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Ç pamuklu fabrikasından Kayse- Müsabakalaraf evkalid~ 
rideki günde 45 bin merasimle başlandı 

llletre kumaş dokuya bilecek ... 

'------... Karaıiıünel fa brikamızcla bir dokuma ifi 
J Anadoluda yeniden yapılacak 
stanbulun planı fabrikalar hakkında. tetkikatta 

ttr f d bulunmak üzere memleketimize 
a ın a cereyan gelmit olan mütehassısların ikin-

eden münakaşalar .~:"~.::::~.7.7..'.:;;.::"~'~'~:,"'~~;:,;.:, 
Bo::.öyzik yangını 
······························•········· 

Rir kurusluk bile 
ziyan yoktur 

Bozöyük kereste fabrikasının 

it iti 
lltt - Muhterem. doktor Kasapyana 

J~ 81.1ıı~ ~l'de <Ermeni mckıcbindcJ Boğaziçi uzunluğunda bahçeler 
ı • l'· il eU· 'l l 1(-. h lİtki 1 sene geriye gide- ı e süs ü olan bu çay üç bin beş 
~ı.' 'rıııı )ede benim doğduğum yüz evin her ihtiyacını temin e
Sokıttı. fiu llıanzarasma şöyle ha- derdi. Bundan başka kasabanın 
d,11 ~~· l'iirk~aıabada Ermeniler her mahallesinde buz gibi soğuk 
t'k •t s,) er az:Iıktı. Ortasın- menba suları başka idi. Hulasa 
lııtı.'~!'tı " alcardı. T ath ve her- bu kasaba yer yüzünde cennetten 
~ erenk ~ d b ' dol . renk lezzetli ha- a ela ir nümune idi. 

"' ık' 1 tarafı hemen (Devamı j inci aayıfanuzdadı;) 

da dün aktam Rusyaya hareket 
etmitlerdir. 

Mütehassıslar pamuklar, ke -
ten, kenevir ve kimya sanayii ve 
kurulacak fabrikalar hakkındaki 
tetkiklerini bitirmiıler, fabrika -
lar için hazırladıkları iptidai pro
jeyi iktısat vekaletine vennitler • 
dir. Vekalet bu projeyi tasvip et
mittir. Mütehassıslar Moakovada, 
daha evvel oraya gitmit olan ar· 
kadaılanna iltihak ederek müte
hassıa heyetin reisi profesör Or -
lofun riyaseti altında esas proje
ler üzerinde çalıımıya bathya • 
caldar, fabrikaların planları, ma • 
kinalar, fabrikaların iıletici kuv
vetleri etrafında mufassal proje
ler hazırlıyacaklardır. Bu esas 
proje tamamlandıktan sonra ik • 
tııat vekaletine gönderilecek, tas 
vibini müteakip Sovyet Ruayanın 
bize kredi ile verdiği makina1ar 

memleketimize gönderilerek tesi
sat ve intaata batlanacaktır. 

Rusyadan alınan makinalarla 
evvela pamuklu mensucat f abri· 
kası kurulacaktır. Bu üç fabrika-
---.. ı..ı. •··'·· V-p•~;ı. lLu.ulınA. • 
aı kat'ı ıurette takartUr etmiı, 
mütehassıslar bu mıntakada ku • 
maı f abrikaıı kurulacak en mü • 
nasip yerin Kayseri olduğunda it 

(Devamı 9 uncu sayı/ada) 
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Kış geldi 

Kömür, odun fiat
Jarını arttırdılar •• 

Bir kömilr tartuı 

Havaların iki glin içinde kış 
manzarasf alması oduncularla 
kömürcüleri çok sevindirmiştir. 

Uzun zamandanberi kııan gel
mesini bekliyen oduncular ve 
kömürcüler bu vaziyetten istifade 
ederek iki gün içinde fiatlara 
zam yapmışlardır. 

Üç glln evvel çekisi 330- 340 
l<uruşa alman odunlar dün ak
şam 400 kuruşa kadar satılmış
tır. 

Antrasit kömürü de 38 liradan 
40 Jıraya çıkmıştır. Mangal kö
mürü ise birdenbire 7,5 kuruşa 
yükselmiştir. Bu rakamlar top· 
tancı fiatadir. Mahalle araların· 
daki kömür ve oduncularm fi
atlan iıe tabii daha yüksektir. 

Dün geceki müsabakaların ne'ticeleri: 
Türkler 8 galibiyet 1 mağlGbiyet, Romenler 7 gal biyet 

3 mağlubiyet, Yunanlılar 2 galibiyet 7 mağHibiyet, 
Yugoslavlar 1 galibiyet 7 mağlGbiyet 

Türk takımı ( X ltareUfler dDn gecenln çök kıymeUI 
9allplerlnden Nuri ile Salmdlr. ) 

Romen ve Yugoslav takfmlan diln gece rlngte 

Birinci gür~ı Balkan turnavaaı di. Saat ıekiıi 15 geçiyord.u. 
dün akıam c~dden çok .güzel ve Vali Bey ringın yanında seıi bü
parlak merasımle Maksım salo- yülterek dağıtan makinanın 
nunda baıladı. Koca salon baş- önünde bir nutuk söyleyerek 
tan baıa dolmuıtu salonun or· ıapkaların açılm · • h 
t d k l 

• • a resmını yap • 
asın a uru an genış rıng her U _ dd . 1 taraftan iyic n -1- zun mu et süren an qama-

. . e g ru uyordu. Tur- mazhğm Balkan milletlerini umu· 
nuvaya ışbrak eden Yunan Ro- mi medeniyet ve tekimill yolun· 
.rn~nya, Yugoslav ve TOrkiye da büvük mesafelerle geride bı· 
;•1'~mları bayraklarını açarak raktığını beşeriyeti kemiren umu· 

d
ev a1

1
Ade şi~d~tli alkışlar arasın· mi harbin Balkanhlar hakiki men· 

a sa ona gırdıler v · · d- t . . e rıngın or feah gösterdiğini vebugünBalkan 
tarafına dızlldıler. Yunan takımı miJletlerinin siyasi bayatta iktısadi 
mavi gömlek ve · pantolun, Ro- batta fikri ve içtimai hayatta el 
manyahlar, mor mayo, Yugoslav- emel Ye emek birlitine müşte~ek 
yalılar beyaz, siyah mayo, Türk bir menfaat bulunduğunu vuzuhla 
takımada göğsii ay yıldızlı kırmı- anlamış olduklarını söyledı ve 
zı fanila ve pantalon giymitler· (Devamı 9 uncu aayıfada) 
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Kıvırcık - Ne gülüyorsun ? 
Karaman - ~~ni kıvırcık diye yuttu, bir de kocaaına 

ben koyun degll•m, diye övünür de ona gülllyorum .. 



Sayıfa 2 

Dil işleri 

T.D.T. Cemiyeti çalış
ma kolları başlarını 

ayırdı 

Ankara, 3 (A.A) - Türk dili 
tetkik cemiyetinden : 

T. D. T. C. Umumi merkez 
heyeti bugün saat 12 de Reis 
namına umumi katip Ruşen Eş
ref Beyin reisligi altında topla
narak nizamnamede yazılı çalış· 

ma kolları başlarını seçmiştir. 
Seçilenler şunlardır : 

Lenkuvistlik ve filoloji Hamit 
Zübeyir B. , etimoloji Hasan 
Ali B. , grammer ve şentez Ah
met Cevat B. , lügat ve ııtılah 
Celal Sahir B. , derleme Rapıp 
Hulusi B. , neşriyat lbrahim Nec
Bey. Çalışma lrnlları başları ken
di kollarından birlikte çalışncak
ları arkadaşları seçerek umumi 
merkez heyetine bildireceklerdir 

' Seçilen arkadaşların adları da 
ayrıca gazetelerle bilbirilecektir. 
Umumi merkez heyeti ayraca 
idare işlerini H onuımu~lur. Hey
et ctmarteai günü saat 15 te 
toplanacaktır. 

Gazi Hz.nin nu
tukları ve Yunan 

matbuatı 
Atina, 3 (A.A) - Yunan mat

buatı Gaıi Hazretlerinin B. M. 
Meclisindeki nutkunu ehemmi
yetle kaydetmektedirler. 

Politika gazetesi diyor ki : 
Dost devletin Reisi bize bir de
fa daha kendisini Avrupa ve 
Balkanlar vaziyetinin yorulmaz 
bir müşahidi olarak göstermiştir. 
Bu nutuk herkes ve bilhaasa 
Türkiyenin komşuları tarafmdan 
dikkatle okunmalı ve tetkik edil
melidir. 

nı 

VAKiT 

r-·····;·······--··Teigr·a...-··-······ .. aa11·erıe-.~I·-·--··;··-··1 
···················································································································································--·····-···················= 

Alman , hükômetleri arasındaki 
ihtilaflar gün geçtikçe büyüyor! 

Mütarekeden beri devam eden bu ihtilaflar bugünkü kadar 
şiddetli olmamıştı ! Cenubi Almanyalılar Berline karşi 

açıktan düşmanlık gösteriyorlar ! 
Berlin, 3 (A.A.) - Cenubi 

Almanya hükümetlerile Alman· 
ya bükümeti arasındaki müna· 
sebetler, 1919 aenesindeoberi, 
şimdiki kadar fena olmamıştır. 

Bavyera batvekili M. Heinrich 
Held, Stuttgart'ta irat etmiş ol· 
duğu bir nutukta, von Papen 
hükumetine kartı açıktan açığa 

hakiki bir harp ilin etmiş ve 
mezkur hükiimet, Bevyera ile 
diplomasi mOnaaebetlerini kes
mek ıuretile bun11 mukabele 
eylemiştir. 

Filvaki von Papen kabinesi, 
Münib hühiimetine 1919 sene
sinde Versaillea'ya giden Alman 
heyetinin riyasetinde bulunmuş 
olan ve birkaç aydanberi Al
manya ile ecnebi hllkflmetler 
arasında temas teminine: memur 
edilmiı bulunan baron Kurt von 
Lersner'in M. HeJd tarafından 
Stutgart nutku hak kında Al" 

manya hüh fımetine tarziye ve· 
rilmediği takdirde Münibe avdet 
etmiyeceğini resmen bildirmiştir. 

Bevyera başvekili, tarziye ver• 
medikden başka, Almanya'ya 
karşı açmJı olduğu mücadeleye 
devam edeceğini ihsas eylemiş· 
tir. 

Bu niza, ne kadar uzayıp 
gidecek? Bunu tahmin etmek 
mümkün değildir, fakat Alman· 
ya hükümeti Prusya'ya yaptığı 
gibi kanunu eaas;nin 48'inci 
maddesinden iıtifade ederek 
Bavyera'ya da bir komiser gön
derebilir. 

Ancak bunu yapması için bi
raz nütlinmeai icap eder, zira 
Prusya'da vukubulan ml!dahale· 
den aonra Bavyera'Jılar, Bavye· 
ra'ya bir komiser gönderildigi 
takdirde komiserin Bavyera top
raklarına ayak atar atmaz tev-

kif edileceğini açıktan açığa 
ilin etmişlerdir. 

1920, 1921 ve 1923 senele
rinde Bevyera, federasyon pren· 
sipioe nihayet vermek istiyen 
Almanya'ya karşı ayaklanmıştır. 

Bugün her zamandan ziyade 
federasyooaprensipine sadı'< olan 
Bevyera, Almanya tarafından 

iskat edilmiş o'an Prusya kabi
nesi ve Vurtemburg ile Bade'm 
tamamen liberal temayüllere 
sahip olan hükümetleri ile elele 
vermektedir. 

Bütün bu hAdiseler, Alman 
hükumetini heyecana dütürmüş
tür. Maamafib, bu hükfi.met, 
Prusyadaki hareketine devam 
edeceğini ve kuvvete, mareşal 

Hindenburg'un nufuzuna ve milli 
müdafaa ordusunun sadakatine 
istinat etm~k suretile kanunu 
esasi ıslahatını tabakku'i ettire· 
ceğini ihsas eylemiştir. . ................................................. , .•............................................................................... 

Zaro Ağa 
ihtiyarı seyahate çı

karanlar neler 
anlatıyorlar 

iki aene ..ıabancı memleket
lerae dotsıtıktan sonra -TsTan-

Iran Hariciye Nazırı 
Kırıkkalede 

Ankara, 3 (Hususi) _ Iran 
Hariciye nazırı F urugi Han ha
riciye vekili T edik Rüştü, Mü

dafaai milliye vekili Zekai. Erk-
l<am liarbiye reıai vekili Asım 

Terkos 

Elektrik şirketine 
mi verilecek ? 

Sabık reji direktörü M. V ey -
lin Ankarada ~ı mÜ2ll~elertle 
bulunduğu yazılmıştı. ttiiifer ve • 
rildiğine göre, M. Veyi tütünleri-

Bozöyük ya 
(Baş taralı 1 inci sayıfada) 

muıtur. Nazmi bey daha Anka
radan hareket etmeden ateş 
söndürlllmllr. 

bula d6nen yüz altmıthk ih
tiyar Zaro ağanın , kendiıini 
seyahata çıkaran Oaman Musa 

' ve Rıdvan B.ler hakkında şikayet· 
te bulunarak kendi yüzünden 
çok para kazandıkları halde ken
disine bir şey vermediklerini 
söylediğini ynmıştık. 

paşalar ve mayeti hususi trenle 
Kmkkaledeki fabrikaları gez

miye gitti ve akıam yedide 
döndO. 

An ara a bir yangın 
Ankara, 3 (Hususi) - Deniz 

müsteşarlığı zabitlerinden Ahmet 

Samim Bey hamam önünde yap· 
hrdığı yeni fırın bir haftadan 
beri mütemadiyen yakılarak ahş· 

mizin aatııı itlerile metıul ol -
makla beraber ayni zamanda be-

lediyeye devri mukarrer olan Ter 
koa imtiyazını lıtanbul Elektrik 

kumpanyası namına almak üzere 

tetebbüslerde bulunmaktadır. E· 
assen T erkos hisse senetlerinden 
mühim bir kısmı elektrik ve 

Yangm Salı saat 13 de çık
mıştır. Saat on yedide Bilecik 
ve Eskişehir itfaiyeleri ateş ye
rine gelmişler, yangın söndlirlil
müştür. Hasarat yoktur. Zarar 
büyük bir kıymeti haiz olmayan 
talaşların yanmasına münhasır 
kalmıştır. . . 

Fabrikanın şehrımızde bulu-
nan idaresinde salahiyetli bir 
zat dün bir muharririmize şun-
ları söylemiştir : 

- yangın, fabrika ınüştemi-
13.tile hiç bir alakası olmıyan 
bir yerde bulunan talaşların tu-
tuşmasından çıkmıştır. Esasen 
talaşların ekseriya l<endi kendi
ne tutuştuğu vakidir. Böyle va· 
kalar şimdiye kadar bir kaç 
dafa olmuştur. 

Yangm neticesinde bir kuruş· 
luk bile zararımız olmamıştır. 

Fabrikanın Pariste buluna!l 
sahibi lbrahim Beyle bugün te
lefonla görüşerek kendisine bir 
gazetede yazılmış olmasına rağmen 
endişe edilecek bir şey olmadı
ğını söyledim ve vaz:ycti izah 
ettim. Mesele bundan ibarettir. 

454 kişinin Türk 
vatandaşiığına 

kabulü 
Ankara, 3 (Hususi) - Yugos

lavya, Bulgaristan ve Romanya 
müslümanlarından olup ta Türki
ye Cümhuriyeti vatandaşlığını 
istiyen 454 Türkün Türkiye va
ta ndaşlıgına kabullerine izin ve· 
rilmiştir. 

Osman Musa Bey dün bu bu
suıta şu izahatı vermittir: 

- Zaro ağanın tercümei ha· 
lile husasi hayatından ve Türk 
inkilabından bahseden bir kitap 
çıkarmak istiyorduk. Bu kitabın 
satılması içın Zaro ağayı ıeya· 

hate çıkarmeğı ve bu suretle 
reklim yapmayı düıündük. 

Fakat işler düşUndüğümüz gi· 
bi olmadı. Evveli Amerikada 
Zaro ağanın 160 değil 90 ya-
şında olduğu iddia edildi. Meş· 
bur doktorlar Zaroyu üç ay mü· 
şahade altına aldılar. 

Bu heyet Zaronun 90 yaşın· 
da olduğunu raporunda zikretti. 

Amer!kada 11 ay kalarak 
12500 lıra sarf ettiğimiz halde 
beş para bile kazanamadık. Hiç 
paramız kalmadıiı için Amıerikadan 
ayrılırken Türk doıtları cemiye-
tinden ·ıso dolar borç aldık. 
lngilterede kitabı satmak için 
altı ay uğraştık, olmadı. 

Kazanan Zarodur. Çünkü bol 
bol gezdi. Memleketini terkeder-
ken kendisine 350 dolar ve ayrı· 
ca 250 1 ürk lirası verilmi§ti. Ai-
lesine ayda 3 sterlin gönderi
yordu. 

lstanbula döndüğll zaman 70 
lngilizlik banka mektubu vardı. 
Amerikadaki otomobil kazasm
dan dolayı tazminat filin alın
madı. 

Zaronun döTüldüğü iddiaları da 
doğru değildir. Kendisinin hali 
böyle bir kanaat verir mi? bil-
akis ıeyahatinde tedavi edilmiş 
ve memleketine daha dinç tlön
müştür. 

tmlıyormuş. Fırının hararetinden 
yanındaki iki ev ateş almıştır. 

Yetiıen itfaiye yangını sirayet 

etmeden söndürmüştür. Evlerin 

bazı yerleri itfaiye tarafından 
yıkdmııtır. 

Fevzi Paşa Hz. nln 
seyahatleri 

KOtahya, 3 (A.A) - Bnyok 
Erklnı Harbiye reisi mUtUr Fev

zi Pı. Hz. bu sabah Kütahyadan 

geçtiler. ikinci ko!ordu kuman

danı Ali Hikmet Pş. kendilerini 

istikbal etti. Akşam şereflerine 
Halkevinde bir ziyafet verildi. 

Fevzi Pı. Hı. , vali, belediye 
reisi ve dığ'er bazı zevat tara
fından Bahkesire kadar tef yİ 

edilmiş ve kendilerine Kütahya 
mamulatından bir çini tabak he
diye edilmiştir. 

lzmir havalisinde tütün 
piyasası 

lzmir, 3 (Hu. Mu.) - inhisar 

idaresi yakanda Ödemiş ve Ak

hiaar havalisinden tütün satın 
almağa başhyacakbr. lzmir cıva

rındaki mubayaa devam etmek. 
tedir. Kumpanyalar fiatları yük-

selmemek için piyasadan çekil
mişlerdir. 

tramvay şirketi hissedarlarında 

bulunmaktadır. 

Gazi .Hz. ne tebrik 
telgrafları 

Ankara, 3 (Hususi) - Cüm
huriyet bayramı münasebetile 
Mısır ve Irak kralları hazerattle 
Gazi Hazretleri arasında samimi 
telgraflar teati edilmiştir. 

Atinadaki Türk-Yunan cmiyeti 
reisi de Gazi Hz. ne tebrik tel
grafı gönderm'ştir. 

Kont l: etlen 
Eski Macar başvekıli Kont 

Bellenin bu gün Teofil Gotye 
vapurile şehrimize gelmesi bek· 
lenilmektedır. 

M. Herriot Fransaya 
d6ndll 

Bayone 3 (A.A) - M. Herri· 
ot yanında bulunan kimselerle 
beraber Toulouse gitmek üzere 
saat 9.30 da otomobille Boyonne 
dan geçmiştir. 

