı tarı!>. ,.. 

"bl11"' 220 No. Ju iitirnı mucı ;t 
ribi karardan itibilre~ 0~ mah~ urn ve ıncdyuo b\1 0 ,, 

J)tlZ ıebrj '5 lira nafık• _,0 
l\uruş masarifi muhake ,i_ 
% 5 resmi tnhs: ı ve ıcra iP 1 
lari!~ birlikte tabıili 1'~• 
icr• dairesinin 932-1716 >flı 
dosytJsiyle Kadıl öyünde N• 
çeşme caddesinde 'J07 il 
hanede mukime mallkiiıDt~~e• 
Bedriye H. tarafından • 
takip edilmekte bu u~d.u~ 
tarihi ilAndao bir ay ıçıo ., 
kik merciinden veya tedlf~le 
hut iadei mlıhakeme Y0 1

10 olduğu mahkemeden icr•0 ~ 
bırakılması hakkında bir o• 
getirmediğiniz veya rr. 
olan mOddet zarfında b ıa 
eda atmedltiniz ve her tO~ 
ıayıf tarzl111D1 ve k11ı• 
1eliri11iz hakkında beyao•t~ 
Junmadığınıı takdirde ce / 
raya devam olunacağı il~~ 
nur. 
~~~-,..-~~~-----~ 

Bcyoğ!u beşinci noterliı;1 
musaddak 31 Ağusto5 9, 
rihli satış senedife beD '°ot 
iOZ fabrikası sahibi Hriıtb/. 
folakis, Beyoğlunda kudl 
yakuıuıunda 8 numarad• 
fabrikamı Kleopas KurrO• 
Joı Efendiye bOtün alit. f: / 
vat Ye makineleriJe birhkt ı/. 
mıı olduğumdan keyfiyet ';I 
daranca malum olmak 
illn olunur. (5163) 

lstanbul Mahkemeyi . ~ 
üçüncll Hukuk dairesindeO · ~ 
galhda Bileıikci sokağıO~~ 
No. lı hanede mukiaı r ~ 

haoıman Beyoğlu Sakızai•" I 
desinde 110 No. h haoed~ 
kim kocası Agop efendi Y"j 
ne ikame eylediii bot'~; 
tescili dansında arıuh~ 
sureti mumaileybin i1'• 
hının meçhuliyeti beyaoil•j 
başir tarafından verilen '2 
zerine bila tebliğ iade ~z 
bu kere cereyan eden la~ 
ta arzuhal ıuretinin aıU ~ 
Aıop efendiye iJinen te~ 
karar verilmit ve ta~~' 
22-11·932 sah günü saat 
bırakılmıı olduğundan /.; 
vakti rr:uayyende roab~'~ 
haz1r bulunarak cevap ''~ 
Jinide ita etmesi lüzurr.11 

11 
t 

ikametgahı meçhul bu:uO: tr 
lf?P efendi hakkında :•:sı~ 
hg o!unur. ~/ 

. lltanbul Asliye Mab~.' ~I 
Üçüncü Hukuk dairuiadeSI• i e' 
ti efendi tarafından ze9cel~ 
yoiluoda ıu teruiıi •0~' ,.1 
21 No. lu Jostin apartot• yl 
1 No. hı dairesinde aı~k~,1~ 
gi luıa madam Efterpı dl' 
ikame eylediii boıısıot• ıl f 
ıun icra kılınan muhakerrı' ,l 
ticeıinde muhaker11ede?ı 1tl~ 
olan ve evliliğin tabfl'll bft 1 

vazifeleri ifa etmek u~e::t J6~ 
zarfında haneyi zevcıf ..,oı 
mesi luzumunun iht•r~~arlll 

1
, 

dair bulunan 30-10·93 b"'e~ r. ,. 
969 No lu illmın ll'l~ul"""' t 
ikametgahının meçhu~ .• i ıe~. 
sma binaen ilin teb 'tlis -( 
edilmiş o!duğundıın te re "'ı 
kamma kaiın olmak oze ıo•b~ w 

k<kr illmın bir ~ureti:lıi~ edil~ 
me divanh:nf'ııoe ~ "' EJt'İf 
olduğu mezbure 1111 8 (5l 
ye illnen teblit oJupur. 



