
Düyunu umumiyenin son safhası: Tütün 
müdürü neden Ankaraya çağırıldı '( 
Fransız elçisi M. Kont dö 

Şambrun dün sabah Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Öğrendiğimize göre Türk -
Frarısız mali mü-

radan gelen haberlere göre 
Fransa ile aramızda cereyan et
mekte o~an düyunu umumiye 
meselesi son safba11ndadar. Fa
kat beniz kat'iyet kesbetmiı 
bir iti!lf malüyetiade telakki 

edilemez. Çllnkti itillfnameler 
kat'i şekilde tesbit ve imza edil- · 
memittir. Franaa ile hOkOmeti• • 
miz arasında mevcut dostluğun 

inkiıaf etmekte olduğu muhak
kaktır. Bu itibarla bu meselenin ' 

Yarından itib~ie Vakıt'te 

Bôz&yilk kere•te fabrikuinın göriinlltG 
Dilnkü sayımızda Bozüyük ke- Dlin saat 14 de fabrika mü-

reste fabrikasında bir yanğın dürü Nazmi Beyin imzasile gön
çıkbğını haber vermiı, yagının derilen telgrafta şu malumat 
tevessil etmek ihtimalinden verilmektedir: 
kurtulduğunu yazmııtık. BOZYYOK, 2 Yıldırım 

Dünkll akşam gazetelerinden telgrafla gece Ankaradan celbe· 
biri fabrikanın temamile yandı- dildim. Fabrikaya uzak talaı 
ğını haber veriyordu. mahalli.tından çıkan atef ora • 

Bu haber şehrimizde alakadar daki fıçı parçalarını yaktıktan 
mDesıeıelerde endite uyandırmıı ıonra söndürülmüttür. Hiçbir za 
ve fabrikanın lıtanbulda bulunan rarımız yoktur. İbrahim beye tel
merkezi tarafından Bozöyüge tel- araf yazmıya ve ıigortamn gel • 
grafla ıorulmuıtur. .-ine lüzum yoktur.,, 
=--==·=mm:m:mımı r ııımmrm:::::::::mm.-:am:m: :::::::::::::::::a 

B a lkan Güreş Müsa-
bakaları Bu Akşam .. 

Din ıehi-lmlze -

BUHRAN, BUHRAN ••• 
- Aman Efendi, bu kanaryanın hiç OttUIUnU l•ltmedlm •• 
- l•l•r bBrle kesat gittikçe kimin •I•••• •çtııı nr ki 11 



SaYJfa 2 

Gördllk )erimiz -··· ..... ···-··············· 
Bir intizamsızlığın 
ifade ettiği nizam 

Cümhuriyet bayramında An
karadaki geçit resmini görmek 
için toplanan ha lk cebren meb
uslar ve heyeti vekile azası için 
hazırlanmıı olan yerlere otrdu· 
lar. Polis bunları kald11mak is· 
tediji zaman; "Biz buraya mem
leketin en uzak yerlerinden gel · 
dik. Gazimizi ve askerlerimizi 
göreceiiz.,, dediler. Meb'uslar 
ile vekiller ayakta kaldılar. Bu 
haisede bir intizamsızlık bulun-
duğunu söyleyenlere hak nrile· 
bilir. Fakat ayni zamanda bu 
manzaranın Türkiye Cümhuriye
tinde halkçılık zihniyetini, Türk 
köylüsünün efendiliğ ini gösteren 
çok güzel bir misal olduğunu 
kabul etmelidir. 

Hem taıarruf, hem •arf 

Bir kaç sane evvel iktisatcılar 
halka 11 tasanuf ediniz. Mümkün 
olduğu kadar çok para birikti
riniz. " diyorlardı. Şimdi ahaliyi 
tnsarruftın ziyade para sarfma 
teşvik ediyorlar. Bu iki tarzı ha· 
reket ırasında zıddiyet olduğu· 
nu zannedenler yamhyorlar. 

Gerek dün, gerek buglln ha· 
riçten gelen eşya için tasarruf, 
dahildeki itler için sarfetmek 
lbımdır. 

Yunanlatanda muhalifler 
için sekiz aylık beylik 

Yunan başvekili Venizelos ni
hayet istifa etti. Yerine bir müd
det evvel kıralcılıktan istifa eden 
Çaldarisin riyasetinde bir mu· 
hafifler kabinesi geçiyor. Veni
zelosun bu kabineye sekiz ay 
ıçın muhalefet etmiyeceği de 
söyleniyor. Bir rünlük beylik 
beylik olduğu mu.dm olduğuna 
g6re ıekiz aylık bir zaman için 
olıa da iktidar mevkiine geçmek 
şllpheaiz yine hoı bir ıeydir. SE'· 
kiz aylık saltanat emniyet altına 
alındıktan sonra ge,,riıine Allah 
kerim denilebilir. Kaldı ki seki2 
ay içinde Ç aldaris kabinesi 
memlektll lld111dl Ye malt zor
luklardan kurtarabilecejini filen 
isbat edene Ueriaini de temin 
edecek demektir. Bakalım Yu· 
naniıtama llrala •• llbik cDm
huriyetçl m•laaUfleri bu sekiz ay 
içinde Venizelos b&lıametinin ya
pamadıjı ae gibi teyler yapa
cak? 

Terkoataa heWI~~· 
T erkOI ıu tir ketinin lclarell 

sene b&fllldaa itibaren beledl,e
ye ~cek. Acaba fimdi terlsoa 
haklnada yapılan ıikiyetler OD
daa IODn belediyenin de bıtına 
mı pecek? 

Bir çana bir can 
gitti 

Suarlak, 1 (Hususi) - Bu
ranın lc&ylerinln birinde tftyler 

· Orpertici bir cinayet oldu. Bir 
k&ylli c:liiv bir klylliyli bir ko
~n çanı JlıOnden feci bir te
kilde lldllrdL Ba kanlı •ak'a 
ıöyle cereyan ebnlftir: 

"Yayla çayın,, kGyllDden Mo'll-
tin otla HGaeyin ile, Mehmet 
oğlu HOaeylnln kaybolan bir ko
yon çam mueleainden aralan 
açılmııbr. Facianın olduğu gOn 
iki HOseyinler klyde na11laa 
karıılaıauılar, ve arkalarmda: 
.. çanı sen aldın, ben almadım.,, 
deye bir atız kaYfuı bqlamıt• 
br. Nihayet kavğa tiddetlenince 
iki taraf birbirinin llzerine yüril· 
mDı; U ••• oğlu Hilaeyin; Meh
met oi~ Htlseyini bıçakla ağır 
IUl'ette ;aralamııbr. çok ıeçme· 
den 1aralı ~Slmlif, katil de yaka• 
laaarak Su1mlak ..,_.. 
teellm ecHlmiatir. 

VAKiT 
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Açlık yÜrÜyÜcÜlerİ Komiserlik imtiha

lngiliz parlimentosunda 
lngiltereden dün gelen haberlerde 
sükundan bahsediyor, nümayişler 

berdevam .• 
Londra, 2 (A.A) - Şikayet· 

!erini bildirmek üzre 50 kiş:den 
mürekkep bir heyeti, avam ka· 
marasına göndermiye teşebbüs 
etmit olan açlık yürüyüclilerinin 
nUmayiıi, toplanma mahalli ol· 
mak üzre intihap edilen ve pek 
kalabalık bir mahalle olan C!or· 
k~nvell maballea'.nde yapılan bir 
mitingle baılamııtır. 

Zabıtanın nezaret ve kontrolu 
alhnda yapılan nOmayif, sOkün 
içinde icra edilmittir. 

Hatipler, ıbıalideo kafile teıkil 
etmemelerini istemiıler ve iıti
dalannı vermek üzre parllmen· 
toya küçük gruplar halinde git· 
melerini tavs:ye etmişlerdi. 

Nihayet nümayiıçiJer, polisin 
müdahalesine hacet kalmaksızın 
sükunetle dağılmışlardar. 

Saat 20 ye doğru parllmento· 
nun etrafında sükfın hllkllm ıflr
md<te, yalnaz bir takım merakla 
kimseler, bir vulrnat olur diye 
bekleyip durmakta idi. 

M. Mac Donald'ın evinin 
bah~e•lnde h!r t•l•he 

Londra, 2 (A.A) - M. Mac 
Donald'ın Hampıtead'daki hu· 
suıi evinin bahçesinde bu aabab 
erkenden yakalanın lvan Seru1a 
isminde ve Ingili~ teb'a1ından 

'il' ' 1 1111 llf ı qjlj 1 1 

genç bir talebe, kanuna mugayir 
bir sebeple bu bahçeye girdiğin
den do!ayı, cua mahkemes'.ne 
gönderilmittir. 

M. Mac Donald, o sırada evde 
bu unmıyordu. Zaten başvekil, 
Hempstead'dab i hususi evinde 
pek rıadir olarak oturur. 

Dönmiye ba~lamıtlar 1 
Londra, 2 (A.A) - Memfeke· 

tin muhtelif yerlerinden yaya o· 
larak Londraya gelen ve açlık 

yörUyllşli yapan nümayişçiler, 

geldikleri yerlere bugün cönmi
ye baılamıılardır. 

Londradaki ceza mahkemeleri, 
dün kargaşahk çı~araaların mu· 
hakemeaini yapmak için faaliyete 
geçmiılerdir. 

Bu suretle kargaşalığa sebep 
olanlardan 27 kiti, e OW Street 
ceza mahkemesine gönderilmiş· 

!erdir. 
'Mahkeme salonunda ahaliden 

pek az kimsenin girmesine mü
saade ediJm:~ ve civarda bazı 
ihtiyat tedbirleri alınmışlar. 

Eu maznunlar baklunda veri
len mabk umiyet kararları, polis · 
)ere kar~ı cebir ve ş· ddete müs· 
tenit hareketler için 6 ay kürek 
cezası ve diğer suçlardan dolayı 
hafif para cezaları arasında te· 
balOf etmektedir. 

llMUllllllU 

nında muvaffak 
olanlar 

Ankara, 2 (Telefon) - Vila· 
yetlerde ikinci komiserlik için 
açılan imtihana giren 141 üçün-
cü komiserden 42 si muvaffak 
o!muştur. Kazanan Efendilerin 
isimlerini ve yeni vazifelerini 
bildiriyorum : 

Istanbulnao Hıfzı, Hakkı, Hü· 
seyin Efendiler Istanbul linifor· 
malı il<inci komiserliğine, gene 
lstanbuldan Hamdi, Hazım, 
Emin, Kadri Efendiler lstanbul 
sivil ikinci komiserliğine, Beya-
zıttan Ferit lstanbul sivil ikinci 
korniserliğine, Ediroeden Nezihi 
lstanbul ıivil ıkinci ko"D iserliği

ne, Ankaradan Halil, Lütfi, 
Halit Efendiler Aokar a Ooıfor· 
malı ikinci komiserliğine, Anka
radan Mustafa, Faik, Esl<"şehir· 
den Reıat, Yozgattan Nedim 
Efendiler Ankara sivil i!cinci 
komiserliğine, Kocaeliden 1'1san 
Kocaeli sivil ikinci komiserliği· 
ne, Kocaeliden Fikri Kocaeli 
ünifarmalı ikinci komiserliğine, 
Kars'tan Cemal Kars ünifarmah 
ikinci komiserliğine, lstanbuldan 
Necati Samsun s:vil ikinci ko· 
miserliğine, Diyarbekirden Avni 
Diyarbekir üniformalı komiser· 
liğine, Diyarbekirden Vehbi D:
yarbekir aivil ikinci komiserliğine 
Ankaradan ROşUi, Bo!u Onifor
malı ikinci komiserliğe A ksaray· 
dan Kemal, Kütahya ünifarmalı 
ikinci komiserliğe Adanadan 
Kemal, Adana Hnifor.m~lı · ~i.n5i 
komiserli e Ant•fyad~.,. Ahf. 
Manisa üniformalı ikinci lıoaıi
aerliğe Karklarelinden Şev:tet, 
Kırklareli üniformalı ikinci komi
serliğe lzmirden Faik, lımir üni
formalı ikinci komiserliğe lzmir· 
den Siret, lımir sivil ikinci ko· 
mwerllte konyadan EGJin, MeraiD 

Bl•r dersten kalan sivil ikinci komiserliğe Bursadan 
Mehmet, lzmir siuil ikinci komi-

li~ ta~~Mil~ ........... ~~zi~ı~~f.;.~il~i~~i:n~ci~k:~:m~ia:e~r~liğ~e:'ie~a~lk~:~ 

Frugl Hanı şerefine 
ziyafet 

Ankara, 2 ( A. A. ) - Riya• 
seticllmbur Umumi kitibi Hik
met Bey taraflnclan bugGn ıaat 
17 de Marmua ~ğinde lraa 
hariciye veziri Fıugi Han Haz
retleri ıerefiae bir çay ziyafeti 
verilmittir. Ziyafette Baıvekil 
ismet Pap Hazretleri, Hariciye 
vekili Tevfik RlıtO Bey ile di
ier vekiller, lraa bllyllk elçili 
Sadık Han, Hariciye mt!ateprı 

Nama• Bey " bariciy erkim 
Umrbal1111mutlarcbt. 

Hakkındaki karar 
tamim edildi 

Ankara. 2 (Valnt) - Maarif 
veklleti bir dersten imtihan vere· 
miyen lise mezunlarının bakalorya 
imtibanma gelecek •ene veremk 
prtiJe y Gkaek mekteplere ka
bullinü maarif mOdDrlliklerine 
tamim etmittir. 

Oahlllye tayinleri 
Aalcan, 2 (Telefoala) - MGn

bal olan Oç&ncll sınıf mlllkiye 
mOfettiıliklerine lnebo:u kayma· 
kamı Ahmet Rasim, Balya kay
makamı Ahmet Refik, Kemaliye 
kaymakalDI Kamil Faat Beyler 
tayia edilmitler, Simav kayma
kamı Cemil B. de vekilet em
rine ahnmııhr. 

Dilsiz mektebi 
açılacak 

Ankara, 2 (Telefonla) - Dil
ailler mektebi midir& Slleyman 
bey burada yaptalt temaslarım 
bitirmit ve lıtanbulda bir clilaiz 
mektebi açılması için lium ge· 
len mGıadeyi Sıhhiye ve Maarif 
Yeklletlerindea alautbr. 

Ziraat bankası umum 
mDdflr mnavlnl 

Aalrar, 2 ( Vakıt) - Ziraat 
bankua umum mOdllt: muavini 
Abidin bey buiday mUbaya· 
ası iıleriai tetkik etmek illere 
bugGn lzmlre hareket etmittir. 

Abidin B. tetkiklerini bir ra· 
porla xiraat e bildire-
cektir. 

esirden Münim, Balıkesir s '.vil 
ikinci komiurliğe Ordudan Fıkri, 
Zon~ldak sivil ikinci komiaer
liie lstanbuldan lsmaiJ, Zonpl-
dak sivil ikinci komiaerliiine 
Trabıondan Tevfik, Kars sivil 
ikinci komiserliğine Trabzondan 
lımail Hakkı, Erzurum siv l ikin· 
ci komiaerlite lımirden Hasan, 
Denizli liniformala ikinci komi
serliğe lıtanbu~dan Şevki, Ordu 
Oaiformalı ikinci komiaerlife ta· 
yin edilmişlerdir •. 

Fevzi Pş.Hz. geliyor 
Ankara, 2 ( Yakıt ) - BayDk 

erll lnı barbiyei umumiye reilİ 
mUıOr Fevzi Paıa Hazretleri 
ba alqamld ekspresle lstanbula 
hareket etmiı'erd:r. 

Bir Rus gemisi 
karaya oturdu 1 
Oalo, 2 (A.A) - lçiDde ka-

dın. •k•k 126 kiti Ye 120,000 
lnılli• llra11 kıymetinde yllk ol
duja halde Tromt0e'dea Sov· 
yetlerla Spltsberı'deki klm8r 
madaleriae gitmekte olan Ta
variscb Stalin vapura, Spibber
gin garp sahilinde lafijord met
balinde karaya otarmuıtar. 

Geminin an ambarlan IU ile 
dolmuttur. PerYantnin kolları 
kıralmlfbr. 

Bir tahlisiye ıemiai, No"eç 
sahillerinden hareket etmiıtir, 
fakat karaya oturan geminin ya
nına varmuı için 85 uat lizım., 
dar. 

Gazinin nutku "e 
Millet Mec isinin 
ikinci toplanışı 

d•-·"" (Ba,makalemlzden .. , 
.. T" k cüıdl çılarak yükselmesını ur ak tt 

huriyetinin temel dile~i .o~ar keO 
min edeceğiz. Türk ~ılı~ınJJil< ff 
di benliğine aslmdakı ~z.e bii • 
zenginliğine kavuşmak ıçı~~ 
tün devlet teşkilatımızın dı 
ve alakalı olmasını isteriz.,, b'dl 

Bundan dolayı Giresun ıoe le , 
d·ı 111eıe tıy Gu Hakkı Tarık Bey ı ··p ,. 

sinde B. M. Meclisine tere~U "* d 
den vazifeler için huıuıi bır ti# ~ 
cümen teşkilini haklı ~Jarak I~ d·· 
lif etmiştir. Hiç şüphe11z Dl~, ~ 
önümüzdeki pazartesi topla ,Jf' tıin 
da Tarık beyin bu takriri na ı.tk 
dikkate almacaktır. ,,,, ~l 

Her halde Büyük millet ,,_ er 
lisinin geçen toplanış yıh d _a tıl 

f .. r,,. 
az gayri müsait ahval ve İıe , 
içinde vukubulmuştu. Meıııled 

. e 
tin iktısadi ve mali vaziyetın . 
ki kararsızlık ve endişe .,e, 
vaziyet hükumeti ( 1) tetri b0"1 
ni günü meclise verilmiş olan lfJ 
çeyi geri almıya mecbur eldi~ 
Onun içindir ki teşkilatı e•':,. 
kanunundaki bütçenin ha%1rl 

ması ve meclise verilmesi h~ 
daki maddeler değiştiril~re\1 • 
işin mart iptidasına tehirıııe 
zum görülmüştü. , 

Geçen dört aylık varidat ~ 
saplarının verdiği iyi neticeler ,. 
çen sene bu yolda milJetÇ• ~ 

hükumetçe sarfedilen emekl. , 
boşuna git.mediğini iıpat e~ 
tir. Bu itibarla 8. M 1\1eelil/ 

• • d • • _-_ .J!Sf 
yenı mesaı evresıne gınılJJ ., ... 
günlerde kalplerde d":ha '*' J1' 
genitlik ve f eralilııt hıssetııı• 

Şoförler kanu 
prAt 

ne g ibi esWıllew- v 
ANKARA, 2 (Huıuıi) 

biliye vekili 9of örler kan 
jeıinin ana çizgilerini haz 
tır. Bugünlerde heyeti v 
gönderilecektir. Projeye 
9oförler ve otobüs biletç" 
ıuçlannı tetkk etmek üze 
diyelerde bir inzıbat ko 
kurulacak ve bu komiayoll 
ma uygun olmıyan yahut 
ıuçlar yapan toför ve bil 
cezalandıracaktır. Projede 
lar için ayrı ayrı hükümler 
mu9tur. Bu hükümlere ı·An~n~,,., 

A - ŞofarUn ibmalio 
ğan karalar, .·~ 

B - Hallan dilckıt•isllr"': 
ileri gelen kazalar, &fi 'il_ 

C - Otomobil Ye oto ~ 
kinelerinden ileri geleD Is 

D - Yollann boıakldl 
but çaprafıkltklınad .. 
kazalar. _· .._~ ~ 

Müıterilerine k•rfl ç~ ll'j 
relcetlerde bulunan ıoflr _.., 
letçiler için ll1ihad• b•r 
kllm!er kabul o!un11111f111'~ 

Ankara hak•• : 
mektebinde il, • 

Ankara, 2 (Telef~•~! ~ ~ 
kara hukuk mektebıD .,;A ~ 
teai pa diploma t• ~ 
simi yapdacakbr· ,tW .. 

Her .ene e>lduiU 
ne de diplomalan ~ 
lara Batv.ekil 
verecektir. 
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1 
unun 

·~Ieri 
11 ıteb· ....... __ _ 

t> ıulevvel Bayramı 
ke ttlet l" .k 

1 teç· .81 
" Millet başına A-

~Uto• ~•Yor. Hacıyag"'ı ·· ·· I '• 0 aurun -
,'1 ltfd '!unızda §apka, kalem
h d •n sola d ... 1 
~ oğtu egı , soldan ıa-
'tdin ..\ Yazıyor. Kafalarımız 

~er r...~ rnri boyuna d'"kt'" ..... i -..qıj l o ugu 
lltl\ı}01'-.. av uau değil, tecrübeye 
rı, h . ..,ı M'" . e.rr · uapetın mimariai-
~il ı ttıız T k · · · l ',de 1 • a vımımız beynel-
lıılar le;· et haznesinden para a

IJ}'dllrııJ ıye gününü gökteki aya 
f •'- llYorlar. 

d 1'tt b·· .. 
~ biıinı h'Utun bunların yanın -

d 
na.... ır bayramımız var. Bu 

•• -<Q ••ita. 
~· Faka natın yıkıldığı gün-

llı11 3 t bay .. .. .. 05 .. ram gununu sene-
~k . . ıhııı.u l . 

ıçın b' a tı saatınde bul -
~llıtnıak ~ Aaur müneccimi gibi 
er atını' 1.1 ınefkUre gününü di

l'ıldı~Ja erden ayırmak için ayı 
) 1'1 '•k , 
b•Pr~I ' io ü yoklamak, aarı 

L 1 tn·· a"lllla~ h uneccim defterlerine 
lııı LIJ .. atta daha aslını araıa-
tıij J gUtıün . h . .. o d .. senenın angı gu -

, ~a a~gunu anla.mak için bir 
~ltlnak. mecburiyetindeyiz. 
~ 1~h ılga edildiği günü 

~.. Ucı i ,. 'f . 
~ti\ 1.. §er ışerı ,, tayın et • 

~~ tldr" \ltk milletinin hürriyeti-
' gı iiin"' . d . ıtU u tayın e emıyoruz. 