Alman tayyareet 
Atina, 3 (AA) - Tayyare ile 

devrialem seyahatini bitirmiş o· 
lan Alman tayyarecisi von Gro· 
nau, dün öğle vaktı, Atina'ya 
gelmiştir. 

lstanbulun planı 
etrafında cereya' 
eden münakaşal 

~' ,, 
d••'"" (Ba,makalemizden 1 

d ~ · ı . .. k aöyle ma ıgını ı erıye surere :s 

yor: ak~ 
- Bir şehrin planını yapTT1 ,, . . ... ""IJ' ,.. adamın kendi kendıne bır kor I 

kilerek bir kroki yapması de~e~,r· 
ğildir. /Junun için bir çok alak~ 
lar ve resmi makamlarla konu 1, anlaşmak, münakaşalar yapmak. ~ 
zımdır. Şu lıalde bilfarz açılacak ,_ıİf 
müsabakaya dört mütehasBll gl ;j 

t rzdO olsa bunların ayrı ayrı bu a • ti 
amclelerde bulunmalarına inık6;, 
mıdır? Diğer taraftan pliın Y"' ~· 
~in bir mütehassıs bütün bir ~ 
dımcı lıcyetle beraber bir sene: 1'. 

buçuk sene meıuul olur. Ayn• li" 
manda yüz elli, yüz altmış b~ll ull 
kadar masraf gider. Bir m~ 
için bu kadar emek ve masraf• 

göze alabilir? ıl 

Hiç tüphe yok ki mimar (1~ 
sen) dünya yüzünde ıehir P ııf 
yapmak salahiyetini haiz tek .. 
insan değildir. Kaldı ki kendit' 
nin şehir planı yapmaktan zi~ 
de §ehirlerin tezyini hususıl 

ihtisas sahibi olduğunu iddi• ~ 
denler de vardır. Yani lstanbıJ ~ 
planı (Yansen) yerine diğer 

mütehassısa da verilebilir. r 
Bununla beraber müsabııkcJ. 

le tehir planı yaptırılamıY• J 
hakkındaki mütalealarını ç 
doğru bulduğumuzu da kaydet~ 
mek isteriz. Binaenaleyh lst•" ~ 
lun planını hakikaten yaptırlll 1 
icap ediyorsa - ki bunda ~ 
küçük bir ,üphemiz yoktur - )( 
gün bile vakit kaybetmek ıııell', 
),~ : ... : ... --~ ....... 11.r. n ... r.l.ol l·~dff· 
tenassısa ou ışı vermıc:K ıaz b~ 

Çünkü plan yapmaksızın 'ı'" r 
··r il dahilinde devam eden her tU 't, 

mar faaliyetleri hep boşa •
1 

mektedir. ıp. 
Bir taraftan lıtanbul için ~, 

yapılacağından bahsediliyor• ~ 
ğer taraf tan şehrin mub 
semtlerinde beş altı katlı aP"'_, 
manlar yapılıyor. Hatta d~J 
dan doğruya lstanbul beled~ 
ıehrin limanı henüz tayin~ 
meksizin milyonlar ıarfe 

Haliçte yeni bir köprü ya 
çalıııyor. Köprü başından ta., J 
be kadar büyük caddeler .fı1 
için haritalar yaptırıyor. lst~' 
lere kadar gidiyor. Şimdi l ; ' 
bulun . planı meselesinde e~ ~ı 

him bır noktaya temas edı: ' 
Bugünkü vaziyette ,ehrıll ; ( 

nı sadece bir belediye mesel','l•' 
larak görülmektedir. Halb~lı~fl 
tan bulun plim bir şehir, bıt dif' 
diye meselesi değil, belki b~r pli' 
Jet meselesidir. Cün~ü şehrıll _Al - e~-

nını yapmak demek daha f 11',ıı 
lstanbulun istikbaldeki '~t 

1 

mevkiini, beynelmilel ~~et i• 
transit mıntakasını, şiınen ~·ı et ' 
taayonlarının mahallini te• ~,. it' 
mek demektir. Ayni zaJJl811

t ,,tstt 
tanbulun ilerde bir ticare . 011• . ıııı 

mi, yoksa bir san'at şehri ktit• JJıl 
cağını tayin etmek deıııe d.h;Ji1' 
itibarla 1stanbulun pla~~. 1'•cl'' 
vekaletini alakadar et~ıgı c:lat ed~ 
iktısat vekaletini de al~ka eni P!j . 
bir iştir. Nihayet şehrı~ Y t ıı• 

k ınt•• ·..t 
runda kabul edilece sıbfl.,-

1 . •• selecle ı.,.ı• tem erme gore me . ali~ 

vekaletinin de derin bır 
d. e.dı 

bulunduğu §üphesiz ır. 
1 

pl..-
h 1 t nbu un el•~ 

Binaenaley 5 a . c:loirıJ ~ 
l . hu"'_...ınetın _...ır mese csıne K-U • zıµ -

doğruya vazıyet etıııe•ı 

1 
kespetmekteclir. ,..... 

Meboıet 
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~:~~· !;;:~~~'Ea:!i~:{: : K~~ı·;~j;·n ·s;k~;köY ··pj";i~-~i;i; .. ·· 
ecii,01 bır ço c safidilleri iğfal l 
•l11ııt :~· Polis bunu haber ı ithaf edilen mal-
dı Jı d kaç dafa araştırmalar- J 

• Po:i, t1 lllıf. F.akat ne vakı~ farın tetkiki 
\ttlil tve gırerse falcı evı q••e ı 

l>oı· Oıuyormuş ! 
bıtııy~ tttlcilatına yeni girmeye 
ile Ya il ~•dın po!isler aceba 
.~•duı Pa~~klar dememeli. ı,te 
lf ~i ,,:0

•1s!erin yapacakları bir 
hı çık ek po!is!cr bunu meyda-
l>e 11•1bıyor. 

111''Yı paımakları ile 

8 ÇttirenlerdEn biri 

F,,::ıdın bir müddet evet ö!en 
t!L la lJ • • o· 
ııqe ııarıcıye nazırı cıryan 

f~ 11 
Çok yüksek, çok d ip~onıat 

bit td Dııliye işlerinde pek cahil 
~kt •lbdı. O kadar ki adi bir 
rr.e1; . nasıl kullanılacağıDI bil
~fıa 1

' 1 ısarruf · ~ttiği para-
tit11ı1 k koymak ıçın banka)& 
~ e bi!e hatırına gelmezdi. 
lf..t 2Grı Biriyan hasta oldu • 
..._ ~ığı. ağırlaştı. Kendisi artık 
diy •kıkaları geldiğini zanne-

Ordu 8" , . d 
llıi11ı· · oy.e bır zaman a sa-
&!& r doıtlarmdan birine "şayet 

rıenı . 1 d b!!l turada gecelerı ça ış ı· 
•aı llıasa üzerindeki porselen 
•ıt:llurı arkasında yüz bin frank 
tip ~t '-.onu alınız.,. Demişti. Ga
~t 'k'lılınidirki beynelmilel mali 
llaık ~·~•di zorluklara çare bul
dt F •çın toplanan konferanslar
b\lr ~~nıa gibi bankerliğile meı
lttt " lnemleket namına sene
~~~ zat söz söyledi!.. tfba •••ıs çagırırken du-

lktısat vekaleti kontenjanın 
yeni esasları hakkında tetkika
ta baılamı' ve bu hususta da 
htanbul ticaret odasının fikrini 
sormuştu. Ticaret odası bu me
seleye c'oğıuudan doğruya ce
vap veremiyeceği için muhtelif 
ticaret ve sanayi şubeleri mu
rahhaslarından mürekkep olarak 
12 k'şi.ik bir bomisyon teıkil 
etmiştir. 

Kom syon 1anayicileıin mu
rahhitsı Kazım Ziya Eeyin riya
seti atlında birçok defalar top
lanarak memleketimize ithal 
edilen maddeleri ve ihraç mal· 
!arını birer birer tetkik etmiştir. 

Bu tetkik bilhassa gümrük 
kanununda göıterilen maddele
rin üzerinde olmuı ve birçok 
milnakaıalardan sonra her mad· 
de hakkmda kararlar verilmiştir. 

Bu kararların bir rapor halin
de tanzimi için komisyon dUn 
son defa içtima etmiı ve rapo· 
ru da hazırlamııtır. 

Oğrendiğimize göre ticaret 
oduı komisyonu bu raporunda 
bütün ihraç ve ithal malları hak
kındaki fikirlerini yazdıktan son
ra memleket eaaıına göre kon· 
tenjan usulnnUn tatbikini temen
ni etmektedir. 

K(\misvonun raooru yarın ti
caret oaası ıaare heyetine Yerı-
lecektir. Bu rapor oda · umumi 
heyetinde tetkik edildikt~n son. 
ra vekllete gönderilecektir. 

Verilen haberlere göre ticaret 
odası umumi heyeti önümüzdeki 
çarıamba gllnü bu raporu tetkik 
için {evkafide ıurette içtimaa 
davet edilecektir. . "' . 

l~ lilecek bir nokta 
te~'-t veklleti ecnebi müte
llıtlb •••lan ıetirecektuiş. Buna 
~ 11

'111 olduk. Fakat öyle ıan
~iı:0ruı. ki yeni mütehassıslar. 
t~ 111~tdan evvel şimdiye kadar 
"-~~ l•lıniş olan mütebauaslar 
ı,ı ,~dı bir tahkikat yapılsa 
'- , ~· Meseli daha geçen se· 
-.~!'ı Ytkllete bir balıkçılık lktısat vekaleti kontenjanın 
~laısı gelmişti. Bir müddet memleket esaslarına göre olması 
\ ~Çekilip gitti. Hiçbir kimse için bazı teıebbüslerde bu!un· 

~ ~daman nasıl ieldiiini ve muıtu. 
~ tiltiğini anlıyamadı. Iıtanbul ticaret odası bu te-
~ şebbüılerdcn haberdar olmuı ve 
" dükkanına gelmek memleketimizin ticaret muame-
~ tlııci olmak ,art mıdır? lesi ya;!hğı bütün memleketlerle 

'-~ kazanmak için Amerika· ithalat ve ibracahnın istatistik-
~~-- en, fakat gittiği gibi gene lerini hazırlamııhr. 
~~~~ geri dönen Zaro ağanın 38 dosyadan ibaret olan bu 
~~eden eski işini istiyeceği rakamlar lkb1at velcllctine gön-
t'~ tor. Tilkinin dönüp dola- derilmiştir. 
)Sltttleceği yer kürkçü dük- Oirendiğimize göre kontenja-
~ ~ d~rler. Fakat gariptir ki nan memleket esaslarına göre 
l?ıı 'l.L.~' kUrkçü dükkinma til- tanzimi hakkındaki müsbet veya 

~"'t."1', için deiiil. bilikis ol- menfi karar bu rokamların tel· 
h.~11 dönüyor. kikinden sonra ancak verilebile-

l)'f ı 11111111•11••• m ccktir. 

~lerde çalışan _S_a_v_u_ş_a_n_s_a_n_d_a_l 

it'- lara bir ihtar Sarıyerde Mustafa reise ait 

~~.S-~Ldıirelerde çahıan kltip kayıiı Mehmet reisin yanında 
"'~ f hanımların vazifeleri tayfa Kadri ile Hüseyin alarak 

"'eı'ti•~a boya sürerek gel- Rumelifeneri civarında balık tut-
l'ıı. •btar o!unmuıtur. mağa gitmiılerdir. Mustafa iti 
\-u~ anlayınca jandarmaya haber ver· 
~ ~.. bf dilk k A miş, sandalı alanlar yakalanmış-

A l\••ı r nD 
°'ft ~ tır. 
oı, 'iııı :•ıada Uzun yolda 
de t-ıt tak 'laycı dükkanı ani 
te1 be., ~lıtUir. Dükkanın için
~. 'dGf~ 'dtanı yatan iki çırak 
~.: ~, ıtırda bulundukların
•ide Ilı )•:,• :tlatmıılard!r. Dük
t.Jllh.a. ~- )~ alci Oımanm kahve· 

"1Qfo, daıa Uurine boşal· 

Bir kadına otomobil 
çarptı! 

Beyazıtta Bakırcılar içinden 
geçen 50 yaımda Ayte Hanıma 
ıoför Eminin idaresindeki 1358 
numaralı otomobil çarparak ba
şından yaralamııtır. 

Çimento fabrika- Nedentacirlerin iti
sından çıkan dava barını kazanmıyor 

lstanbula son senelerde pek 
çok miktarda yerli pirinç gel
mektedir. Tosya, Adana, Mara,, 
lzmit ve civarında istihsal edilen 
bu piricçler yabancı memleket
lerden gelen mallara niıbetle 
daha iyi olduğu haide tacirler 
bunları alıp satmamaktadırlar. 

Belediye tarafından Bakırköy· 
de Zeytin burr.undaki Çimento 
fabrikası aleyhine elli bin liralık 
bir dava açılmıştı. Eelediye, fab
rikanın bacasından çıkan gazla
rın şehir ahalisinin sibhatini l:oz· 
duğunu ileri sürüyordu. Buna 
karıı, mahkemede dava edilen 
taraf, h eledi yenin bu esastan 
dava açamıyacağını Heri sürmüş, 
belediyenin buradaki sıf ah ne 
o!duğunu sormuş, "be!ediyeoin 
bu esastan zarar iddia etmeğe 
ve tazminat istemeğe hakkı yok
tur,. demittir. 

Bunun üzerine belediye vekili, 
belediyeye ait olan ve 45,400 
metre murabbaı yer tutan bir 
sokağın hıhrip edildiğini bura
dan kalker maden çıkarılarak 
fabrikaya götürüldüğünü ve bu
nun fabrikaca çimento yapılma· 
sanda kullanıldığını kaydetmiş, 
"bize ait olan şeyle bizi zarara 
uğratıyorlar!,. demiştir. 

Dava, lstanbul birinci hukuk 
mahkemesinde tahkikat safha
sındadır. Şimdiki halde keıif 
raporunun hazırlanmasına ve fab
rika vekilinin izahat vermesine 
kalmış bulunuyor. 

Anadoluda pirinç ziraati ya
pan çiftçiler bu vaziyetten çok 
şikayet ediyorlar. 

Netekim, şehrimizde bulunan 
lımit çiftçilerinden Hüsamettin 
Efendi bu buıusta demittir ki: 

- Biz büyük emeklerle pirinç 
istihsal epiyoıuz. Fakat her ne
dense yerli tacirlerimiz bu yerli 
mallara rağbet etmiyorlar. Hat
ta ufak esnaf bile yerli pirinç 
alıp satmıyor. lıtanbula geleli 
bir kaç ıün oldu. Muhtelif pirinç 
tacirlerile tem11 ettik. Malları
mız Hindistan malJarından daha 
iyi olduğu halde nedense bütün 
tacir ecnebi mallarını tercih edi
yorlar. 

Bu vaziyetin sonu ne olacak? 
Bizim mallarımız elimizde kalır
ken yabancılar mı zengin olacak? 
Paramız hariee mi gidecek? ,, 
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Şehir Meclisinde 
Mezarlık yerlerini 

verenlere ikramiye 
bulup haber 
verilecek mi ? 

lstanbul ummmi meclisi dün 
yarım saatlik bir içtima yaptı. 
Saat on dört buçukta birinci 
reis vekili S adettin Eerit beyin 
riyasetinde toplanaldı. Sadettin 
Ferit bey, tekrar intihap edilmiş 
olmasından dolayı gerek kedi
si, gerek riyaset divanının diğer 
azası namma teşekkür etti. Bun· 
dan sonra geçen celseninin zaptı 
okundu. 

Evvelce de yazdığımız gibi 
geçen celsede azadan Rdık Ah
met bey rahmetli üstat Ahmet 
Rasim beyin meurınm beledi-
yece yaptmlması hakkında bir 
takrir vermiş, bu takrir tasviben 
bütçe encümenine havale edil-
mişti. Zabıtta bu takrirden bah
sedilirken sadece "bütçe encü
menine havalesi tasvip edildi ,, 
denilmekte idi. Zaptın okunması 
bittikten sonra Sadettin Eerit B. 
bu noktaya işaret etti: 

- Geçen celsede bu takririn 
esası da tasvip edilmişti, sadece 
bütçe encümenine havalesi değil; 
bu noktanın tashihi muvafık mj, 
efendim? 

( Muvafık sesleri ) 
Zaptın o f ıkrasınm, Ahmet 

Rasim beye belediyece bir me
zar yaphrılmasının. kabu~ edildi
ği yolunda tashıh edılmesine 
karar verildi. Azadan Azmi be
yin mezuniyei talebi kabul edil
di. Meclise, belediye reisliğinden 
v~ daimi encümenden 24 mese· 
le kakkında evrak gelmiıti. 
Bunların bir kısımlarının hülasa-
ları, bir kısımları da aynen okun
du. Bir çoğu tahsili mümkü ol
mayan eski senelere ait verği
lerin istenilmesinden vaz geçil
mesine dairdi. Yirmi dört parça 
evraktan on beş tanesi mülkiye 
incümenine, ikisi kavanin eucü
mnnioe, yedisi de bütçe encüme-

nine havale oluudu..B-1., ....... -
cla J.kMI 'llrllna1'aıaya sebep oldu. 

Bir zat belediyeye müracaat 
etmiş, sormuı: "Belediyeye dev
redilmesi lizım gelen mezarlık 
yerlerinden bazılarım, Evkaf, 
mezarhk yeri olduklarını bilme
den .atıyor, bunları meydana 
çıkarıp belediyeye haber verir
sem ikramiye verir misiniz?,, 

Belediyede , meseleyi ıehir 
mec!isine göndermİf. Beyoğlu 
azası Mehmet Ali B. itiraz etti, 
belediye reiı muavini Nuri B. 
izahat verdi. Mesele timdilik 
bUtçe encümenine havale edildi. 

Ruznamedeki maddeler bit
tikten sonra Beyoğlu azası Meb· 
met Ali B. söz aldı. Daimi en
cümenden gelen mazbatalar hak
kında umumi bir mülahazada 
bulundu, Daimi enr.ümende mü· 
zakere edilece~ maddeler konu
şulurken a!il<adar daire mlldü· 
rünün encümende aza olarak 
bulunmasının ve kazara imza 
koymasının kanuni bir mecburi
yet o'.duğunu, aksinin ileride 
belki de kararların muamele nok
sanından dolayı feshini mucip 
o'abileceğini, Istanbul belediyesi 
daimi encümeninde ise bu nok
taya dikkat o'.unmadığını söyledi. 

Belediye lfit muavini Nuri B. 
cevap vererek daimi encümen 
kararlarının çoğunda "teklif veç
hile .. ,, denildiğine göre teklif 
eden daire müdürünün imzasını 
karara koymuı sayılabileceğioi 
söyledi. Bu nokta etrafında Ab
dülkadır Mehmet Ali , lsmail . , 
Şevket Beyler söz . s6yl~diler. 
Neticede Mehmet Ah Beyın ay
rıca bir takrir vererek bu me· 
selenin müzakere •e karara rap
hnı teklif etmesi kararlaştırıldı. 

Puartesi günü saat on d6rtte 
toplanılmak üzre içtimaa nihayet 
verildi. 

Savıfa .3 

Kaçak işi 
Mekteplerin şeha· 

detnamelerine 
kadar el attı,fakat .• 

Ecnebi mekteplerde bilhassa 
l is~ kısımlarında diploma ahı 
verişi yapı ldığı ve birkaç yüz 
liraya bir şehadetname satıldı
ğım bir gazete yazmıştı. 

Dün biı hususta alikadarlarla 
temas ettik. Salahiyet sahibi bir 
zat da bize fU malfımah verdi : 

- Bundan birkaç sene evvel 
hususi bazı mekteplerde ve ec
nebi mekteplerinde diploma 
satıldığı ihbar edi lmişti. Bu ib· 
bar üzerine derhal müfettişler 
o zaman tahkikata giriştiler. 