'· 

29 Birinci Te,r1a 
8eynelmilel tasar

ruf günlldllr 
8

11 halta bütün medeni memle
~~tleı de tasa11ul hesaplaı ı artar 

Urkiyenin bu savaşta geri kalma
lllasını istiyorsan, sen de kendine 

llraat Baakumda 
bir tasarral 
lıasabı açtır 

Eğ-er bir tasarruf hesabın 
\tarsa, ona bir miktar daha 
ı:>ara . yatır. . , ...,. 

Damlaya damlaya göl olur. 
Ak akça, kara gün içindir. 
Atalarımızın bu güzel söz-

lerine layık vatandaşlar oldu
Umuzu gösterelim. 

•1·-·ra;ir_; .. ~~~~~~~-~ .... ~~~~~~!_ı --··-----
Ankara caddesinde ---.. 

Kiralık Odalar 
~bey hanında - G6rmek ve kiralamak için VAK 1 T 

VAKiT 

lstanbul dördüncü icra memur
luğundan: Temamına 7600 lira 
kıymet taktir edilen Y eıilköyde 
Şevketiye mahallesinde yeni Ev
ranos zade buluvarı Camii şerif 
caddesi Y akutçu sokağında 1 ve 
10-56-56 mükerrer numaralarla 
murak kam balen limonluğu bavi 
maa bahçe bir bap hanenin te-
mama ile gene beherine 450 ıer 
liradan temımlarıoa 900 lira lcıy· 
mıt taktir edilen aynı yerde ve 
aynı numaralarla murakkam iki 
kıt'a yekdiierine maklup arsanın 
temamları dahi ayn ayrı tartna• 
melerle açık arhrmıya vızedıl· 
mit olup 17·11·932 tarihinde 
ıartaameleri divanhaneye talik 
edilerek 8· 12-932 tarihine mO
aadif pt!rfembe gOnO ıaat 14 den 
17 ye kadar dairemizde açık ar· 
tırma ile satılacaktır. Artırmıla• 
ra jttirak etmek için yOıde yedi 
buçuk nisbetinde pey akçesi ah· 
nar, mDterakim ver11iler ile, be· 
lediye resimleri Yalcıf icareleri 
mDıterilere aittir. 1424 numaralı 
icra ve ifıAs kanununun 119 un· 
cu maddeaine tevfikan haklan 
tapu sicilleriyle sabit olmıyan 

ipotekli aJıcalrhl111 ile diter ıll· 
kadannın ve irtifak hakkı sa· 
biplerinin bu baklınnı Ye buıu· 
llyle faiı ve mHarife dair olan 
iddi•larını ilin tarihinden ltiba· 
ren 20 ınn içinde evrakı mD1-
bitelerl1le bildirmeleri Jlıamdır. 
Akli hılde hakları tıpa ılcllle
riyle sabit olmayanlar satış b~· 
delininin paylaşmasından barıç 
kıbrlar. Alakadarların işbu mad· 
deyi kanuniye hftkmDne göre 
tevfiki hareket etmeleri ve daha 
fazla mal6mat almak isteyenle-
rin 932· 907 dosya numaralİyle 
memuriyetimize müracaatları ilin 
o:unur. (5191) 

kara'nın en büyiil{ 

Kıtap, gazete ve 

Kırtasiye magazası 

AKBA 
Kıtap evı ve kırtasıvecılık 

Anal artalar caddeıi 
I c:cıon : 33i7 

Her }İ.,:1.nda ga:df' 

rıwcnıua \f' kit.ıp 

Her nevi kırtasiye C5ya~ı 
\'e mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazıırn - makineler 

ve amatör işleri 

Etem Pertev ıh-İyatı 

Kütahya çinileri ~':".._ __ ,__. yurduna müracaaL _______ .. ,,. 