~i bi •altanatın yıkıldığı günü 
' 'e~t{ 1 kanunla 12 rebiülevvel-

u UYoruz. 
, c .,. .,. • 

~d~t~i· 12 rebiülevvel mevlut 
t 1~dltl ır, Bu dini bir bayramdır. 

~İJe a.r hunu kendi evlerinde, 
\ 'İlıl~~c tehlille, tekbirle, aşır • 

~'lltit ~' &fure ile, ıebil ıuyu 
~la.r '\~rlar. Laik bir devlet 
~ ~il ıı:a.rıtmaz. Ama laik bir 
~ ~!Jlı~ k~ndi mefkure bayramı
~ Std·knın hacıyayı ıı... ..u ... -.e 

~~ ileı Pabuçla, simitle, ıebil 
• kutıula.mıya hakkı yok-

. s,lttn,tın kıld ... .. d ... 'l , ~İıı . yı ıgı gun egı , 

"''· ıhya edildiği gün pey -
IJJ4~ doğduğu güne raıgelir-

•lur .. 

~~~ h' ~ .h • "kt k' ··ı 
>~~h ır ma zur, go e ı ço 
\ ""· ~•aba, kitaba uyar tarafı 
il.t~~ ~ 12 rebiülevvel bayra • 
.~ ~tkı aya göre tanzim edil • 
~t\a" ,ilin gelecek ki, saltana
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lıl" ~· ij~Q ıyet bayramı olarak 
fe}dif ediyorum. 
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~ .-.ı Ullll anııııı 

,. '~~ balyozdan 
i• ~~"~~ bir kaza 
~ k,~ı~,r:c Piri Mehmetpaşa 

l'~tı ~~\ ~Şc Fıstıkhçeşme so· 
u•rıd, ~hi, numaralı evde otu-
11.~'titı~ ~ct•in fabrikası işçile· 
:'lu•ta ~ de illet usta, dün örs 
l~i.. r, d,'tnir keserken, çırak 

"' ~ı.QJ ai~ balyoz vurmakta 
lıl'•rı 11 

bitd •tahk balyozun bir 
~•tatı dtt •. ~tıhire kırılmış ve fır-

\' •ıı ~"'it 
~ e.re.ı •al'· parçası, Mehmet 
ı c ~ ı'• h Rına saplanmııtır. 
~~.~ dır1İr:1'n Balat hastane· 
~ fiact~· ıı, tedavisine baş· 

ke.t t h,lck 
>'•J>ıt ında 2a bıtaca tah-

l:baktadır. 
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Dişlerle beraber bazı 
göz hastalıkları da geçiyor 

Aaız o ve diş 
•• goz 

Birinci milli diş tababeti kon
gresi ikinci celsesini dün sabah 
Sclat onda diş tababeti mekte
binde aktetmiştir. Celse Feyzul
lah Rasih Beyin riyaseti altında 
açılmış, Kazım Esat Bey mek
teplerde diş bakımı hakkındaki 
raporunu okumuştur. 

itina ; diş çürükleri, sıhhatine 
Üzerindeki tesirleri 
büyük bir tesir yaptığını izah 
etmiştir. 

Bundan sonra Şemseddin Bey 
az tesadüf edilir bir kist (F oli
küler) vak'asını bildiren tebliği
ni yapmış, bu tebJiğ etrafında 
birçok azalar söz almışlar, mü
nakqalar olmuştur. 

Nuri Fehmi Bey, diş hastalık
larının göz üzerindeki tesirlerin-

Feyzullah Raaib Bey, bir ayı 

hücumu neticesinde yüzünün mü
him bir kısmı yırtılmış ve çene· 
leri zedelenmiş bir hastaya yap· 
tığı pronz cihazını anlatmış, al~

ka uyandıran bu mevzu üzerinde 
birçok azalar söz almışlardır. 
Müteakiben Ziya Cemal B. He· 
mefiliç ve Hemojeni vak'alarım 
bu husustaki tetkiklerini etraflı
ca anlatmış bu hastalıklardan 
korunma yollarını diş tabipleri· 
nin yapabilecekleri tedbirleri izah 
etmiştir. Bu sırada içtima salo· 
nuna Himayei Etfal cemiyeti re

:························································· 
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- /Jalırimulıili Atlaside ve Şimal 

denizinde alıiren lıiiküm süren fırtı· 
nada en mümtaz talıtelbalıir kuman· 
danlarmdan biri bulunan kaptan 
Şllayder kumanda köprüsünde bulu· 
nurken coşmuş olan denizin dalgala
rı tarafından sürüklenmiştir. Bir az 

sonra kaptanın cesedi denizden çık~ 

nlmıştır. 

- ispanya • Fransa lıududu ka • 
pannuştır. 

- la§e müdüriyeti unıunıiycsinln 

25 teşrinicı'!•l tarihli tebligatı muci-
bince teşrinisani iptidasmdan itiba • 
ren yalnız haftada diirt gün yani 
cuma, pazar, salı ve perşembe gün • 
/eri et kesilip satılacak, ve mütebaki 
üç gün en kesilmiyeccjji gibi et ve et 
yemeği lıiçbir malıalde ve lıiçbir su
retle salılmıyacaktır. Tavuk~ kaz, 
hindi, av etleri, balıklar satışı ser .. 
besttir. 

Bu tebligat mucibince bugün şelı• 
rimiz ilk etsiz güniinü geçirecektir. 

Raporda, Almanya, Fransa, 
Isviçre, logiltere, Amerika'da 
çocukların ağız ve diş ııhhatine 
çok itina edildiği, memleketi· 
mizde de mualliır. ve talebelerin 
bu hususta tenvir edilmesi, az 
masrafla şehirlerde diş bakımı 
teşldli.tı yapılması temenni edi
liyordu. Kazım Esat Beyin ala
ka uyandıran raporu hakkında 
diş tabibi Orhan Abdullah, Ha .. 
m llyas, Ziya Cemal Beyler söz 
ıöylemişlerdir. 

isi doktor Fuat B. girmiştir. Bu- mın 
nu gören kongre reisi Ziya Ce
mel B. riyaseti Fuat Beye bırak
mıştır. Fuat B., riyaset makamı

Ko 

lldnci olarak Suat lımail Bey 
birinci teseonün anzaları hak· 
kındaki raporunu okumuş. Os
man Eurbanettin, Ziya Cemal, 
Kt7.ım, Sait Cemil Beyler bu 
rapor etrafında söz alarak ka

naat ve görüşlerini anlatmışlar
dır. 

eundan sonra saat ikide cel
se Ziv temal Beyin riyasetinde 
tekrar açılmış KadriRaşitPaşa d"t 
entanları ile emoğlohin arasında 
ki münas~bet hakkındaki rapo
riJe iki kıymetli görüşünü anlat
mış, diş çürüklerinin ve enh.n
larının kandaki emoğlobin mik
taranın azalması üzerinde pek 

~ ~ . 

DUn izahat verel'I Doktor 
Kadri Raşit Pş. 

den bahsetmiş, üç vak'a anlat
mıı, Bu vak'alarda diş tedavi 
edildikten sonra gözde arızala
rın tamamen ortadan kalktığmı 
bildirm~ştir. 
Hazım Bey kendi hastaları 

arasında buna benzer bir vak'a 
olduğunu, diş çektikten sonra 
bastasmm gözünde görülen ra
hatsızlığın geçtiğini söylemiştir. 

Orhan Abdullııh Bey böyle 
bir vak'anm kendi baıından 
geçtiğini an!atmıştır. 

Bir hiç için kanlı katil oldu ! ............•......................................... _.. ........ . 

Kestanelere bedava kon-
mak isti yenin cinayeti 

Kavga edenleri ayırmıya gelen bir 
biçare bu hadisenin kurbanın oldu 

Eren1'öyünde bir biç yüzün
den müthiş bir cinayet olmuştur. 

Orada, şaşkm bakkalda otu
ran kestaneci lsmail, sokakta 
kestane satıyormuş. Bu sırada 
gene orada oturan Şakir ismin· 
de biri, yoldan geçmiş. 

- Kaça satıyorsun kestaneyi? 
- Elli dirhem beş kuruş! 
- Daha aıağı olmaz mı? 
- Kurtarmaz. Daha ucuza 

satılar mı biç f 
Kesta"eci ile bir müddet böy

le konuşan Şakir, elini uzatmış, 

bir avuç kestane alarak cebine 
doldurmuş ve para vermeğe 
davranmadan uzakalaşmışhr. 

Kestaneci, peşınden gelerek 
parsanı isteyince, Şakir öfkelen
miş, bağırmııtır : 

- Ne parası, be? ... Eukadar
cık kestaneyi bana çok mu gö· 
rüyorsun? 

- Besbedava verecek deği
limya ? Ben, kestane satıp ek
mek paramı çıkarıyorum. Ver 
paraamı l 

Kavga büyümüş, dil kavgaıı 
el kavgası tekline döküımüş, 
biribirlerine karşı bağmp çağıran 1 

lsmaille Şakir dövüşmiye başla
mış!ar, bir aralı Şakir lsmaili 
yere yatırmış, yumruklamıya 
koyulmt.ıştur. 

O sırada, } oldan gelen kah
veci Salih isminde bir genç, bu 
vaziyeti görmüş, ~öyle seslen
miştir; 

- Yapmayın, ayıptır. Bırakan 
biribiriniz:, ayrı!ın 1 

Bu sözden bir netice çıkma· 
yinca, Salih iki kavgacıyı ayır
mak için yan]arına .. sokulmuş, 
aralarına girmiş, Şakın kolundan 
tutarak g~riye çekmiştir. 

Şakir, bundan büsbütün hiddet
lenmiş, l:est:ıneciyi bırakıp Salih!e 
kavgaya girişmiş bu wsefer onun 
üzerine atılmıştır. Boguşma ııra
sında, kahveci ile başa çı 1rnmı· 
yacağım anlıyan Şakir, hemen 
belindeki bıçağa el atmıştır. Bı
çak parlayınca Salih, Şakiri bı
rakarak tehlikeden kurtulmak 
istemiş, fakat Şakir. kovalıyarak, 
bıçağı onun üç yerme saplamış
tır. Sırtına, karnına ve kasığına 
bıçak saplanan zavalh delikanlı, 
kanlar içerisinde yere }luvarlan
mış, Şakir kaçmıştır. 

Bundan sonra polisler yetiş-

na alkışlar arasında geçmjf, şim
diye kadar diıin umumi sıhhat 
üzerinde oynadığı role ehemmi-
yet verilmediğini, fakat Ankara 
Himayei Etfal diş bakım evinin 
birçok yavruları tedavi ettiğini, 
kongrenin diş sıhbatile yakından 
alakadar olmasının takdire şıyan 
olduğunu, söylemiştir. 

Fuat Beyin sözlerinden ıonra 
Rıza B. çene kemiği içinde gi:ıli 
kalan kaninlere ait yeni bir na
zariye serdetmiş, Suat lsmail B. 
şiddetli bir cenp vermiştir. Son 
o:arak Markar B. kök nekrozlar1 
vak'asmdan bir Ampütasiyoo an
latmıf celse kapanmıştır. Bu sa· 
bah o~da kongreye devnm edi-
lecektir. 

1 Hamal mı, 
hırsız mı? 

Yüklendiği malı 
satarken yakalandı 

Asıl ismi Setop olup Ermeni 
Ali namile tanılan birisi, dün 
hırsızlık ederken, yakalanmıştır. 

Hamal kıyafetinde Galatada 
yolcu salonunda dolaşan Ali , 
rıhtıma yanaşan Bandırma vapu· 
tundan çıkan yaşlı bir haoımın 
eşyasını yüklenmiş, hanımla be
raber Marpuççulara doğru yü· 
rümiye başlamıştır. 

Burada, Ali, ansızın yan so· 
kaklardan birine sapmış, kala
balığın arasında gözden kaybol
muştur. Ali, biraz sonra civarda 
sokak ortaııında bu eşyayı yere 
indirmif, birer birer satmıya ko· 
yutmuştur. 

Di2er tar aftan, hanım polise 
müracaat etmiş, zabıta memur· 
ları sır olan hamah aramışlar ve 
Aliyi, çok geçmeden yük~endiği 
şeylerden on okka sucugu sa
tarken yakalamışlardır. ................ :: : ::::::::::::::: :: : : : : : :: :: : : ::::: :: : :: : :: 

··~;;:"s~İihi hemen tıp fakültesine 
göndermişler, katili aramışlar ve 
bir müddet sonra ele geçirmiş· 

lerdır. 
Ağır yaralı olan Salibin kur

tarılması mümkün olmamış, ya
ralı, ölmüştür. 

Cinayet hakkındaki tahkikat 
devam etmektedir. 

Bağdadın • 
ımarı 

Şehrin her tarafında 
bir çok bina yapılıyor 

Bağdatta son zamanlarda bir 
çok bina yapılmıştır. Bu saha
daki faaliyet hararetle devam 
etmektedir. 

Bu sene içinde bina yapılması 
için üç bin inşaat ruhsatnamesi 
alioacağı ve bu zaman zarfında 
yapılması biten ve inşasına baş
lanılno binnların iki buçuk milyon 
Ingiliz lirası kıymetinde olduğu 
tahmin edilmektedir. 

inşaat faaliyetinin artması üze
rine, bu iş için lazım olan şey
lerin, bu arada kiremitlerin ve 
sairenin vücude getirilmesi husu
sundaki faaliyette mahsus bir 
derecede artmıştır. 

Adana köylüsüne 
yardım 

Adana, 2 (A.A) - Şehrimiz· 
de kuraklıktan müteessir olan 
çiftçiye tohumluk buğday dağı• 

1 tılması meselesi kat'ileşmiştir. 
Ziraat bankasının şehrimizdeki 
şubesi ile Ziraat müdürlüi'ü ve 
ziraat odası bu hususta faaliye
te geçmişlerdir. __ ,... __ 

Bir neşriyat davası 
hakkında karar 
"Rahiplerle rahibeler arasın· 

da., isimli bir romanından dola· 
yı Vala Nurelttin ve bu roma· 
nın neşredildiği "Al<şam,, gaze• 
lesinin neşriyat müdürü sıfatile 
lskender Fahrellin beyler aley .. 
hine bir müddet evvel açılan 
müstehcen ncşriyan davası birer 
ay, beşer gün haps lrnrarile ne
ticelenmiş, temyiz mahkemesi, 
bu kararı, romamn lıanği kısım· 
larındaki hanği cümlelerin müs
tehcen görüldüğü tasrih edilme
diği noktasından bozmuştu. 

Dün yeniden muhakeme ne
ticesinde verilen karar bildiril
miştir. Bu karara göre müsteh
cen görülen cümlerler yazıldık• 

tan sonra, gene eski şekilde ce
za verilmiş, ancak bu ceza te
cil olunmuştur. 
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Milletler cemiyetinin 
işleri berbat bir halde!. 
Devletlerden para alarak geçine~ 
cemiyetin açığı var; kim kapatacak? 
Te§rinievvelin yağmurlu bir 

gllnünde Cemiyeti Akvam he-

saplarım biraz intizama koymak 
zahmetine katlandı. Şimdiye ka
dar büyük ve küçük devletlerin 
bütçelerini tanzim etmek, bazı-

sından para almak, diğeıioe im

tiyazlar mukabilinde para ver

mekle meşgul oluyordu. işte bu 

gaile arasında kendi mali vazi· 
yetinin ı fliisa doğru gittiğioın 

farkına varmamıştı. Fakat katı bi 

umumi nasılsa b' r gün hesap 

defterlerini cemiyet azaeına gös· 

terince lrnsanm tamtakır olduğu 

anlaşıldı. Euoun üzerine mtmur

ların maaş'arı tenlds edilerek 

ikhsat çarelerine tevessül edi'di. 

Altın frank üzerinden maaş ve

ıiJmesine devam edilmemesi le· 

şekkürü muc;p o:ması icat.ec!er· 

ken yüksek maaş almıya aJışmış 
memurlar bu tenkihattan mem· 

nuniyetsizlik gösterdiJer. 

Cemiyeti Akvamın bütçesi 
yüz on dokuz milyondur. Bu 

hesapta gösterilen açık fena 
idare veya sarfiyatın fazlalığın
dan ileri gelmemiştir. Bazı dev-

letler senede tediyesini deruhte 
ettikleri meblağı vermemişlerdir. 
lşte bu yüzden cemiyet varidat 

aıcnbalarından mahrnm kalmış· 
tar. Her devletin senevi verdiği 

ıidatın ne suretle taksim edil
~iği anlamak için bel' i merak 

?denler vardır. 

Son sene bütçesini biraz tet-

kik edelim: Cemiyetin varidatı 

31,637,501 altın Frank yani yüz 

on c'okuz Jirettir. Eu meblağ 

986 hisseye ayn!mışhr. Her his

se 32086 altın Frank yani 120643 
lirettir. Hisseler :4 devlete da· 
ğılmış!ır. 

Cemiye~i Akvama dahil olan 

devlet!erden Jngiltere 105 hisse, 
Frans A1manya 79, (talya Japonya 

60 hisse yeHırunu tediye eder· 

ler. Arnavutlu~ ve sair ufak 
cevlet!er ıse yalııtz bir hisse be-

delini ver meyı ta ahhüt etmiş· 
ıeıdir. 

~on yapılan tetkikat netice-

sinden ~ 3 c!ev:etin taahhüdatı 
ifa etmediği anlaşılmıştır. Ame

rikadaki ufak Cüumhuriyet hü-
1'ümetleri hiç a idat vermemi§ler

dir. Aln:anya hüli füneti iktısadi 

vaziyeti c' o!a yısi~e son seneler de 
taalıbii datınm bir kısmmı ödeye
memişt r. 

930 sencsı bütçes:nde cemiyet 

varidatının 2ncak yüzde 8 l ini 
Y31 senes'nde yüzde 71 ini ve 

bu sene ise ancak yüzde 43 ünü 
tahsil edebilmiştir. Sene niha
yetine kadar zaruri ve mübrem 

masraflara lrnrşı konabilmek için 
ikhza f'Cen mebaliğin temin 
edileme~esi cemiyeti fevkalade 

müşkil bir vaz'zete koymuştur. 
Para tedar ki sureti katiyede 
elzem olduğundan istikraz edıl-

mesi dfşünüimektedir. Fakat 

~imden? Ve kimin kefa!eti!e. 

işte lu daha ma.üm de ğil .. . 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::-:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: 

Alman · Milliyetperverleri 
ve komünistler arasında 

Berlin, 2 (A.A) - Korrespon
dance du Barti Nazi, gizli bir 
tamim neşretmektedir. 

Bu tamim, 6 1 eşrinisaniden 
sonra işsizlerin yanında bilyilk 
bir propaganda yapmıya hazır· 
lanan komünist azasına hitap et
mektedir. 

Bir kere müsait bir muhit ve 
hava vücuda getirildikten sonra 
sabık kml Muharipler cemiyeti 
gibi bazı komünist teşkilatı 
polise karşı şiddetle mücadele 
etmeyi Ye iyi bir surette tensik 
edilmi~ olan işsizler dışarda hü
kftmetin kuvvetlerini işgal eder
ken kışlaları işgal eylemi deruh
te edeceklerdi. 

Bu it yapıldıktan ıonra hemen 
telefon merkezlerine, tayyare li
manlarına, postalara, istasyonla
ra, bankalara vazıyet edilecekti. 

lhtilll icra komitesi, bundan 
örfi idareyi ilin edecek, yani 
yeni rejime düşman olan billüo 
nümayişçilere iştirak edenleri 
idama makum, parlamentoyu 
fesih ve sıkı bir kontrol tesis 
eyliyecekti. 

Bu komplonun hakikah:n mev
cut olup olmadığı, bilhassa Nazi 
fırkasının bir intihap manevra
sından ibaret ~ulunun ~ ulunma
dıgı meçhuldur. 

1 
Mamafih, hükümet taraftarı 

gazdeler, ciddi bir tahkikat ya-

pılmasmı ve komp ~o &millerinin 

şiddetle cualandm'.mıısmı isle· 
mektedirler. 

Alman hükumetle 
ri arasında 1htifaf 

Betlin, 2 (A.A) - Eavyera 
başvekili M. Held 'in Almanya 

hükumeti tarafından tatbiki ta

savvur edilen ıslahatın aleyhinde 
bulunduğuna ve von Pape kabi-

nesının hasmı olduğuna dair 

diln Stuttgart'da irat elmiş oldu· 
ğu nulu'~ dolayısile Berlin siyasi 
mahafili, bu nutkun A'manya 

hükumeti ile Bavyera hükumeti 

arasındaki münasebetler üı.erinde 

mühim bir tesir icra etmesinin 
ihtimal har icinde olmadığım be

yan etmektedirler. 

Bu mahafile göre bu vaziyet 
son derece teessüfe şayandır. 

Çünkü Almanya hükumeti Bav
yera ile mümkün olduğu kadar 

sıkı münasebetler tesis etmiye 
büyük bir ehemmiyet atfetmiştir. 

Alman başvekili ile dahiliye 

nazırının Bavyerayı ziyaret etme

leri de bunun bir delilidir. 

Hamburgta siyasi 
· tahrikat 

HAMBURG, 2 (A. A.) -
Hamburgun kalabalık mahalle • 
}erinden birinde, bu ıabah Nazi
lerle komünistler arasında şid -
detli bir arbede olmuıtur. 

Her iki taraf, ateı açmıtlar -
dır. Revolverlerden çıkan kur • 
şunlarla bir çok kimseler ve bil