Maalesef bunun doğru olduğu 
anlaıılınca Maarif vekaleti şid
detli bir emir verdi. Bu emir 
üzerine bütün diplomalar sıkı 

bir lrnntrola tabi tutuldu. iki 
ıenedenberi Maarif müfettişleri 
tarafından hususi ve ecnebi 
mekteplerin numara kağıtları, 
diplomaları çok sıkı bir surette 
tetkik edildiği için arhk diplo
ma kaçakçılığına imkan kalma· 

mııhr. 
Bir gazetenin yazdıiı mesele· 

ye gelince: Ecnebi mektf'plerde 
diploma kaçakçılığı yapılmasının 
kıymeti yoktur. Çünkü ecnebi 
mekteplerin ve resmi mekteple
re muadil olduğu tasdik edilmi
yen hususi mekteplerin diploma
larında hiçbir kıymet yoktur. 

Çünkü bu kabil mekteplerden 
lise ve orta kısımlardan çıkanlar 

herhangi bir resmi mektepte 
Bakalorya imtihanı vermeyınce 
ne darülfünuna kaydedilir, ne 
de re1mi liselere devam edebi
lirler? 

Bu sebepten kıymeti olmıyan 

diplomalar için neden kaçakçı
lığa ve sahtekarlığa meydan 
verilsi ? Buna ihtimal vermi~
rum. Esasen müf ettiş lerimizin 
bugünkü sıkı teftiş leri sayesinde 
böyle bir it yapı lmasına imkan 
da yo•<tur. 

Sofyadan glen 
Doktorlar 

Sofyaya giden Doktor Akil 
Muhtar ve Akif Şakir beyler 
geri gelmişler ve Akil Muhtar 
H. derslerine başlamıştır. 
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- Dün lial!la cephesinde pek bii
yük harekatı harbiye olmamıştır .. 
Şimdiye kadar sayılan esirlerin ade

di 200,000 kişi11i ve alınan topların a· 
dedi 1800 i tecarüz etmiştir. 

- Sina ceplıcsindc ilerliyen bir 
düşman müfrezesi imlı a edilerek 
biri kaymakam oltuaJ.: üzere yedi za
bit ve yüz nefer esir alınmıştır • 

- Maliye nezareti ile Reji şirketi 

arasında bugiinlcrdc bir miizakcrcyc 

başlanacaktcr. lJ/üzakcrclerde lıazır 
bulunmak üzere Aı·usturya sermaye
darları namına f'on Nevirat, Dr. 

llenedikt l'C A lman sermayedarları 
namına da Dr. Şobalı l stanbula gele
ceklerdir 

- itlen'i ilı tiklir lıeyctindcn bildiril
diğine göre lıazır çacuk cstıaplarının 
satışı scrhcst bırakılını~tır. IJunun i
çin ı·csikaua Jıacct yoktur. Canı satıp 
da serbesttir . • 
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Kiğıt ve cam fabrikası Amerikah müflis r Dünkü nüshamızda münteşir Artistik sineınasındı 
Karamazof KA DEŞ LE~ 

kurulmak •• uz ere • Er Filmine ilAveten gösterilmekte olan FOX JURNAL tlf· 
Havadisleri yerine sehven ( Fox Fi mi) yaıılı:n•f 

Tashihi keyfiyet olu ur. 

Kağıt mühendisi - Kimyager 1\1ehmet 
AliBeyin yeni fabrika hakkında izahatı 

Yunanistandan iki 
Amerlka müddei 

umumisi alıp 
götürüyor! 

Nevyork, 3 (A.A) - Banker 
Martin lnoullun Canada tarafın
dan iadesi hakkındaki evrak tan
:ıim ve tevdi edilmi~tir. 

Evlenenler 
BeyoğJu B<!lediye dairesinde 
bir hafta zarfında evlenen· 

leıiıı isimlerini aıağıya 
yazıyoruz : 

Ista o bul BelediY .,,-
oaruıbedarı Şehir Tir• 

TemeUlerJ 1 _ ... ~ 
411111932 ISTAHBUL ~~ it bankası tarafından bir ka • 

ğıt ve cam fabrikası kurulmak ü
zere bulunduğunu memnuniyetle 
haber vermiştik. Bu hususta sala
hiyet sahibi olan ve senelerden • 
beri Türk kağıtçıbğmm teessüsü 
uğrunda çalışmakta bulunan kıy
metli mütehassısımız kağıt mü • 
hendisi kimyager Mehmet Ali be 
yin fikirlerini öğrenmek istedik. 
Mehmet Ali bey Fransa kağıt mü 
hendis mektebinden birincilikle 
mezun olmuş; Alman yada ve 
Fransada müteaddit kağıt, kar -
ton ve sellüloz fabrikalarında bil
fiil çahşmış gayretli bir gencimiz 
dir. Kendisi elyevın Fransa sellü
loz cemiyetinin faal azasından • 
dır. 

lş bankası tarafından tesis o
lunmak üzere bulunan fabrika 
hakkındaki dütüncelerini sordu ... 
ğumuz zaman Mehmet Ali bey, 
senelerdenberi iştigalin aşk de • 
recesine vardırdığı bir alaka ile 
cevap verdi: 

- Memleketimizde kağıt f 1.b-1 
rikaıı kurmak teşebbüsü epeyce 
eskidir. İbrahim Müteferrikanın 
matbaasında Yalakabatta (Şim • 
diki Yalova) kurulan kağıthane
'de iınal olunan kağıtlar kullam 
lryordu. Müderris Ahmet Refik 
beyin son tetkikatına nazaran Fa 
tih zamanında lstanbulda bir ka-' 
ğıt imalathanesi bulunuyordu. 

Yalovadaki kağıthane, Yalova 
deresinin hem tarlaları sulannya 
hem de kağıthaneye kafi gelme· 
mesinden kapanmış ve Selimi sa· 
lis zamanında tekrar lstanhulda 
Kağıthaneye nakledilmittir. O 
tarihten sonra muhtelif zamanlar 
'da Suriyede, lzmirde ve nihayet 
Beykozda fabrikalar kurulmu§ i
se de bir takım sebepler bunların 
iılem~ine ve hatta harekete geç· 
mesine mani olmuştur. Beykoz -
(-la kurulan fabrika 1915 senesi -
ne kadar işlemeden duruyordu. 
Makineleri de iyi idi. Bu müesse
senin acıklı hikayesini 1928 se • 
nesinde Vakte yazmıştım. Artık 
tarihe karışını§ bahisleri uzatmak 
istemiyorum. Hulasaten diye • 
bilirim ki kağıt sanayiinin kurul
ması lüzumu eskidenberi hisae -
'dilmiı ve memleketimizin kağıt 
aanayiine fevkalade elverişli ol
'duğu nazarı dikkate alınarak 
muhtelif zamanlarda teıebhüı • 
ler yapılmıt ve muhtelif cesamet· 
le birkaç fabrika ve ya kağıthane 
tesis edilmiştir. 

Bunları akim bırakan sebep • 
ler cümhuriyet idaresinin feyizli 
ve kudretli iradesile ref ve defe
'dilmit bulunuyor. Her işi hüsnü 
neticeye isal eden iş bankasının 
kağıt işini de muvaffakıyetle ha· 
ıaracağından eminim. 

- Memleketimizin kağıt sarfi
yatı bir fabrikayı tatmin edecek 
derecede midir? 

- Kağıt beşeri muamelatın 
her safhasında mühim roller ifa 
ediyor. Medeniyetin inkişafile di
ğer ihtiyaçlar gibi kağıt ihtiyacı 
da artmaktadır. Bu sebepten se -
nevi, beher nüfusa isabet eden, 
kağıt sarfiyatının miktarı mede -
ni ihtiyaç derecesini takdire ha -
dim bir miyar gibi telakki olun -
maktadır. 

Mesela Amerikada nüfus ba -

~rna isabet eden senelik kağıt 

sarfiyatı 19,3 kilo; lngilterede 
17,2 kilo; Almanyada 14 kilo; 
Fransada 11,5 kilo; Avusturya • 
da 9,5 kilo; ltal~rada 7,5 kilodur. 
Memlek~timizde nüfus başına se· 
nelik sarfiyat miktarı ise 1929 se 
nesi İstatistiklerine nazaran 1, 7 
kilodur. Halbuki 1925 te bu mik
tar an~k .0,9 kilo idi. Gf?tülüyor 

Mühendi• Mehmet Ali B. 

~deni ihtiyaç derecemiz 
·ne zarfında hemen iki misli <. ~ -

.uştur. 

Samuel lr.sullü muhakeıre edil
mek rzere Yunanistandan alıp 
Amerikaya getirmek için dün 
Yunaniıtana giden iki müddei 
umumi, bu hususta lazam gelen 
muameleleri bitirir bitirmez, mu· 
maileyhin iadesi için mahkeme 
riyaseti tarafından bir müzek· 
kere çıkarıp gönderilmesi muh
temeldir. 

Bir kulübede bir 
kadının katli 

Halkalıda karısı Mükerrem 
hanımı bir kavga neticesinde 
sapsız ekmek bıçağile öldürmek
ten maznun Makidonyalı Salih 
oğlu Bekirin muhakemesine, 
dün lstanbul ağır ceza mahke· 
mesinde başlanmıştır. 

Bekir, bıçakla kasten öldür
mekten maznundur Kadıncağız, 
kulübeden yaralı o!arak çıkmış 
ve yol ortasmda yere yuvarlan
mış. Kulübesinin kapısını kilitli
yen kocası, biraz sonra jandar· 
ma Kazım çavuşa tecı'im olmuı. 
Maznun, mahkemede, evve:c~ 
cürmunu itiraf etliğini inkar 
elti. F allat, şahitler teyit ettiler. 

Muhakeme, başka şahitlerin 

çağırılmasına kaldı. 

l--;atbaamıza gelen eserle~' 
Bugünkü iıtihlak miktarı her Çan al' kale ruuha

nevi kağıt için harice verdiğimiz 
meblağ (senevi 5,970,886 lira· 1 ... 0,"-'~~~~e.~~!! ------·-
ır.) KaXıt sanayiini emniyetle~'_,,_ , • •- ·· al es resmi tari ı J, o ma" uzre cener 

tatmin edecek derecededir. Hat- c. F. As?İnall 0~1and.er tara: 
ta medeni ihtiyaçlanmızın ıüratle fından yau!an bu mühım esen 
inkişafı nazarı dikkate alınırsa; ga'leteci arkadaşlarımızdan Mu· 
denebi lir ki, bu günkü ihtiyaca barrem Feyzi B. dilimize çev.r· 

k mi ve kitap Kanaat kütüp3a· 
göre kurulacak fabrikanın ya ın ne i arafından güzel kağıt üze· 
bir atide tevsiine mecburiyet ha· ıine resimli olarak temiz bir şe· 
sıl olacaktır. kilde bastırılmıştır. Tavsiye ede· 

Memleketimiz kağıt sanayii i- rız. 
çin fevkalade müsaittir. Bu ka • :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
naatim senelerce devam eden tet· lan kağıt fabrikası hali 1-.azır<la 
kikatmıın mahsulüdür. Türkiye • çalışmıyor. Yugoslavyada 5ekiz, 
nin kağıt sanayii noktai nazarın· Romanyada on üç kağıt ve kar -
dan tetkikine ait bir eser de neş· ton fabrikası mevcuttur· 
retmi§tİm. Ecnebi gruplar tara • - Kurulacak kağıt fabrikası -
fından yapılan tetkikat da buldu· nın sistemi hakkında malumatı • 
ğum neticelere vasıl olmuştur. nız var mı? 
Kağıtçılık için çok müsait olan - 10 senedenberi memleke~i
memleketimizde maale&cf tesis mizde kağıt sanayiinin kurulmacı 
tarihi maziye kanşmı§ işler bir için çalışıyorum. Ba zaman zar • 
fabrika göremiyoruz. Bunun sehe fında yerli ve ecnebi mütEaddit 
bini arzettiğim gibi memleketin müte§ebbiı grupları teşekkül elti. 
kabiliyetine taalluk etmiyen saha Bunların hemen hepsi bana mü -
larda aramak icap eder. "Zara - racaat ettiler; kendilerine lazım • 
rın neresinden döniilse kardır.,, gelen delaleti ifa ettim. Her işi 
Bize düten vazife; Türk kağıtçı- ehline tevdi ederek muvaff akıye· 
lığının bir an evvel kurulması ve te isal eden iş bankası bittabi b~ 
ya,aması için azami gayretle ça· ni çağırdı. Vaziyeti yeniden tet • 
lrşınaktır. kik ettim; fabrika mahalli ve bü-

Kom§ularımız bu sahada bize tün tef errüatı ile makinalar hak
takaddüm etmiş bulunuyorlar. Yu kında hazırladığım projeyi tak • 
nanistanda üç fabrika mevcuttur. dim eyledim. 
Bunlardan sonuncusu 1926 sene. Yukarda da arzeylediği.m gibi 
sinde tesis edilmiştir. Aigionda mazideki teşebbüsleri akim hıra· 
kain olan bu müessesenin müdü - kan engeller hükumetimizin çelik 
rü benim mezun olduğum kağıt pençeaile parçalanmıştır. Kağıt 
mühendis mektebinden neşet et - işini de işi ehline gördüren ve mu 
mittir. Aigion fabrikası senevi vaffakıyetle neticeye isal eden lş 
3500 ton kağıt ve 3500 ton da bankası ele almııtır. Binaenaleyh 
karton imal edecek kabiliyette - senelerdenberi teessüsü uğrunda 
dir. Mısırda Lagoudakis ve şüre • didindiğim kağıt fabrikasmm ına 
kasma ait bir ambalaj kağıdı ve kineleri ve levazımı en son sis • 
karton fabrikası vardır. Bundan tem ve memleketimizin ~eraitine 
maada Mısır bankası taraf mdan uygun bir tarzda tertip olunmuş
yeni bir fabrika daha kurulmak tur. Ya.fon za.manda teferruatını 
üzeredir. Bu fabrik~ bilhassa pa· mahallen görmek için ziyaretini • 
muk artıklarını işliyecektir. Suri· zi rica edebileceğimi ümit ede • 
yede Ber~t civarında kurulmuş o· rim. 

Galata Mlleyyetzade mahallealnde 16 
numaralı hanede Kostı erendi kerimesi Pa· 
nayoti hanımla MUeyyetzade mahallesinde 
16 numarada Tana§ oğlu makinist Panayot 
elendi 21 teşrinlevel 1932 de. 

Bozkurt mahallesinde 19' numaralı ha· 
nede Yani efendi kertmesi Katlna. hanımla 
Bozkurt mahallesinde lH numarada Tana§ 
o:;lu §ekerlemeci Hrlstofo efendi 24 teşri· 

nievc-1 082 de. 
Taksim Cihangir mahallesinde 11 numa· 

ralı hanede Hakkı efendi kerimesi -mine ha 
nımla ayni hanede ıı numarada hafız Ah -
met oğlu dolctor Mehmet Halet efendi 2• 
teşrlnieveı 932 de. 

Hask6y lteçec1 piri 67 numaralı hanede 
Nesim erendi kerimesi Sultana hanımla ay
nı hanede 87 numarada lsak oğlu mUstah
dem Samuel erendi 2' teşrinievel 932 de. 

Sahaf Musllhlttln mezarlık :S numaralı 
hanede Muharrem efendi kerimesi AY§e 
hanımla ayni hanede :S:S numarada Mustafa 
oğlu hammal lbrahim erendi 24 t~rinlevel 
1932 de .. 

Beyoğlu §ekercl sokağında 18 numaralı 
hanede Roslmo kerimesi Ana hanımla ayni 
hanede 18 numarada Kosti efendi oğlu gar· 
son Klryako efendi 24 teşrlnievel 932 de. 

Beyoğlu Hatlcemesçlt sokağında 31 nu
maralı hanede Davlt efendi kerimesi Ça • 
rayda hanımla ayni ha.nede 45 numarada 
lsrail oğlu kAUp lsak e!endl 24 te§rinlevel 
932 de. 

Beyoğlu Asmalımesçlt sokağında 63 nu
maralı hanede Dimitri efendi kerimesi Ka
tına hanımla ayni hruıede 63 numarada Pc
raııkova oğlu heldm İstllyanos efendi 24 
te§rlnlevel 1932 do. 

GUmll§S'.ıyu Bnşblleyola 6 numarada Ah 
met Faruk bey kerimesi Ha Uce hanımla 

ayni hanede 6 numarada Ömer Lut!I bey 
oğlu muha.se~ memuru Bekir Arif bey 24 
te~rlnlevel 1932 de. 

Galatada Hoca Arif sokağında 4 numa
ralı hanede Yalto kerimesi Sultana hanımla 
ayni hanede 4 numarada Bohur efendi oğ· 
lu seyyar Samuel 24 te~rlnievel 932 de. 

Hask6y Turuncu mahallesinde 11 numa
rada Mehmet efendi kerime$ ,llıJUzeyyen 

H ale t oğlu kayıkçı .r.Ichmet Bcdrettin et. 
25 t.eşrlnlevcl 932 de. 

Şiı.;11 :Meıırutıyet mahallesinde 28 numa
ra.da Aptullah efendi kerimesi Dll§at ha • 
nırnla ayni hanede 28 numarada Ali Rıza 

efendi oğlu tnımvay tılrketinde Ahmet Ne
dim bey 27 teıırlnlevcl 932 de. 

Şl§U meşrutiyet mahallesinde 26 numa
rada Fehmi bey lterlmesl Naciye hanımla 

ayni hanede 26 numarada Huda oğlu des
tercci Besim et 21 teşrinievcl 932 de. 

Galata Porllayn sokağında 4.9 numara -
da Cemal erendi kerimeal Fatma Hidayet 
ıı.uınn.ıa BeyoJlu Cihangir 8 numarada Rı
za efendi ollu bakkal Mustafa erendi 27 
teoriııicvcl 1932 de. 

Beyoğlu Kemankeş mahallealnde 6 nu • 
marada Mehmet Şakir efendi kerimesi Fe
riha hanımla Cihangirde 'iO numarada Ab
dUrrahman oğlu terzi mektebi mUdüril Bur 
hanctun bey 27 te;ırlnlevel 932 de. 

Kartal mu1ıaclr mahallesinde 11 numa
rada All Rıza erendi kerimeal Kadriye ha
nımla Kartal muhacır mahallcalnde 11 nu
marada İbrahim Safa oğlu Rıza efendi 27 
tc§rlnievel 1932 de. 

B-Oyoğlu Şahkulu mahallesinde. 49 nu
marada Salt kerimeııl Sacide hanımla Şah 
kulu 49 numarada Adil oğlu maarif kalemi 
Nihat ef 27 teşrlnlevel 1932 de. 

Şişli Ferlköy 16 numarada Pandell keri
mesi Armiyonl harumla Kurtulu§ büyük a
karcada Yorgl oğlu marangoz Yani e!en· 
di 27 teşrinlevel 1932 de. 
Amasra kum mahalleııinde 84 numarada 
:tama!! Hakkı kerimesi KWizar hanımla 

Mc§nıtlyet mahallesi 4 numarada Hllseytn 
oğlu orman fen memuru lıluatafa ef 27 teş 
rinlevel 932 de. 

KocamusWapaı;a mahallesinde 1 numa
ralı hanede "Rrza efendi kerimesi Fatma ha 
nımlıı Hasköy camı ııokak 86 numarada 
ICerim oğlu kahveci Hasan 27 teşrlnlevel 

032 de. 
Kasımpaşa Uzunyol 116 numarada Kad

rl efendi kerim~ Şcrl!e hanımla Ka.sımpa
ııa Uzunyol 116 numarada but efendi oğ
lu marangoz Hasan 27 teşrinlevel 932 de. 

B"yoğlu mezarlık sokak 27 numarada 
Dlmitri efendi kerimesi Elenl hanımla Be
yoğlu mezarlık sokak 27 numarada Yorgl 
oğlu bakkal Dimltrl 27 te§rinlevel 932 de. 