........_._11.......--....ımil._IN\ 

"/(,apı ve Pencere Münakasası 1 
İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 

Türk Anonim Şirketinden : 
't ~ullu'daki merkez bina11 kapı ve pencere doğramala~ı ~üoakasaya ~onulduğundan 

...,lerin 9 Teşrinisani, 932 Çarıamba günll öğlere kadar ı~r~ebn Babçekapu da 4. Vakıf , 

Hanındaki idare merkezine mllracaatltrı ılan olunur. ~~-1-111-~ll 

1 
iyi ve terblyell ço-ıstan buı Belediyesi llAnları 

t._. - cuk sahibi olmak 
"-11"-t-.anll Kaymakamlığından: Başı bot olarak bulunup tahta Jstlyenlere 
"&t...._ ... ,. alınan merkebin sahibi her kim iae bir lulfta zarfında 

~t etmediği takdirde aleluaut satdaca;a ilin olunur. (5784) Yiiksek bilgi ile beraber 
~... iyi terbiyeli ve gürbüz ço• 

'~il dbreviye Beyoilu muayenehanesi için lllzumu olan cuk yetiştirmek isliyen ana 
't •• •llb tıbbiye kıpab zarfla mllnakasaya konulmuıtur. ve babalarla Fran11zca li· 

••-._ 'hp olanlu ıartname almak ve listeleri ıörmek llzere Le- 1NU1mi öirıenmek latiyen 
... tldGrl6ğilne mDracaat etmeli; münakasaya girmek için de sençler zirdeki adrese mü-

'-nhtat makbuz yeya mektubu ile teklif mektuplarını racaat etsinler. (StOO) 

P•ıaıtesi gOntı uat OD bqe kadu Daimi Encllmene Mahmutpaıa 134 No. 

Savıfa 11 

Doktorlarımız 
Doktor 

Ara Nlşanyan 
Muayeneh&neslni Beyotıunda TokaUiyan 
oteli yanmda Mektep aokağmda S:S nu

marada yeniden küşat ctmJştlr. 
Hastalarını her gUn sabahtan ak§ama 

kadar kabul eder. 
Telefon:~ 

Dl' doktoru 
Arıak SDrenyan 

BeJOtlu ı.wcw caddNI auman ao3 
llJlllr apartmWlL llUnca&t: CUma pa· 
ardaa maada her ,un ı - 11" ıo - 11 

19 kadar. Telefon 4042• 

Ctlt " .WU..\"I b&ltalıkJar mUtehaA18ı 

Doktor 
Babaettln Şevki 

SabıalJ caddNI MuerNt oteli ll&rftsında 
Avni Bey apart.ananı 12& Babahtaıı 

A.kpma kadar 

Doktor 
Emin ŞtlkrO 
DaJıll1 butaıık.lar mOt•ht•., 

ı.tanbul 8ult•mahmut ttll'bell. Babı
lll caddul, No. ıo. Teltıon muayeneba· 

ne: 22822 - Telefon ev: U12:S 
"Her ıtın Qleden tlODJ'& ... t H-18 .. 

Urolol • Doktor 
Feyzi 

IOWüe m-ne. t4ıV yolu balt&iıklan 
mOteb••• • 

.. ,...... ı.uJcW caddelıl ll:Uwnra 
QUtlmaa Mo. 1 Ber SoD Olleda sonra. 

'r.L ...,. 111& 

lrotot • Oper ... doktor 
Fuat Hamit 
INJlıNJc. ...... ft idrar JOIU 

llUQtMbule: ftrlıe. Kabmud17e cad
desi. No. 10. Teleton 22622 

Doktor 
Fuat Fehim 

eumartesf - Puarteat - Çarp.mba •• 
Pergembe günleri öğleden sonra hasta
tarmı kabul eder. Çqaloğlu, Zeki Bey 

(Slbbl apartmwı) No 15. Tel. 20164 

Doktor 
Feyzi Ahmet 

Cllt, ~vl ve tenasül hııstaııklan 
mUteh8.88Illl ' 

J34bıAU caddMf. köp bap Feyzi Bey 
han numara: U. Sabahtan &kpma ka

dar but& kabuJ olunur. 