hassa yoldan geçenler mecruh 
düşmüştür. 

Birçok tevkifat yapılmııtır. 
Birkaç günden beri Hamburg

da siyasi hava pek hararetlidir ve 
mütemadiyen bir takım hadiseler 
zuhur etmektedir. 

STUTIGART, 2 ( A. A.) -
Bavyera başvekili M. Held, bura
da irat etmiş olduğu bir nutukta 
bilhassa şöyle demi9tir: 

Şimdiki imparatorluk hükô. -
metinin samimi surette federalist 
oldueuna kani değilim. 

M. Held bunu müteakip, Leip
zig yüksek divanının yapmıt ol • 
duğu tavsiyelere rağmen Prusya· 
da ittihaz edilmiş olan tedbirleri 
protesto etmiş tir. 

Mumaileyh fu sözleri ilave et
miştir: 

"Von Papen hükilmetine kar•
şı katiyyen itimadım kalmaım'ıt • 
tır. Tamamen hayal inkiıarına 

uğramış olduğumu inkar ede • 
mem. Susmam mümkün değildir. 
Bavyera başvekili ve ııneşruti bir 
siyaset takibinin taraftarı sıfati -
le Von Papene ve dahili siyasete 
karşı vaziyet almak benim için 
bir vazifedir. 

Ayni nokta esnasında M.Held 
sosyal demokratların harpten 
sonra devlete büyük hizmetler i -

fa etmiş olduhlarını kabul ve teı· 
lim etmek lfızım geldiğini söyle • 
miştir. 

Mumaileyh, fu sözleri ilave et
miştir: "Bu sözleri söylemiye her 
kesten ziyade b enim hakkım var

dır, çünkü scsyal demokratlarla 
teşriki mesaide bulunmaktan dai
ıma imtin~ rttiin. 

Fransa ile aramızda 
maii müzakereler 

• 
(Baş tarafı 1 inci aayıfada) 

ceğine muhakkak nazarile bakıl
maktadır. 

Tütün inhi!arı müdi:rü ve 
Anll ara müzakereleri 

Trabzonda teft iş seyahatinde 
bulunan Tütün lnh:sarı müdürü 
umum1sı Hüsnü Beye sür'atle 
avde.t etmesi için emir verilmiş
tir. 

Hüsnü Bey Samsun, Amuya, 
Sıvas vilayetlerile diğer bazı şe· 
birlerde de tetkikatta bu!una
cakh. Seyaha t programını bitir
meden avdet etmesine ehemmi
yet atfedilmektedir. 

Hcsnü Bey Istanbula geldikten 
sonra doğruca Aokaraya gide· 
ceklir. Mumaileyhin bu suretle 
Ankaraya çağrılmış olması M.t
liye Vekaleti nezdınde bazı ec· 
nebi gruplar tarafından vaki o· 
lan teşebbüs'.er ile alakadar gö-
rülmektedir. Bu teşebbüslerin 
başında eski reji mUdüril M. 
Veyi ile hukuk müşaviri M. Sa
lem ve Paris bankası mümessili 
M. Barbier bulunmaktadır. 

Eu zatlar Ankarada hükume. 
timiz.le yapmış oldukları temas· 
larda Fransız sermayesinin mem· 
leketimize gelmesi için teklifler
de bulunmaktadırlar. Bu Faali· 
yetle Fransız elçisi M. Kont dö 
Şambrun'un büyük bir faaliyeti 
olcu2u sövlenmektedir. 

Bu akıamdan itibaren: ART i S TL i K sinem•i( 

FEVKALADE GALA OLARA 

Fransızca ıözlü ve ıarluh film. 
Büyük mıiediycn Müşfık ve betbılıS f 6~ 

Mümessilleri : F R 1 f Z KORT NE R ve A N N .4: . f IOJI 
llAvetcn: Vabşl hayvanların adetleri, fenni ve hılihazır sözlü KOX 

1 

~ ........ - ............... " .... __ ......_.... MÜJDE .....- ................................................ ?. ılfl/A----

~~ Göz yaş 1 arı ii v etiımiyenlerin ıiddetıe 
:: o :i ve arzuları fizeriae 
g ·~tem izzet g E M 0 E ~1 
:: k ı: !, 
:: Son neılin en uvvetli ~seri, :: 
g Etem izzet beyin IOD yazdığı n Kor11n Kruvazar 

ii roman, Bir kaç fiioe kadar ili MAJ J K f C 
~~ kitap halinde çıkıyor.. .i 
.:::::.=:: ... :ıa:::::.iiAE ı.mn .. -==tl Bir kııç gün daha l!osteriô 

22000 lstanbullu ~ördü ve BE i$o 
Sizde bu fırsattan istifade edlıı 
rınki Cuma günü saat 1 ı de tc 

Istaobul Belediyesi: 
DarUlbedayl Şehir Tiyatrosu 

Ternslllerl: 
3/11/1932 
Perşembe 

ak,amı saat 

ISTlftBUL BELEDiYESi 

ij~ ~ ~~ 21,30 da 

Bir ölü evi 
Komedi 3 perde 

Yazan: 
HIKMEf 

l ıııı I 
ti fi 1111 

Umuma mah•u• 

Perşernb Cuma 
3 T.sanl 4 T.sanl 
3 Recep 4 Recep 

Gün doıtu§u 6,30 6,32 

Gün batışı l :",06 17,M 

Sabah namazı 6,13 6, l t 

Öğle ı:ıam&ZJ ıı.ss 11,58 
tkindl namazı 14,41 14.46 
Akııam namazı ı:-.06 17 ,C}\ 

Yatm namazı ı · ·s 18,SS 

lmsak 4 , J ( •4.S' 
Yılu:ı geçeo 

} 999 293 
g1lnle1"1 

Yılm katan ) 

günleri 
\ 72 71 J 

s-............................... .. 

.,ORSA 
2 T. sanı 1932 
Nukut (Sab•) 

~--
Kur\lf Kur\lf 

~o t. Fransız t 7 1 • Şilin Av. 28-

l Sterlin 710- 1 Peseta 17-

l Dolar 212,- 1 Mark 50-

20 Liret 219- 1 ZoloU t4-
1 Pengö 32-

20 t. Belçika 117- 20 Ley 25-
20 Drahmi 27,- 20 Oltw 6:'-
20 111vlçre 823-

ı Çervoneç 
20 Leva 28.- 1 Altm 9tı,-

l Florin 85- 1 )lecld.ly• 3':,50 

20 Kuron Çek ı2 ı- 1 Banknot 239-

Çek tlatlars (kap. sa. 16) 

Parla 12.03 1 • • ~ !5 036 

Londra 70 l 50

1 
Viyana 402 

"e• York 0.4740 • \drtt s it'Ç4 

Mlllno 9.22 35 Berlln 1.9925 
Br"'•seı 3.3975 Val")OV& 4 . 199. 
Atin& 81 8315 -:.t< 3.~8113 

~nevre 2.4~25 Ctlkrq 80.04 

S'lf> 66.0450

1 

Belgrat 34.888 
•terd&m ı . t 755 !.Ioskovt' t 092 

Esham 

' 'lankaaı 0,75 1 r ·::-koe 28-
Anne >lu 23,1!5 Çlmento Ar. 7,85 
Rejt 4,85 Unyon Dey. 21 90 
~·-. Heyrlye 1450 Şar'c Dey. 250 
Tramvay 8.10 ltaıya 2-
U. Sigorta 12.2 Şark m. ceu 95-
- mont! 2350 Telefon 

istikrazlar Tattv11ler 
Iı.t. dahlll 09 Elektrik 
Şark O.yollan 11,60 rramft1 '9 

D.Jııluvahhlde 59.25 Tünel 111,5 

GUmrllkler S,60 Rıhtım 18,50 

Saydl m!thl 4,20 \nadolu ı 86,15 

Bagdat 4,50 Anadolu 11 36, 

Askeriye A.. MUmentit 38,15 

~ .... ._ ____ matine -~-

Milesslf bir 
lktısat vckileti sabık ~ 

Ticaret mOdllrll ve ,.o• 
Maadin bankası ittiraklet 
Mülkiye mektebi meıuol• 
Ahmet Necmettin Bey dOJI 
vefat etmiıtir. Cena:ıeıi 
kü Perşembe gnnn saat 11• 
Samatyada Ağabamaaı~ ~ 
de Sancaktar Ha~·rettıo 

yanmdaki eYinden kal 
namazı Koca Mustafap•f' 
şerifinde kıbndıktaa so.r' 
rilur• ı. • .; ... ı"Jç ;,eyy~t ;;' 
makberesine defnedıl 
Mevla rahmet eyleye. ~ 

l-;.•tbeen11ze gelen ;?} 
Nazari ve aıııJ 

Armoni kitabi /. 

h tanbul konservatuvarı 
limlerinden Cemal Reşit 
Hulftıi Beyler tarafıodao 
dore Dubois'nin nazari 
Armoni eıtri TOrkçeye 

edilmiıtir. ~ 
Eserin ilk k11mı bef rf 

halinde konsereatuvar ~ 
yeti tarafından neıredil-' l 

Eıcr konsenatuvard• .~ 
edildiği gibi musiki m.ı'.J 
na bilhassa muıiki bo"' -1. 
elzem bir kitaplar. Ko~·; 
varımızın bu f•ydala ~ 
kadarlara tavaiye ederi'-

Şen Çocuk ~( 
Memleketimizin eD ... ~ 

1 
cuk mecmuası o!an (Şe~dlıftı' 
un l O uncu sayısı da ÇI bİ~ 

de 
içinde dünya çocuk e il-'' 

ıiirler, hikayeler, m••• ·~~ 
simler bGyllk ada111l•r:,. /VI 
bilmeceler ve saire.. va~ ti 
babalarına ve: çocukları 
siye ederiz. 

içtihat fi 

356 ıDCI Hylll çıkh: b: 1,f 
"b" • • d f 'd li ve 31 gı ı ıçın e aı e "'/' ta••' lar yar. Mütale••1111 

riz. 
Hol:yıat . ii 

. · 'feır•0 
'' Holi vut uo ık• _ ... 

" •ta ...-
h ··L· ı· Da1111 ,, _ .. 

nliı ası 1 ı . -1• P-

1. b. re••güzel renk : ır . . b fi 
d. 1 rıDI • sinema bava ıs e 

intiıar etmiıtir. 
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Bir bahçevanın derin aşkı 

Y 
. k . . ..................................................................... -........... -

en ı abıne Sevgilisinin onu kendine 
................................ 1'11nanistnnda 

Sfenks Konuştu! 
Maurice de Cobra'nm Son Romanı: 12 

lr::~bertı bir y b ~İnde a. ancının inziva rinde gayri te.biilik görünen bazı 
llıel&ı· rahatım bozacağım kabileler hakkında ondan malu"' • 
. ıne he .. , 

•ıie iıt . r gun şahit olacak biri· mat alırsınız .. Geceniz hayır ol-

Dün teşkil edilmiş liyık . görmemesi .. 
olacaktı ! t' er ııtenı 

1Yttind k ez Yataın&k mecbu· sun ... 
C e alacag" ını · d . ttııç \' ıezıyor u. •· - Gecenız hayır olsun ·· b 
el' e onun · · d d yuza a· 

ı oldu" ıçın e aima neı· ı tım ... 
~İil&ı· guna §Üphe bulumıyan M"l" · .., 
" •rnin onu 1 d u azım, yatagını getiren e· 
ıl,, zor e. avun urnıı· · b · · 

'
Paıikar b' h 

1 1 
kı mır erın peıınde, odaıına girdi .. 

ır a e ge en ıı n· R b , ~· elinden geld'ğ' k d .d 0 erta te odaıma çekildi.. Biti· 
Ll)e Çalı§acag"'ını ı ık at.8: gı er· şik odada yerleştirilen yol eıya· 
1111, 0 es ırıyor, -ve kı d ~l llun !İnıdid b' . 11nın ta r ııını duyuyordu ... Son 

İt gibi ıin' . en dakuıın ır gdır· ra, birdenbire, bir tey unutmuş 
y ırıne o nuyor u. .b Alb ~ tni •ilah k d k 

1 
gı , anın reımin i çantasına 

.'k İçi • • arA a aşım arşı a- koyup kilitledi .. 
dığj 11 ıatıhkamın e.vluıuna in-
)\il\i:~lla.da kat'i bir karar aldığı 
th0t10 

~ belliydi: Müli.zim Ni
ol~ 11 lı aralarından teklifsizlik 
. ,,,,... .. dhlnl . 

sın '°iu -gını er a a atmak ı· 
)~ k bir ciddiyetle karııla-

ı .. 

d•~İr kapının rezelerini gıcır· 
d~j· l' aşlar üstünde nal sesleri 
)if du. Katırın biri anırdı. Za· 

~u:Un ~o;Iu~ .bütün hudut 
l· la.rı gıbı hakı s&rıkh genç 
~ ıa.b· . 

ıt ılerledi ve selam verd: 
\ı.._ .Mülazim Nicholıon .. Bonsu· 

Yüıbatmı a .. 
't~~rtı ıeli.mını aldı ve elini 

t\l Yolda bir aksilik çıkmadı .. 
~ ~;~~Yır yüz~afun ... 4 ~umara· 
~a tayın emrım ııte .. 

~ ~ 1' eıekkür ederim.. Gelin ıi-
1\ llıızı ıöıtereyim .. 

liı. 0~~· onu birinci kattaki deh 
sôtürdü ve iıtihki.mın takıi-

ulattu 
Q'tı1 1lu otUmia odaıı .. Pek aüılü 
tı ,, --· .. ,,____ • r1 ........ ı"-

~ benden evvelki yüzbatı 
'ondan kalma, La vie Pari· 
'İııa ll ftıecmuaıından bir kaç re
\. "ar. Onlara bakar eilenirai-

~k hoıuma aidecelini zan-

•• 
~~u tarafta ·••in odapız var. 
~ nı pek rahat değil amma 
~;nı beklemiyordunuz, ıa· .. 
\~ Oç senedir hudut kıt' alarm• 
~ • bu hayata alııtnn.. Zaten 
~)' gelecek olan ben değil
~ l'ochi Scohtus krt'aıından 
~ ~}~' di. Lakin altı ay izinli ol· 
~ İçın, erkanı harbiye ile u
~ 

4
: Ben beı hafta evvel izin· 

~, ~hdüm, nereye gitsem be
~ll müıe.vidi. Onun yerine 

~ ~~latıle.n buraye. tayininiz 
~ır teıe.düf eseri olmu .• 

dj ~et, yüzbaıım .. Yoksa tim
~ ogha mevkiinde buluna· 

ı~ /~ki, yapılace.k itleri şimdi· 
~' 1~ ıöyliyeyim .. Malfu.n ya, 
~lil kabilelerinin aldıkları 
~~l, a vaziyet dolayisile bir 
. fl\ b~ıkarılan bir kolla her 
~'i d 1~İ on iki saatlik, ötekiıi 
~ '-ı 0rt ıaatlik iki devre çık

>,~ lazım.. Bu vazifeyi sıra 
~ar 't ız .• 
"et .. b k.." Sa ' yuz aıım .. 

~ ~ frada pek buluıamayız .. 

• • • 
Ertesi sabah, Sube.dar Robert

sin oda kapııını vuruyordu .. 
- Yüzbaşım, Zara Kehl kabi

lesi reiıi avluda, sizinle acele gö
rü,mek iıteyor .. Habar vermeden 
yanınıza getirmedim. 

- iyi yaptınız. Tahsildarı ça· 
ğırın ve reisi nöbet odasında biti· 
f ik büroya alın. 

Roberts sarığını ıardı, aıağı 
indi. lıtihkimın avluıundan ge· 
çip büroya ıirdi. Yerde . bağdaş 
kumıuı, oturan kabile reisi ayağa 
kalktı. Allaha dua ettikten ıonra 
zabiti ıelamladı. Robertı ona 
Puıhtu diliyle ıordu: 

- Buraya, temıil ettifim im -
paratorun kuvvetine, nüfuzuna 
düımanca ıözlerle meydan oku
mıya mı ıeldin?. Y okaa adamla
rımn canını korumak için onun 
himayesine mi ııiınıyoraun. 

- Yilzbaıım, yalnız adamla· 
rımın en yiiitini Mirazi'lerin en 
deıauile kartılattıran bir ke.vga
da, ilAllah tıteı'ae hakem olmanı 
Ti-ıra •• idim, 

- Bu meıeleyi halletmeğe ha
zırım. Hasımların nerede?. 

- Yalnız bir kiti. Gün doğar· 
ken Zirrana ıeldi, orada batıya 
kadar ıeni bekliyecek. 

- Bir ıaate kadar yola çıka
rım .. Cırııah'ı {t) evinin önünde 
opla, iki tarafı huzuruna çağır. 

Haydi git .. 
ihtiyar reie ael&m verip çekileli. 

Boğuımaya amade iki kabilenin 
arasını bulaunk kolay değildi ... 
Hakemlik 11fatı her türlü ihtiyat& 
mini olduğu için Roberts yanına 
fazla adam almadan yola çıktı. 
Güneı vadide biriken buharı e· 

miyor ve parlıyordu. Dağ sırtları 
ufka doğru çizıilerini kaybedi
yor, mavi havada yırtıcı kutlar 
dolaııyor, koca vadide hiç bir ha
yat izi görünmiyordu. 

Kuru çalıle.rı otlıye.n bir tek 
hayvan sürüsü yoktu. Keçi çoban· 
larını ağılda alıkoyan, kervan yol
larını boş bırakan yakın bir harp 
kokusu muydy acaba?. 

Dev gibi, bir heykeltraı elin
den çıkmıta benziyen me.hmuz 
ıeklinde sarp bir ke.ya döneme· 
cinde, sadık tahıildarile adamla· 
rının batında, yürüyen Roberts 
Zirram köyünün seyrek beyaz ev· 
lerini gördü. 

Duvarlarle. sanlı çiftliklerin 
hepsinde sahibinin düşmanle.rı
nı, elde tüfek, gözetlemesine mü· 
se.it bir kule vardı. Köyün ağ
zında bir kaç manda, pis ıu biri· 

'""~da yemeğe alıftmı. 
«"~L· 

'La llQ, .. 

t kintileri içinde geviş getiriyorlar
dı. 

""""'\yır b'JAk' 
b~ , ~l" , ı a ıı ... 
!' I~~ -·· Y &rın ıabah, yerli za· 
l ~1-_ t "e benim naip tahıilda-
'~il ~"'--a. . . o 1 .. i,· 'h·ı· gınn... n ara gu· 
~"''-hır •• Hatta naip kabile re· 

)'-'"a-~-b~; ıayan çıkarıa iıimi
• Bır kaç haftadır hali_. 

Sım arkı örtülü iki kadın kuru 
çamurdan bir kulübeye girdiler, 
kadınlar Pathan askerlerinin ge· 
litini hayırlı bulmıyorlardı. 

( Deoamı var) 

(1) GıroaJı, 11erli adalet divanı 

Atina, 2 (Huıuıi) - Cümhu· 
riyet birlıği fırkası reisi M. Pa
pa Aoastasiyo, M. Çaldaıise 
gönderdiğimektupta teşkil ede· 
ceği kabineye iştirak edemiye· 
ceğini bildirmittir. M. Çaldaris, 
M. Papa Anastasiyooun istioki· 
fıoa ragmen bugün yeni kabine· 
yi teşkil edecek ve na:ıırlar Hı· 

tesini Reisicumhura verecek, 
derhal yeni naıırlrrın resmi tah
lifi yapılacak ve bu akşamki 
içtimamda meclisin huzuruna 
çıkarak programını okuyacaktır. 
Siyasi mabafil, yeni kabinenin 
ömrü uzun süreceği kanaatinde 
değildir. Kabinenin mevkiini 
müşk ülleştirecek meselelerden 
biri de M. Çaldarisin meclisi 
meb'usanın içtimalarmı sekiz ay 
müddetle tehir etmesi hakkında 
vaki olan teklifi kabul etmeme· 
ı!dir. 

Abrar fırkası mabafilinden 
çıkan haberlere göre M. Veni
zelos'un ecnebi memleketlere 
seyahat edeceği' hakkındaki şa· 
yıalar doğru değildır. 

Lariaada komünistler 
Atioa, 2 (Hususi) - Lariıa

dan gelen telgraflara göre "ko· 
· münistler, orada bir takım ar
, bedelere sebebiyet vermişlerdir. 
Komünistler bir nümayiş tertip 
etmek istemişler, nümayişi men,e 
kalkışan zabıtayn bücüm etmiş
lerdir. Zabıta sükunu iade etmiş 
ve 1bir çtak komünisti tevkif 

t . t' 1 1 e mış ır. 
Çaldaris Reiaiciimhurla 

görü,tü 

Atina, 2 ( A. A ) - Atina 
ajansı bildiriyor : 

M. Ç aldari•, M. Zaimia•i ziya
ret etmit ve müzakerelere de
vam edeceğini, yalnız bilkftmeti 
teşkile iştirak etmiyecek olan 
liberal, terakkiperver ve ziraat 
fırkalarmın hlik 6mete ne suretle 

. müzaharette bulunacaklarmı öğ~ 
renmek istediğini söylemiştir. 

M. Çaldarisin M. Veniıelos ile 
ve diğer fırka reislerile de mü· 
zakerede bulunması muhtemel-
dir. 

Yunanistanda zel-
zele gene evler 

yıktı 
Atina, 2 (A.A) - Saat 18 de 

Halkidikya yarım adasmda şid
detli bir zelzele olmuştur. Evler 
yıkılmıştır. Zelzele Selanikte de 
hissedilmiş ve panik tevlit et
miştir. 

Almanlar isterse 
Kayser gelecek 
30 Teşrioiev\·el 932 tarihinde 

Londradan Maten gazetesine 
verilen malumata iÖre lngilte· 
reye gelen Galvalı bir papas 
F elemenkte Durn şatosunda 
eski Alman imparatoru Ciyom'u 
ziyaret etmiştir. 

Papas Almanyamn dUştüğü 

vaziyyetten bahsederken bu hu· 
susta imparatorun fikrini sor
muştur. 

Mumaileyh ,,Eğer Alman mil· 
leti beni isterse tekrar memle .. 
ketime dönmiye hazırım,, de· 
miştir. 

Bahçevanı çıldırtmış, senelerce vannı 
yoğunu verdiği bu kızı öldürmüş !u 
Birkaç gün evvel Londrada ve 

Londra kibarlarının en methur
larından biri olan Somenet dü· 
şesinin evinde tüyler ürpertici 
bir cinayet oldu. Londrada de· 
rin bir merak uyandıran bu ci
nayetin faili bir bahçevandır. 
Yirmi yedi yaşında ve artist ruh· 
Ju bir genç olan bahçevan çalış
tığı saray bahçesinin bir köşe· 
sindeki kulObede iki senedenberi 
münzevi yaşıyor. 
Adı Sidney Ber olan bu genç 

bahçenn kOçük kul<ibesinde, 
yer, içer, yatar, kalkar, işinden 
başka bir şeyle meşgul olmaz. 

Fakat babçevanın içini aşk 
ateşleri yakıyormuş.. Onun sev-
giliıi Somertet düşesinin maye- Bahçevanın sevglllal maktul 
tinde çahıan Margret Parkerdir. Margaret 

Genç bahçevan bu kıza tutul- yapmış, ikisi tekrar barıımışlar, 