Bedrettfn I.Ayemut 26 numarada Ra!ael 
kerimesi Sara hanımla Bedrettin Uyemut 
26 numa!"ada Yako otlu aeyyar Avram 27 
te§l'lnlevel 932 de. 

Cu1t1a matine 
15,30 da Ü~ 

akşamı saat ırrr 
21,30 da 

Bir liltlevi 
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Cuma Cuma~, 
4 T.sanl 5 T.••,, 
4 Recep 5 ReC 

GUn doğUşu 
Gllıı batl§ı 

Sabah namazı 
Öğle nam8.%J 
lkindi namazı 
Akp.m Dam&ZJ 

Yatsı namazı 

tmaak 
Yılm geçen 

J'Unlerl 

Yılm kalan 
g1lııleri 

Parla 

6,32 
1:',04 
6,11 

11,58 
14,46 
17,04 
18,38 
4,59 

} 293 

\ 
/ 71 

12.03 
Londra 697 50 Vlyar.a 
··e· Yorll 0.4738 ldrft 

6,sS 
11,(f.ı 
6,11 
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11.02 
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Mll~o 

Br"'csel 
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81 8315 · -.t 
Cenevre 2.4!125 ::akre~ 

Sof} 66.0450 Belgrat 
·terdalrı 1.1755~ 

Es~ ---- ---
• iankuı :1,75 i' :koe 1 ,1 
Ana·· , •u 23.60 Çimento ~· 'I 
Reji 4.85 ünyon od· S" 
C:'-. Heyrtye 1450 Şar'ı De1• 
Tramvay 6.IO ltalya ce" ~ 
U. Sl~rta ~:_2_ 1 ~~=- v- /,' 

-montt ~~ 

istikrazlar Tatı•~9 
ıı.... daht~ıı--99 ~ktrl1' ıfı' 
Şark D.yoll&n :;,25 ~ramva1 fi'f. 
D . .Muvahtıide 5~. TUnel ,,q: 
GQmrQkler 5.60 Rıbt.dll ~ ~ 

4.20 \nadolU 1 ..L 
Saydi maht • --Aolll ıJ -r 
Bağdat 4.50 1 ~ jl 

Askeriye - A. aıu~ ~ 
1t 27 tqrinlevel 9S2 de. a1' ~ '{.,r 

Kaptanpa.şa mandıra 90Jc :ıı~' t,f 
efendi kerimesi Fatma Neyıre 0~ J.~ 
tanpaşa mandıra sokak oaıtP dl s1 tlff"' 
memuru İam&ll Muııtal• eteıı ..ı :/ 

e.- ' vel 032 de. ıccrirı' J' ~ 
KUçUk Piyale Niyazi bC~t ol~,ıl~' 

vet banmıla küçük pıyale 27 tc~.-
ti tıeY 1 marot İsmail Sal1h&t n ~ -

932 de. aııaııesfJlcıe ott'> ~ 

Samsun Salt bey sokak Rasim bey keri
mesi Fatma hanımla Samsun Salt bey so
kak Hacı Ömer oğlu doktOI' Ahmet Kemal 
bey 27 teşrlnievcl 932 de. 

Galata müeyyetzade ın yoll.!8 şal 0 o'I'. 
marada Avram kerıınesl Shalldi ~-1'~ 
nımla Galata Ş&blnJIU 111 eıeııdl 21 tt• , 
tezglhtar Hayım )il~ ~ f ' 
vcl 932 de. 1~1 ıı.uııı Jp'.J 

Tahtavlrane caddesi # ~'6'/ ~ Yenl§Chlr kilise sokak 40 numarada Nl
kola efendl kerimesi Afrodlti hanımla Ye • 
nlfehlr kUl.ae eok&k 4-0 numarada Haralam
bo of;lu sıvacı Maaol 27 te§rinlevel 932 de 

Pangaltı tcadıyede 4 numarada Clyogitl 
kerlrıı.esl Yolonda baruml& Pangaltı 1e&dl1c 
sokak 4 numarada Ko.nt oğlu fabrikacı Sa· 

sak kerimesi Vida b5JJOD1~yecl ,/ 
mitçi Ahmet 23 .A ,'1'8111 ;t 
Yana 27 te;:ırlntevel 932 de~11UJI~ 

Tqrlnlevelln 24 oııcO vıenrnc dJI• 
..-unune kadar Beyoğlu e ..... 111tetl 
o rıtU••-
ak!Ue:i lcra kılman " 
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~ Maurice de Cobra'nın Son Romanı ı 13 
ı.:~hile re· · 
"!l ile b' 

1
. ııı, e.~raftan bir kaç / fikrini muvafık bulunca ayağa 

Konuştu! 1 

"ltı.aı ır ıkte goründü. Robertsi kalktı, hükmünü verdi 
"e aöt~Yı:.. reiıin iptidai evi önü- - Elhamdülillah, Muhammet 
~ ,~~ . uler ve (füpheıiz Ko- Resulullah ! .. Hükmettim ki .. Sen, 
~ o~~ııdeki gizli fabrika ma- kadın hırsızı ve sen ineği alan, 
"h&iı, b' ' ltaçak tüfeklerle mü- yirmi dört saat zarfında kadınla 
~ ~kıın adamlara yak- ineği biribirinize geri verecekai-
~ 11taret ettiler. niz .• Dokuz ay sonra, isterseniz, 
~ () komşu kabile reiıile buzağile çocuğu deği9tirirsiniz !. 
ı.., olt.. da macerası ihtilafa se- Kabile reiıile eıraf, Robertıi a
etti. ~ı Robertse takdim diline kararından dolayı tebrik e 

Baı ~ derken köylüler, karara razı, bat 
krth bi la burunlu, ve kartal bıı- eğiyorlardı. 
~,, ,;1 ~.&ındı. Ona "Paraıi- • • • 
••liJıa 11 11Zerinde geceleyin ve Aktamın altısında Roberts is-
&eJı.ıe~~lstlamak kimsenin itine tihki.ma dönmüttü. Yemek odaıı
llttı. :.~·.kabile reisi vak'ayı an· nın eşiğinde mülizim Nicholıona 
)'İQ kÖ~I bakıılı adam gecele- rastladı. 
'İııiıı ~irip köylülerden biri- Genç zabit çayını içmi§, dıta· 
,,, ı.._•nı bağlamıf, ağzını tı- rı çıkıyordu. Davanın garabeti 
~ -çırını§tı. botuna giden Robertı emirberi 
~Usuna dokunulan koca, çayını getirirken, meseleyi mua
~ alnıak için, hasmınm ine- vinine anlattı ve sonunda dedi 
lr. ~I lnııt, beriki arkasından bir ki: 
~ e •il"h N' lllıttı a atmışsada tutlurama- - Tuhaf dava, deiil mi, ı-

0 · cholıon?. Memnun edemiyor di-
llu 

~lfl tuna dokunulan kocanın ar ye herifin elinden karısını almak! 
~ hlrı ko!up köye hücum et- - Bu Avrupada da ırk sık o
~zırlanırken tedbirli reisi luyor, yüzbatım. Hem Avrupada
liie ... e. gidip yüzbaııyı hakem- kiler maalesef inekle buzağı ile 
lt~ıtınııtı. halledilemez de ... 

lııt, rtı kadın kaçıranla inek Mülazimin sesindeki ciddiyet 
~- ızııır h H ~· uzuruna çıkarttı. a- Robertsin dikkatini celbetti. ıı-
'-ed ın Vereceği hükmü itiraz et· garasını tablaya bıraktı, alaycı bir 
~ h eıı kabul edeceklerine kur'ana tavırla sordu: 

lıtıfar K·· h l' · b' 'k' hr · oy a a ısı ırer ı ı- - Süveyf kanalının öte tara • 
~/lkla!ınıt, açık hava mahke- fında böyle bir davada hakemlik 
~d'. etrafına çepeçevre dizilmif- ettiniz miydi?. 