Sipahi ocağından: 
Yiıkset konkur adlnnm da lştirakile 

Hanım. afvil beyler ve zabitan tarafından 
4 ve J I ikinci Teşrin 932 Cuma giln· 
Jeri saat 14.5 da Ocak Meydanında atlı 

müsabakalar yapılacakar. • 
Bileller : Hueui mevkı 100, 

birinci mevki 25, ikinci mevki 
1 O kuruttur. 

Beyoğlu 6 ıocı Noterliğinden : 

Doktor 

Hasan 84srl 
Edlrnekapı, Acıçe§me .okak No. (9) 

Muayene: (Her gün saat J~18 e kadar 

Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahpqa baatah&nul idrar JOU&n 

mUtehasaIBı operatör 

Muayenehane: Cağaloğlu eczahaneatne 
bltlşlk. No. 30. Telefon 21614. "Saat 

ı:s - 18 hasta kabul olunur." 

Doktor 

Kaplkyan 
Muayenehanesi: Sirkeci Muradi19 

caddesi No. 21 

Telefon: 2 1017 lırtubuJ 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet All 
idrar yollan lıaatalıklan mlHelaaulal 

EmlnönU (Sabık Karakaf) banma 

nakletını,Ur. Cumadan maada her g1ln 

hastalarını kabul ve tedavi eder. 

Dl• tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parla darlllfUnunundaD mezun 

Çağalotlu Balk Fırkası k&rp8mda Slbhl 

apartıman No. (7) 

Doktor - Operat8r 

Nuri Mahmut 
Doğum ve kadın hutahklan mtıtehum.sı 

Maçkada: Sillhane caddesl Berna a

ııartnnanı, No. ı. Tele!on 43:s62 (493f) 

Doktor 

Osman Serafeddln 
Muayenebaneı eaplotlu, Nuruosmaolye 

cadde8l N6. (11.) Telefon 20893 

Doktor 

Reşat Htlseyln 
Kulak. boğaz ve burun ha.stalıklan mU· 

tebanm. Kuayenebaııe: Türbe Kahmu

dl79 caddesi, No. 10. Telefon: 22622 

SEYRISEF AIN 
Merkezi idaresi Galau köprilbaşı B 2623 

Su lıe A, Sirkeci Mtlhürdır zade Han 22640 

Trabzon Postaaı 

(G •·ı l) 2- ikin-U cema ci teırin 
çartamba 18 de Galata nb
tımından kalkar. (5728) 

Elyevm latanbulda Çenberlitaıta l~=r#!!:=:=:•==-:===:;m~":';;i:;";"·;=;==;m;•:·m;ı 
Evkaf ıokağmda 5 numaralı ha- 11 ~ 3~ =ı 

::~~,;=·~~!.~:'~i~=;~,:·q:~;; _E)f_ıi!ilt l_ı=! 
beytiyemi iki yüz adet Türk ev· ______ L_ ---- . 
rakı naktiyesi para mukabilinde KARADENiZ POSTASI :! 

:: 
Beyoğlu altıncı Noteri huzurunda Vatan !='·.· 

tanzim eylediğim 30 -10 • 932 •• 
tarihli bir kıt'a mukavele ile Yapuru p b !i 
zevcem Kevser Hidayet Hanıma 3 Teş.sani erşem C fi 
sattım. Bedelini tamamen aldım. gOnil akıamı Sirkeci' den hare- il 
Artık benim bu eıyalar Ozeriade ketle ( Zonıuldak, lnebolu, H 
bir hakkı tasarruf ve mDlkiyetim :ı 

Olmadı:.. mbi Kevser Hidayet Samsun' Ordu, Giresun,Trab- H 
g• e· Ri ) • il 

Hanım istediği ıibi kull•amağa zon, ve ze ye a11met ve ıj 
serbeıt oldupnu beyan ve ikrar ••det edecektir. i: 
eder ederim. (5190) Fazla tafıillt için Sirkeci Iİ 
Gülhane hutabaııeainde Ront- Yelkenci Hanmdaki acentala- Ü 

ken bat asistanı Daktor Ahmet İ ğına m6racaat. Tel: 21515 r. 