duğu gllndenberi bahçenin ku· ve bahçıvan seYgilisinin bir por· 
lübesinde yalap kalkmıya, ve pek tresini de yapmıştı. 
cüz'i para ile yaşamıya başlamıt· Bahçıvan ressamlıkta oldukça 
tar. ÇUnkll blltOn kazancını ıev- müsteitti. Falsat 0 kadar fakirdi 
giliıine tahsis etmiş gibidir. işi ki sevdiği kızı almıya imkin bu· 
gllcü sevgilisine çiçek, yemiş alıp lamıyordu. Bahçıvanın aşkı 0 ka· 
hediye etmek, ona gramofon ve dar kuvvetli, ve 0 kadar ateş
plik almak için para biriktirmek- liydi ki Margritin çalışhğı oda• 
ti. onun Margrete hediye ettiği ların pencereleri karşısında sa· 
pllklar, iki yüzden fazladır. atl~rce durur ve onu bir görmek 

Bahçevan bütün bu fedakarlık için bütün gecesini uykusuz ge· 
mukabilinde Margreti görmek, çirirdi. 
onu ara ııra evinde ıiyaret ede- 1 Bir gün Margrit aııkına acı-
rek yOzllne hayran hayran bak· yıırak odasına almış ve onunla 
maktan ibaretti. birkaç dakika konuşmuftu. 

Margrit, genç aııkıoın aşkma Bahçıvan bu mülakat esnasın· 
mukabele etmiyormut· Hatta onu da, aıkım iriraf etmiş ve Mar
aevmiyor, çDakB poç babçevan, gritten mukabele istemiş, fakat 
bOtDn kazancını hediyelerine tah- Margritin onu ye'ıe düşüren 
ıiı ettiği için üslOne baııoa ba- s5ıler söylemesi ilzerine bir de· 
kımıyor ve pek pejmürde gezip mir parçasını yakaladığı gibi ka• 
dolaşıyormuı. Margrit, onun pej- fasına indirmiş, ve Margrit Par
mürdeliiindea, kıyafetsizliğinden ker, yere ölü olarak serilmiştir. 
o kadar muztarip oluyormuş ki, HadisP.den sonra bahçı-.an da 
bir aralık onunla bozuşmuş ve ancak iki gün yaşamıı ve mev
aelimı de kesmiıti. Fakat bahçe· kuf olduğu hapishanede ölmüı
van çok geçmeden onun gönlünü tür. .................................... . ................................... ::::::::::::::::::::::······ .. -· ............. -.......... -. - -==·:ı 

Iran hükilmeti ...... F;~·~-~~;···b~·;;;iriıi 
Leblstana bir kaç 
tayyare sipariş 

ediyor 
Varşo-.adan gelen bir habere 

göre, Iran hükftmeti, Lablindeki 
Lehistan tayyare fabrikasıua bir 
kaç tayyare sipariş etmiye ka· 
rar vermiştir. 

Lehiıtanın askeri tayyarecile
rinden binbaşı Kar~inski, bir 
müddet evvel Asya memleket· 
terine bir uçuş yapmışh. Bu se· 
yahatin munffakiyetle neticelen· 
mesi üzerine, Iran hükumetince 
Polonyadaki tayyare fabrikasına 
tayyare ıımarlanması takarrur 
ettiği kaydedilmektedir. 

Fransızların 61tılert
oe hürmeti 

Pariı, 2 (A.A) - Halk, dün 
Parisin bütün mezarlıklarında 
ölülerine ne derece merbut o!· 
duğunu isbat etmiştir. Müteveffa 
reisicümbur Doumer'in mezarını 
ziyaret edenler pek çok olmuş 
ve müteaddit çelenkler konul· 
muştur. 

Reisicllmhur, M. Lebrun takı 
zafere giderek meçhul ~skeri 
tebciJ etmistir. 

M. Herriot, ispanya· 
dan ayrıldı 

Madrit, 2 (A.A) - M. Herri· 
ot, payitahtın civarını gezmiştir. 

Çünkü seyahatinin resmi kısmı 

dün akşam Fransa sefareti ta
rafından verilen ziyafetle hitama 
ermiştir. 

Mumaileyh , bilihare dostu 
doktor Maramonun nezdinde ye
mek yemek üzre T eledoya git
miştir. 

Oğleden sonra şehri gezecek· 
tir. M. Herriot, akşam üstü 

Madritten hareket edecek ve 

radikal sosyalistlerin kongresin• 
de hatır bulunmak üzre Toulou
se' a gidecektir. 

Feyezanlar 
Bül~reş, 2 (A.A) - Cluj koot

Juğu dahilinde müthiş feyezanlar 
olmuştur. Uzak bir takım kaaa
balardan henüz malumat alınma
mış olduğundan nufuıçe zaviat 
vuku bulmuş olmasından korku· 
Juyor. 
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Güzelbirfilml Bir Artist 1 Mari Glori 
Y ahuclllik baklandaki 

miihim bir eser 
Hudut harici Fdlm yfldlnd~a uabl ....... 

edilmiştir bğa tatalmqtu, lylleftl 1 

Amerikalılara birdenbire bir 1 
hal oldu. Vaktile bütün Avrupa- ı 
nın, hatti Asyanın en iyi artiıtle- 1 
rini Hulivoda toplıyan bu adam· 
lar, timdi nerede kıymetli fakat 
Amerikalı olmıyan bir artist var• 
ıa hudut harici ediyorlar. Madem· 
ki böyle yapacaklardı, ne diye 
çağırdılar?. 

Eli11a Landi, lstanbulda ancak 
bir tek filmini gördüğümüz, bir 
Amerikan yıldızıdır. Fakat kendi
si "Cemahiri Müttehidei Ameri· 
ka,, tebaası değil, Kanadalıdır. 

Gabi M la Bu san'atkir, sadece bir "yıl· 
"H . Be .or by h 1 dız,, değildir. Ayni zamnda çok llarl Glorl 
• enrı rnsteın,, u met u• kı ı· b' h · lduk d 

F . uha . . ed'b' ymet ı ır mu arrır, o ça a 
ransız pıyeı m rrın ve ı ı ff k b' --L- d" ş· 

d ... . . . muva a ır vaz11 aaıuıe ır. ı· 
yaz ıgı pıyealenn içınden "Melo,, · 1 • d • ır erı e var. 
yu hep11ne tercih etmektedir. 
Çünkü "Bernstein,, yahudilik 
hakkında yazınıı olduğu piyesin· 
de nasıl biraz da kendi hayatını, 
aslı yahudi olduğu için çekmit 
olduiu müıkülitı anlatıyorsa, 
"Melo,, da da kendi hi11i hayatın· 
dan gizli kalmıı olan bir parçayı 
ifta etmektedir. 

"Henri Bernıtein,, bu piyesteki 
"Maniı,, rolünü, bizzat "Gabi 
Mor ley,, için yazmıftı. Fransız 
aktristlerinin bu en hassas, -:n r.,... I 
ki -bilhassa zeki- artisti, ilk 
defa olarak bu rolü büyük bir ka
labalık karıısında f evkalide bir 
muvaffakıyetle temail ettiii va
kit, ~ .·1 !), çdk garip hatta 'harUaa 
ıade denilebilecek bir hadise ol· 
du. Bu hadise kulis'lerin arasın· 

da cereyan ettiği için bir çok kim
selere meçhul kalmııtır. 

"Melo,, da, piyesin üçüncü per• 
deıinde, son tablolardan evvel, 
"Manit,, kendini (Sen) nehrine 
atar, son tablolar atıla ile kocası 
arasında geçer, yani artık "Ma· 
nif,, ortada yoktur. · 

Geçen seQe, Avrupa ve Rusya· 
da büyük bir seyahat yaptıktan 
sonra lstanbula gelmiı olan met
hur Tejisör "Sesil B. dö Mil,, Ho· 
llivutta "Haç lıareti Altında,, i· 
simli, büyük bir fil1'1 yapıyor. Bu 
filmde (7500) fiıüran vardır, ve 
baı rolü de "Eliua Landi,, yap .. 
maktadır. Bu film bitmiıtir. Fa· 
kat haber aldığımıza göre• film 

• 1 

F ranaanm olduiu kadar lıtan· 
bulun da çok aevdiii Mari Glori, 
son zamanlarda o kadar çok ça· 
lıtmıt ve o kadar ıık film çevir
mi9ti ki, nihayet korkulan ıey ol· 
du, zavallı kızcağız asabi bir hu· 
talığa tutuldu, mecburi bir iıtira· 
hat devreıi ıeçirmeje mecbur ol• 
du. 

Mari Glori bU yaz, FraDl&Dlll 
Provans villyetinde ormanlar &• 

ruında bir eve çekilerek, orada 
sakin, temiz ve rahat bir menim 
geçirmeie mecbur oldu. Bereket 
venin, kendisini sevenler onu u• 
nutmadılar, ıık ıık ziyaretine al• 
dip onu eğlendirdiler, neı' elen
dirdiler. 

Bu suretle artık tekrar o eski 
.-, •• sevimli Mari Glori'7.i •l
reMlecelfz. ~ artıli T>u "Jm .. 
çük Daktilo,, tamamen iyilepnlı 
ve iti batına ıeçmiftir. 

KISA HABERLER 1 
§ Marlene Dietrich'in "San Ye

aüa,, lıimli filmi eöylendiii kadar 
iyi değilmit·• Rejisör Stemberı 

l . 
§ Buster Keaton yani, sizin an· 

lıyacağımz Malek ne biçim bir 
evde oturuyor, biliyor musunuz?. 
Seyyar bir evde.. Ve Malek bu 

Yeni Filim/er 
Melek Sinemasında 
·-------------········-·-············· 

P ARlS = .MEDlTERRA..~NEE 

Otomobilde izdivaç 
Fransızca sözlUdUr 

Bribirini tanımıyan Solange yahat için ancak 2000 ~ 
Puocaud (Solanj Paskot) ile Ana rabildiğini itiraf ediyor. 
taole Biacotte (Anatol Biakot) kendisile muhabere etınit 
Kot d'Azür tarafında bir seyahat dını bot yere beklemektell 
hulyasındadırlar. asıl Biskot gelir. 

Harry ve Solanj büyük 
bir araba ile Kot d' Azüriİ 
fırlar. Solanj mümkün 
kadar tasarruf yapıyor; 

iyice yemek yiyebilmek İçı. 
gin bir banker kıyafetinde 
rünü getirtir yapma banket 
ları her yerde davet ediyol• 

Solanj bir mağazada satıcıdır; 
Anatol de bir ameaaedede muha
sip. Anatolun bir küçük otosu 
var amma bunun itlcmek için te· 
darik edemiyor. • 

Gazetelerde küçük ilin vasıta· 
ıile bu iki seyahat meraklısı bir 
büyük otelin holinde birleıecek • 
ler. Dolu olmıyan iki kesenin 
birlqmeıi belki güzel hayaller • 
nin hakikat olmuına yardım e • 
decektir. Fakat bir tesadüf neti • 
cesinde Solanj kendisini Anatol 
yerine koyan zeqin insiliz lordu 
,(Harry Kinıdale) m kartısında 
bulunur. Lord macera1a ejlence-

li, Solanjı da pek hoı buluyor. 
Solanj idarelidir, heıabım bilir •.• 
kasayı o tutacak •• Solanjın 900 
frallll var •• Yapma Biskot da se • 

Nihayet asıl ve yapma 
lar kartı karııya gelirler. 
ortadan kaybolmak için 
20.000 frank verir. Fakat 
ihtiyatlara rağmen Solanj 
yi öjrenir. Böyle aldatıldı 
veli kızar; fakat qk ku 
gösterir. 

Nihayet pek aade olaıı 

Puko iamile Pariıten Akd 
gitmiıken daha çok de ... - ·-· 
olan Lady Harry Knıdale 
nile Akdenizden Pariae dö 

ilk temsilde, son tablonun üze
rine perde indiii zaman, halk, ak· 
törleri çılgınca alkıtlıyor, sahne
ye davet ederek perdenin tekrar 
açılmasını istiyordu. tekerlekli evi ile istediği zaman l•••••-••••- ------••••---

"Maniı,, rolünü yapan "Gabi 
Morley,, locasından çıkmıı, hal· 
kın arzuıunu yerine getirmek ü
zere sahneye doğru ilerlerken, bir 
kulis arumdan, karfııına sap san 
ve eli ayalı titreyen bir adam 
çıktı ve, boğuk bir sesle: 

- Unutmayınız ki madam, de· 
'1i, ıiz öldünüz •• 

Bu adam bizzat "Henri Bernı· 
tein,, idi. "Gabi Morley,, rolünü 
o kadar iyi yapmııtı ki, piyesin 
muharriri bile onun heyecamna 
kapılmıt, titir titriyordu. 

Bu ıözlere muhatap olan "Ga· 
bi Morley,, derhal locasına dön· 
dü, gerilmit sinirlerini, hıçkınk· 
lara bıraktı. 

Ogündenberi, "Melo,, yu ne 
zaman oynarsa "Gabi Morley,, 
bu tözleri hatırlar, ve titrer. 

* * * 
lıte bu eserin filmi yapılmıf, 

bitmit ve Fransada gösterilmeğe 
bqlanmıfbr. 

Filmde "Manit,, rolünü "Gabi 
Morley,, oynuyor. Onunla bera• 
her, "Atktan Sonra,, ve "Ariyan, 
Rus Kızı,, filmlerinde hep "Gabi,, 
ile oynamıt olan "Viktor F ran • 
aen,, ve "Atlantit,, in çok muvaf· 
fak artiıtlerinden "Piyer Blan-

EH•.. Rendi .. Haç ı,areU · 
altında ,, 1•111111 flll111cle 

daha bitmeden, Amerika hükU-
meti "Eliua Landi,, yi hudut bari· 
ci etmeie karar vermit ve kendi· 
ıine tebliiat yapDllfbr. 

"Seail B. dö Mil,, tahaen ona 
kefalet ederek, film bitene kadar 
bırakılmasını rica etmif, bu rica 
kabul edilmittir. Şimdi İle film 
bittiği için "Eliua Landi,, Ame· 
rikayı terketmif, Kanadaya dön-
müıtür. 

~-----------------ita Rina Berlln de 
l lstanbulda "Teıhir,, iıimli 

filmi ile bütün kalpleri teıhir et· 

mit olan "ita Rina,, bir Sırp de· 
likanhsı ile evlendikten ıonra si· 
nemadan çekilmiıti. Şimdi "Ka· 
radağlılar Şarkısı,, iıimli bir film 
yapmak üzere Berlindedir. 

uwı ... ı•ı·•=•••nc••-•mın :u 1111 

far,, var. 
Hatırlardadır ki, "Melo,, yu 11-

tanbula ıelmit olan "Mari Beli,, 
ile "Şarl Buaye,, Framız tiyatro
sunda oynamıılardı. Bu piyes, 
sonradan Darülbedayi tarafından. 
da O)'D&Dllllfb • 

ıtediii yere ıidiyor, ve ona "Ka· 
ra yatı,, imıini veriyor. 

§ Gina Manes ile Jan Helbina 
Pariate, bir muzik holde oynama· 
ğa batlamıtlardır. 

§Suzi Vemon, tiütün Frama· 
Belçika ve laviçre ıinemalanm 
dolqarak bir "iskeç,, oynıyacak· 
tır. 

§Her halde Framada moda ol· 
mut galiba. Bütün ıinema artiıt· 
leri muzik hollerde çabtmaia 
baılıyorlar. Bu sefer de Dolli Da· 
vis "Kazino dö Pari,, de çalıf&• 
cakmıf .• 

§ "Nel Kuleri,, iıimli mqhur 
eser filme almacaktır. 

§Futbol terefine bir film yapı· 
lacaktll'. Bu film Framuça ve 
Almanca sözlü olarak ve bütün 
meıhur futbol takımlarının iıtira· 
kile yapılacak •• 

§ Lilyan Harvey (Markinin 
Serveti) isimli bir film çeviriyor. 

§ Biriıit Helm hastalandı. lyile
ıiyor. 

§ Norma Şerer 'Pre111e1 Mek· 
tebi) isimli bir film çevirecektir. 
Bu filmin ıenaryoıunu eski Rus· 
ya büyük dilfeai Mari yazmıfbr. 

§ Mari Pikfort yeni bir film çe
virir.or. 

Bir tren bir otobüs 
parçaladı 

Dijon, 2 (A.A) - Bir geçit 
muhafızının hata11 yüzOnden Nan· 
ey· Never• treni, bir kabristan· 
dan gelen ki~aeleri hamil bu!u
aan bir otobOıe çarpmıthr. 

MOıademe neticesinde otobft· 
ıOo arka ıabanbğı parçalanmıı· 
br. iki kiti ölmilf, 5 kişi yara· 
lanm11tır. 

Yaralılardan ikisi hastaneye 
kaldmldıktan biraz sonra ölmliş· 

t&r. 
Geçit mubafııı tevkif edilmiş· 

tir. 

Macaristan ve ltalya 
Budapeıte, 2 (A.A) - Macar 

Bqvekilioin Roma seyahati tari· 
binin 9 Tetrin"sani olarak tesblt 
edileceği söylenmektedir. Jene· 

ral Goemboes, ticari mükaleme· 
lerin tBmulleıtirilmesi hususunda 
Duçe ile görOıecektir. 

Hariciye mOateşarı M. Pani, 
billhare Budapeşte'ye gelerek 
bu ziyareti iade edecektir. 

Deliren bir a 
çocuklarını a 

Angoulema, 2 (A.Al -
liren bir anne, biri 8 '/ 
bir kız ve diğeri 5 yaşınd• 
oğlan olan iki çocuğunu 
reden atmıf ve ıonra da Is 
si sokağa düşmüıtür. Her 
de ağır surette yaralanmııl 

Romanya' da 
Prenses Helen" 

.. tıP'. 
BOkreş, 2 (A.A - IYlo , 

Prenses He!ene'nin BOkret e . o 
luou görmek fizere gel1111f 
ğunu söylemişt:r. Preo•el lı 
reı'te bir iki gün kalac;tit• 
soıra F.orence'ye d&ııe~e. 

Pı ens Micbel, keod • 0
\, 

mek üzere bugün BOkret 
lecektır. ilk• 

Prenses ile krahn ta 
selesi ve bilbaos.ı ma 1 =~cb 
1 1 • prens er.e prer.sesın . ,

1 111, 

ziyaretleri meaeleıı kat 

halledilecektir. . ·ılftar 
Kral Karoi'un bu ılı taarl 

k1nda g&rüımek nser• kabal .. 
nazırı Mı TituleıcoJG 
dcceği haber verili1or. 
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'tab•• -~er Jıemfn iki yüz rra bD)amazsam 
_

11 ana yardım "?~ersin değil mi ? 
tllba Vallahi yanımda yok, ama evde belki kocamın 

llca,ı yaı·dır. 
ııu•ıııııınınıuıını!Jllllıımndımıllilllllıımııımınııımnııra ~ mnııırnııııııllllll!lillil!lmıınıııııımıııııınıınınıııınnıııııııuııııııııım 

-Ll ek Asil Ai e 
Sara ı 

~e ~ Y ı Mehpare Hanımefendi tepten çıkmış, lisan hilen çok na-
ltll :zı Dürdane o akşam yemek- zik ve terbiyeli .. 
lel\ ~~~a kendilerini ziyarete ge- Mehpare Hanım kızının sözü-
tell llı .. 1 aile dostu Şurayı devlet- nü kesti: 
'l\~lld ~tekait Rıza Beyefendile - Anladım, kimin nesi?. 
~~d a. oturmuşlar, konu~uyor- - Yani ailesini mi soruyor-

'· b sun? Babası Çarşı içinde man\f a-
"it~a 8 

~~. eyefendi Mehpare Ha- turacı imiş, ölmüş! ... 
)İtı il ~evci merhum Numan Be- Bunu işidince Mehpare Hanı
~~tası idi. Onlar eski ve asıl- mın ba§ı arkasına düştü, bayıldı .. 
Ş "-tleden idiler. Rıza Bey hiddetle ağızlığını sıga-

\.cılltad 'b' an, buradan bahsederler- ra tablasına bıraktı. Mehpare Ha 
\~ it a.ra lakırdı kesildi genç nımı teskine koştu. Odada bir va-

tıtırı Dürdane: veyladır koptu. Dürdanenin böy-
~ dA..nne, dedi, hazır Rıza am- le adi ve avamdan bir adamlıı 
~I~ burada iken sizi benim ia- evlenmesi aklmdan geçirmesine 1 
~td 'ine ait bir tasavvurdan ha- ikisi de tahammül edemiyordu .. 
\. ~~ edeyim. Rıza Bey bir ara Dürdanenin ö
'~ l>are Hanım ve Rıza Bey nünde durarak: 
l ı ~tle k .. .. h k D " d D"d D d' ~ () genç ızın yuzune a tı- - ur ane, u ane... e ı .. 

devam etti: Çocukluğu bırak .. Sen böyle 
a11~ &en • · b' · d' l l ı k kız mı . " yırmı yaşımı ıtır ım, pespaye er e ev enece -
~~ d ~\>lenecek çağımın geldiği:ıi ıın?. Senin anan da, büyük anan 
~t~ &Öylüyorsunuz. Bunu dii- da saraylerda yetiştiler, bir kaç 
~-'~kendime bir koca bul- şehzadenin hizmetini gördüler .. 
~!\ arın, öbürgün nişanla.na• Bir kaç şehzade ile bir yastığa 
'\ '°e ıonra hemen evlenece- baş koydular .. 
l. Mehpare Hanım bu medihlerle ' ·~~~ ltd~ l>are Hanım birdenbire şa- birdenbire gururu kabararak hay· 

:~-.,tetıgi sarardı. Rıza Bey sı- kırdı: 
llı''l\trı külünü silkerek müte- - Dahasını ister mfoin?. Sen 
~~ile bekledi. Mehpare Ha- de herkesin bildiği gibi merhum 
' ı{.retJe: Numan Beyin değil, Lisanettin 
'~''tll bu bulduğun zat?. Efendi Hazretlerinin kanından· 

erıç bir doktor, yeni mek- sın!.. 
~~~~!!!!!!llll!W'mııı:ııııı:ııııoııııo:ııımıı:mıumııııuwıııııınııımu ınıııııuııııııuıaııııınıııııııııımııııııııııııııııııııımıııınııuıııı 