ı. 
it - Hayır amma ... Bir kadının 

~~~rta birinci suçluyu; kartal mukadderatı mevzuu bahsolan 
~ '-damı sorguya çekti: hadiseye gülmemeli demek iste • 

ı~:- ~ .. 1' dını nicin kacırdın? • li diın vüzbaıım .. 
~ İcf· ......... ıo.,, ~udhu AcıuJ rlluıazım difatı çıktı. ~afıran 
'il 

1
' Dengi olmı~ ihtiyat lfo• Roberts kapanan kapıya baka 

, el>hedbahttı. kaldı. Sonra güldü, kendi kendi • 
ti• ·1 eki amma sen de genç de- · ı ıı tı k· 1 sıne ıöy endi: "Bu delikanlı geç· 

, ı. kin bir Donjuan gibi konuşuyor, 
~ına gönlüm taze.. amma bahsederim ki a•kın ne ol-

' S" :r ~<>~de dinç bir kömeı horo- duğundan daha haberi bile yok-
>, t dıye civarın ihtiyar koca- tur!.,, 
''~ıı bütün tazelerini kaçır-

' lkkın mıdır sanıyorsun?. 
' A.Uahın inayetile gücüm 
'her gece üç yüz tanesini an ederdim. 
~ L U koca senin yaptığına kar
' llıeğini almakta haklıdır ... 

kııaı .. 

!tadın baıka, inek başka .• 
1\~nin karın yoktu ki kaçır
~ d da senin en kıymetli ma
,,,i aldı. Demek silaha dav
~~ hakaızaın, çünkü haka
t") 'll ıenıin. (ihtiyara döne
\"'en ne isti yora un?. 
\ ~ ~lı, uf ak tefek, ihtiyar 
s:ı andıran koca tereddü
~, ura ile kabile reisine, 
l'i . ) .. a ve hakeme baktı: 
~ lt~baıı efendi, karımı ge-

~i ~ ın, tazminat olarak da 
~.:" .... ~oyacağını. 
ı"bil i .. ~kün değil. Karına mu-
~t L ~~· . k. 

-...~ sı gerı verece sın, ada-
' '-r. 
'~~in· ... · S. '-, ınegı gerı veremem, 
Sı ~la beraber bulundur-
~ '-a) ğamın mahsulünü ni -
dö~d~duda hediye edeyim?. 

~d~: ' kartal bakıtlı adama 
'il 

rı1 ~ \'~ne denin?. 
~~ l ter·hafı efendi, ben karısı· 
'Qlll' ~ld,1 ~erecek mitim? Kadın 
t~~ ~n~en gebe kalmııtır. 
~ ile d'herıfe doğacak çocu-

d'-l ' ıy~ ~ed~ye edeyim?. 
litaı il\ ~~ulumsıyerek tahsil • 

' fa.ıı~; kulağına bir iki ke
ı, Yerli siyasi memur 

-4-
Sağnak vadiyi allak bullak edi

yor. Toz bulutları biribirini kuva
lıyor, tuğla rengi toprağı süpür
dükten sonra lakayrt kayalara 
hücum ediyorlar .. Zırhlı kulele
rinde, örtül erine bürünmüt iki 
nöbetçi fırtınanın şiddetinden 
mümkün olduğu kııdar korunu
yorlar .. istihkamın avlusunda ka· 
tırlar kitniyor, rüzgara 11rtlarını 
dönmüf, hatlarını öne eğiyorlar .. 

(Devamı var) 

Yumurta piyasası 
birdenbire düştü! 

ispanya hükumetinin Tilrkiye 
ye döviz vermesi yüzünden ıon 
haftalar zarfında ispanyaya olan 
ihracatımız tamamen durmu,tu. 

Bu ihracatın en miihim mad· 
desini yumurta tetkil ettiği için 
yumurta piyasası da birdenbire 
dütmüıtü. 

HükQmetimizin teşebbUsü Uze
ne ispanya hUkômeti ile bir an
laşma olacağı haberi piyasada 
duyulunca dün yumurta piyasası 
birdenbire canlanmıştır. 

Aynı zamanda Fransa ve ltal· 
ya ile Yunanistandan da son 
günlerde fazla miktarda yumurta 
sipariş edildiğinden yumurta pi~ 
yasasında canlı hareketler Tardır. 

Yumurta tacirleri bu vaziyet
lerden memnun görünmektedir
ler. 

VAKiT 

Güınriiklnd<'ki istatistik 
················································ 

iki senenin farkları 
ithalat 

ve ihracatımız 
Bu senenin on aylık hesabı: 
ihracat lehine 4,344,354 

liralık bir fark var 

Gümrükler istatistik Müdüriye
ti Teşrinievvel ayının ıon onbet 
günü içindel<i başlıca ithalat ve 
ihracatını tesbit etmiştir. Hazır
lanan bir iıtatistiğe göre on 
bet günde ithalatımızın 2.52l.14G 
liralık bir kıymet göstermes -
ne mukabil ihracatımız bunun 
4 286.075 Jira fazlasile 6.807,215 
liraya baliğ olmuştur. Bu suretle 
Teırinievvel avı içindeki ithali· 
tımıı 5 323.540 ve ihracatımıı 
10.948.079 liralık bir kıymet 
arzdmektedir 

Dokuz bu~uk aylık rakamlar 
bu son rakamJara ilave edilince 
bu ıenenin on aylik itballh
nın 70.170.219 ihracatının da 
74.514.572 Jiraya baliğ olduğu 
görülür ki ithalat ile ihracat 
arasındald fark ıbracat lebine 
olarak 4.344 354 liradan ibaret 
bu unmaktadır. 

1931 senesinin 10 ayında ise 
ithalatımız 14.848.473 lira fazla
sile 1l1.529.248 lira olmuştur. 
Teşrinievvelio son on beş günü 
içindeki başlıca ithalat ve ihra
catımız aıağıda gösterilmiştir: 

ithalat 
Eşya cinsi Lira 

Yün ipliklikleri 65.708 
Yün mensucat 54.847 
Sargılık klğıt 24.414 
Matbaa kiğıdı 29.592 
Pamuk iplikleri 97.833 
Ksarsız pamuk mensucat 117.229 
Sair pamuk mensucat 416.085 
Boş çuval 23.974 
Her nevi demir 22.993 
Demir saç lavha 36.379 
GAivanizli demir 33.127 
Demır veya çellk ooru 47.6. ı 
Makineler 87.033 
Ağır maden yağları 39.585 
Sair eşya 1.424.700 

Koyun ve 
Yumurta 
Barsak 
Deriler 
Yon 
Tiftik 
Halı 

ihracat 
keçi 

Çavdar, dan 
Mısır 
Arpa 
Kepek 
Kuru üzüm 
Kuru incir 
Fındık 
Yaprak tütiln 
Palamut 

,, 
Afyon 
Kereste 
Pamuk 

büllsası 

Maden kömürn 
Sair eşya 

275.288 
1~·~81 

' 60 682 
53.158 

182.8:H 
49.436 
17.907 
18.091 
61.651 
'22.124 

1.125.391 
1.559.037 

276.245 
1.576.618 

57.672 
35.235 
98901 

138.569 
98.510 

317.502 
367.357 

Italya elçisi 
ltalyaoın Arnavutluk orta el

çiliğine tayin olunan Ankara 
ltalya elçiliği maslahatgüzarı M. 
Kok dün sabah kalkan StelJa 
Ditalya vapurile memleketine 
hareket etmiş, vapurda Italya 
konsolosu M. Saleno Mele ve 
sefaret erkanı tarafından teşyi 
edilıniştir. M. Kok Romada iti
matnamesini aldıktan sonra Ar
navutluğa gidecektir. 

M. Armando Kok ikinci defa 
olarak memleketimizden ayrıl
maktadır. Fılvaki 1913 te elçilik 
ataşesı olarak şehrimizde bulun
muştu. M. Kok Sovyet iukılibı 
sıralarında Rusyada ve daha son
ra Boenos Ayreste bulunduktan 
ıonra tekrar memleketimize gel
mitli. 

M. Kok burada bulundnğu 
uzun zaman zarfında kendisini 
herkese sevdirmiş bir diplomat
tı. Memleketimizden ayrılması 
kendisini tanıyanlar tarafından 
tee11ilrle karıılanmıştır. 

Savıfa 5 

Elli sene içinde 
perdelik tarih 

.. uç 

(Baş taralı 1 inci sayıfanıızda) 

Burada sığır etinin okkası 

(20), koyunun en alası (30-40) 
para, yumurtanın tanesi ( 1) para 
idi .. Yoğurdun ve sütün en hijllisi 
bulunurdu. Yalnız bahar zamanı 
köylüler kendilerine fazla gelen 
sütlerini mahallelerde satarlar ve 
(12) okkasını kırk paraya verir
lerdi. Kar gibi beyaz oğul balları
nın okkası (20-30) para idi. Ni
hayet ekmeğin okkası (5) para
dan fazla değildi. Sair eşyanın fi. 
atları da bunlara kıyas edilirse 
halkın hayatındaki refahın dere
cesi anlatılabilir. Dert ycktu .. 
Kederden eser yoktu .. Kasabada
ki halkın hepsi böyle bir umumi 
refah içinde ömür sürer, giderdi. 

Benim bulunduğum mahallede 
bir tahtadan bina vardı. Bu bina 
maha11enin mektebi idi. Talebesi 
de iki yüz çocuk kadar vardı: Er· 
meni, Türk, katolik, protestan ... 
Bu iki yüz talebenin içindeki 
Türk çocukları otuzu geçmezdi .. 
Bir Ermeni hocamız vardı. (Kar
bo) Varzabet (Karabet) derler
di. Bu adam fesinin yarıama ka
dar bir çelme bağlardı. Yerli do-

Hoca - Avo (Avadis) ! 
Talebe - Efendim .. 
- Haydi, git, Aypı bul da ge• 

tır .. (Ayp Ermeni hurufatırun eli
fi demektir). 

Avad's bulur, getirir.. Bu da 
Mehmet gibi yanlış yaparsa sopa 
yer, ağlıya ağlıya arkadaşının ya· 
mna gider. Birlikte sızlanırlar ... 
Bütün diğer Türk ve Ermeni ta• 
lebeler de ayni suretle muamele 
görürler. 

O zamanlarda bizlerde saati 
olan nac!irattan idi. Yalnız kay· 
makam ile mahallenin beyleri ve 
ağaları saat taşırlardı. Bizim ho· 
canında bir saati vardı. Bu saat 
başı üzerinde açık duran pencere 
den aşauıya nsılan on il<i parçalı 
bir tahta idi. Güneşin zıyaaı falan 
parçaya gelmiş ise falan saat o• 
lurdu. Gölgeli.zamanlarda mahal· 
lenin beyine bir çocuk gönderir , 
saati haber alırdı. Öğle vakti o• 
lunca: 

- Haydi çocukalr, çay Kenarı• 
na hem ekmeklerinizi yer, hem de 
cemersınız ... 

Derdi. (cemermek - banyo). 
Çay kenarına gider, ekmek, pey• 
nir, yoğurt ve saire gibi yiyecek
lerimizi yerdik, ve suya girerdik. 
(Ya aziz doktor, sizin söyledik· 
lerinizin tilm aksine.. Fakat ne 
hastalık bilirdik, ne de yüz bin 
tabibin icat ettiği türlü türlü has
talık. Hepimizin turp gibi yüzle
rimizden kan fı§kırırdı. Kasa • 
bamızda bütün bir sene içinde 
beş on hasta ancak bulunurdu. 
Onları da başı çalmalı diplomasız 
doktorlarımız tedavi ederlerdi.) 

(Mabadı yann) 

S. TUMACAN 

. kuma bir ıalvar giyerdi. Üzerinde 
geyme dedkleri bir çepgen vardı . 
Ayağında yalın ayak bir sarı pa
buç tatırdı. Belinde gene yerli do
kumadan bir kalın kutak sarılı i
di ki tütün kesesi, bıçak, enfiye 
kutuıu, çakmak ta§ı ve kav ayrı 
ayrı bu ku~ağa yerle,tirilmiıti... 

Kuıaiın tam ortasında uzun bir 
divit yerleıtirilmiıti ki uzaktan 
görünürdü. Hocalık (Varzebet -
lik) alameti itte bu divit idi. O 
zamanlarda iskemle, masa gibi 
§eyler de yoktu. Mektebin zemini 
toprak idi. Toprağın üzerine yer
li bir keçe çekilmiıti. M...._ ~ ı .. a .. wnıamaa!!!! •• :~:::ıı::::::mı:=::~::::::::::ı::::::::::::::ı 

rwd·· .• ~ın üzerine yeryer Belediye memurla
aizili otururlardı. 

Talim usulüne gelince, hocanın rına kömür Ve odun 
(15-10) tane tavla zarı gibi Belediyenin kooperatifi yakın· 
tahtadan yapma altı yüzlü alet- da faaliyete geçecektir. ilk i~ 
leri vardı. Bunların üzerine kaim olarak belediye memurlarına kış
birer kağıt yapıftırılmıı idi. Her lık kömürleri verilecektir. Bu 
bir yüzünde Ermeniceler ayrı, hususta büyük bir kömilr tOc
Türkçeler ayrı olarak altı harf carile mukavele yapılmııbr. 0-
yazılı idi. Hoca ıabah erken gelir dunun çekisi depoda memurlara 
gelmez İptida çocuklara bir dua 315 lrnruşa, kömürün okk111 5 
okuturdu. Ermeniler Ermeni du- kuruşa verilecektir. Memurlar 
ası, Türkler Türk duası okurdu... borçlarını dört taksitte ödiyecek
Sonra değneğini eline alarak ken lerdir. Şimdiden birçok memur
di köşesindeki bir mindere otu - lar belediye iktısat müdürlüğüne 
rur, sıra ile çocukları yirmi§er, 0 • müracaat ederek kömür ve odun 
tuzar ayağa kaldırır, ders okut- almak istediklerini bildirmişler
mağa başlardı. Yüzünü arkaya dir. Bu gibi memurların bir Jis
çevirir, bağırırdı: tesi hazırlanmaktadır. Bundan 

- Mehmet, turaya gel.. Derdi. başka hariçten de belediyeye 
Mehmet yaklaıır: müracaat ederek kooperatifin 

- Geldim, efendim.. halka ucuz odun ve kömür sat-

G k , masını istiyenler olmuştur. Bele-
- özünü apa... d b l 
_ Kapadım.. iye u msusta da tetkikat yap· 

maktadır. Belediyenin kömür sakHoca geri döner, bakar, çocu-
lıyacak depoları olmadıg~ ından 

ğun gözünü kapamış olduğuna 
kanaat getirdikten sonra elindeki halka l!ömür tevzii işi biraz müş

kül görl' !mektedir. Maamafi baTürkçe zarlardan birini uzağa a-
tardı: zı büyük depo sahiplerile anla-

şılarak halka ucuz kömür ve - Haydi, fU attığım zardaki 
elifi bul da getir, bakayım.. odu~ satmaları çaresi de düşü· 

nülmektedır. Der, çocuk derhal koşar, zarı 
alır, ya doğru olarak elifi bulur, 
yahut yanlışlıkla elif yerine beyi 
gösterirdi. Şayet yanılırsa yüksek 
sesle (aç elini) der, açtırır, kuv
vetli kuvvetli altı değnek vurur
du. Çocuk da ağlıya ağlıya yerine 
gider otururdu. 

Bundan sonra ayni manzara 
Ermeni çocuklar hakkında teker
rür eder: 

Galeta ve fırınlar 
Bazı simitçiler ve francala fı

rınlarında yalnız francala ve 
ekm~k yapılmasını, bu fırınların 
galeta cıkarmalarrnm menedil
mesini istemişlerdi. Belediye da
imi encümeni yaptığı tetkikat 
neticesinde böyle bir memnuiye
tin konamıyacağını bildirmiştir. 
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Canavarlar peşinde 

Yazan : S. C. 
- 1 - Süğlün avından fil avına kadar 

Size anlatacağım av sergüzeşt· kanatlı, kanatsız, küçük, büyük 
!erinin mübalağa ile alakası yok· . tehlikeli tehlikesiz bir çok ha~ • 
tur. Bunun için bazı noktalarım Vanların avından bahsedildi. Her· 
kafi derecede tafsilatlı bulmıya- kes kendi muvaffakıyetlerini sa· 
cak olursanız kabahati bende de- yıp döktü. Nihayet klübün en 
ğil, fevkalbeşer şeyleri yaratmak görmüş geçirmi§ azasından oldu· 
itiyadında olmıyan tabiatte bulu- cu aıılaş!lan biri dedi ki: 
nuz. 

Avcılık merakına kapılarak 
giriştiğim bir seyahatten topladı
ğım kırık dökül:: İniiha!ar... İşte 

bu satırlarda ancak bunu bulabi
leceksiniz.. Artık onlara noksan 
gördüğünüz canlılığı ve hayali 
vak' alan i1a ve etmek zahmetini 
de si~e bırakımağa lüzum gördüm. 

:(. :ı. :(. 

Geçen senenin kışında iyi tanı· 
dığım bir zatın daveti üzerine 
Mısıra gitmiştim. Kışı Kahirede 
ve lskenderyenin ılık havasında 
geçirdikten sonra tekrar lstanbu
la dönmek niyetinde idim. Bek
lenilmez bir tesadüf vatanıma bir 
takım maceralar geçirdikten tam 
dört buçuk ay sonra yani baharla 
yazın en güzel zamanını atlattık 
tan sonra dönmekliğime sebebi
yet verdi. Sebep §udur: 

lstanbula dönerken bir kaç 
gün kalmak üzere Portsaide uğ

ramıştık. Bu işlek limanda da Mı-

sırın bir çok noktalarında oldu
ğu gibi temeli İngilizler tarafın
dan kurulan bir çok klüpler ve 
hunların arasında bir de avcı klü· 
hü vaı·dır. 

- Eğer vahşi hayvan avlamak 
itterseniz şarki Afrikaya gitme· 
lisiniz .. Av dadiğiniz orada bulu
nur. 

Henüz kış yeni bitiyordu. Ken
dime bir iki ay kadar bir mezuni· 
yet vererek şarki Afrikanın o 
nihayetsiz av hazinesini görmek 
a;zu:;u b~rdcnbire içimi kapladı .. 
Bir avcı ava tealluk eden bir e
mel beslemeğe başladı mı, ondan 
kendini bir türlü kurtaramaz. 

lstan~ula c!önerken bir ild as· 
lan postu, gergedan dişi, su aygı· 
rı boynuzu getirmek benim için 
en tatlı bir emel oldu. Ertesi günü 
cenubi Afrikaya kadar giden 
posta vapurları acentaliğine mü
racaat ettim. Ve şarki Afrikarun 
en mühim limanı olan Monbaza 
için bir bilet aldım. 

-2-
Beni ~onbaza götüren vapur· 

da şarki Afrika hakkında malu· 
matı olan hiç kimseye tesadüf e
demedim. Yolcular Aden, Ciyoti 
ve hatta Madagaskar ha1'kında 

VAKiT 

Bu sene tütün 
ekenlerin 

yüzü gülecek f 
Akhisar lıusus2 muhabirimizden: 

Akhisarda tütün piyasasını aç· 
mıya muvaffak olamıyan Glen 
tütün kumpanyası Kırkağaç ve 
Somaya giderek yüz otuz kuruş 

üzerinden piyasayı açmak İste • 
miş ise de bu fiatı bu aene az gö
ren rençher bu fiatı istisgar ede
rek tüccarı istiskal ile karşılamı§· 
lar ve etrafını terketmişler ve tü· 
tünlerini vermemişlerdir. 

Akhisar Kırkağaç Soma bu 
hususta müttehittirler. Tütünleri• 
ne iyi fiat verilmezse satmıyacak 
!ardır. 

Akhisarın hala tütün piyasası 
açılmadı. Tütün kumpanyası mü 
messilleri hep buradadır. Zürra 
sebat ediyor. Dün buraya inhisar 
idareıinin eksperlerinden olan 
Yusuf Ziya bey de geldi piyasayı 
iyi fiatla inhisar idaresinin aça • 
cağı ve iyi tütünlerin yüz sek • 
ıen kuruıa kadar fiatla satılaca -
ğı kuvvetle rivayet olunuyor. Bu 
sene bu havalidc tütün hem nefis 
ve hem azdır. Ve alıcı da çoktur. 
Eski tütünlerden elde hemen mah 
sul kalmadı demektir. Tütüncüler 
arasında ittihat var. Bunun için 
bu sene ümit çok. Hiç olmazsa 
geçen seneki panik olmıyacaktır. 
Beher elli kiloluk denk iki liraya 
satılnııyacaktır. Rençber fiat me· 
selesinde dayandığı gibi tücca • 
rın kendi işlerine gelecek tarzda 
tertip olunmu§ olan matbu kontu· 
ratları da imzaya yanaşmıyacak -
lardır. Tütün piyasası açılırsa it • 
bu konturatlan imza et~iyecek • 
ler; konturatlarda yazılı olan ku-

-yua.u ıııuı a. ... ~) .... , • n.a.uuı çu.ı.u1 ç -
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Marian taburun kızı 

' G Tc§rlnlsanl Cumartesi gUnUndcn !Ubaren gösterilmiye başlanacak olaD 

(Taburun Kızı) filminden bir sahne.. f 
Marian Frnasız köylüsü cesur Fransız sevgilisinin ünifoJ'IOl~; 

bir kız.. Muharebe dolayisile ye· giyerek mahpusu serbest bı ~ 
tim kalan bazı çocukları ve ken- mağn muvaffak oluyor. Bu esbl' 
di çiftliğinde yerleşmiş olan hasta da Stagg aşkını Mariana l<~ 
Amerikan askerlerini tedavi et· ettiriyor ve genç kızın . ~rıı. ~ 
etmektedir. Mütarekenin ilanın· aşıkım Andre'nin gözlerının lı' 

dan sonra Marian, Stagg isminde olduğunu, harpten avdet ecler·It 
ve aç kalmış bir askere tesadüf e- esir düşerek kaybolduğunun 1 

der. Bu aç asker Marian'nın çok edildiğini söylüyor!. bil' 
sevdiği domuzu yiyor ve genç kı- Marian sadakat ve şefkat ,

0
; 

za ilanı aşka kalkışıyor. lerinin tesiri altında Staggıı. ~~ 
Domuz paşa ve zabitandan mü- vaz geçerek, eski ve kör aşı fi 

rekkep bir grupa verilecek ziya • tedavi etmeğe karar veriyor· . 1,~ fet için hazırlanmıştı. Stagg bu kat kör aşık kızın AIJlcrl dtl 
domuzu çaldığı için hap~ediliyor. Stagga'" aşık olduğunu bis5~ Eski bir av ınera.khanun biı

şehre varınca ilk yapacağı §eY. 
şüphesiz avcı klübüne giderek 

i ceklerdir. 
.11'.&&A• .. a. •• ,, c.ırı. .... J """'··--- ------ _...... - - ... af!rır 

ca, orada bulunmıyan kendi rch Mı.;·i~.n'nı Stagg'a gÖ:1 

kendi hastalığı ile - Bu da bir 
hastalık değil midir?- malul o· 
lanları ziyarettir. 

Ben de Portsaide varır varmaz 
soluğu avcı kulübünün geyik boY. 
nuzları, gergedan dişleri, dolma 
timsahlar, aslan postları ile süs· 
lenmiş büyük bir salonda aldım. 

Avcıların bir araya geldikleri 
zaman nasıl konuştuklarını avcı 
obnıyanlar tasavvur edemezler .• 
Sırra agah olmıyanlarca bir nevi 
şifreyi andıran bir lisanı vardır .. 

Eline güvercin vurmak için hile 
tüfek alma.mış bir kimse bir kaç 
avcının bir arada oturup konuş

tuklarını duysa anlamadığı bir 
çok kelimeler arasında sık sık ku
lağına çarpan canlı ve kanlı vak
alan iıittikçe ne olduğu biline • 
miyen bir tehdit karşısında kal· 
mış bir biçare gibi tüyleri ürperir. 

Kan, isabet, yara, kurşun, saç· 
ma, la~eler, ölüler gibi kelimeler, 
avcılar arasındaki canlı fakat a· 
deta bir esrar perdesi ile örtül· 
müş mükalemelerde sık sık tek· 
rar edilen rabıta edatları vazife· 
sini görürler. 

Bir çok münakaşalarda kulla
nılan tabirler yabancının dima· 
ğında birer sual işareti gibi ma· 
nası meçhul kalır. 

Uzatmıyalmı, Portsait avcılar 
klühü de yuvarlak dünya üstünde 
nice avcı klüplerinden farklı ol· 
madığından kendimi tanıttıktan 
sonra görüşmeğe başladığım mes· 
lektaşlarımla aramızda geçen sa
mimiyet de yer yüzündeki mil
yonlarca avcıların karşılaştıkları 

zaman giriştikleri samimiyetler
den farklı değildi. 

l>ol l>ol ta.fsilit veriyorlar. Fa.kat 
Monbazayı her nedense bilmiyor· 
lardı.. Ben vaprdan ayrılırken 

günlerce beraber tatlı tatlı sohbet 
ettiğim seyahat arkadaşlarım be
nimle adeta bir ateşe kendimi a
tıyormuşum gibi acıyaraka veda
laştılar .. 

Şehre çıktığım zaman burası· 
nın hiç de tasavvur edilen cehen· 
nem gibi yer olmadığını gördüm .. 
Kasaba gayet temiz. Caddeler ge· 
niş ve asfalttan, sıra ile ağaçlar 
dikilmiş, büyük mağazalar cad-
delerin iki tarafında sıralanmış, 
şehrin dışında yeşillik kırda İngi· 
liz sistemi güzel sayfiyeler saçılı .. 
insan burasını Büyük Britanya
dan kopmuş bir parça zannedi· 

yor. Gümrükte zahit ve elbiseleri 
pırıl pırıl parlıyan memurlar va· 
zife görüyorlar .. Muamele bitin· 
ce, otomobile atlıyarak bir otele 
gittim. 

(Devamı var) 
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Tayyare piyanko müdürle
rinden biri öldü! 

Tayyare piyankosu müdürle· 
rinden ve piyanko mütehassısı 
M. Edvar Miırabi evvelki gün 
birdenbire ölmüştür. M. Mizrahi 
73 yaşında idi. Cenazesi bugün 
kaldırılacaktır. 

Diş Tababeti Kon~ıesi ...................................................... 
• • • \ıl 

mızın ve agzım a 

zın sıhhati meselesi 
Muhtelif diş hastalıkları, tedavileri 

hakkında mütehassıslarının 
raporları ve fikirleri .. ) 

Birinci milli diş tababeti koog· feransla diş hıfzıssıbhasınm öğ· 
resinin dün üçüncü günü idi. retilmesini de ilave etmiştir. 
Celse sabahleyin 10 da Kazım Bu rapor kabul ediJdikteo 
Esat Beyin riya- sonra söz Galip Abdi Beye ve-
setinde açıldı • _____ .,.. 1 rildi. Galip Abdi Beyin raporu 

ilk söz profesörl) diş radyografi plaklarınm o!rnn-
Ziya Cemal B.ye masun izah ediyordu. Rapordan 
verilmiştir. Ziya sonra alaka uyandıran projeks:-
Cemal Bey diş/ yonlar gösterilmiş, bunlar üze· 
ve ağız hıfzıssıh-'. rinde baıtahkların nev'ini, ront-
hası hakkındaki ken üzerinde bırakacakları izler 
raporunu oku-: izah edilmiş, bir çok azalar 
muş ve iyi bir!! arasmda münal<aşalar cereyan 
diş ve ağız hıf· etmiştir. 

• Öğleden sonra ce!se Ziya Cc-
zıssıhhası yap" J 

mal beyin riyasetinde açılarak mak içi çocuk 
annesinin karnın- Ziya Cemal ilk söz profesör Ziya Nuri paşa· 
da iken dişleri· Bey ya veriJmiştir. Pek ilmi tetkik· 
ne başlamak ve mezara kadar lere istinat eden sözlerinde Ziya 
takip edilmek lazım geldiğini Nuri paşa Siaujit vak'alarınm 
söyledikten sonra diş ve ağız Ediyolojisini ,anlatmış ve bu h25· 

hıfzıssıhhası hakkıoda yapılması talığın dişle alakasını göstermiş
icap eden tedbirleri anlatmıştır. t' 

ır. 

Ziya Cemal Bey memlekette ko- ikinci söz opratör Kazım Is· 
runma teşkilatının yapılması za· mail beyin idi. Kazım lsrnail bey 
manı geldiğini, köylere giderek 

diş ve l<anser hakkındaki rapo· nasihat Ye irşatlarda bulunulma-
sını, orduda diş hıfzıssıbbaıına runu okumuş, 3 entressan vak'a 
dikkat edilmesini, sesli diş bıf· zikretmiştir. 
zıssıbba filmleri yaparak halka Kazım lsmail beyin raporuna 
ve köylülere gösterilmesini, mec· ait olarak Orhan Abdullah bey 
mua ve kitaplarla, radyoda kon· dişten ileri gelecek kanserlerden 

Kara Ali ve 
adamları 

Ji 
Gebze, Tekirdağı ve c:var1~,, 

adam öld~rmekten maznun ~( 
ra Ali ile adamlarının mob9,ı 
mesine, dün Istanbul Ağır' 
mahkemesinde temyizden rııı~. 
devam o'.unmuş, muhakeme, 
miidafaa şahitlerinin çağırılıf' 
na, eveelce Gebzede yapıll ( 
muhakemeden menedilmesi ~ı' 
ticelenen tahkikat es:ıasmd~ 0it 
ra Ahmedin verdiği ifıı~' ( 

1e• okunmasına kalmıştır. 24 e' 
nisani sabahı muhakemeye 

-~ =---- bl 

vam edilece'.dir. 

korunma hususunda ufaj( 

usul söylemiştir. ~·· 
Üçüncü obrak Feyzullah 1it 

s h bey- söz almı~, pıoteır. ol' 
k' .. 1 • •• k şal~f ılı va a soy emış, muna a ·ıt ,ııv 

muştur. Erndan sonra cı 
1 

cilt 
d" e ~ tehassısı Ali Rıza bey 1j çO· 

ve saç hastahklaı ı arası~~ ;e t~' 
alı\ka uyandıran bir teblıg rıı'' 
!unmuş, bu hususta vak'alar, 
saller zikretnliştir. . ~ıı· 

b y iki , 
Orhan Abduilah e d ~-

nallı alet kesiciler hakkın ;0je~' 
zırladığı bazı maktalar~ p bİ'oı1 

siyonla azaya gösterın ' Ş1 ~ ... de te' 
ra eh• "' dişi çıkardıktan son . ı.oı 
Yerıoe t' davi ederek tekrar 3 0111 

duğuna ait bir vak'ayı 
~' mıştır. l be'f 

b"Mele' ~ Son olarak A 1 

1
.
1 

Uyas be, 
k' ·ı t • Ha ı .eli' va a zı ~re mış, · de ) 

· tcmın ·; 
lebimsiz koron sıs Kongre 1 

bir urn!ü anlatmıştır. h deflJ~ 
saba 

timalarına yarın 

olunacaktır. 
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tJ' 

i· 

e' 

..\tiI~ 
'llr anın ordusunda muhakkak 
hıı ttte kopuzcular vardı: Çünkü, 

~ •aı Ye bu isim asırlardanheri 
-~ .. ı ı d, le ar a Ukranyalılar arasm -

tiıı l.lllaıulmaktadır. Halk şairle
Jı) e ~acarlar Kobzo , Ukrany -, ... , "' 
tıı e "'obzar diyorlardı. Koboz 

le~~ \te macarcadaki telaffuz 
tlla •dir. Kobus teklini eski Al -

~ il edebiyatında buluruz; ~u 
tarada olduğu gibi: 

•ı 
l>ı 

e kobus mit der luten ,, 

Ilı, l\obıa, Kobuz ve Kobyz, Ro

~:ta lehçelerindeki söyleniş 
ltt. 1arıdır. Kobuz ve Kobza şekil 

ı t h' lıth_ e •atanda, Rusyada ve rut-
''\:e' d 

~h· e vardır. Ayrıca, (Kobza) 
~:tanda, (Kobzina) ise ruth· 

:~ele gayda manasına gelir. 

~ ~ tı Afrika yerlileri arasında 
bıq • l.lıo, Kabus, Gabbus ve Gan-

1•iınli sazlara rasgeliyoruz. 
li\lı:ır.. k 

~l "un Ü Kazak • Kırgız leh-
tt-itıd 

~il~ eki Kobız, Kobz ve Ko • 
~~killeri ile Türkistandaki• 

d~~ h~ ltelimenin asli teliffuzun
di~. •s de uzaklatmıt değiller • 

~ 
~ol>~ \)elce de söylediğimiz gibi, 

~l.lrı l'la.tt mızrapla ve yayla çalı-
'" l\e\t'} 
tııı, 1 eri bulunduğu gibi, a -

~ıl\\~~'-hn.an kopuzlar da - az 

~İ.itıtg' beraber - vardır. Bu 
~er-, h;:ebetıe ilave edelim ki, Türk 
1\ "«\'· 
e~ 1\\ l.ll\ ıaplı ve telli sazlarını 

saı,t'ı,·~tapla ve hem de yayla 
11lella/dr. El'an da böyledir. Bi -
tiıı· !!)~ 

• 1 e~b Yayla aaz çalmak ade-
l'l'ııf ol a en evvel onlar öğret -
t 'Cald ~ .. '"el ardır. (Bu cihete tek-

et ed ... ) \J ecegız • 
tit bı 

Slı ' TUrk adlamlştır 

~eldi:ttiler devrinden kalma mü 
q.,_ teaiınl 

"'tc,, rıı. ere bakılırsa, ut, 
.-crv· 

ız aarar_larında ve 

ZEL 

Kandaharda en meşhur çalgılar -

dan biri idi. Fakat ~ asırlarda a· 

dı "Barbat,, idi. Hatta Sanani sa

raylarının sazlı şairlerine "Bar • 

bıd,, denilmesinin de bu saz re

f aka tile şarkı söylemelerinden ile 
ri geldiği sanılıyor. 

llk hicret asırlarında Horasa· 

nın barbatçıları itibarile de her 

yere faik olduğunu (Ravzatüs • 

safa) dan naklen biraz yukarda 

görmüştük. İşte, kuvvetli bir ri • 