Hamdi. .:::::::mrmımwwwwwww.rmımn::.:.ıJ 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede 1--üyük ikramiye 

4 O. O O O Liradır 
PIJ•aıo pmdiye kadar binlerce kifiyi zengin etmip. 

Fırsatı Kaçırmayınız 

ittirik 
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- ~ i:t ~m 2~Teşfffifsanr!~?' 
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ipekli Kumaşlarda Ucuzluk Ll~!~!.c~!~~!~.~ 
Ve Sağlamlık Rökoru Kırıldı! ::::=::::"::~::~! 
/'ııı11111ıııııı111111 ı ımıı1111 ıııııııı ı ıı ııııı 111 11n11ıııı ı ı111 1 11ıı ı ıııı111111ııı' 

~ 1 P E K iş kumaşlar1, Avrupa ~ 
E ~ 
-_-_] kuma,ıar1ndan daha gUzel ~--

daha sa§lam ve asgari yUz-
c = 
°§ de E L L 1 daha ucuzdur. ~ 

' l i ~~5 ~~~~;r i 
l Krep Damurlar ) 

1 245 Kurus l 
% ' i 
ğ Krep Birmanlar J 

-

225 Kuruş ( 
Parça kumaşlarda 

0
/ 0 50 tenzllAt 

\.1uıını ı1 11 1 1ıı ııtı ıı 111 ıı111 ıı 111 11ııı ı ıııı ıııııııımıı 1111 ı ı ııııııuıı ıııııuııı.İ 

ipekli kumaş kenarında altın yaldızlı IPEKIŞ 
mark_ası güzellik ve sağlamlık garantisidir 

bin adet Alominyoın ınatr:00Jt 
palı zarfla münakasaya 

32 
t•rİ' 

muştur. ihalesi 26 · 11·9. gao8 
hine müsadıf cumartes~alifır 
saat 15 te yapılacaktır. . . ~r 
. - .. esını lf' 

rın şartname ve numu.. .. ıakl' 

mek üzere her gün ve ınuP g-00 
saya işti rak edeceklerin ° te' 

l·f ~e ve saatinden evvel tek 1 .,,ır 
minat mektuplarım makbP~ \', 
kabilinde A nkara'da M. 'ıer• 
Sa. Al. Kom. na tevdi el~;31 ( 1 016)~ 

kıl~ 
Usküdar birınci sulh btJ ııı~ 

mahkemesinden: l-la tice b; .,& 
Lbari Makridi ve Agop e e 1; 
ile şayi 'an ve müştereken JJJ~~~ 
sarraf olduk lara Üsküdard~ jltf 

manağa maba 'lesinde den>•~'biO 
"ki ı caddesinde 14 No. Ju ve 1 aıe' ~ 

iki yüz li ra kıymeti mubaıO ııı• , 
neli bir bap uncu dükki~l i~~ 
3 ·Ağustos·932 tarihinde 2l~rode 
bin yüı elli lira mukab1_1 ıı•' 
hissedaraodan Lizari efeodı ıtl~ 
mma ibalei kat'iyesi icra ~ıb~tir 

. . .. 
4 ·.. e,,~ · · · > ı • ' , ı ., • . ~ • • .~ c 

ve merkum bedeli ibale ı ~b•~ 
mediğioden dol ayı mezkur ··de~ 
fesih edibrek bu kerre yeoı ,W 
müzayedeye vaz'ına karar ft ~ 
miş olduğundan 12-Kanunt~pi 
932 tarihine müsadif paıar ~ 
günü saat 14 den 16 ya. "'Oı' 
birinci açık arthrma suretıle tr' 
küdar Sulh mahkemesinde -' 1 
lacağından talip olmak i~te~ 
terin kıymeti mukadderenıo ·~ 

1 

P H l·L 1 PS 

"830" 
Bir Tek Düğme ile 
Büt .. n Avru.Pa Dinleniyor 

PHDfıL PS 830 A . 
Süperendüktans 

NOVOTN • 
ı . 

Lokanta ve Birahanesi açılıyor. 