~ 

......... 

da.t '~ ... ~ l)I •aati düzelteceğine pantalonunu düzeltaen 
ederain J •• 

Her Vakıt 
içmez! 

iki ayyaş yolda yekdiğerine te

sadüf ettiler. İkisi de kafayı çek

mitlerdi. Kol kola girdiler. Yü· 
rümiye başladılar. Birisi ötekine: 

- Birader, dedi, ben öyle her 

vakit içmem, ancak bir fırsatım 

bulursam içerim. 

- Peki amma fırsatım ne va· 

kit bulursun!. 

- içtiğim zaman •• 

Gayip Aranıyor! 
Meıhur tayyareci dünY.anm üı· 

tünde adeta havayı neıiminin fev 

kinde 15 bin metreye kadar yük
selmişti. Artık her taraf bulutlar

la muhat idi. Bir ara tayyareden 

batını uzatarak etraf ma ba

kındı. Motörü durdurarak aıa -

ğıya eğildi. Bu mavi tabakalar İ• 

çinde bir şeyler arandı, durdu .• 

Nihayet arkadaıı sabredemiyerek 

haykırdı: 

- Ne var, ne aramyorsun; bir 

şey mi kaybettin?. 

- Evet, dünyayı kaybettim, o

nu arıyorum. 

nınıııınıııımınıD '"'"tıı:ı1ıl!!11ııınıın111nıiftiıftlBııııam11111ıı1111m11111111111 

Şu Feride ne nazik kız 
bihen ! .. Kocası ölür ölmez 
mirasından bana bir hediye 
alnı. Keşke ben de ona 
böyle b:r şey yapabilsem! •• 

ıımınııııııııınııııınunııımnıllll!llllllllllıllllllll1llll mınııııımııınınu 

Bir Boy 
işareti 

Bir tayyareci müştetrilerini ala

rak sefere çıkmıştı. Müşterilerden 

birisi tam yarı yolda tayyare • 

nin fazlaca sarsılmasından kor

karak haykırıyordu. Tayyareci 

ona merak etmemesini, telaş ede

cek bir şey olmadığını söyliyerek 

kendisine itimat olunmasını ilave 

etti. Sonra elini tayyareden dışa

rı uzatarak:. 

_ Ben bu mesleğe girdiği~ 
zaman bu kadar bir ıeydim, de

di .. 

Tayyarecinin boY.unu tarif için 

iıaret ettiği irtifa arzla tayyare a-

Ssyıfa 7 
L 1 11 

- Dün akşam rüyamda dünyanın en güzel kadınına 
izdivaç teklif ettim •• 

- Peki, ben size ne cevap verdim ? •• 
WWWISJllllMllllllllllllllWllllHlımRlllllllllllllllllll11111111111111111!.MZ&X!&ZE lllllıımııınıııuınıuınınmıumılDIDWlllWlllilllllUBIB 

Kibar Ve F edakir Kadın · 
Arif Bey yolda eski bir arka

da§• olan Şükrüye rast geldi. Şük· 
rü Bey mutattan fazla olarak f ev
kalade ıık, fevkalade ince bir ze· 
zerafetle giyinmiş, süslenmit, ta• 
ze tıraş olmuştu. Arifin nazarı 
dikkatini cell>ettiği için sordu: 

- Hayırola Şükrü, sende bir 
fevkaladelik görüyorum. 

- Evet, tabii .. Nereye gittiği· 

mi bilsen!. 
- Bilmiyorum amma tabii öğ-

reneceğim. 

- Söylersem! .. 
Sonra ilave etti: 
Cicime gidiyorum, cicime!, An

ladın mı?. Sevgilime .. 

Arif güldü: 
- Bu da yeni mi?. Kim bu ci-

gin, ve benim etrafımda o güzel 
kadım pervane gibi emrime hazır 
bulacağım. Ah görsen ne fedakar, 
ne fedakar kadın.. · 

Tam eve yaklaşacağı sırada 

Şükrü Bey elini ceb ine attı , aran· 
dı, tarandı: 

- Eyvahlar olsun, dedi, mah· 
voldum. Cüzdanımı evde unut~ 
mufUDl· 

- Canım ne be'is var, sana ne 
lazım olacak; üç beş lira vere
yim, yarın, öbürgün iade eder• 
sın .. 

- Üç beş lira olur mu?. Bu ka· 
dar kibar ve fedakar bir kadı· 
na .. Hiç olmazsa yüz lira lazım .. 

Sebebi Ne? 
ci, anlat bakalım?. - Sadık Bey sokakta gider• 

- Genç mi genç, güzel mi gü- k e:n bir dostuna rast g~ldi. Fakat 
zel, zengin mi, zengin bir hanım- onun da şöyle yarım bir selamla: 
efendi.. Tekaüt bir nazırın kı- geiçp gittiğini görünce, dayana• 
zı .. Amma görsen beni ne kadar madı. Peşine düştü, ko§tu, yeti§• 
seviyor, benim için ne fedakar - ti : 
lıklar gösteriyor. _ Birader affedersin amma 

Şükrü sevgilisini methede ede biz seninle eski dostuz, sık sık ba
bitircmiyordu. Arif hem onun git- na gelir, giderdin. Artık gelmez 
tiği tarafa doğru, ona refakat e- oldun. Sebebi nedir?. Senin gibi 
diyor, hem de arada bir ona bu daha bir çok ahpaplar da gelmez 
kadar fedakarkızı nerede buldu- oldular. Halbuki evvelden sık aık 
ğunu merak ederek soruyordu: gelir, giderlerdi. 

- Onu sorma Arif, bir düşeş, Dostu hiç ses çıkarmayınca Sa-
bir şans işi, bir tesadüf.. Fakat dık Bey ilave etti: 
§Unu bil ki şimdi gittiğim zaman - Acaba karımla ayrılmam mı 
büyük bir sofrayı, tahayyül ede- sebep oldu?. Hepiniz ona mı halC 
bilemiyeceğin kadar süslü ve zen- veriyorsunuz?. 
ı~nnnıınııııınmınnn ıııın:ııı ııııımırıııımıııın ı.· ~~~~•nııııııınıımıııııııı~'!~~-~~~P 

rasındak 2000 metre vardı. Tabiat klf günlerinde de güzel manzaralan eksik etmez., 
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Reisicümhur 

VAKiT 

ayramı münasebetile 
Hz.ne Devlet Reislerinden gelen 
Tebrik telgraf Jarı 

ANKARA, 2 (A. A.) - Cüm- milleti hakkında beslenen hissi - adeti devletleri ve dost komşu 
huriyet bayramı münasebetile Re- yatın da lütufnamelerinde ifade milletin terakkiyatı hakkındaki 
isicümhur hazretlerine devlet re- edilen hissiyata tamamen teta - halisane temennilerimi büyük 
isleri ve hükümdarları hazeratm- buk ve tevafuk ettğine itimat bu- meserretle arzeylerim. 
dan ve Amerikalı Türk dostları yurmalarını rica ederim. Rıza Şah Pehlevi 
namına Amiral Bri toldan gelen 
tebrik telgrafları ve Gazi hazret
lerinin cevapları a~ağıdadır: 

Milli bayramınız, zatı dev -
letinize en hararetli tebriklerimi 
ve gerek zatı devletlerinin saa • 
det ve gerek asil Türk milletinin 
refahı için en haliııane temennile
rimi arzetmek vesilesini bahşeyle 
mektedir. 

Boris 
Haşmetlu kral Boris lıazrctlcrlnc 

"Milli bayram münasebetile 
gerek Türk milleti gerek şahsım 
hakkında izhar buyrulan temen -
nilerden dolayı zatı ha§metpena· 
hilerine, en hararetli teşekkürleri
mi arz ve benim de bilmukabele 
asil Bulgar milleti için ayni do:st
lu!~ hislerini beslediğime itimat 
buyurmanızı rica ederim. 

Gazi blustafa Kemal 

"Türkiye Cümhuriyetinin, ku
ruluşu yıldönümünü kutluladığı 
bu milli bayramda zatı devletle
rine en haral'etli tebrikabmı gön
dermekle samimi surette bahtiya
rım.,, 

Herbcrt Booııcr 
Amerika rcisicümlıuru Hooı•cr ce

naplarına: 

"Türkiye Cümhuriyetinin ila -
nınm yıldönümü münasebetile za 
tı devletleri tarafından vaki teb -
rikat bana büyük bir memnuni -
yet verdi. Hamretli teşekkürleri -
mi takdim ederken en samimi 
dostluk hislerimin ifade:;ini zatı 
devletlerine iblağ ederim. 

Gazi Mustafa Kemal 

"Türkiye Cümhuriyetinin yıl 
dönümü münasebetile Türkiye -
nin refahı ve zatı devletlerinin 
şahsi saadetleri hakkındaki te ~ 
mennilerimi arzetrnekle bahtiya • 
rım.,, 

l' iktor EQıanuel 

Jtalya kralı lıaşmetlfı üçüncü J'ik

tor Emanuel lıazrctlerinc: 

"Milli bayramımız münasebe
tile zatı haşmetanelerinin gerek 
şahsım gerek Türk milletinin re
f ahı hakkında lutf en izhar bu -
yurdukları temennilerden pek 
mütehassis oldum. Bu dostluk ni
şanesinden dolayı en hararetli te
şekkürlerimi zatı haşmetanc!cri • 
ne takdim ederek samimi ve de -
vamlı dostluk hi:;lerime itimat bu 
yurmanızı rica ederim. 

Gazi Mustafa Kemal 

''Türkiye cümhuriyetinin yıl 
dönümü münasebetile en hararet· 
li tebriklerimi ve asil komşu mil
let ile namdar şefinin refah VP. 

saadetleri için en halisane te -
mennilerimi takdim eder, sami • 
mi dostluğumu ve Yunan milleti· 
nin de i§tirak etmekte olduğu de
rin saygılarımı zatı devletlerine 
arz ve iblağ eylerim. 

Zaim is 

Yunan rci8icünılıuru !rl. Zaimis 
lıazrctlcrlne: 

"Türkiye cümhuriyctinin yıl -
dönümü münasebetilc asil dost 
milletin yüksek şefi zatı devletle
ri tarafından iblae olunan refnlı 
ve saadet temennileri beni son 
derece mütehassis etmiştir. Zatı 
devletlerine pek kalbi olan teşek
kürlerimi arzederken derin sny -
gılamnın teminatını tekrar ve 
Türk milleti tarafından Yunan 

<la:zi Mustafa Kemal 

"Cümhuriyet milli bayramı 
münasebetile zatı asili.nelerine en 
hararetli tebriklerimi zatı devlet
lerinin saadeti ve kardet mille -
tin refahı hali hakkındaki gerek 
Mac.ar milletinin gerekıe benim 
en hararetli temennilerimize ter -
difen takdim etmekle büyük ve 
samimi bir hnz ciuyuyorum. 

Macaristan naibi l;raliıi Horti 
Macaristan naibi kralisi Amiral 

llorti cenaplarına: 

"Türk milli bayramı münaıe -
betile zatı fahimı:melerinin bana 
göndermek lütfunda bulunduk
ları ıevimli tebriknameden çok 
mütehassis olarak en hararetli te· 
şekkürlerimi takdim ve zatı fahi
manelerinin saadeti ve uil kar • 
deş milletin refahı hali hakkında· 
ki benim ve Türk milletinin en 
samimi temennilerimizi kabul et· 
menizi rica ederim. lki memleke· 
timiz arasında teyemmünen mü • 
esses olan dostluğun günden gü
ne kuvvetlendiğini bir kere daha 
şedit bir,haz ile görüyorum. 

Gazi Mustafa Kemal 

"Cümhuriyetin ilanının doku
zuncu yı)dönümü münasebetile 
en samimi tebrikatımı ve Mekıi· 
ka milletinin gerek Türkiyenin 
ve gerek zatı devletlerinin tahsi 
saadetleri hakkında beslediği le· 
aıenniyatı kabul buyurmanızı za
tı devletlerinden rica ederim. 

Abelardo L. Rodriguez 
Meksika Rcisicümhııru Abelardo 

ı. Rodriguez Hz. ne: 

"Türkiye cümhuriyetinin yıl 
clönümü mü.nasebetile zatı dev -
Jetlerinin gerek kendi namlarına 
ve gerek Meksika milleti namına 
vaki tebriklerden ve izhar buyur
dukları temennilerden pek müte
hassis oldum. Zatı devletlerinin 
şahsi saadetleri ve Meksika cüm
huriyetinin refahı hakkındaki sa 
mimi dileklerime itimat buyur • 
manızı rica ederim.,, 

Gazi ,Jfustafa Kemal 

"Türkiye milli bayramı müna· 
sebetile samimi tebriklerimle sa • 

Ala/ıazret lran Şelıinşalıı Rıza Şah 
Peh!er:i lıazretlerine: 

"Zatı hatmetpenahileri tara -
fından milli bayramımız münaae
betile yapılan tebrik ve temenni • 
lere bütün samimiyetimle teşek
kürlerimi arzeder ve dost ve 
komşu milletin saadet ve terakki
sini halisane dilerim.,, 

Gazi Mustafa Kemal 

"Reisicümhur hazretleri; Tür
kiye Cümhuriyetinin yıldönümü 

münasebetile en samimi selamla • 
rımı ve doat Türk milletinin saa
deti yolunda yapmakta olduğu • 
nuz muazzaım işte tam bir mu • 
vaffakıyet temennilerimi kabul 
buyurmanızı rica ederim. 

Kalenin 
lftcrkezi icra komitesi Reisi M. 

Kalenin cenaplarına: 

''Türkiye cümhuriyetinin yıl 

dönümü münasebetile izhar bu -
yurduğunuz temenniler beni sa
mimi surette mütefekkir bıraktı. 
Çok mütehassis olduğum bu dost· 
luk eserinden dolayı ben de zatı 

alinize kalbi ıelamlarımı büyük 
dost milletin saadeti için en ıa • 
mimi temennilerimle birlikte tak
dim ederim. 

Gazi .'Jfustafa Kemal 

"Amerika hükumeti ve Türki
ye büyük elçisinin ittirakile bu -
rada Türkiye cümhuriyetinin tea
it ettiğimiz dokuzuncu yıl dönü -
mü münaseoetile en hararetli teb 
rikatımı arzederim. 

Y aıasın Gazi ve Türkiye cüm
huriyeti. 

Türkigenin Amerikalı dostları 
namına Amiral Rristol 

Amiral Bri11tol Hazretlerine: 

"Zatı alinizin Türkiye Cümhu
riyetinin yıl dönümü münasebeti
le gerek kendi namlarına gerek 
Türkiyenin Amerikalı dostları na· 
mına vaki tebrikit ve temenniya
tından çok mütehassis oldum. Sa 
mimi tetekkürlerimin kabulünü 
ve en kalbi selamlarımın Türki -
yenin Amerikadaki dost!arına ib
lağını rica ederim. 

Gazi Mustafa Kemal 

ransız Başvekili lspan .. 
yaya neden gitti ? 

Madrit, 2 (A.A) - M. Azama 
M. Heriot!nun seyahati hakkında 
şu beyanatta bu'.unmuştur: 

Kendisini pek ziyade sev~ek· 
te olduğumuz M. Heriot, şimdi 
ispanyada bir cost:uk seyahati 

yapı~ or. 
Eu seyahat her türlü siyasi 

manadan aridir. 
M. Heriot, alelade bir seyyah 

gibi Madritte genç lspanyol 
cümhuriyeti hakkındaki muhab
betini göstermek için gelmiştir. 

Onun bu dostluğuna ve mu
habbetine mukabele etmek için 
elimizden geleni yaptık. 

M. Heryo'nun seyahatinde giz
li kapalı hiçbir maksat yoktur. 

Cümhuriyete karşı bozguncu
luk yapmak iıtiyenler ve bizim 
göstermekte olduğumuz dostlu
ğa karşı hAli şilpheli davranan· · 
Jar bu seyahate hiç de ifade 

etmedoği bir manayı vermek 
istemektedir. 

Onların ne kadar haksız o'.
duklarını zaman gösterecektir. 

M. Heriot, ispanyaya şu veya 
bu işi görmek için gelmemiş ol
duğunu bir çok kereler söyle
mıştir. 

Fransız başvekilini tanıyan 

kimse, onun seyahatine açıkça 

söylenilmiş olan maksattan baş
ka bir maksat iıafe edemez. 

M. Herio'nun seyahati, iki 
memleket arasında esasen mev
cut olan rabıtaları lmvyetlendir
mel<tir. Fokat bu takviye keyfi
yeti, kanunu esasimizin sulbci
yane prens"plerioi de değiştire

mez. 
Fransız mesai nazırı ile lspan

yol mesai nazin ihtimal bugün 
F ransedaki Ispanyol ve ispanya
daki Fransiz amelesinin vaziye-
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İsmet Pasa Hz.nin aldıkl 
' 

tebrik telgrafları ve cevapl 
ANKARA, 2 (A. A.) - Bat· 

vekil lamet Pata Hazretlerinin 
komşu memleketlerden Cümhuri
yet bayramımız münaaebetile al
dıkları tebrik telgrafları ve ce -
vapları aşağıdadır: 

"Türkiye milli bayramının yıl 
dönümü münasebetile kalbi teb • 
riklerimi Ba§vekil paşa hazretleri 
lutfen kabul buyurunuz. Türkiye 
Cümhuriyeti ve Sovyetler ittiha -
dı halkı arasındaki muhabbetin 
mütemadiyen kuvvetleneceği hak 
kındaki kat'i kanaatimi beyan e
derim. 

Rusyaya son ikametiniz esna • 
11nda aramızda teessüı eden şah
si teması Türkiye tarihinin bu u· 
nutulmaz gününde hatırlatmakla 
bahtiyarım. 

Çok mühim olan vazifenizde 
size muvaffakıyetler temenni e -

derim. 
Molotof 

Souyetler ittihadı Halk komiserle
ri meclisi Reisi JJI. Molotof cenapla· 

rına: 

"Beni son derece müteha11is kı 
lan çok sevimli ve dostane telgra 
f ınızdan dolayı en samimi teşek
kürleri.mi kabul buyurmanızı ri • 
ca ederim. Türk halkının Sovyet 
ittihadı halkına karıı duyduğu 
derin muhabbet her halde müte • 
madiyen kuvvetlenecek ve arta • 

caktır. 
Sahsi temaslarımızın ho§ ha • 

tıra;ı zihnimde mahkiiktur. Te • 
yemmünen tekerrür etmiş olduğu 
veçhile sizi tekrar görmekten du
yacağım derin zevki şimdiden dü
şünüyorum. Bu mes'~t .,!ünde. ~i
zin için ve sovy.etler Jttiliadı ıçın 
muvaffakıyet er üiUye ex, iize 
reis efendi samimi muhabbetimin 
teminatını arzederim. 

ismet 

yapacağımı zatı asili.nele 
min ederim. 

Jules de ı'1· G 
Jules de Jl. Gombos cerıo 

"Dostane telinizden dol 
rin surette mütehassis ol .. 
hararetli şahsi teşe 

.. h · t h"'kA t' ı"n eıı cum urıye u ume ın . 
mi minnet duyguları ile 
takdim ederim. 

Türk - Macar dostluiU 
kika iki milletimizin 
kökleımit ve bugün yalnıı . 
met siyaseti değil milli bir 

11 

temsil etmekte bulunmu§tur~ 
Asil kardeş millete .a• 

refah temenni ederken 
ve başladıkları eser için tt" 
min teminatını kabul etOS • 
zatı asilanelerinden rica ed 

l 

"Türkiye cümhuriyetinİll 
dönümü münasebetile zatı 
letlerine en hararetli iebrİ 
mi, iki memleket arasında 
cut mün:ı~ebatın samioıİY 
bizi biribirimizc bağlıyan . 
dostluk rabıtaları bu vaıı 
ifasını bana pek cazip kıL 
dır. Buna terdifen asil 
milletin refahı ve zatı de\'lc 

. d . . . t ppil 
nın o:ıa etı ıçın eme 
tak~ _ · eylerim. 