vayete göre, bu barbat adı yerine 

"Ud,, u ikame eden zat, Mehmet 

ibni Harzemi (Hicri 97 - 216) 

isimli bir Türkistanlı olmuştur. 

Arapçada harfi tarif ile "El
ud,, şeklinde yazılan bu kelime • 

nin, İspanyolca Laud, İtalyanca 

Liuto, fransızca Luth, almanca 

Laute, İngilizce Lute, 16 ve 17 in 

ci asırlar latincesinde Lutina ve 

emsali gibi şekillere girdiğini bi • 

liyoruz. Çalgının kendisi de bir 

takım mahalli değişikliklere uğ • 

ramıştır. Şarkta da ayrıca bir 

"Lavta,, mn bulunduğunu unut -
mı yalım. 

" i r,. b r TUr Un eseridir 

Bugünkü Hindistanın her ta -

rafında~ Iranda, Kaşgirde, Ef ga • 

nistanda ve (Sai - tho - öl) adı i

le Çinde pek çok sevilerek muh • 

telif nevileri türeyen "aitar,, i • 

simli tanburanın mucidi de bir 
Türktür. Y. Grosset, Cl Huart ve 

diğerlerinin Hint ve acem menha· 

larına bakarak söyledikleri veçhi· 

le, bu Türk san'atkarı Emir Hus· 

rev Dehlevidir. Samih Rif at be -

yef endin in de son konferansların

dan birinde söylediği veçhile 725 

te ölen Dehlili Emir Husrev, La
çin kabilesi beylerinden birinin 

oğlu idi. Kendisini yetiştiren ho -

cası ve mürşidi Nizamettin Evli • 

ya "Kıyamet gününün sahibi be

ni bu Türkün yanık bağrındaki 

ateşe bağışlıyacaktır !,, diyordu; 

Nizamettinin bu sözü şuara tez • 

kerelerinin çoğunda vardır. Keş· 

mirlilerin (Çarga) dedikleri bu 

sazın garpta müessir olup olma -

dığını tahkike imkan yoktur. 

TUrkler ve medeni çalgl telleri 

Müverrih Hammere nazaran 

madeni çalgı tellerini İstanbula 

ilk getirenler Osmanlı Türkleri 

olmuştur. (Osmanl devleti tarihi, 

fransızcası, cilt 17, Poste • face, 

sayıfa • XLII) 

Gelecek makalede yaylı Asya 

çalgılarının Avrupaya gelişlerini 

ve Türklerin nakil işindeki rolü -
nü anlatırız. 

• 
Köse Mihal zade 

Mahmut Ragıp 

VAKiT 

Sahnemizde 
bir tarih ! 

Bilyiik Behzadın 
25 inci yılı için 
bllyilk merasim 

Sahnemizin komedi üstadı Beh
zat Bey bu sene tiyatro hayatına 
giriş İn İn 

yirmi be
şinci yılını 

idrak et
mektedir. 
Arkadaş

ları ara
smda ar
tist Er
cüment 
Bebzat 
Beyden 
ayırt edil-

mek için San•atkAr Behzat B. 

büyük Bebzat diye anılan ve 
cidden san'atilede büyük olan 
Behzat Bey memleketimizde bil· 

bassa Molyer ve Şekspir kome
dileri oyneımakta fevkallde kud

ret göstermiş o!an pek kıymetli 
bir aktörümüzdür. 

Behzat Beyin sahne hayatın
daki yirmi beşinci yılının büyü'( 

merasimJe tes'ıt edilmesi karar
laştırılmıştır. Bu merasimi hazır-

lamak üzere sahne, matbuat, 
hükumet mensuplanndan ve ti· 

caret aleminde tanınmış kimse· 
!erden mürekkep bir komite teş
kil edilecektir. Bu heyet hem 
merasim prog~ mmı bazırlıyacak, 

hem de BehZ3t Beyin san'at ha· 
yatını taziz etmek için verilecek 
müsamerenin tertibatı ile ve bi-

let şatışları ile meşgul o!acakhr. 
Merasimin fevkalade bir surette 
olması için çalışılacaktır. Bebzat 
Bey namana yapılacak ve san'at 
hayatımız için mühim bir hadise 

teşkil edecek olan bu tiyatro 
şenliğinde bulunmak üzere kom
şumuz Rusyanın, Balkan devlet

lerinin ve diğer icap eden mem· 
lek etlerin tiyatro mümessilleri 

de davet edilecektir. 

Telif piyes 
bolluğu 

Darülbedayi, her sene yerli 
eser bulmakta güçlük çeker; üs
tüste Frenk dillerinden çevril-

miş piyes!er oynanır, temaşa 

edebiyatımızın kısırlığından şika
yet edilir, durulur. 

Tiyatro edebiyatımızın kısırlı

ğından şikayet edenler sevinsiler. 

Darülbedayi bu teşrinisani ayı
na " Telif eser ayı ,, ismini ver
mişi 

Birinci hafta Hikmet Beyin 
telif komedisi '' Bir ölü evi ,, 
oynandı, ikinci hafta müsabip 
zade Celal Beyin telif komedisi 

" pazartesi - perşembe ,, oyna

nacak. Üçüncü, dördüncü hafta· 

lar için de yepyeni telif piyesler 

var: Ekrem Rtşit Beyin y2zdığı, 
kardeşı Cemal Reşit Beyin bes
telediği 11 üç saat ,, isimli ope

ret ile üstat Hüseyin Rahmi Be
yjn " Kadmler erkekleşince ,, 

isimli piyesi. 
Operet, üçüncü hafta, Hüse-

Sayıfa 7 

TLA_ 

5'lıµıtro 

Bir ölü • 
evı 

-Telif komedi, üç perde-
Darülbedayi, bu hafta yeni 

bir telif piyesi oymyor: "Bir ölü 
evı,, • 

Bir ölü evi, Darülbedayide 
geçen sene de telif bir piyesi 
oynanmış olan Hikmet Beyin 
eıeridir. 

Muharririn maksadı sadece se· 
yirciyi güldürüp eğlendirmek de
ğildir, seyirciyi gülüp eilendirir
ken edebiyatı da kazandırmak 
istiyor. 

"Bir ölü evi,, , fevkal&de ma
halli bir eserdir. Muharririn kuv
vetli tetkik ve mütabede kabi
liyeti birinci pllnda göıe çarpı· 

yor. Adetlerimiz, bu piyeste pek 
canlı olarak tesbit edilmiştir. 

"Bir ölü evi,, , kuvvetli bir hi· 
civdir. insanların birçok zifJarı, 

dostluk mantosunu giyen hisler, 
paraya tamah, şehvet kardeşin 

kardeşe kini, daha bin bir his 
gülünç bir fekilde ortaya konul
muştur. 

Eserde bir de küçücük vak'a 
vardır· Vak'a son perdede baş
lar ve biter: ihtiras ve nefretin 

tekemmülü demek olan cinayet, 
haksız şüphenin neticesi olan 
cinayet. 

"Bir ölü evi,, nde kuvvetli 
tipler yaratılmıştır. Bütün bun
lardan sonra eseri mutlaka bili
nen tiyatro nevilerinden birisine 

sokmaka lazim gelirse güçlük 
çekilecektir. Çünkü ablak ve 
adet komedisi fazlaca güldür
mek isteyen eski usul komedi 
tip komedisi hiciv eseri, bu 
piyeıte bunların hepsinden birer 
parça vardır. 

"Bir ölü evi,, , seyirciyi güldü
rüp eylendirir, fakat bu gülOş 
feci bir istihzadır. Bu gülüşte 
acı bir istihza vardır. 

Eserde sözden ziyade manza• 
raya ve hareketlere ehemmiyet 

verilmiştir. Seyirciyt: birçok man· 
zaralar gösterebilmek, realiteyi 
daima göz önünde bulundurmak 

için üç perde on beş tablo üze
rine tertip o!unmuştur. Tiyatro· 
nun sinemalaşması ve mütema

diyen tablolarm değişmesi iyi 
bir şeydir. Fakat bu, işte gözle, 
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yin Rahmi Beyin eseri de dör
düncü hafta oynanacak. 

Bir ay üstüste yalnız yerli pi
yes oynanması şimdiye kadar 
bizim sahnemizin görmediği bir 

şeydir. Fakat dahası var: Darül
bedayi bu sene dişini sıkarsa 

bir ikinci " telifi eser ayı ,, da
ha yapabililir; zira elinde yerli 
malı dört piyes daha vardır. 

Cevdet Kudret Bey " Kurtlar,, 
isminde üç perdelik bir piyes 
yazmıştır. Nudiye Nizamet

tin hanım " Boyoğlu 1931 ,, 
isimli beş perdelik bir piyeı vü

cude getirmiştir. Vedat Nedim 
Beyin evvelki sene yazılmış ve 
henüz oynanamamış olan "Kö'.s:· 

süzler,, isimli Uç perdelik bir 
piyesi vardır. Birde " bir, iki, 
üç, dört!. ,. 

apaçık görülüyor ki makineli 
sahneler içindir. Bizim fakir Te-

pebaşı tiyatrosunun böyle işlere 
tahammülü yoktur. Tabloların 

değişmesindeki güçlük, o yüzden 
tablo aralarmdaki karanhkların 
uzaması kat'iyen piyesin aleyhine 

olur. Seyirci sabırsızlığa düşüyor, 
esere karşı alakasını kaybediyor. 

Ve ondan sonra da fena halde 
rahatıız oluyor. Darülbedayiin 
geçen ıene oynadığı "Kafa ta• 

sı,, piyesınde de böylece ainema• 
laşmış tiyatro gösterilmek iste• 
nilmişti, fakat o eserde tablola• 

rın değişmeşi için lambalar sö• 
nünce biç olma:r.sa karanhkta 
radyo, piyesin bir nevi devamı 

olarak borsa haberleri veriyor, 
seyircinin alakası kısmen olsun 

uyanık bulunduruluyordu. Ona 

rağmen gene seyircinin karanlık· 

ta sıkılıp rahatsız olması, bu 
yüzden de esere karşı sevgisini 

ve batını kaybetmesi tehlikesi 
gene kaldmlmış olmıyordu. 

"Bir ölü evi,, nin seyircilerin 
ekserisini fevkalade rahatsız e-

den bir tarafı da mizansenidir. 
Sahnenin ortasma kefene sarıl· 

mış ölünün upuzun yatırılması, 

koskoca tabutun herkesin gözü 
önünde paldır küldür çakılması 

ölü yıkayıcılar, filin... Seyircile
ekseriyetini tiyatrodan kaçırtan 

şeylerdir. Amma bu öyle bir mi
zansendir ki bu eserin zaruri 
icabıdır. 

Piyese: "fena!,, diyenler oldu. 
Bu hüküm geldiği yer araştırı-

lınca karşımıza çıkacak olan şey, 
alaturka ölüm letimmatından gel· 

me ürküntü ile tablo arasmdaki 
karanlığın doğurduğu rahatsız· 
hktır r 

"Bir ölü evi,, iyi temsil edildi. 
Rollerin hepsi de müsavi dere-

cede ehemmiyetli idi. Eser, öyle 
bir şahsin etrafında dönen, belli 

başlı bir san'atkara dayanan bir 
piyes değildir. Tiyatronun ano
nim bir iş olduğunu en iyi gös-

teren ve her kese müsavi hizmet 
veren bir eser. 

Muvaffak arkadaşlar arasında 
Galip ve Bebzadı, ibda ettikleri 

tiplerin kuvveti itibarile bilhassa 
zikretmek lazımdır. 

1. Galip dimağı yarım, kanbur 
adamı fevkalade san'atkarane 

oynadı. Büyük Behzadm temsil 
ettiği Veli efendi de ikinci de-

recede bir rol olmakla beraber 
aktörün kuvveti yüzünden birinci 

p!ioa g~çmiş vaziyette idi. Üvey 
kardeş rolünde Hüseyin Kemal 

bey, anne rolünde Neyyire Ney
yir hanım, genç kız rolünde Be-

dia hanım, ailenin serveti kal
madığmı görünce, sevgilisini der-

hal bırakıp giden asri nişanlı ro· 
!ünde Vasfi Rıza, ve morfinoman 

genç şair Talat, dadı rolünde 
Halide hanım ve öteki artistler 

muvaffakiyetli idiler. 

Refik Ahmet 
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Kardeşlerin karşılıklı terbiyesi ve 
yüksek vazifesi, muvaffakiyeti ... 

ltimattaki faydaları methüsena raalara ba§kaların·n mağlup 0 ]. 

ederken, tabii bir temayül olan malarını affedilemiyecek derece 
sırdaşlık meylini gençlere tavsiye manasız ve münasebetsiz telakki 
edemeyiz. Şüphesiz makul ve mu- ederiz. Binaber:n liı· kardeş, pek
vafık olan sırdaşlıklar yok değil- ala diğer karde,in·! kendisinin a
dir. Kat'i bir zaruret halinde bu- mil olmadığı nasihatları verebi -
na layık olan bir kimseye tevdi e- lir; hem yalnız verebilir değil, 
dilen bir sır, pek müşkül bir vazi- vermeğe mecburdur da. Biribiri
yetteki vehameti izale edebilir. ni ıslah etmek ve karşılıklı bir 

' fakat mahremiyet ve sırdaşlık ek- sevgiyi, karıılıklı bir kemal ikti-
seriya, her hangi bir işi ıslah et· sabında kullanmak, karde~ligin 
mekten ziyade karışık bir hale ge- en büyük vazifesidir. 
tirir.. • Eğer bu kardeşin; ya~ı g;bi id-

B. b · · h h raki de büyük olursa hu iddiP., da 
ına crın, zın ar ayatınıza 

saklanacak ve gizlenecek şeyler ha haklı bir iddia olmaz mT?. 

kar. şm · Maamafih, karde• . .in, kardeşle 
1 asın; garıp ve esrarlı ma-

e ı · · b' terbiyesi ukalalıg~ a ve bilhassa 
c ra ar, sızı ır roman kahramanı 
gibi ancak bedbaht edebilir. nüfuz ve selahiyet davasına mey-

Hayatt ff k 1 dan vermemelidir. K:ırde§, hak-
a muva a ıyet sade ve k .. . . 

temiz k Lm ki .. k" 'd.. ını musavatta, muva.ffakıyetını 
a a a mum un ur. Hal- h' ' . 1 hT 

buki gençler, bu türlü zararlı sır- ~ı~7~tte :rtma ı, - ~ ı.m, ş.~n ~e 
daşlıklara pek düşkündürler. Cün- ı te ı sızld ~ unmankıdn. en mu~s~ır 
k"' b I .. h. - vasıta o ugunu ta :r etmelıdır. 

u un ar, mu ım olmıyan şeyle- K d l . l 
h 

. . ar eş erın 'ar§ılıklı terbiye • 
re e emmıyet vermeyı, kafaların· · d b h 
d 

"k"l" 1 1 sın en a setmekle, kardeşliğin 
an so u up atı ması e zem olan "k k · · bir t k d·· .. d 

1 
en yu !e vazıfesme ve en büyük 

a ım uşunce ve uygu arı ff k 
madd· b' 

1 
k 'b" .. muva a ıyet sırrına temas etmis 

ı ır var 1 gı ı gosterme- ı 1 · · k o uyoruz. zaha muhtaç değildir 
Yl ço severler. Yukarıda, sözde ı k' . d k' k l . . 
tahrik edici bir kuvvet vardır, de- ı 1 ~.~a .. kı el.:~ f"o an ~al nıl labıatın 
m;şt"k en uyu ut une naı o an taraf, 

• 1 • h" 1 ızmet erini, iyiliklerini, teselli-
Filhakika söz, ahvale göre, ya lerini ve icap ederse yardımlarını 

kudretsiz bir takım duyguların esirgememeğe mecburdur. Eskile
dökülüp kaybolduğu bir "savak,, rin güzel bir sözleri vardır: 
ve yahut bu duygulara şekı! ve 
h 

"Dostlar arasında her o:P-y müş-
eyet veren bir "kalıp,, olabilir. 'l' 

Ş h 
terektir.,, derlerdi. Buna kıyas e· 

u alde içimizdeki her şeyi söy- d 
1 k 

erek "kardc§ler arasında her ı:P.y 
eme , her zaman iyi bir şey de- ~ w•ld' B müşterektir.,, diye.mez miyiz? •. 
gı ır. u itibarla kalbimizde ve 
d

. ~ ....1J.J Bu ortaklık, hiç olmazsa hayatın 
ımafitmı~a, ~ık~a söylenemi-

yecek hiç bir şey bulundurmama· icaplarını kendilerini, ayn ayrı 
menfaatlere sürükliyeceği bir ya· 

ğa gayret etmemiz icap eder. 

Kardeşler arasında kolayca te
essüs edebilen bu itimat kabili
y~tinden, ana - baba, terbiye i
şınde ı:ek çok istifade P.debilir
ler. Filhakika, insanlarda garip 
ve dikkate değer bir istidat var
dır: Yüksekten gelen bir ihtar bir 
tenbih, bir emir daima "Lima~sız
hkla karşılanır ve buuhra ekse
riya gizli maksatlar atfodi!ir. Biz 
bu emrlcri dinleriz, hükümlerin~ 
itaat ederiz; fakat içim.izdeki 
şüphe zail olmaz . 

Halbuki gelişi güzel ortaya a
tılan bh· söz, çocuğur. ruhu üze
rinde, babanın salahiyet ve ikti
darı namına ileri sürülen bir e
mirden daha çok nafiz ve mües
sir olur. 

Buna benzer bir çol< şeyler da
ha vardır ki baba veya hoca ta· 
rafından söylnedkileri zaman co· 
cuklar veya delikanlılar bunl~rı, 
güçlükle kabul ederler. 

Halbuki ayni şeyler kardeşler 
ve~a arkadaşlar tarafından söy
lenınce, alınır, dinlenir ve hatta 
mucibince amel olunur. Karde • 
ı . b" "b" ı ş erın ırı ır erini mütckabilen 
~er~iye edebilecekleri hakkındaki 
ıddıaya ham bir hayal nazarile 
bakılmalıdır: Zira, gene dikkate 
değer bir mülahl'zadırki insanlar 
J~endi ~areketler!ni-: makul olu~ 
olmadıgına ehemmiyet vermedik
leri halde ekseriya, başkalarının 
uıakulat dairesindn hareket ettik
lerini görmek ist~rler. Bunlar, id
rak ve muhakem~ boyunduruğu
nu seve ~eve sHkiı> atarlar; fal<at 
başkalarının bu hueketine taham
.31Ül edemezler •• 

Tesirlerine kapıldığımız za
man bize pek makul gelen ihti· 

şa gelinciye kadar devam etmeli 
dir; o zaman bile karde§lerin bi
rihirlerine yabancı olmadıklarını 
hatırdan çıkarmamaları icap eder. 
Halbuki ekseriya pek sefil ve yüz 
kızartacak derecede ehemmiyet
siz bir takım ihtilafları yüzünden 
kopuşmuı ve dağılmı§ aileler gö
rürüz. Karde,ler, ekseriya, baba 
mirasına yırtıcı kuşlara mahsus 
bir hırs ile ü'üşürler. 

En zenginler, bu hususta daha 
az hari:; ve daha az yırtıcı değil
lerdir. işte kardeşler arasındaki 
husumetler buradan doğar. Bun· 
lar, diğer alelade husu.metlerden 
daha derin ve daha köklüdür. 

Çünkü diğerlerinden daha çok 
tabiata muhaliftirler. Halbuki a· 
namızın veya babamızın ölümüne 
medyun olduğumuz bir takım ha· 
zin menfaatleri sulh ve sükUn İ• 
çinde bölüşmekten daha tabii bir 
şey tasavvur olunabilir mi?. 

En büyük hissenin, en muhtaç 
olana bırakılmasını hoş görecek 
~licen~p bir zihniyetten vaz geç· 
tık; inç olmazsa bu itte doğruluk 
ve hak severlik yolu tutulsa ne 0 • 

lur?. Böyle bir hareket, kardeşlik 
şanına daha uygun ve daha tabii 
olmaz mı?. 

Kardeşler hakkındaki ifadele
rimiz, kız karde§ler hakkında da 
kabili tatbiktir. Ancak hemşire
ler arasındaki sırdaşlığın daha 
ince ve daha rıkkatli olacağını 
tahmin ediyoruz. Ahlak ve tabi
atleri ayrı olmakla beraber he
men hemen ayni ya§ta imİ§ler gi
bi, ayni çehrelere, ayni kıyafetle· 
re ve ayni itiyatlara malik olan 
iki kız kardeı kadar gözleri okşı· 
yan, hayali sürükliyen güzel bir 
manzara tasavvur olunabilir mi?. 

( Devanu var) 

VAKiT 

B ulg·aristanda 
Ne kadar Türk 

nüfusu var? 
821,587 

Bulgaristandaki Türkler ve 
müslüman kıptiler ne kadardır ? 
Bunu son gelen Bulgar resmi 
istacistiğinden kasaba ve sancak
lara göre aşağıya naklediyoruz: 

Kaza itibarile : 
Hulgar -Aydos 26490 

Ah yolu 26650 
l\arnıbat 19951 
Jsl :miye 51347 
Vaına şehri 44377 
Varna kızası 52950 
Pravadı 70005 
EğriJerc 16765 
Koşlka\•ak 7233 
Kırca ali 4431 
Mastanh 170! 
Darıdere 14227 
Döv len 14154 
1\arlova 59412 
Tatar pazarcık 9~095 

Filıbc şehri t)383 ! 
Filıbe kızası 127923 
Ple\'Oe ı 252:9 
Bal pınar 15ttll 
l\cmallar l ı ıo5 

Razgrat 4fıtJ:'iO 

Rusçuk şehri 32286 
Rusçuk kazası 58281 
Kız:ırılık 6170J 

Türk YckOn 

18548 45718 
569:' 345&1 
;491 27742 
865J 62568 
6663 60563 

14565 08942 
29080 100616 
2 886 44t.159 
3519? 42557 
45625 50292 
28162 2989:' 

5821 20052 
2143 16917 
5422 65001 
5860 105510 
";"610 84655 
6":77 135980 
l009 1345'24 

2•1815 404'2.'i 
240:'i4 35775 
39462 87i50 

6615 45788 
15513 74144 
l 193 ı ;5013 

Yeni Zara 
Eski Zara 

Sancak 
müslüman 

65:95 28~0 698)3 
99236 4060 l05~J6 

itibarile Türkler ve 
kıptiler: 

Burgaz 
Varna 
\
1idin 

Vraca 
Kösten dil 
Mastanlı 

Paşmaklı 

Petriç. 
Fili he 
Pilevne 
Rusçu le 
Sol ya 
Eski Zıırı 

Tırnova 

Türk -393J~ 
42760 
2976 
1639 

91 
ı . 65..f.0 

-7899 
4682 

19531 
J 1975 

1JI307 
617 

12695 
260f8 

Kıpti 

15113 
5308 
8820 

14921 
2·160 
1305 

. 613 

3409 
16714-
11630 
9159 
938:i 
9%9 
9891 

Hasköy 18178 4982 
Şumnu 147490 I 1864 

YekOnu umumi 583:"43 134844 
Bu yeküna k~za cetveli için

den Eulgar nüfusu olarak geç
miş 103.000 Pomak müslümanı 
da ilave ettiğimiz takdirde Bul
garistandaki müslüman nüfusu· 
nuo yekünu Stl.587 dir. 

Halk için ucuzluk 
pazarları 

Dahiliye Vekaleti şehrin muh
telif yerlerinde halka ucuz yiye
cek satacak pazarların açılmasını 
tavıiye ehr;ş, bu hususta göste
rilen faaJiyetin sık, sık Vekalete 
gönderilmesini istemişti. Beledi
ye ikhsat müdürlüğü, lstanbu
!un muhtelif semtlerinde kuru
lan pazarlarda tetkikat yapmış 
ve bunJarm ıslahı çarelerini tes· 
bite başlamıştır. 

Bu iş bittikten sonra kışın en 
şiddetli zamanlarında bile pazar
ların kurulmasına, halkın bura· 
lara gidip gelmeleri için yolları
nan yapılmasına, bazı pazarların 

üzerine yağmur ve kardan mu
hafaza için çatılar yapılmasının 
tatbikine geçilecektir. lstanbul 
pazarlarının ıslahı hakkında ha· 
zırlanacak rapor, Dahiliye Ve
kiletioi&1 tasvibine ~önderiJecek
tir. 

Samatyada yangın 
Samatyada Sancaktar Hay

rettin mahallesinde yazmacı Ağo
bun evinden yangın çıkmış bir 
oda kısmen yanmıştır. 

JJt'inyanın en ılıtiyaı ada11ıile bir Raat . ....................................................................................... .. 

Klara Bov Zaro ağaya 
izdivaç teklif etmiş ! ol 

it 

O lstanbulun üç şeyini özieyorınuş: ~ 
kavun, Tophane ve gazel ... 

Yağmurlu bir havada .. Topha
nede Zaro ağanın evini sorduk ... 
Evi on dört yaşında bir çocuk ta· 
rif etti: 

- Şu sokağı sap.. Biraz git ... 
Sağa sap, orada bir kahve var o-

• 
radan sor .. 

Kahvenin karşısındaki ev Zaro 
ağanın evi imif .. 

Eve Zaronun damadı Mecit E
fendi ile girdik. İşte bir buçuk a
sırlık adam. 

Sanki Hanri F ord veya Rokfel-
1er ile kar§ı karşıyayız .. Evet Za
ro ağa F ord'tan daha kibar görü
nüyor. Gri bir Borsalino şapkn ... 
Tüylü spor İ§i gri bir kostüm. Gri 
gömlek. Lacivert bir palto .. Laci
vert çorap.. Renklerin ahengine 
bu kadar riayetkar kim vardır?. 

- Kandilin mübarek olsun Za-
ro ağa ... 

- Eyvallah oğlum eyvallah .• 
Koca ihtiyarın dili alışmış, to· 

ronunun toronu olacak adama oğ
lum diyor .. 

- Seni Amerikaya götürenler 
gelmiş öyle mi?. 

- Ah ... Ah .. Bir gelseler .. Ali
mallah Emerikada öğrendiğim 

boks ile suratını berbat edeceğim. 
O beni götüren Musanın oğlu Os
manla Üsküdarlı Rıdvanda denk 
denk eıyam; .kuack kucalc: hedi
yem var .. ~nkaraya> ,.adicağım, 
bu adamlar benim hakkımı yedi
ler .. 

Adet olmuş sokaktan geçenler 
Zaronun evinin önünde bir kere 
duruyor; selam veriyor, ihtiyarın 
elini öpüyorlar .. Hele kandil teb· 
rikleri .. Zaro ağa dünyanın en 
demokrat adamıdır. Evinin kapı
sı gece gündüz açıktır. 

- Yediklerin afiyet olsun da 
gördüklerini anlat. 

- Ah gavur elleri pek başka .. 
Beni çok gezdirdiler. Çok şey 
gördüm.. Hangisini anlatayım ... 

Kırmızı ve kübik bir kupa ile 
biraz su İçtikten sonra deva.m et· 
ti: 

- O Emelikada edep ve terbi
ye yok ki .. Hep karılar, kızlar ge
lip gelip beni öpüyorlardı .. 

- Sen onları öpmiyor muy
dun?. 

- Haşa .. La .. Utanırım.. Gü
nah ... 

- Sana, hiç evlenme teklif et
tiler mi?. 

- Çok.. Bir tanesi pek güzeldi. 
Hem o sinemacı imiş.. Sinemada 
oynarmış .. 

- İsmi neymiş?. 
- ismi, ismi... Kalirabov .• 

"Klara Bov olacak.,, Evlenecek
tim a.mma.. Tiyatrocu imi!, vaz 
geçtim .. 

- Türkiyenin en çok nesini öz
ledin Zaro ağa?. 

- Ah, gurbet, gurbat.. lstan
bulun üç şeyini özledim: Birinci· 
si kavun, karpuz; ikincisi Topha
ne; üçüncüsü gazel.. Ah o İngiliz
lerin Amelikalıların çalgıları ... 
Kulaklarımı deldi, bıktım, bıktım. 

Bir sıgara ikram ettim, içme· 
di. Önümüzde mangal var, her· 
kes ısınıyor, yalnız Zaro ağa ısın
mıyordu •• 

- Bu soğuk mu?. Diyor .. J.ff 
ayıp, utanın.. . .. fJ 

Kızı ak§am yemeği pıtırt1 ,ol' 
du, bu münasebetle ihtiyara 

duk: # 
- Bir ihtiyarlık reçeteıi <1t ·~' 

En çok hangi yemekleri se'lt~, 
- Fasulya çorbası.. "{o haf' 

Oturtma.. Balıklardan pek ~ ~ 
lanmam.. Meyvalardan eldi'; e 
şeftaliyi severim .. Küçükken ~e 
yerdim. ,,J a 

Bir aralık damadından ,'P \ı 
sordu. Mecit Efendi saate b 'JI 
Saat alaturka idi. 11 dedi, / 
ağa alaturka saatten anlaJ.1111 et 
du. Alafranea sordu: d 

-5... ~ 
- Dah.ı erken! Dedi. "J 
İhtiyar AvrupalılaımıttI· V 

neı'eliydi. Daima gülüyordll· ; 
Damadı Mecit Efendi acı 

anlattı: I 
- ihtiyar gülsün, dursun .. O 

rinden milyonlar kazandılar .. f 
parasız gene başıma kaldı.. ti 
kat hele bir gelsin o Musanın 
lu .. Görecek .. Dava edeceğiJIJ" 

Zaro ağa atıldı: .,, 
- Sen merak etme be fldeCJ ıt 

Ben bu iş için Ankaraya gide" 
ğim, görecek o Rıdvanla, OıtfJ~ it 

Ak§am ezanı okunuyordll· ~ ı 
ca Zaro başını salladı. Eliıld 
tespihi acele acele çekti. 'il 

- Yarın ge Cle, çok çok ~o i 
şalım .. Hep dertlerimi yalnız. K 
na anlatacağım, dedi.. Eli11! _, 
tüm. Evden çıkıyordum, arlP' 
dan seslendi .. 

- F otograf ya alalını un&J~ 
onu da getir. Hem gazete F 

RUknU • c1 
nıınımıııınııımıııınınnnııı ıır.nınınıımınmuıııaııımnn nıııııııınn'-

Em nİ yet müdürlt 
ğünde tayinlet. 
lstanbul Emniyet müdii~ 

beşinci şube müdür muavİ~J 
nasi Bey t~rfian Ankara Vr 
yet müdürlüğü muavioliğiPC. il.'. 
tanbul polis müfettiş muaf ~ 
rinden Yunus Vehbi Be1 " 
terfian lstanbul beşinci f"; 
müdür muavinliğine tayin e 1 
mişlerdi. Tayin emirleri dil0 
layete bildirilmiştir. 

Akıl hıfzıssıh8B• ~ 
TatiJ devresini bitireJJ ·~( 

bıfzıssıhaıı cemıyeti merkeı 
yeti ilk toplantısını yapıı11tt1''i1'1 

içtimada evveli beynel=~-
kongreden gelen raporlar 0 fi 
muştur. Bu raporhrda yarı0el..,r 
riste toplanacak olan .bey~ ,tf 
lel ~:ongrenin fahri re:sle~ı 1ç 
sına F ahrettin Keriın beyıll jİ,_,i 
çildiği ve ayrıca prograıD t~fdi,;J
komisyonuna ayrıldığı bı 
mektedir. li tet' 

Dünkü toplantıda, ten~ıO 0,oıst 
biye, memleketiınizdekı c be( 
ve cinayetlerin menşe ve se ıi.,,; 
leri hakkında birer rapor taPftıl 

k• unue 
ve bu raporların an t1e' 

k k pdreye 1 • 
ayında yapılaca 0 6

• tlil,_1 

tiştirilmesi için Abdül~tıf F btet' 
Ziya, Kazım, Zekai, Zatı, Nebi' 
tin Kerim, Cevat beylerle edil
hat Hamit hanım ıneınur 
mişlerdir. 



Balkan 
~(Baş taralı l inci sayıfada) 
eıL il OJimpiyadın b" . . •lll'tf .. m ırıncı 

d••et nıd~sabakalarını açmaya 
ıJ.ı e ılnı · d 
"'Clllh. .. taın en çok mu'ut 
'.tltllllı~ ıoyleyerek asil genç '.eri 
lıp ilt Ye Türk milletinin ga
"-t. ... 1111iluüp arasında fark 
tİ....ı ""'IJtr L 
·"'IQe~ '" yalnız hareketle· 
ederek 

1
d .. fete bakacağını işaret 

da 611y 
it, lld o~11111l :~a ''.n

1 
el~rce mey· 

il ... L .ureşçı erın Balkan
~hö. - C a•Dı anlath: 

~erek 21~ •porcular; ~u müt· 
21111 eJ e ~r •e galibiyet bayra
Bılkı11 '1?iıden düşürmemenizi 
•e ''ci 11 .•l!etıeri, c vanmeı tlik 
~tbi Yenııden bekliyor, dedi 
1 f IJl ' L 

Ça dı. e ııh,ası Balkön marşı°' 
tertip ed Undan sonra giiregleri 
te'ıi Fıı en Himayeidfal cemiyeti 
~'11111 F•t B. bir nutuk !:Öy:edi. 
~iıı ,.:derasyon re:si Ahmet 
btai t.k'· den ço'< sam:mi hita· 
Vau.. 'P etti. Abmet B. evvela 
ı · ,, "' F eti. So uat beye teşelckür 

daıı,, .. , ıır, Balkanlı m"safirlere 
Lı "" • 'ler tG on ara da teşekkür etti . 

lll'e · ~b 11 alkışlandı. 
Lı illet B m b k 1 "ıkı" '••atı • . usa a a arm 
\ 8 ~ '''' P edildiğini işaret 
il. ·tır.ci m k t , G . . 
·~trd'... a ıa u u azının 
'""ııd •gı •amimiyet ve c' ostluk 
~o~ l Yürümek için en c vvel 

~'İle 'buz ve C:ost Balkan genç
~'ti te~21, ikinci maksat ta 
' &pil ·r gençlik ve "ntılmen · 
'- oru o'd - . "b .~•tık · ugu nazarı ıh ara 

&' ~'aia· bu sı: or ~ubesinin iler· 
aa,1~ lemind•. Ahmet B. ıöy· 

Yordu· 

~t~ lUu·u v~ yüksek Türk mil· 

~''" ~ •lcıam l::uada ealkan
ttJIJl;, tt köş<ı.nc!en seçilerek 

t\'lçil oJ~ıı en güzide ~omşu 
~~~ '~le mertçeaine i.arşıla· 
~lla o.an yavrularınız yalnız 
llıttc.~~efimiz ve spor için çar
'~ rd1r. Büyük milletimiz· 
,, elldileri için daha aamic:ıi 
~~ diletiz. Bravo ve yaıa 
L~ •alon inli~ ordu. 