Beyoğlu, Kabristan sokak Sabık müdür : J. NOVOTNY 
idaresinde. Her akşam Muhteşem Konser - Her Cuma ve 

Pazar Matine. Halihazır nazara itibara alınarak 

f 1"11 ·, il••••••• iatlar tenzil edilmiştir. ıtt•••••••-•ı 

fı 

Bir 

de yedi buçuk teminat akf"'~ 
ita etmeleri liıım olduğll t~ 
tahmin ve taktir edilen kıyoı' 
yüzde yetmit beşini bulın• b' 
taktirde en son arthranıo t~ıf 
büdü bakı kalmak üzere ' ; 
manan on beş gün daha teııı ( 
dile 28 Kinunevvel-932 çarf'~r 
ba gOnü saat 14 den 16y• / 

Geçirmek isterseniz dar en çok arUarana ihale " 
k • • ., 1 • leceğinden icra kanununun 11 "asbaaa· rab•ı· ka· Si · maddesi hük'tlüne tevfika~ ~ .1'1 A ~ kfır müşağ üzerinden bır 

iddia edenlerin yirmi gün ı• 

!1amulatından · 

Bir Battaniye Alınız 
Satıı Yeri : 

lstantiul, Beyoğlu, Ankara, Samsun 

l _Yerli Mallar Pazarı 
"\ 

Sami~i Bir: TeŞekkür 
1 Pek muhterem Hanı mefendilerle •l\1eb'us Beylerin ve Mrıtouat erkAnile sair 1 

aziz arkıdışlan mızın Meydancık'taki mağazamı zın resmi ,,. küşadı vesil esıle öa~ ! 
vetimize ltltfen icabet ederek gösterdikleri a!Aka ve teveccüh ve hakkımı zda 1 
ibzal buyurdukları iltifatları dolayı sile y~g!n yegAn arzı teşekküre maddeten 
imk!n göremediğimizden bu hususta tavassutunuzu istirham eyleriz efendim. 

mY-~~ nı ~ ~ 1 

~----------------...-----------------Jı 
1 LlRA} A •.. -··-' 

Yüzü ile kuş tüyü yasbk 1

1 lstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyU fabrikasın
da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şi lte 

12 liradır. Kuş tüyünden salon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 

da mahkemeye bildirmeler;; 
ak ıi takdirde satış bede 11~ 
t aksiminden hariç tutulacs~ e( 
ve fazla malumat almak iste1 ~ 
!erin mahkemenin 93l· 9 N°jeıi 
dosyasına müracaat eyleJJle 
]uzumu ilan olunur. (5170 

VAK J 1 
GUnedellk, Siyasi Gazete ~ 

Istanbul Ankara Caddesi. V AJCl'f 

Telefon Numaraısrı 
Yazı işleri telefonu: ı.ıs79 
idare telefonu : ııs10 

Telgraf adresi: tstanbul - v!Jitf 
Posta kutusu No. •6 

Abone bedelleri : 
Türkiye Ecnetıl 

Seneli}: 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

- ... _ - -;:;;- ı;t· 
HOO Kr. 27uu 
750 1450 -

.. SOo -400 .. 
sOO -150 .. 

llAn Ucretlerl: .... ı1 ------ O J<Uı v 
Resmi UAnlarm bir satırı l , 

Ticari ll1nlann blr ı:;a tırı ' 2•
6 

25 ' Tlcar1 llAnlarm blr sanUınJ 

KUçUk ilanlar: -" 6' 
- ---- Oç cıef ııt 
Bir defası 80 lkl defaat ~ 

00 
ıcurU~t , 

dört defası 75 ve on defası 1 , .. , ıııee", 
Uç aylık ua.n verenlerin bi~:ıaru> tiP 
nendir. Dört satın geçen dfll.t· 
satırları beş kuruştaD besaP e 

) 1 
bulunur. Ankarada satış mağazası : Saltı Franko :Aflat:Jl-

~ B~~ ç_· ~ •------Tu-Ie•fu•n•:2•3-02•7~ı ·~~~~ . 1 Umum! Neşriyat MüdUrü: 