M. Venizeols cenaparına: , 

"Zatı alilerinin izhar "'e 
1 

buyurdukları dostane t 
niler ve samimi tebriklerde r 
alilerine yalnız pek hararet;, 
sekkürlerimi değil şahsi s•1 
;ımı ve zeval bulmaz dostl 

• L "t C temınatını tel"Jar ve teyı d 
fırsatım bulduğumdan 
da pek bahtiyarım. Bu fır / 

istifade ederek asil kardet . 
let hakkında gerek Tür~ ~ 
nin ve gerek hükiimetinııı İ 
duğu muhabbeti tekrar etıO 
zusundan kendimi alamaj"/ 

Türk milletinin cümhuriyetin 
ilanı yıldönümünü heyecanla tes
it ettiği bu mes'ut günde gerek 
Macar milleti namına gerekse şah 

ı · k "Türkiye cümhuriyetin~·-sım namına zatı devlet erme ta -
1. b 'ki nının yıldönümü münat dim ettiğim en hararet ı te rı e· 

Romanya milletini temsil rimi kabul etmenizi rica ederim. 
Macar milletinin kalbinde meb'usan meclisi namına t 

Türk milletine karşı pek derin tı halisanemi ve Türkiyeni 

l d ai ve refahı ve inkitafı h Ji bir surette kökleş~iş o an ost - i/ 
luk yeni hükumetlerin iktidar beslediğimiz pek samimi 
mevki ine gelmelerile değişmez. niyatı arz ve iblağ ederiDI• ~ 
Bu dostane duygunun iki milleti· Stefan ÇiÇO f 

Romanya mcb'usan mecli6' mizin saadetine yardım ettiği ve 
etmekte devam edeceği hakkın - M. Stefan Pop cenaplarına: l 
daki samimi kanaatimi ve şahsi "Lütufkar telgrafınızd.s' .J 
hararetli sempatimi itiraf için bu mütehassis olarak derin te~rl 
fırsatı istimal edebildiğimden lerimin kabulünü ve roe ;~ 
mes'udum. Mevcut dostluğun kıy- meclisine minnettarlığıJ11aıJ 1, 
metli semereleri olan mükemmel ğını rica eder, Romanyarı•" ;I 

1' ve kartılıklı münasebetleı·imize det ve refahı hakkında pe .,.,.,, 
hasrı itina et~~k ve. onları inki : mi temenniyatımı arzeyle/;; 
taf ettirmek ıçın elımden gelenı 1 ~ 

·····::S- ııı.1 ································································································:::::..... ..,. ••••••>••···············••111•••·································································· f ,, .. 
tini tayin edecek o'an bir mua- Gazetelerin eks?risi •. t•~; 
heden<ıme imzalıyacaklardır. Eu Başvekilinin ziyaretinin bır d'U 
mubadename, ücretlerle işsiz'.ere gaye!ere matuf olduğuO;ed/ 
yardım ve içtimai muavenet hu olan şayiaları kuv•etle 
soslarında müsavatı derpiş ey- k d" 'f~ me te ır. • f" 
lcmektedir. Bilhasn El Sol gaıeteıı, 

ispanyada 4 tethi '"Çinin f ~ 
tevkifi y~zıyor: ol ;tti :,, 

Saragosse, 2 (A.A) - Zabıta 
4 tethişçi tev!.<if etmiştir. 

Dün bu tetbişçilerin ilf amet
gahlarında bomba imaline yarı
yacak birçok malzeme meydana 
çıkarılmıştır. 

Franuz-lspanyol ittifakı mJ 
Madrit, 2 (A.A) - Gaıeteler. 

Fransız - lspanyo'. dost'uğuna ve 
Franııı: Başvekilinin yüksek fah
siyetine uzun sütunlar tahsis et· 
mektedir. 

"Bir Fransız· IspaD)' •ttif• 
mı? evet.. Fokat bu 

1 
• 011 

b' gaY~ 
gayesı harpcuyane ır b 

h. surette 
maz ancak ınüt ış ~ 0is' 

f • till)ll 
leldar o!muş olan ıç . . osOft 

. . k ıçıD 
yenıden tes ı etıne tirdi 
rek bir cephe .ucuda ge 

· ı bilir. ,, teİ movzuu bahıs o 8 
81e ~ 

El Sol g J' 
eundan :;onra da elele • ~" 

Fransa ile ispanya orOıtıe 
ve kültür sahasında y 

ktadır. 
roJduğuou yaz.rna 
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l okuyup .. w d"'-,.. y ogren ıKten son-
rı Urdun derdine deva ola· 

e c~k Kanayan yaraları sen 
sırı y t . r d 

tltce ı;· Alur senın e ın e 
dt bij ·· bayrağın senin 

r da!ga1anacak .• 

Çünkü ! Sen mektebe gidiyor
sun.. Muallimin seoi bekliyor. 
Bütün vatan kollarını sana aç· 
mı~, senden ümit bekliyor. Sen 
bu yurdun biricik tesellisi olan 
ev:adısın. 

Bu vatanın dört bir köşesindeki 
hazineler hep senindir. Onları 
iyice idare için şimdiden tasar· 
rufa, para biriktirmeğe alış. Ta
sarrufu ve para biriktirmesini 
bilen insan hakiki insandır. 

.. 

~~ hur 
1'de \'atarım cenn~t köşe- Eu vatan senin, bu millet se· 
~li~~ll dairna hürriyet şarkısı nin, bu bayrak ıeoin ... Her zor· 
tıııtl, . ~ülbüllerin hicransız Juğa göğüs ger .. Yalnız Türkçe 
~t111 rırıı, kahraman Tiirk ev- konuı, l:er vakıt Türk malı al, 
lıt ııı 
~ \\~ §en kahkahalarını sus- her zaman Türk vatatını düşün, 
)~~k. Ve Tiirkün şerefli na- her saniye Türk milletinin iyili-
tı ~1 tlin dünyada hürmetle ğine çalış .. Her ~afakta al bay-
\..1\ı ltıck istiyorsan bir yapı· rağı hür da!galandır .. işte o za-
~" llıalan hiç bir zaman 1 man bu vatı.na layı" bir ev!et 

Oleden çalış, uğraş . olursun .. 
uıımııııııa111111ıımm:ıımnıınumnıııınınU111ııııunmınmıımınımııuınanıı:ıı rııoınınıııunıımıımıııı ınımıııınıınııııu mıınnıııımıı nn 

Ufak Hikaye 

Bir sıçrarsın 

- Haydi atlasan a .. 

- Ağzını açsan a ••• 

- lnıanı patlatma .• 

- Hani sıçrama 
idi11 .• 
- ... 

şampiyonu 

- Dere derin değil .. Yürüsene 
Mehmet tiril tiril titriyor-

VAKiT 

150 kariimize hediye 
"5,, numarııh bHmecede kazananların is:mlerini 7 teşrinisa

nı pazartesi gtinkü gazetemizde okuyunuz. 

Bu baflaki bilmecem:z hecelerin birleştirilmesidir. Bu iki 
cünıled i r. Sıfat iki defa tekrar edilmiştir. 

Dün, ö, ya, ter, da, 0 , fa, ra, c!e, ilk, ler, bül, du, m, bül, 

va, türk, yur, ta, du, rin, şi, en, zel, gü, eo,nin. . . . 
Doğru halledenler arasında birinc"ye bir kol saatı, 20 kışıy.e 

birer Y o· Y o oyuncağı, 35 inciye kadar kitap, 40 cıya k.adar ~ı
rer paket çi~o l ata, 150 inciye kadar birer kartpostal verılecektır. 

§ EiJmeceleri yazdığınız kağıtlar temiz o!~un. Ya~ılar ok.u· 
naklı o~ıun, imzalar karışık olmasın. Bunları bılhassa rıca ederız. 

Ş Bilmecede kazananların isimleri pazartesi günleri yazılı
yor. Mükafatlar perşembe günleri öğleden sonra dağıtılıyor. 

§ Uç hzfta mükafatını almayanın hakkı kaybolur. Mükifata· 
nızı derhal alınız. 

ıımnmnır.nıınıııııınııınıunııınııı ııınınıııma ııınıınıırnıııımmıııımınmmııııııı•uııııaıuımıımııımılillllllhllllllll .......... WWWlm 

Bunları Biliyor musunuz? 
tuu111ıunuuunıuıınmuııuıım1ttmnm11nuııınımuııttm11tııııu11uu11wıı w111umwuı ur111ıuttıuım111 1amı rımım11eın• 

Ağzımızla işitiriz ! 
Şaşarmayınız. ispatı kolaydar. 

Bir saat alanız. Dişlerinizin ara
sına koyunuz. Fakat dudakları· 
naza temas ettirmeyiniz. Kulak
larınızı iyice tıkayınız Saatin iş
lediğini gayet giizel işiteceksiniz. 

Buna şimdiye kadar dikkat 
etmedinizse b:r kere tecrübe 
yapınız. Hundan başka uzak bir 
yerden s:zi çağırsalar bir elinizi 
kulağınıza götürürken ağzınızı 
da aç;.usımz. Eu suretle daha iyi 
işitmek istersiniz, değil mi? Şu 

halde biz kulağımızla değil ağ
zımızla iıitiriz. 

Hayır .. Bu doğru deiildir. Biz 
yalnız kulağımızla iıitiriz. Ağzı· 
mızda dişlerirııizin arasındaki sa
atin tıkırdısıoı duyduğumuzun 
sebebi başkadır. Diıler sulptur. 
Sesi çabuk nakleder. Saatin h· 
kırdısı çabuk dımağımıza gelir. 
Biz de işitiriz zannederiz. 

Uzaktan birisi bize bağırdığı 
zaman ağzımızı açmaklığımız da 
(söz aramızda) aptallığımızdan
dır. 

: :: : ::::: :: : ::: ::: : ::: : :::: : : :: : ::: ::: :: :: :: :: :: :::::: :::::: \ ::: : : : :: : : : :: ::::::::.::: ::: :: ::: : : : :: :: :: : : : : :::::: ::: :: ::1 

1 Kartpostal mübadelesi 1 

§ KartFostal mübadele ediyo· 

rum. lstanbul kartları göndere

ceğim. Kıbrıs veya Romanya 
kartları istiyorum 

Yakıt - 136 M. Z. 

§ Muhtelif sulu boyalı resim· 

lerle istenilen kartpostallar mü

badele ediyorum. 

Vakıt - 137 R. R. 

§ Yalnız mektep fotoğrafları 

ile mektep fotoğraflarını değiş

tirmek istiyorum. 
Valot - 138 C. C. 

§ Manzara fotoğrafları ile 

manzara fotoğrafJarmı değiştir

mek istiyorum. 

Yakıt - 139 D. C. 

§ M 1 ket fotoğrafları ile , eme 

lstanbul fotoğraflarını mübadele 

ediyorum. 

Vakıt - 140 M. N. 

: ::: : :: : :: : : ::::::::: ::: :::::: ::::: ::: : : :: : ::::::: ::: : ::::: 
du. Kabadayılık dereye düşecekti, 
Nihavet Mehmet l<01Jarı sıvadı. 

Diş! erini sıktı. Saçları d iken di
ken olmuştu. Gerilendı' gerilen-

di, birdenbire derenin karşı ta
rafına atlamak için sıçradı .. Cub-

badak derenin ortasına düşmez 

m:? 
Bütün çocuklar gülüşünce ka

badayı Mehın~c, hüngür hüngür 
ağlamıya başlaJı. 

_ Artık size yalan söylemi· 
yeceğim .. diyordu. ~1ehmedin bu 
vaz:yeti hepimize bır ders oldu. 

Hiç bir zaman yalan söylemcmi
ye hep birden yemin ettik .. 

( Masalcı ) 

FIKRALAR 

Sebebi ne Jmlş? 
Çocuk - Doktor Bey Afri

kada gezerken vahşiler hoşunu

za gitti mi? 

Doktor - Tabii değil mi ? 
Fakat ben onların boşuna daha 

çok iitmişim. Çünkü her saat 

beni yemek için hazırlanıyorlardı . 

Yetişir mi 'l 
Küçük Perihan yaramazlık et

tiği için annesi çok kızdı. Peri

ham kulak!arından tutarak köşe
ye götürdü. 

- Utan .. dedi. 

Perihan köşeye yuzunu çevir· 

di. Birkaç dakika sonra annesi· 

ne başını çevirdi ve sordu : 

Anne utandığım yetişir 

mi? .. 

Borç ·alamam! 
Perihan hesap dersinde ilk 

defa o'arak tahtaya kalktı. Mu

alJim l:ey yeni öğrettiği tarhtan 

bir mesele yazdırdı. 23 ten 15 i 

çıkaracaktı. 
Perihan yavaş yavaş hesap 

etmeğe başladı : 

- 3 ten beş çıkmaz.. Mual

lim Bey ne yapayım ? 
- 2 den 1 borç al.. 

Olmaz muaHim Bey. 

Neden olmaz luzım ? 
Annem, babam bana her 

zaman, hiç kimseden borç alma 

derler. Ben annemin, babamın 

sözünden dışarı çıkamam l 
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···························-···················· Güzel ve gürbüz i 

çocuk müsabakası 1 ........................................... -. .. 
\1üsabakaya girenler 

Yalçın Mehmet- Şehzadebaşı 

Müsabaka müddeti bitti. ıe· 
len resimleri ıırası ile neşredi· 
yoruz. 

1 Okuyucularımıza cevap 1 
§ Ankarada Baha Lütfü B.ye: 
- Bilmeceler dikkat hassası-

nı artırır. ( Zeka )yı çalıştırır. 
§ lstanbul ilk mektep talebe

sinden Handan Hanıma: 
- Mük a fa tlar perşenbe g unu 

öğleden sonr a idart:hanemizde 
verilmektedir. Kendinizi tanıtır
sınız. Size mükafatınızı derhnl 
verirler. 

§ Orta mektep A. R. Beye: 
- Mükafat alırken benden 

hüviyet varakası istiyorlar diye 
kızıyorsunuz. Fakat hakkınız 
yok. S iz kendinizi tanıtmak için 
bir vesika göstermelisiniz. Res
mi ve hususi her yerde böyle 
bir vesikaya ihtiyaç vardır. Mek
tepten bir hüviyet varakası alı
nız. 

ilk mekteplerde: 
~ 

Yeşilköy ilk mektebi 
müsameresi 

Cümhuriyet bayramı günü Yc
şilköyde itfaiye meydanında ilk 
mektep tarafından çok güzel bir 
müsamere tertip ediJm:ştir. 

Müsamere çok kalabalık ol
muş ve heyecanlı nutuklar söy
lendikten sonra milli şarkı lar ve 
manzume'.er okuntnuştnr. 

Yedi yaşındaki Necla Emin 
Zeki hanım da Cümhuriyet isim
li bir manzume inşat etmiştir. 

Küçük Necla çok alkışlanmıştır. 
Müsamereden sonra davetlilere 
pasta, incir ikram ed ilmiştir. 

Yakıt Kulübü I 
Çocuk sayıf ası karileri ara· 

sında yapacağımız "Yakıt Ku
lübü,, için hazırlıklarımız de
vam ediyor. 

Şimdiden kulübe kaydolmak 
için iki fotoğrafımzı hazırlayı
nız. 

- Sinemalara ve t iyatrolara 
ucuz gireceksiniz. 

- Kitaplarınızı, defterJeri· 
nizi ve kalemlerinini ucuz ala
caksınız. 
Fazla tafsilat. gelecek per· 

şembe okuyunuz. 
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Harp TESADÜFLER Yazan: hatira· 
fa. lari 

- Sıgaran var mı?. Dedi! 

- Var! .. Dedim ... 
N. H. 

Bütün gün, dü~man durmadan 
bombardıman etmİ§ti. Güne§in 
batan son ıtıkları ile beraber ıon 
mermiler de susmuştu. Şimdi artık 
Çanakkaleye karanlık ile bera
ber bir aesaizlik çökmü§tÜ. 

lleri siperlerden birisinde üç 
ihtiyat zabiti çömelmifler, "susa
rak,, konufuyorlardı. 

Seyfi zaman zaman: 
- Ah, diye inliyordu, ben öl

dürdüm ... Ben ... 

O zaman ötekiler ona bakıyor
lar, "yarabbi, sen bilirsin!,, der 
gibi hatlarını salladıktan sonra, 
içlerini çekiyorlar ve çeneleri tek
rar göğüslerine düşüyordu .. 

Böylece ne kadar zaman otur
dular.?. Bilinmez. Zaten yedi ay
dır bulundukları bu t-:>s.:.,:ığı yuva
sında, onlar için artık zaman de

nilen bir mefhum kalmamıf tı. 
Üç gün evvel siperlerine yakın 

bir yerde, bir Fransız zabitinin 
cesetini görmüşler, içeriye çek
mişler, üzerinde buldukları evrak 
arasında bir kadın fotoğrafı bul
muşlarclı. Bu fotoğrafın altında 

şu cümle yazılı idi: 
"On dit quc le temps passe c'est 

une illusion. Le tenıps est un rir.:age; 

nous, nous passons, et le temps 
reste (*) , • 

Bu cümleyi, Rıfkı arkadaşla -
rına tercüme edince biran biribir
lerine bakıımışlar, sonra, hep bir
den saatlerini çıkararak, birer el 
bombası gibi, karşıki sipere fır
latmıtlardı. 

Seyfi: 
- Çocuklar, demişti. İyi yap

madık. Emirleri nasıl tatbik ede
ceğiz şimdi?. 

Fakat hepsi ona gülerek cevap 
vermişlerdi. 

Bum.ın için üç arkadat, öylece 
ne kadar kaldıklarını bilmiyor -
}ardı. Bir ayak patırdısı ile başla
rını diktiler: 

- Kim o?. 

Şen bir kahkaha cevap verdi: 
- Ceneral Harington ! 
- O!. Mehmet Ali, sen misin 

hoş geldin bakaltm. 

- Ey, iznini nasıl geçirdin?. 
- Bize uğradın mı?. 
- Selmayı gördün mü?. 

- Arkadaşlar nasıl?. 
- Söylesene yahu?. 

, 

Mehmet Ali, bağda, kurmuı o
lan arkadaşlarının üzerine ken
dini boylu boyunca atarak : 

- Öldüm, dedi, bu ne bombar
dıman?. Nefes alayım ynhu ! .. 

Ye hepsinin suallerine cevap 
vermeğe başladı. Üç gencin de
minki kederleri kaybolmuş, latan 
bul ve ev havadislerinin taze ko
kusile net'elenmişlerdi. Mehmet 
Ali birdenbire sordu: 

- Selim nerede, göremiyo
rum?. Yoksa o da mı izinli gitti?. 

beti oynama, şimdi karşıdan gö
recekler, bir fey zannedip ateş e
decekler • 

Ben aldırmadan, hem gülüyor, 
hem de düğmeye basıp bırakarak 
lambayı söndürüyordum. O mü
temadiyen : 

- Seyfi, Seyfi, diyordu, bir 
kaza çıkaracaksın .. Yarın izinli 
gidiyorum, başıma bir bela gel
mesin ... 

Nihayet, benim dinlemediğimi 
görünce: 

- Ben gidiyorum .. 

Diye kalktı, kayı~mı sıkarak gi
yinmeğe hazırlandı. Ben cle, onu 

gene kızdırmak için, lambanın 

düğmesine basarak ziyayı yüzü -
ne tutup söndürdi:m. Fakat tam 

bu esnada bir kurşun vınladı, ve 
zavallı Selim, beyninden vurula
rak kucağıma yıkıldı.. Onu ben 
öldürdüm ... Ben ... 

- Haydi canım, deli olma .. 
Hiç öyle bir anda nişan alacak 
bnbayİğİt nerede .. Tesadüf.. 

Arkadaşları Seyfiyi hep birden 
teselliye çalışıyorlardı. Mehmet 

Ali, Selimin ölümüne müteessir 
olmakla beraber, Seyfiyi neş'elen

dirmek için gülüyor, alay ediyor
du. Seyfi: 

- Sen diyordu,•zaten böyle
sindir. Hiç bir şeye inanmazsın ... 
Kendinden başkasını da düşün-

mezsin! Bak ... İzinli geldin, bize 
bir şey getirdin mi?. 

- Ha, şöyle yola gel!. Biraz 
cül.. Yarın sen, öbür gün ben, da

ha öbürgün Halim.. Belki de 
hep birden nerede ise öleceğiz ... 

Neyi ve kimi düşüneyim?. Can
lılara inan olmadığı bir zamanda 

ölülerle mi uğraşacağım .. Bak, si
ze ne getirdim .. 

Mehmet Ali, çantasını açarak, 
ortaya, bir sürü paket yığdı: 

- Bol, bol, dedi, içiniz .. Hep
si de "Nazır,, marka! .. 

Herkes paketleri kapışarak bi
rer sıgara aldılar. Mehmet Ali, 

cebinden kibr~tini çıkardı, çaktı, 

Halimin, Suadın aıgaralarmı ya

karak kibriti Seyfiye uzattı. Fa • 
kat Sey!i: 

- Üç kişi fenadır .. 

Diyerek üflemek istemesine 
rağmen Mehmet Ali, kibriti avu
cuna alarak muhafaza etmiş, ve: 

- Yahudi uydurması, çok kib-
rit sarfolsun diye çıkarmışlar. 

Diyerek Seyfiye uzatmıftı. Sey
fi, daha fazla ısrar etmeden, sı
garasını aleve uzattı. Fakat ayni 
zamnda bir ıilah sesi işitildi, ve 
Seyfi, yere yıkıldı .. 

EJektirik lambasını yaktıkları 

zaman, Seyfinin tam ağzından 
vurulmuş olduğunu gördüler. Ha
lim, Mehmet Aliye: 

- Buna ne buyuruluyor?. Sa

na üç kişi yakmıyalım demittim .. 
Mehmet Ali, titrek bir sesle i-Birdenbire bir sükut oldu. Son

ra Seyfettin boğuk bir sesle: 
- Gitti, dedi.. Hem de 

gönderdim. 

zahat verdi: 
ben 

- Ne?. Emin ol ki uğursuzluk 

Gene bir sükut. Devam: 
- Bu sabah, izinli gidecekti .. 

Dün akşam, gene burada böylece 
oturmuştuk. Elimde karargahtan 
gönderdikleri bir elektrik feneri 
vardı. Bir çocuk gibi yakarak oy
nuyor, ışığın ne mesafeye kadar 
uzayabileceğine bakıyordum. Bir 
aralık Selim: 

- Seyfi, dedi. Bırak ~u cena-

üç kişinin bir kibritle yakmasın

da değil... Bu olsa olsa. Bir kibri

tin üç sıgara yakmak için sarfe
deceği zamanda, karşı taraftan 

nişan alınabileceğine delalet e· 

der .. Yoksa ... Canım tesadüf.. 