~~ .. ~il ~onra gürefçilt rin hal· 
ıt l•nıı merasimine sıra gel
~6rk bayrağı taııyan gü· 

~ Nuri 8. öne çıkmıfh. 
't '\'unan takımı takdim 

it\ "?•n marıı çalındı ve 
~ 

1 
dınlendi. Sonra Romen 

~llibayet Yugoslav ve Türk 

ltt;,.,• takdim o!undular. Ro
~~ \'ugoslavlar kendi dil
f 1 

\:•ta diye haykuarak hal
~, llaladılar. Eu takımlara 
d~'4t ~all~muz tarafından bir 
'•~~ l' lldı milletlerinin diğui 
ı,,"' t. Gr~ bayrağı o'an bay-
9.._~kdım edildi. Milli marı-

t .:" ı. •kı 'P 
t,~ . lbı~Oıcular namma Türk 
>e, 'P 'fti Nuri Beyin yemini 

~•t ~i, .~_uri B. "Balkan gil
<:t ~'tçe 1121 ve aıııaleti namına 
t~'-'~t' '-'ertçe müsabal:a ede

bit il ,~lld içiyoruz,. dedi ve 
''b te~~ •fında yapılan güzel 

'~''-t ttınıinden sonra mü· 

' ' baı'andı 
ııı!~. ııı..:~ıeı (116 kllo) 
~ ... ,.,•it ,•~a: Georgoı ( Ro
h•~t •.ttıı1t tolyak ( Yugollyavk) 

--u~· lu ~lisabakanlD orta 
~U . l&ltr· rlcıyede ilk güreı 

•d· lqdt b tok ~ ı. <l& b ulunan M. Me· 
d,ıa_ -,'ictt1·''t çok beyf'canh 
~tte :tile .~ oldu. Yugoslavyalı 
d•~ik ' •ile l'ilnUyordu ve bir 
~'-i1ı '"- (l •tlındı fakat 5,30 
~dı. '-tt.._ orıoı (Romen) raki-

)trc getirerek ka-

VAKiT 

Güreş Müsabakaları 
ikinci müsabaka : Biris (Yu

nan) Mustafa (Türk) karıılaştılar 
Hakem M. Y oriİ idi. Müsabaka 
heyecanla baıladı ve Mustafa 
ilk dakikada kendi oyuoile ye
nilmek tehlikesi gösterdi. Fak at 
.5, 16 saniyede bir kol kapması 
ile rakibinin s.rt1nı yere getirdi. 
Hareket çok güzeldi. Alluşlandı. 