<*) Derler iti zaman geçiyor: Bu bir 

hayaldir. Zaman bir salıildir; b!z oc· 
çiyoruz, ve zaman duruyor 

VAKiT 

Koın.şu lan n21;:, ................................ 

Yunanistan 
iktısadı 

Şelıir kooperatifleri 
Yunanislandaki şebir l\o:>pe

ratifçiliği, henüz zirai koopera
tif çil iği kadar inkişaf eylememiş
tir. Mamafih, bunların adedi gün 
geçtikçe çoğalmaktadır. Şehir 
kooperatifleri : 
istihsal ve mesai kooperatifleri 
lkametgllı 
istihlak 
Levazımat 
inşaat 

" 
" 
u 

" 
namı altında beş kısma ayrıl· 
maktadır. 

1931 senesinde, Yunanistanda 
hali faaliyette bulunan lrnopera· 
tiflerin adedi 1916 ya balig bu
lunmakta idi. Eunlar henüı bir
leş r emişlerdir. Bu kooper&tifle
rin kısmı aıamı Atina ve Pirede 
bulunmaktadır. istihlak koope
ratitlerinin küşadı için, son üç 
sene zarfında işçi ve memurlar 
ar2sında büyük bir ala~\a uyan
mıştır. 

.. Yunan milli bankası ,. me
murlarının istihla't kooperatifinin 
azaları :noo dür. Bu kooperati· 
fin seı mayesi: 6,500,000 drahmi
ye baliğ tu'.unmaktadır. En mü· 
bim mesai kooperatifleri 6 adll
tir. Merkezleri Pirededir. Teda
vül eden sermaye 100,000,000 
drahmiyi tecavüz eylemektedir. 
Yunanistanın yaı ilzUm 

ihracatı 

Girid adasından memaliki ec
nebiyeye yaş üzüm ihracata tabii 
bir surette devam etmektedır. 
Şimdiye kadar, Tr;yeste'ye 300 
bin kilo gönderilmiştir. Bunlann 
bir kısım Prag'a gönderi!ecektir. 
ihraç edilmede..ı evvl üzümler 
pek ciddi bir surette kontrol 
edilmekttdir. Bu sayede, Yunan 
üzümlerinin eeııebi piyasalarında 
mümtaz bir mevki işgal edeceği 
Yunan t icaret alemince muhak· 
kak addedilmektedir. 

Yunanistanda tay)'&re 
seferleri 

Hava na:. Jiyah Yunan Anonim 
ş irketinin faaliyete hatladığı 1 
Temmuz 1931 tarihinden 1 tem-
muz l 932 tarihine kadar, bu 
şirkete ait 4 tayyare, Atina·Se
Janik ve Atina· Yanya arasında 

1,009 seyahat icra etmiıterdir. 
Taıınan yo!cu miktarı 6178 e 
baliğ buıunmaktadır. Aynı müd
det zarfında, bu tayyareler 7851 
kilo sikletinde posta valizleri ve 

96,912 kilo stkletine emtia taşı
mışlardır. 

.:ultanahmct 3 ncü Sulh llukuk llA · 
kimliğinden: Kumknpıda lstasivon catte· 
sinde· Ordekli bıkkal sokal!;ında 11 Nu· 
maralı furun üzerindt!ki odalarda oıur· 
m:ıktu iken elyevm ikamcıgdhları meçhul 
ölmüş Vasil oğlu Kosıaki Boşnakoğiu 

,·:ıris!eri k:ırısı ı\ lebandra kızı Olğa ve 
diğer kızı Üreni ya ıar aflarına: 

Bolo kızı Madam Marya esrarından 
aleyhinizde :ıçılan izalei şuyu du·ısından 
dolayı ilAnen tebliğata rağmen 26· tO 932 
tarihindeki \'aktı muayyende mahkemede 
h3z1r bulunmadığınızdan hakkınızda gı· 
yap karan vrrllmiş \'C bu bapta vAki 
olan keşri natık rapor okunarak şuyuu· 
nun izalesi talep o:unan mezkür Kum· 
kııpııla Tavasi Süleyman a~a mahallesin· 
de Ördekli bakkal sokağında 7 9 11 ati.c 
ve crdit 7 numaralı odaları muhtevi 
dükkan ve müşlcmilAtının 2800 Ura 
kı~mttiııde \'e ~ııyri kabili ta'<sim olduğu 
anlaşılmış olm:ısına mebni keyfiyete d:ıir 
bir itirazınız va s:ı 15 gün zarfında ale-
lusul dermeyan ve muhıtkeme giınU olan 
30· 1 I ·!132 tarih:ne müsadif ç:ırşanba RÜ· 
nü Snat 10 da mahkemede hazır bulun· 
manız liizumu akı;i t:ıkdirde dııvava sabit 
n:ıı:ırı ile bakılacağı 1 lukur usuİü mu· 
ha kemeleri kar unun 402 ve sonraki mad 
deleri ile ı 41 nci mnddfsi ahkamına 
t~vfikan ilanen teblığ olunur. 

Hilesiz süt ----------(Baş tarafı 1 inci ıayıfada) 

yet reisi İsmail Hakkı bey §unla
rı söyledi: 

- Evet, İstanbullular maalesef 
temiz süt, hileıiz ıüt bulamıyor 
ve içemiyorlar. Bunun umumi 11h 
hat üzerine ne kadar müessir ol -
duğunu tekrara hacet yok. Biz 
lüzumu kadar teşebbüslerde bulu 
nuyor, hilesiz ıüt ıatılma11 ıçın 

çalışıyoruz. Fakat icrai bir kuv -
vetimiz bittabi olmadığı için bu -
na mani olamıyoruz. 

- Sütler kaç ıuretle evaaf ını 
kaybeder? 

- Bunlar pek çoksa da en e • 
saslı)arını ~öylece işaret edelim: 

Süte evveli. su katılır. Bunu 
yapanlar seyyar sütçülerdir. Son· 
ra kreması alınmış, kaymak altı 
sütler gelir ki l>u iti de ıütçülükle 
geçinen müesseseler yaparlar. 
Müstahsillerden okkalarla man
da sütü toplarlar. Bunun yağını 
alırlar ve geriye kalan mayii sey· 
yar ıütçülere satarlar. Bu kı11m 
sütlerde mevaddı gıdaiye namı • 
na bir ıey kalmıyacağı için müt· 
teriler, hastalar, çocuklar bittabi 
zerre kadar istifade edemezler. 
Böyle ıütleri anlamak da kolay 
olmıyacağı için vaziyet devam ~ 
der gider. 

Bunlara kartı abn~cak bir çok 
tedbirler vardır. Evvela ıeyyar 

sütçüleri inzıbat altına almak .. 
Cemiyete 800 sütçü yazılıdır. 
Halbuki sokaklarda dola§an ıüt -
çülerin adedi üç dört bine yakın
dır. Bilhassa Beyoğlundaki satı -
cıların yüzde onu bile cemiyete 
yazılı değildir. Seyyar ıütçülerin 
zararlarına mi.ni olacak makam -
lar belediye ile ' polittir. Bu iti -
barla evvelemirde bu ıatıcılarm 
ıiddetli bir kontroldan geçmesini, 
ellerinde cemiyet tarafından ken
dilerine verilmit sıhhat cüzdanı 
olmıyan ıatıcıların cezalandırıl
maıını iıtiyoruz. 

Seyyar satıcılar sabah erken 
çalıştıkları için sabahları satıla • 
cak şiddetli ve devamlı teftitler 
derhal semeresini verir. 

Bundan sonra iş kaymak altı 
denilen sütlere gelir. Böyle sütle· 
rin satıtını belediye kanunu da 
menetmektedir. Bu hU1u1ta biz 
belediyeye elimizden gelen yar • 
dımı yapmıya razıyız. Çünkü 
hangi sütçülerin yağı alınmıt ıüt 
leri piyasaya ıürdüklerini teıhit 
ettik. Ve alakadar makamlara 
müracaat ederek hu sütçüleri mey 
dana çıkarmak için tefti§ heyetle
rinde, cemyete ~ensup bir aza • 
nın yardıma ve çalıtmıya hazır 
olduğunu bildirdik. Fakat maale· 
sef bu makamlardan biriıi tefti -
şin eıasen yapıldığını ve böyle 
bir yardıma lüzum olmadığını 

bildirdi. Diğer makamlardan he
nüz cevap atmadık. 

Bundan ıonra cemiyetimiz bü 
tün müıtahailleri bir araya toplı • 
yabilirse batka türlü tedbirler de 
alabilir. Meıela bir kooperatif 
kurarak bunu himayesine alabi • 
lir. Bu kooperatif de tehrin en 
işlek yerlerinde satış mağazaları 
açar ve temiz ıüt satmak için mu 
tavassıtları ve seyyar satıcıları 
ortadan kaldırır. Hedeflerimiz -
den birisi de budur. 

- Başka tetebbüıler var mı? 
- Son zamanlarda Alpullu tir 

ketinin sütleri takim için bir tir -
ket kuracağını duyduk. Bu teşeb
büsün ne kadar ilerlediğini bilmi
yoruz. 

- Böyle bir tirket kurulursa 
vaziyet ne olur? 

} • 'fe 
- Mandra ıahip erı 

tahsiller sütlerini burad•ll 

terek aatıta çıkarırlar· d.h•( 
takim ediLmit sütlerden il 

.. 1 ··tl . ııhhate nature ıu erın .. . eıJll 
faydalı olduğunu aoyhY ~ 
vardır. Bu noktai n..z•rJ')• )1 
ıa fite ve bandrol .0 •

0
• 
1 
de 1t! 

müstahsillerin kendılerı ~ 
bilir ve natürel süt •• .~-,J. 
Muvaffak olduğumuz 1 

,.; 

birisi de seyyar satıcılat;;dif' 
ra alması hususunda be 1~ 
mutabık kalmamızdır. ı,.tld'J 
numara dağıtılmasına ..st' I 
cağız. Bu suretle hiç ollll ~ _..dı 
yar ıütçülerin cemiyete 1"' ~ 
lup olmadığını anlanıa1' f~ 
§İki.yet varsa bu nunıllf 
istifade ederek tiki.yet""' 
sütçüyü bulmak kabil ol.~ f 

Eğer halkımızda, ıüt;ı / 
ren sütçüde cemiyetin ~~ / 
danı olup olmadığına dı ~ y 
se ıuiistimalin önünü abıl dl 
suıunda güzel bir yardıılS~ 
lunmut olur. İtte faaliY 1• 
ve ricalarımızın hul&aaaı. ~ 

şunu da ricalarımızın ar~/ 
mak istiyoruz: Şehir. nı :;,; 
süt işlerile meıgul hır e ~ 
vardır. Bu encümen cefll~ 
ve cemiyetin bilgilerindell 'i, 
de etmelidir. Bu takdirde ~ 
iyi kararlar almak l!ııkiııS 
olabilir. J 

Bir doktorumuz, I~ 1 
hutalarına ıüt değil hubO dif 
yu içmelerini söylüyor .,e 
du ki: JI.. 

- Bu suretle haıta, h~ ~~ 
sa ne suyu içtiğini bilir· ti~ 
süt tavıiye eder.em -
bilmiyecektir ! ~ 

Hakikat halde bu çolc ı,I 
bir sözdür. Bugünkü v.sif" 
dan ibarettir. .1 

- En temiz ve hileıiz ~~ 1 
okkasını ıeyyar satıcılar iP" 

rebilirler? /... 

- Yirmi bet kuruta• ~: 
ve hileıiz ıütü 18 kuruı- ~ 

rına göre yirmi bet kunıt'~: 
laraa okka bqınc:la 7 ~ 
kar elmİ§ olurlar ki bu flf' / 
kardır. Halbuki bir ço~~ ~ ', 
dan aşağı ıatmadıkları ~ _). 
dıkları on okka sütü yi~ 
karmak marifetini de ro' 
len cöıteriyo~ 

lllllllllDllllMl-111 ,.,e 
Lehlstanda k'"d• 
buhranı başll ;' 

iti o' Vorıova, 2 (A.A.) __.. ....... ~ , 
lumat almakta olan cWJl i~, 
kabinede bugün ta bit t' 
edileceğine dair ısrarlı il 
dolaımaktadır. .ı ,~;' !ıl 

M ı c ·'~" En esas'ı tadil • ıes1'1 ff 
istifası okcaktır. M. z:ir "'1t( 
ecnebi memleketlerde 

1 0ı0t~ ~ı· 
kabul etmiyeceği •6! ~ ,~,~ 
dir. Yalnız iyan ııı~c!191 ~od'~ 
nı muhafaza edecektır. ıi1' ~; 
leyhin ist;fası Le'.is~ao bir ~O 
tinde büyük ve 111°:;.~ c;o",e' 
dise tcıkil edece. 

1 
1926 "' 

k'' ıo O~" 
kendisi, Pılsuds 1 ~dui" ll·cif' 
nesinde yapmıt 0 

• b•'1 
, ıt 

. d berı 10" 
met darbe11n en ekte i 

w • ı et111 i b' I nazırlıgını . ış~a ;ıodile ,, 
Ktndisine ıhtımal ! la'/ J 

111 ır• ciye milsteşan 

Beck, halef o acakttr· rtf. ~ 
Varşova, 2 (A.A) :;ye -' 

leılci, iıtifa ett:. tt~rı edildi. 
hiına M. Beck tayıo 



~ T!frinisani 1932 
VAKiT Savıfa 11 

' - --·- -·-·-----..---ı • 
• or BiLME CE 1 

eyecanlı Akşam Sipahi ocağında yarınki 
Balkan Güreş müsabakaları at yarışları 
bu akşam sekizde başlıyor 

""" . takımımızdan muvaffakıyet bekliyoruz 
llolllt 

"1e,çu0
•. Yugoslav ve Yunanlı takımı geçen sene Sofyada milli 

YıpıJQJ erın ittirakile ıebrimizde takımımırı bllyllk bir farkla yen· 

S.lkıQ 111 kararlaıtırılan birinci mitti. Bu itibarla yarınki maçın 
bakalı rGreı birincilikleri müıa· fevkallde bir ehemmiyeti var· 
loıılllıdrı bu akpm Maksim sa dır. Yarın takımımızın g6stere· 

Bu 
1 b~ılıyacakbr. 
gU ceji oyunun ve alacağı neticenin 

duğu le retlerin şehrimizde ol- Balkanlardaki futbol kredimiz 
leketı ~dar bütOo Balkan mem· llzerinde çok mileuir olacağını 
YtcıQerıode nasıl bilyük bir he· 

te ı k da iıarete hacet yoktur. Bu 
~ç d f a i a uyandırdıtıoı bir maçtan ynın tekrar bahsede· 
b1111ı. e 1 Yazdığımız için bugün 
Qıj., rı tekrar etmiye lüzum gör- ceğiz. 

ıoruı. Tebliğ 
Şebrioı· htJ ıze gelen Romen, Yu-

,_.~• •e Yunanan gürefçileri 
t1111 elcetlerinin en seçilmiş, en 
ı.,/11111 gUreıçileridir. Yunanlı· 
'- ... •n ı:nadası da hemen hemen 
....... 111·1 
~tpr 1 

e Macarlardan mürek· 
tbiQdır. Macarların da güreı ile· 
l'ltıa ~ basıl bir şöhret oldukla-

8- tlttırı sporcular bilirler. 

la._ 81Yılı gilrcşçilerlerle karşı· 
Calc g" 'I . . . . . l . '-i 'k• ureşçı crımızın ısım crı· 

J:-11~ 1 gün evvel bildirmiştik. 
'llliU· laı olur mülihazaaile bugün 
itar 

1 
t lilreı takımımızı yeniden 

t-ı.:d ediyoruz. F ederaayon ta
İtiıı. .•ıı bUyilk bir dikkat ve 
dıat: ıfe tesbit edill'n kadro ıu· 

Fiı· 
e11 ~". •ıldette Must;1fa (56 kiJo) 
lift, fıfte Abbaa (61 kilo) ha· 
S\i11ı 'tUa.U .<66 kilo) yarı va~atta 
kilo) (72 kalo) vasatta Nurı (79 
~İlo) Y .. •rı ağırda Muıtaf a (87 
kilo) •rırda Mehmet Beyler (97 

~i~lreılere bu akıam saat se· 
'-c..e Ma~sim salonunda başla· 
'laıa lctır. Salonda büyük tertibat 
"1e~lf ve her taraftan iyice gö· 
' •ltcek tarzda yeniden bir 
~U •Gcude getirilmiştir. 
\t etler bu aabahtan itibaren 

S':"•iaı giıelerinde aablmıya 
h_ .. naeaktır. Fiatları 3

1 
1 ve 

Istanbul, 2 (A.A) - TOrkiye 
gUreı federaayonundan tebliğ 
edilmiıtir : 

1 - Balkan gUreı ıampiyona· 
ımda Türkiyeyi temsil edecek 
miıll güreı takımı baları : 

Filiz ııklet 56 kilo Mustafa 
Bey, En hafif 61 kilo Abbas B., 

Hafif 66 kilo Yusuf Bey, Yarı 

vasat 72 kilo Saim Bey, V aaat 

79 kilo Nuri Bey, Yan ağır 87 
lıilo Mustafa Bey, A~ır 97 kiJo 
Mehmet Bey. 

2 - Yugoslavya, Romanya 
ve Yunanistan milli takımları 

gelmiflerdir. 

3 - Biletler, mOaabaka gOnil 
olan 3 teırinisani 932 perşembe 
JO~il aabchtan itibaren Maksim 
gitelerinde sahlmaK-a başlana· 
caktır. 

Bilet fiyatları, 3 lira, 1 ve 1-2 
liradır. 

4 - Bilet ve davetiye işlerile 
doğrudan dojruya Himayei Et· 
fal cemiyeti meıgul olmaktadır. 

Rus futbolcuları 
memleketlerine 
dUnUyorlarlar 

lstanbul, 2 (A.A) - latanbul 
Halkevi Spor ıubesi reialiğincien 

~""Ilı li ·~ radır. Müsabakaları aey· Evimizin davetliai ve miaafiri 
' ' için tebacDm olacağını bulunan S. S. C. 1. milll futbol 

tebliğ edilmitlir: 

~~ dikkate alan alikadarlar takımı, yarın memleketlerine 
C deıı tertibatı almıılardır. avdet edeceklerdir. 

'''i~ttçilerimize büyük muvaf· 
tıı it~tr dileyerek kendilerinde 
~ ~lduğumuz güref saba
"'"''ff dıier spor sahalarındaki 
t~ ~İJetsizliklerimizi gidere-

l) ler bekliyoruz. 

~e ... ~tıkn ziyafet 
"•1>1ıt1 ~~etlerine dönmek üzere 
va''-'• 11lecek olan Rus spor· 

•lt ~~ef.ine dnn Tokatlıyanda 
~~ ti •ttin Bey tarafından bir 
S ~le ~tti verilmiş, ziyafette 
L~"~ Cuları da bulunmuştur. 
;"ile. " •raıında samimi bas· 
likld, .::Pılmııtır. Memleketi-
1aa· tela ~ dtikleri misafirperver· 
)~~fi.,ı,ti .aıemoun kalan Ruı 
... ll'ıt lbız bu arada Vali Be-..... 1 ttl' 

1 •td1 
1 teıekkUrlde bulun-

8tıı t, ' 

r larıar geliyor 
t.ıc.' l' -~ . 8uı -...._, ıım ıitadında milli 

id,~\t tlliJlt kar11laıa~ak olan 
b11 ' 'dtc le tılumı ıle, maçı 
lniı~bah ~ul Yu~oılav hakemi 

teıettkl ga~ııtandan tehri· 
erdır. Bulgar milli 

Muhterem misafirlerimizi, teı· 
yi etmek üzere bUtün sporcu 
arkadaşların yarınki perıembe 

günü ıaat 15'te Topbane'de 
Seyrisef ain rıhtımında hazır bu
lun malannı rica ederiz. 

Ping Pong müıabakaıı 

C. G. M. spor şubesinden: 
· Mabfilimiz tarafından tertip edi

len ( Ping Pong ) turnovaıı ka
yıtları pazartesi günü akıamı 
kapanmııtır. Turnovaya 91 kişi 
iıtirak etmiıtir. Salı günü akıa· 
mı içtima eden tertip heyeti her 

iki kategorinin fikiıtUrünü tan• 
zim etmiıtir. Müaabakalara 4 
Teşrini11ani cuma günü tım saat 
10 da baılanılacaktır. Kaydedi-

len oyuncuların mezkur gün ve 
saatte mahfilin Beyoğlu Cümbu· 
riyet Halk Fırkası binasındaki 
salonunda hazır bulunmaları ri· 
ca olunur. Vakti muayyeninde 
hazır bulunmıyanlar haklarını 
kaybederler. MOaabakaları takip 
etmek arzu edenlere aalonlan· 

f 

mız par.aaız açıktır. 

At müsabakalarının çok zevkli 
olacağı programın güzelliğinden 
anlaşJlıyor. Bilhaasa ödül · olarak 
konan kupalar, müsllbakaların 
kıymetini bir kat daha artırmış 
oluyor. Tıpkı büyük at merkezle· 
rinde yapıldığı gibi, bu kupalar, 
ıehrimizdeki milli ve ecnebi mü· 
esesselerle spor mefhumunu bi
bakkin takdir eden zevat tara· 
fından hediye edilmiştir. Tam 
çelebilere yakışır bu güzel ha· 
reketi sevinçle alkışlar ve mem· 
lekele sayısız faideler verecek 
olan böyle mUhim bir spora bil· 
fiil yardım edenler haricinde se· 
yirci olarak kalacakların, müsa
bakalara rağbet göstermek su
retile manen yardımda buluna
caklarını ümit ederiz. Herhalde 
Cuma ikindisini geçirmek için 
Sipahi ocağına gidecekler pış
man olmıyacaklardır. . ,,. . 

Zabit binicilerle ikinci ıımfın 
ikinci şubesine dahil müsabka 
hayvanlarının gireceği müsaba· 

kadan maada diier bütiln müsaha· 
kalar, av koşusudur.Av koşusunda 
dereceleri tayin etmek icin, sür'· 
at esas tutulur. Engel devirmek, 
geniş engellerin içine basmak 
gibi hatalar (15) saniyeye mua· 
dildir. Bu suretle kaybedilen va
kıt, koşu sahasını katetmiye sar· 
fotunan vakte ilave olunur. Ne
ticede en az \'akit zayi edenler 
sırasile, birinci, ikinci "e illh 
olur. 

Müsabaka hayvanlarına mah
sus müsabaka, marifet deneme 
koıusudur. Bu koşuda bata yap· 
mamak esastır. Her hata teı1bit 

edilen bir sayıya muadildir. De
rece, hataların tutacağı yekuna 
göre tayin olunur. Bundan baş· 
ka bu hayvanlar arasında kabi
liyetli olanlar, zaiflara karşı pay-
lanmışlardır. Yani kuvvetliler için 
aşılacak, b!rinci payda, l O ı1an
tim yükseltilmiş 3, ikinci payda 
da 1 O santim yükseltilmiş '2 en
gel vardır. 

Galataıarayh 

1 - Fazlı kupası 

Binicilik mektebinin hayvan
larına (kadın binicilere) mahsus
tur. 
Atın ismi Cinsi Binici 
Hurma Macar Melahat H. 
Ay ,, Ayşe ,. 
Aheste Faransız Nedret ,, 

2 - Süreyya kupası 

Her nevi atlara, (sivil binici
lere) mahsustur. Kadın binici iş· 
tirak edebilir. 
Atm ismi Cinsi Binicisi 
1 Horoz Fransız llhami B. 
2 Cevval ,, Seyfi ,, 
3 Bekri ,, Orhan ,, 
4 Altın Macar Süreyya ,, 
5 Aza ,, Sabahatttin,, 
6 Aşık ,, Turgut ,, 
7 Akıncı " Feridun ,, 
8 Arı ,. Oı1man ,, 

3 - Deutche Or:ent Bank 
kupası 

Yalnız yalnız zati atlara mah
sustur. 
J Sylviya Macar Melahat H. 
2 Temel Karacabey Sadullah B, 
3 Sonio Macar Heer B. 

Zabitlere mahsuı müsabaka
ların taf silih el ilanlarına dır. Bu 
müsabakaJar1n i•imleri ıuoJardır: 

MiUi iktisat Kupası, Yılmaz~ar 
kupası, Sipahiocağı kupası. 

ıuan:1111111na::ıın:1::1111nıı:n:ı:mı:::::.-m::m:::r.::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

10 8enelik idarenin semereleri 
····································-························-········ • 

şıarı ve Faşizmin 
rumzu ne imiş? 

Italy~ ba~v~~ili memleketinde dolaşa
rak ıdaresmın propagandasını yapiyor 

Brescia, 2 ( A. A. ) - M. 
Muıolini, Posie'den Brescia'ya 
gelmif, hOkQmet memurları ve 
eyaletin her tarafından gelen 
kalabalık bir halk taratından 
karıılanmıtlır. 

Gardona'dan gelen binbaşı 
Rizıo, baıvekile D' Anunzionun 
bir mektubunu vermiıtir. 

Bundan sonra M. Muıolini 
' hlllcümet dairesine gitmi11 me-

murlar, federasyon katipleri ve 
belediye reisi tarafından kartı· 
lanmııtır. 

M. Muıolini, ziraat ve sanayi 
sergisini gezdikten sonra vıktile 
sihbate zaıarlı olan eski mahal
lede açılan ve etrafında 4 büyük 
saray bulunan "Zafer meydanı,, 
nın ve 14 katlı bir binanın açı· 
Jıı resmini yepmıştir. M. Muso· 
tini, bu meydanın ortasında ku· 
rulan mermer bir kürsuye çıka
rak bir nutuk söylemiştir. 

Baıvekil, vücude getirilen na· 
fia işlerinden dolayı mahalli kü· 
kiimet memurlarını takdir ve 
ınethettikten sonra harp cephe
ıine bir piyade neferi olarak 

ilk önce Brescia'dan gitmiş ol
duğunu hahrlatmışhr. 

M. Mussolini, ltalyan milletinin 
artık o!gun bir hale geldiğini 

ehemmiyetle kaydetm fş, ve bu 
millete her şeyin açıkça söyle· 
nebileceğini, yeniden bazı feda-
k~rlıklara katlanmak lazım gel· 
diğinin ona anlatılması mümkün 
oldu~unu beyan eylemif ve bu 
fedakirlıklar ihtiyar edilmedikçe 
tarihin yaıılamıyacağım ıöyle· 
miştir. · 

Başvekil nutkuna şu suretle 
devam etmiştir: 

"ltalyan milletinin bw geçen 
1 O sene içinde faşizm rejimine 
tamamile iltihak edeceğinden hiç 
bir vakıtta şüphe etmemiştir: Bu 
10 senelik devre zarfında gayret 
ve metanetle çahşmışhr. ikinci 
10 sene içinde daha fazla çalı
şılacaktır. 

Faşizmin şiarı ve remzi şudur: 
"Başarılan işler ve eserler ile 

iktifa etmemek ve ileriye doğru 
yürüyüş hareketine derhal yeni
den başlamak.'' 

M. Musolioi, nutkunu bitirdik· 

.... -. ·~~ ..... . .. 
- NUMARA: 2-

Bugünkü bilmecemiz heceler· 
den kelime teşkil etmektir: 

Biı aşağıdaki hecelerden 10 
tane kelime teşkil ediniz. 

Bu kelimelerin nokta nokta 
olarak gösterilen satırlardaki ma· 
nay<,ı uygun gelmesi lazımdır: 

ga - ay - pa • Hin - sv • ka
göı - ga - me • şap • ıi • ra • diş· 
ru - lem - lük • je • kim • ka -
tan - pa • le. 

l Büyük adam 
2 Kamer 
3 Nakit 
4 Memleket 
5 Bir l<ıt'a 
6 Yazar 
7 Görür 
8 Haberci 
9 Oturulur 
10 Giyilir. 
Bu bilmeceyi ballediniz. Bir 

numaralı ile birlikte saklayınız. 

Yarınki bilmeceyi de hallediniz. 
( 1 O) adet olacak bu bilmecelerin 
hallini bize göndereceksiniz. Bir 
numaralı bilmece evvelki günkü 
nüsbamızdadır. 

:::ıKirahk Apartıman:::ı 
i~ ? odalı ve denize neıarctlidir. Şerait İ 
a~ elverişlidir. Beyoğlu Yazıcı sokak !i 
g !'!6 No !~ski Kamondo Han İ .. ···-···· .... . •• ................................. ::::::::: ••••••••• :=: ... . .. .......................... . 

lstanbul yedinci icra memur
luğundan: Tamamı 1877 lira kıy· 
meti muhammeneli ErenköyUnde 
istasyon caddesinde cedit 41, 
53, 55 No. lu mukaddema arsa 
eJyevm iki bap hane ah1r ve 
eşcarı müsmireli bahçevi müşte
mil gayri menkulün 64 sehim 
itibarile 14 sehimi tarihi ilandan 
itibaren otuz gün müddetle açık 
arttırmaya vaz edilmiştir. Talip 
olanların kıymeti mubammenenin 
yüzde yedisi nisbetinde pey ak· 
çesi vermeleri lizımdır. Birinci 
açık arttırma 3 T. Sani 1932 
tarihinde saat 16 da dairede 
icra olunacaktır. talip olanlar bu 
bapta daireye talik olunan 
açık attırma şartnamesini okuya
bileceği gibi bu işe ait 930-1526 
No. lu dosya irae ve icap eden 
tafsilat verilebilir. 1183 No. lu 
icra ve iflas kanununun 119 cu 
maddesine tevfikan hakları tapu 
sicilile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklar ile diğer alikadarlann 
ve irtifak hak sahiplerinin bu 
haklarını hususile faiz ve masa· 
rife dair olan iddialarını illn 
müddeti zarfında enakı müsbe
telerile bildirmeleri llzımdır. 
Aksi halde hakları tapu sicilile 
sabit olmayanlar sabş bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar ve 
daha fazla malümat almak isti· 
yenlerin. 931-2180 dosya numa· 
rasile memuriyetimize muracaat-
ları ilan olunur. (5209) 

Istanbul beşinci icra memur· 
luğundan: Mahcuz konsol, kar· 
yola ve sair hane eşyası 7-11-932 
tarihinde saat 9 dan itibaren 
Beyoğlu Küçük parmak kapı 
ipek sakak 4 No. lı hanenin 
önünde sahlacağı ilin olunur. 

(5201) 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::a= 

ten sonra yeni yapılan saray ve 
dairelerin, büyük bir çeımenin 
ve harp esnasında ölenlerin ha
tırasını ebedileştirmek için inıa 
edilen abidenin açılış resimlerini 
yapmıştır. 

M. Musolini, öksüz ve yetim 
çocuklar tarafından terennüm 
edilen bir rousiki parçasını din
lediktan ve abideye bir çelenk 
koyduktan sonra halkın coıgun 
tezahiirleri arasında Brescia 'dan 
ayrılmıştır. 



Kansızlık, Romatizma, Sıraca, Kemik, Sinir, 
Damar, VerP.m hastalıklarına, yürümiyen, diş çı

karamıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

Doktorlar nı z ' 
Doktor 

Ara NişanYıan .. 
:Muayenclianes1nl Bcyoğlunda 'I'okaUlyan 
otell yanında Mektep sokağında. 85 nu· 

marada yeniden kUşat etm!!}Ur, 
Hasta1amu her gUn sabahtan akşama 

kadar kabul eder. 
Tclcfonı 4.0843 

Diş doktoru 
Ar.şak Siirenyan 
Beyoğlu !stikW caddesi numara 303 
Mtmr apartmınru. Müracaat: cuma pa. 
28.rdan ma&da her gUn 9 -- 13 ve 115 - 17 

y~ kadar. Telefon 404.24 

A. Kutiel 
Cilt ve xtıhrevt hastaliklar tedavihanesı 

Kara.köy 'Mrekçl !mm ınrasmcıa 84. 

.. Cilt ... ve· zWıre\1 hastalıklar mUtehaıısısı 

Doktor 
~ Bahaettin Şevki 

Ba1!_ıall caddesi Meserret oteli karşısında 
Avni Bey apartmııuu 125 Sabahtan 

Akşama kadar 

Doktor 
Emin Şilkril 
DaiiııJ. hastalıklar mUtehassısı 

lstanbU!"'Sultanmahmut tUrbesf, Babı· 
&.1J caddesi, No. 10. Telefon muayeneha· 

ne:#22622 -- Telefon ev: 4..3İ25 
''Her gün Ciğleden sonra saat 14--18,. - . 

Orolol • Doktor 
Feyzi 

.BabreJc. mesane, idrar yolu haataiıklan 
mUtehaSSlSt 

Beyoğlu, lstiklru. cnddesl..(Elhamra 
ap~ No. 3 Her gQn"'föğleden ııÖnra. 

Tel. Beyoğlu 2835 

Orolol •Operatör doktor 
Fuat Hamit 
Babrek~esane ve !~yolu 

hastalıkları mütehassısı 

Muayenehane: TUrbe, Mahmudiye cad· 
<ıesı. No. 10. Telef~ 22622 

Doktor 

Fuat Fehim 

Doktor 

F.eYizl Ahmet 
Cilt, zUhrev1 ve tenasUI,..hastııhklan 

mUtehassısı 

B,!'-bıAll_.caddest. k6~ b3§I Feyzi Bey 
han numara: 42. Sabahtan&akfama ka

dar hasta'ko.buİ"olunur. 

Doktor 

Hasan Basri 
Edlmekapr, Acıçe§l!le sokak No. (9) 

!luayene: (Her gUn ııaat 15-18 e kadar 

Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahpqa hastahane.al idrar yollan 

mUtelıasmm operatör 

Muayenehane: Cağa.loğlu eczahanesine 
bitlşlk. No. 30. Telefon 21614.. "Saat 

15 - 18 hasta kabul olunur.,. 

Doktor 

Kapik yan 
Muayenehanesi: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 26 

Telefon: 2 1077 1atanbul 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet All 
idrar yollan hastalıklan mUtetıaaaw 

Emlnl!nU (Sab1k Karakaş) banma 
nakletmiştir. Cumadan maada her gUn 

hastaıannı kabul ve tedavi eder. 

Doktor 
Melimet Akif 

Ebe vo kadın hastalıkları mUtehassısı 

Beyoğlu tstlklAl caddesi Rus ııefaretı 
yanmda No. 4.51: Tel B. o. 2005 

Her gün' öğleden sonra 

Diş tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parls darülfUnunundan mezun • Çağaloğlu Halk Fırkuı karlJBIIlda Sıhhl 

apartrman No. (7) 

• 
Doktor - Operatör 

Nuri Mahmut 
Doğum ve kadın hastalıkları mUleh8.88l.8l 
!~icada: SU!hane caddesi Berna &· 

rartmıanr, No. l. Telefon 4.3562 (4934) 

Doktor 

Osman Şerafeddin 
Muayenehane: Cağaloğlu, Nuruo.smaniye 

caddesi No. (19.) Telefon 20893 

Doktor 

Reşat Hüseyin 
Kulak, boğaz ve burun hastalıkları mil· 
tehassısı. Muayenehane: TUrbe Mahmu

diye caddesi, No. 10. Telefon: 22622 

istarıbl:ll .lnhisar.lar Baş 
müaüriyetinden: 

idare matliibatının .... temini istifası :ı1mnmda Büyükadada Sefer 
oğlu l>ağınMa Petro MavriC:liye ait olup tahtı hacze alınan 7000 
ılüıur ir.Io şarap Sirkesi 30 Teşrinievvel 932 tarihinden itibaren 
20 gün ııruaaetle açık müzayedeye konulmuştur. 

llial~i evveli~esi 19 Teşrinisani 932 tarihine müsadif Cumar
tesi (günü icra kılınacaktır. 

Talip olanların mevcut nümuneleri görmek ve şeraiti müza· 
yadeyi anlamak üzere Kabataşta inhisarlar Başmüdüriyetine mü
racaat eY.lemeleri ilan olunur. (5715) 

KANDİL ŞEKERLER1N1Zl 

Hacı Be ıc 
Ticarethanelerinden Ahnız 

lstanbul Belediyesi ilanları 

. Toph:ıade ~ain Kılıç Alipaşa medresesi pazarhkla .. ki~a~.av !e· 
rılecektır. Talıp olanlar tafsilat almak için Levazım mudurlugune 
pazarlığa girmek için de 54 liralık teminat makbuz veya mektu
bu ile 7-11·932 paiarteıi günü saat on bete kadar Daimi encü
mene müracaat etmelidirler. (5822) 

Eminönü Kaymakamlığından : Başı boş olarak bulunup tahh 
muliafazaya alınan merkebin sahibi her kimse bir hafta zarfında 
müracaatla almadığı takdirde alelusul satılacağı ilan oluour.(5825) 

Ankara caddesinde 

Odalar 
Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak için 

.... •••••- yurduna müracaat. -ı••••••d" 

VAKl't 

Heybeliadada eski Set yeni 
Gül sokağında 30-32 ve 29 No. 
b hanede mntesarrif en sakin iken 
elyevm ikametglhı meçhul olan 
Y orgi kızı lzmarağda hanıma : 

lstanbul dördüncü icra memur
luğundan : Ekmekçi oğlu Anas· 
tas efendiden istikraz eylediğiniz 
bin liraya mukabil Adalar tapu
ıunun 9 Nisan 337 tarih 34 mua· 
mele No. h senedile vefaen fe
rağ eylediğiniz Heybeliadada es· 
ki set yeni Gül sokağında eski 
30-32 yeni 29 No. larla murak
kam gayri menkulünizdeki işbu 
vefa bedeli bin liranın yüzde 
dokuz faiz ve maktuan yüz lira 
ücret vekaletle tabsiJi için mez· 
kur gayri menkulünizin paraya 

. çevrilmesi alacaklı Anastaa efen-
di veresesi namına vekilleri ta
rafından talep olunmakla namı· 
nıza g6nderilen ödeme emrine 
verilen musaddak meşrubatta 
ikametglbınızm meçhuliyeli bil-

dirilmit olduğundan ilin tarihin
den itibaren otuz gün içinde bu 
borcu faiz ve ücreti vekaletle 
temamına Yeya bir lnsmına bir 
güna itiraziniz var iıe ya bizzat 
veya vekili kanuni göndererek 
dermeyan etmeniz ve itbu mlld· 
detin mururundan otuz gün için
de de tediyesini bir sureti tesvi-
yeye dahi göstermediğiniz tak
dirde de ilan tarihi mebde ol· 
mak üzere altmıt gün sonra da 
icrayi takibe selahiyet geleceği 
cihetle mezkQr gayri menkulünü
zün satılacağına dair olan işbu 
ödeme emri ile senet sureti 
932-530 c!osya numarasile tara
fınıza ilanen tebliğ oluour. (5206) 

Ankara'nın en büyük 

Kıtap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AK ·BA 
Kitap evi ve kırtasiyecilik 

Anafartalu caddeii 
Tclcton : 3377 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı • makineler 

ve amatör işleri 

Etem Pertev ıtriyah 

Kütahya çinileri 

Altıncı icra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuı; Ye 
füruhtuna karar verilmiş oldu· 
ğundan 2 masa bir camekan bir 
ufak demir kasa 5-11·932 tari
hinde saat 13 ten 15 kadar Ga
la tada Billür sokak Eski Posta 
Hanın önUnde satılacağı ilin 
olunur. (5195) 

-· Tilrk Maarif Cemiyeti Menfaattoe 

Büyük eşya piyaıigosd 
ikramiye miktarı: 9000 Lira 

Keşide tarihi 12 ikinci Teşrin 932 Biletin fiatı BlR liradır· 
Biletleri bayilerden ve Tayyare piyangosu gişelerindell 
arayınız. Memurlar bulundukları daire ve Şirketlerden de 
tedarik edebilir, lstanbulda tevzi mahalli : (5653) 

-• Cataloğlunda Halk&Yinde Türk , aarif Gemiyetidir. 

inhisarlar Umum Mildilrlüğilnden: 
Pazarltk s~retile idaremiz. içi? y~rli .v~ ec~ebi m~lı ecı;~ 

tıbbiye salın alınacaktır. Talıplerın lıstesını gormek uzere 
9

32 
gUn ve % 7,5 teminatı muvakkate akçelerini hamilen 7-11· o' 
pazartesi günü saat 15 1·2 ta Galatada mübayaa komisyon~) 
müracaatları. (574 

KARYOLAve~~~~::s~şya 121
/2liraya ~~~~1' 

Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 t· 
Çoculr, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelif tc~O 
lerde karyolalar hastane ameliyat ?~alan m~lzcmeleri uc~z .. f~~tla satılır. _He~ 
ölçüye cöre sipariş dabi kabul edılır. Fabnkada ve Emınonu, Sellnık 

mar,esl ve Yerll Mallar Pazlr1nda da ayni fiatla satılır. 

Beyoğlu kazası Defterdarlığından: 

Sütlüce ~addesinde emlaki milliyede bir kıt'a arazi kapalı~ 
usulile milzayedeye konlmuştur. Taliplerin 12 Teşriniıani 9 f' 
cumartesi günü saat 16 da bankadan alacakları teminat metO O' 
larile Beyoğlu maldairesinde müteşekkil satış komisyonuna ~ 
racaatları. (5~ 

p Bu gün saat 18 de 

T • 1 

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

Pazar Matine. Halihazır nazarı itibara alınarak 

•••••••• fiatlar tenzil edilmiştir. ------~ 

Sipahi ocağından: 
Yüksek konkur atlarının da iştirakile 

Hanım, sivil beyler ve.zabitan tarafından 
4 ve l l ikinci Teşrin 932 Cuma gün-

leri saat 14,5 da Ocak l\leydanında atlı 

müsabakalar yapılacaktır. 

Biletler : Hususi mevki 100, 
birinci mevki 25, ikinci mevki 
10 kuruştur. 

CilnbUş 

DUnyanın en 
gUzel ve en 

pratik sazıdn 

FABRIKAS! 
Jstanbul Beyazıt 

No. 39 • 41 

' 

VAK 11 
GUnedelik, Styast Gazete .At> 

Istanbul Ankara Caddesi, VAKI'l' 1'1'-

Telefon Numaralar• 
Yazı i§lerl telefonu: 2tSi9 
ldare telefonu : 24870 

Telgl"at adresi: İstanbul - vtJ'fl 
Posta kutusu No. •& 

Abone bedelleri: • 
- -- -- eııl 

Sen elit: 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

Türkiye ıı:cn - - --f(t· 
1400 Kr. 2700 

750 ı450 ,, 
400 ., sOO " 

300 ,, 
150 .. 

ilan Ucretleri : ·urul --- ıo1<> 
nesınl ilfınlnrm bir satırı 5 , 
Ticari ııa.nıarm bir satırı 1·2~5 , 
Ticari na.nıann bir santlınl -

Ki k bil• d KUçük ilanlar : ş.11 P ra mu a )0 e d rı&ı 60 UÇ det~tur 

1 

Olr defası 30 lkJ e 100 ıcu • 
borç para dört defası 75 ve OD def:~ defsBl ril~S 

•ıç aylık lifin vercnıertD ı\llıarUI t 
Senevi kirası ( 1 OOOı lirad:ın aşa~ı ol ~ nendir. Dört satırı geçen 

11 edllır. 
. . t beS&P mamak ve şeretlı mahallerde olmtık ş:ırtıl c sntırlan beş kuruş nn 

emlAki olupta kirı..sını karşılık göstererek 
(ehven fıiılel borç para almak istiyen
lerin Galatad:ı Mehmet Ali paşa hanında 
(41) numaralı yazıhaneni n tevessutuna 
müracaat eylemeleri (4850) 

tsTP.N°BtJI. 
·:AKIT Mt..TBAASl - ASJ?d 

SAlIIBt: MEIDfET l{BE'l JJJ1" 
Umuml Neşriyat MUdurO: Fl 