En hafif (61 kilo) 

1 k mrsabaka : Abbas (Tt:rk) 
Tojar (Romen) kar;ılaıhlar. Ha
kem Yugos1av reisi dolctor Po'a 
idi. Romen çok c'orıuk gereşi
yorc!u. Abbas (01< mahir ve ha. 
ıeketliydi. Fakat Abbasın müt· 
hiş ve uzun süren köprüsünden 
burtu:maya n:uvaffak oldu.Fakat 
Abbasın sür'ati fevkaladele~miş· 
ti. On dakika bitti. Kur'a ile 
üçu dakikadan Abb21 altta gü
ret b•şladı. Bir tehlike atlatıı. 
lkir.ci üç dakikada Toju altta 
güıet "yorc!u. Uç dakika hakika· 
ten tehlikeli köp:ülerle geçti. 
fundan ıonra dört dakika için 
ayağa kalkıldı. Mücadele ço '• 
yaman oldu. Romen güşçi teh
likeli b!r 1 öprüden dara dar 
kurt ulcu. Maç bitti ve Abbas 
hakem heyeti tarafından mülte
fıkan sayı hesabile galip i'in 
edildi. 

lkirci mi:saba~a: Tot (Yugos
lc v) Zeroynis (Yunan) l<artılaş
hlrr. Zeroyn!ı LosADjeles olim
piyadında iyi bir şöhret kazan· 
mıfh : Mraabakayı Seyf: Bey 
idare etti. Fu maç tahminin 
hilafına c.'ur~un ve hareketsiz 
oldu. Zeroynis hamlede, rakibi 
müdafaa vaziyetinc!e gCrefiyor
Jardı. Neticede sayı heaabile 
Zeroynis JYunan) n:açı kazandı. 

Hafif (66 kUo) 

nan ) Metzner ( Yugoslav ) kar· 
şılaştılar. Hakem mösyö Şern· 
ker ( Romen )di. ilk on dakika· 
da Yugoslav bir tehlike atlattı. 
Sıra ile yerde güreşilirken Yu
goslavyalı rakibini kafasını kap· 
mak suretiJe müthiş sarsıyordu. 
Tekrar ayakta güreşilmiyc baş· 
landı. Güreş bitmek üzere iken 
Yugcs'av güreşçi 19,50 ciakika
da hakettiği galibiyeti kazazdi. 

Yara aGır (87 kilo) 

ilk müs:ıbaka: Kavajiyo ıRo· 
men) ile Strac!uts~i (Yunan) kar
şılaştılar. Hakem Ismail Hakkı 
beydi. Romenin jestleri çok ent
resaandı. Halk salonrla ilk defa 
gülmiye bathyordu. Neticede 
Stradütski (Yunan) sayı hesabile 
galip geJdi. 

ikinci mi' sa baka: Mustafa 
(Türk) (Palkov:ç) Yugoslav ara
sm~a yapıldı. Yugos'av boyca 
faikti Üçüncü dakikada burnu 
kanamıya başladı. Doktor S da
kika istirahat verdi. iki dakika 
sonra gene burnu kanadı. On 
dakika bitti. Yerde güreıme 
başladı. Mustafanın rakibini ez
diği görülüyordu. Rakibinin bur· 
nu üçüncü ve c'ördüncü defa 
tekrar kanamıya baılamışh. Gü
reşe devam edemiyeceği belliydi. 
Neticede h'kem heyeti Muıtafa· 
yı galip addetti. 

Alır sıklet 

Çoban Mehmet (Türk) ile Kon
C:or ·s (Romen) karşılaıtıiar. BU· 
tün seyirciler Çobandan güzel 
bir muvaffakiyet bekJiyor Jardı. 
Filhakika Mehmedin ço!< faik 
ok'uğu ve rakibini birkaç kerre 
yere çarptığı görüldü. Bununla 
beraber Mehmet kendi oyununa 
kurban gitti. 9,15 dakikada sü-

lik müsabaka: Papadak 'ı (Yu· ratle c'.önerken kısmen s : rtı yere 
nan) Eor ovan (Ro nen) karşılaş· süri!nmüttü. Ha!<em heyeti ye-
hlar. Hakem doktor Po'a idi. nildiğine karar verdi. Karar her 
Romen çok atik güreıiyordu. kes tarafından hayret ve teu-
Yunanh müthiş bir çaprazdan sürfe te'alcki edildi. 
güç kurtuldu. Neticede 6,40 da· Yunanlı'aroa ağır sıklet olma-
kikada Romen gür<"fÇİ fİfmek c?ığı iç:n ve gCre(çiler bütün ra· 
gıbi bir hareketle galip geldL lcip!erile kuşılaşacaaklan ıçın 

ikinci müsabaka: Uzelac (Yu· turr:uvanın ikinci devresine baı-
Jandı. 

goslav) Yusuf {Tütk) karşıl; şh-
lar. Hakem M. Meneli idi. Dü- Filrz sıklet (56 kilo) 

dük öter ötmez Yusuf şidcct : i Georgos (Romen) Biris (Yu· 
hücum!ara başladı. 4, 15 dakika· nan) karşıl2şhlar. Gcorgos çok 
da rakibinin auhnı c vire çevire faikti. Dördüncü dakikada raki-
yere getirdi. Uzun uzun alkışlan- bini yendi. ikinci müsabaka da 
dı. fu güreı gecenin en heye- Mustafa i'e Magulyak kartı'aşa-
can'ı güret'erinden bir"ai idi. caklardı. fu müsabakanın Cu-

Yarı orta (72 kilo) martes"ne bırakı'.dığı il'n edildi. 

ilk müsabaka : Zakarias (Yu· En hafif (61 kilo) 

nan) ile Saim (1 ürk) karıı laştı- T oth (Yu2'osla v) Tozar (Ro-
l~r. Kıymetli gürreşçimiz Saim men) karşılaştılar. Neticede müd-
çok ıılkışlandı. Yunanh l:oyca det bitti ve Tojar sayı hesabile 
faikti. Fakat Saim en iÜzel maç· kazandı. 
Jar1ndan birisini yapıyordu. Yu- , Sıra Appaı ile Zervinis ı.Yu
nanlıyı oyun yapmak istediği bir nan) maçına gelmişti. Eu maç 
anda çevirdi ve 5,4S de fevkal· çok heyecanlı ve çok atak ha-
ade surette yendi. reketlerle devam ediyordu. iki 

ikinci müsabaka: Markoviç güreşçi de bütün maharetlerini 
( Yugoslavya) Gimes (Romen ) göster·yorlar, maç çok seri o'u. 
karfılathlar. Hakem doktor Saip yordu. On dakika geçti. Sıra i.e 
Heydi. iki güreıçi de atılgıiDdı· yerde güreşmiye batlandı. Zer
lar fakat ] ,45 dakikada Gimes v'nis l:u sefer iyi güreşiyordu. 
( Romen ) galip geldi. Tekrar ayakta başlandı. Netice· 

Orta ( 79 kilo ) de . .\ppas hafif ve farkh sayı 
huabile galip ilin edildi. iki 

Birinci müsabaka: Eodos (Ro-
güreıçi de alkışlandı. 

men ) Nuri ( Türk ; karşılaştılar. 
Maçı doktor Po!a idare etti. Hafif (66 kilo) 

Çok heyecanlı, çok yaman bir 
mücadefe oldu. Nuri kafa kapı
yordu ve rakibi ile yerden ko
parırcasına oynıyordu. Fakat Ro
men çok dayanıklıydı. Mahaza 
9, 19 dakikada Nuri yaman bir 
göğüs çaprazile rakibini adam
akıllı yendi Ye çok alkışlandı. . 

Papadakis (Yuoan) ile Yusuf 
(Türk) karşılaştılar. Ayaktaki gü
reş neticesiz geçti. Yerde gü
reıme de netice veı medi. Tek
rar ayakta güreşildi. Sert ve 
heyecanh o!uyordu. Müddet bitti 
ve Yusuf sayı hesabile galip 
geldi. 

arlova Romen) ile Uzalaç 

Sayıfa 9 . 
Mütehassısların • • 

proJesı 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

tifak etmitlerdir. Diğer fabrika • 
dan birinin Denizlide, öbürünün 
Nezallide yapılması ilk tetkikat -
ta takarrür etmitıe de, sonradan 
yapılan daha derin ve eaaslı tet -
kiklerde buraların pamuklu ku -
mat fabrikaları kurmıya uygun ol 
madığı anlatılmıttır. Mütehassıs -
lar buralarda fabrikalar için lü
zumu miktarda ıu bulunmadığını 
görmütler ve raporlarında Sa -

rayköyü fabrika için en münaıip 
yer olarak gösterınitlerdir. Bu -
nunla beraber bu hususta en ıon 
kararı iktısat vekaleti verecektir. 
Üçüncü fabrikanın nerede kuru • 
lacağı henüz kararlattırılmamıt -
tır. 

Kayseri fabrikası kaput bezi, 
al bez, siyah ve lacivert bezler, 
boyalı dimi, kara mandol denilen 
bezler imal edecektir. 

F abrikamn iıletici kuvveti 
1500 beygir olacaktır. Fabrika 30 
bin iylik olacak, 900 dokuma tez
gahı bulunacak, günde 1200 a • 
mele çalıta-caktır. Fabrika, bir İ§· 
çi ekipi çahttıiı takdirde günde 
45 bin metre kumat dokuyabile • 
cektir. 

Kayseri fabrikası çalıımıya 
batladıktan sonra buna mümasil 
fabrikalar da yüzde elli nispetin
de istihıallerini çoğaltt.kları tak
dirde memleketimizin bu çetit 
kumat ihtiyacı kartılanmış ola • 
caktır. Fakat bunu temin için 
Kayseri f abrikasımn iki itçi eki -
pile gece gündüz çalııması lazım 
gelmektedir. 

Sarayköydeki fabrika 2600 
beygir kuvvetinde 69 bin iğlik o
lacak, 1500 dokuma tezgahı bu • 
lunacaktır. Bu fabrikada renkli 
bezler, zefirler, köylülerin kul • 
landığı renkli pamuk kumaıları, 
pazenler, alaca denilen renkli ku
maşlar yapacak, üç bin, 3500 a • 
mele çalı!acaktır. 1stilısalat mik -
tarı senede yirmi, 25 milyon met
re olarak tahmin edilmektedir. 

Bu fabrika gece gündüz çalı • 
ııraa memleketimizin bu çeıit ku
maşlara olan ihtiyacını karşılıya • 
bilecektir. 

Dün Rusyaya giden mütchas • 
aıslardan kuvvei muharrike mü • 
tehassısı M. Volinski bir muhar • 
ririrnize şunları söylemiştir: 

- Anadoluda muhtelif mıntakala· 

rı dolaşarak kurulacak m<:nsucat fab 

rikaları lıak!anda tetkikat yaptık. 

Pabrikalarm buharla mı, yoksa su 

kul'ı•elile mi i§lemelerinitı daha kar

lı olacağını hesap ettik. O cirarda bu 

lunan kömürlerden nümune alarak 

kıwvci muharrik< /erini ölçtük. Ayrı

ca o cicarda mevcut şclcilclcrdcn ne 
/:adar kurı·ci nıultarri!:e lstilısal edi· 

lcbilcccğini lıesaplc:dık. Kömür kulla 

nıldığı takdirde icap eden maldnclc
rin cinsleri ı·e büyüklükleri lıa'lı:km· 

da takribi hesaplar yaptık. llu tel .. 

kik/erimiz esnasında fabrika yerle • 

rinin kuvı:ci mulfcırrike mcrkc::lcrinc 

yakın olmasına dikkat ettik. !fi cseıa 

J{ayseri fabrikası o ciı·arda bulunan 

Bünyan şclrilelerindcn elde edüecek 

kun·ctle işliycccktir. Sarayköydeld 

fabrika kömiir kurnctilc işliyccektir. 

:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::1 

Zeplin için bir 
pazarlık 

Seville, 3 (A.A) - Harbiye 
Naıuı muaYini M. Ayana ile 
kavmakam Herrera, } .. bııı Ari
za 'dan ve Seville be.eı..iye mec-
lisi reisinden mürekkep bir he· 
yet Friedrichshafen'e dönmekte 
olan Graff zeplin balonuna 
binerek Almanya 'ya gitmiılerdir. 

Bu heyet F riedrichahafendelc i 
Zeplin ima'ithanesi müdürile 
bazı müzakerelere girışecektir. 
Eu müzakerelerden maksat Graf 
Zeplin balonunun Amerikaya 
gittiği ve Amerikadan döndüğü 
zamanlar daimi surette Sevillee 
uğramasını teminden ibarettir 

' 
Graff Zeplin döndü 

Paris, 3 (A.Aı - Cenubi 
Amerikaya yaptığı ıeyahatten 
dönmekte o'an Graff Zeplin 
ba ~onu, dün akıam Pprtekiz 
ufuklarında dola,dıktan sonra 
bu sabah Poitiers şehri üstünde 
•Jçmuş ve F riedriıchaffene doğru 
yoluna devam etmittir. 

uııumııaıııaııııa•••••••-••• 
(Yugoslav) karşılaştılar. Saat iki-
yi beş geçi)'ordu. eu itibarla bu 
güreşin son olacağı ve diğer 
müsabakaların Cumartesine bı
rakılacağı bildirildi. 

Bu n:aça Seyfi Bey hakemlik 
ediyordu. Barlova birinci defa 
olduğu gibi fevkal,de ça'ik idi. 
Maç çok güzel oldu. Yugos'av
yah iki köprü atlattı. Fakat Ro
men çok hakimdi. Nihayet S,35 
dakikada rakibini yendi. 

ilk güreşler saat iki buçukta 
bu sure:tle bitmif o'uyordu. 

Dün akıam yapılan müsaba
kalara ıöre Türklerin 8 galibi
vet 1 mailübiyeti, Romenlerin 
7 galibiyet 3 maihlbiyetleri, Yu
nanlılarm 2 galibiyet 7 mağlü
biyetleri, Yugoslavlarm 1 galibi
yet 7 mailübiyetlcri vardır. 

Amerika da 
Yeni Reisicümhur 
Hover mi, Roz\1elt mi 

olacak? 
Londra 3 (A.A) - NevYork

tan Manchester Guardian'a bil
diriliyor. Demokratlar M. Hover
in son l 5 gün zarf1ndaki faaliyet 
ve enerjisinden dolayı endiıe 
içindedirler. 

itimat mevcutur, fakat mutlak 
değildir. 

M. Roze\·elt'in bilhassa sabit 
ikametgahları o!madığmdan do
layı siyasi haklerını istimale cde
miyecek veya 1 ili 4 dolar ara· 
sında tehalüf eden intihap res
mini tediye edemiyecek o!an 
itsizlere güvenemiyeceğı söylen
mektedir. 

fu vaziyette bulunan münta
hipJerin adedi 1 miyona baliğ 
bulunmaktadır. Buda demokrat
ların tahmin ettikleri ekseriyeti 
müteas·r edecek bir miktardır. 

\7unalstunda vaziyet 

Meclis Reislik intihabının 
neticesi 

Atina, ıA.A) - Meclis reisi 
intihabatında liberal M. Eofoulia 

112 rey kazanmıştır. Halkcı J. 
Ballis de lo3 rey almışhr. 12 
terakkiperver meb'us reylerini 
M. Sofcolis'e vermişler fakat bir 

milli ittihat hükumeti istedikle
rini de lasrih etmişlerdir. Daha 

dün öğleden sonra M. Venize!os 
M. Çaldaris'in hükumeti tetkil 
etmesine r.;5sait davranacağın 
olduğundan intihabatın bu neti

cesine rağmen M. Çaldaris benli& 
kat'i kararını vermemiıtir • 



Sayıfa 10 

IBklye Asil Çingene Anlatan: 
fa. 

Romanyada esaret kaldırılma· 
dan evvel, bütün çingeneler esir 

gibi kullanılırdı. Bu çingeneler 
"bayar,, denilen derebeylerine 

bağlı idiler, onların eımile hare• 
ket ederlerdi. 

bu çingeneye bu kadar 18.übali 
hareketlerine şa§ıyordu. Nihayet 
ıordu, ona meseleyi anlattılar: 

- BarJeaza, bizim en meşhur 
kemancımızdır, ve asla onun ke· 
marunı altından gayri bir para i· 
le tahkir etmemiıizdir. 

"Boyar,, lar, ekseriya, çingene· 
leri serbest bırakırlardı.. Çünkü - Ya, demek gümü§ para ver· 

sek kabul etmez?. 

VAKiT 

~~SP.81tfAld 
Türk - Bulgar Futbol 

milli maçı bugün 
lstanbul muhteliti tamamile gençlerden 
mürekkep olacak, üstatlar oynamıyacak; 

- NUMARA: 
• b 

Bugllnkn bilmecemıı 
den bir cümle teşkil eldi. 

Atağıdaki hecelerden bır 
le teşkil ediniz. ...ı 

e·' Va • du • var - ce • • • ' 
bir .. giln • her - da • t&IJI , 
bu • jı • b • aç • ni • ye • _. 

çingeneler, uzun müddet bir yer
de kaldılar mı, tıpkı kafese girin-
ceötmeyip sönüveren bülbüller 

- Zaten elini paraya sürmez · 
ki.. m;;:;;;;;;;iiiiiiiiiiiriiiiiii 

te • ze • ga • kıt. ::-1 
Bu bilmeceyi hallet~td 

ra bir, iki numaralı bibi 
birleıtiriniz ve sakla~ 
adet olunca bu bal var gibi, can sı!ınhıından erirler, Ö· Genç "boyar,, bir çinııeneye 

lürlerdi. Bu serbestliğe mukabil yapılan bu hürmete fena halde 
içerlemişti. İçkinin de inzimam 

de, çingeneler, efendileri olan . w. b' .. hl ki 
. ettıgı ır kusta ı a: 

"boyar,, ları eğlendırmek için tür- .. .. .. b k 1 k b l 
1.. ı · d 1 k' . . - Goruruz, a a ım a u e· u JeY er ıcat e er er, ımısı ayı . 

1 
k d 1 

der mı .. 
oynatır, a ınları oyun oynar, ki· D' ek w k lk d ı· 

· · b ı k d ki . . ıyer ayaga a tı, sen e ıye 
mııı cam az ı e er, mııı de . , .... d .. 

ı w al d sendelıye Barleaza ya yuru u, ce· ça gı ç ar ı. 

• • • 
İbrail tehrinin çingeneleri, bil

haaaa ç.algıcılıkta usta idiler, O
rada, çingene mahallesinde, ço· 
cuk keman ve kilnrneta sesleri a· 
raaında doğar, üç dört yaşına ge· 
lince, ç.alğıya baılardı. 

İbrail çalgıcıları arasında en 
meıhuru Barleaza idi. lbrail şeh· 
ri ile yüz kilometre civarında iki 
sınıf aile vardı. Birinci sınıf aile 

olabilmek için, muhakkak bu aile 
düiününde Barleaza'nın keman .. 
çalmı! olması lazımdı. Düğünle-
rine onu. getirmeğe muvaffak ola

mryanlar, ancak ikinci sınıf aile
lerden saydır, birinci sınıf ile na· 
diren görüıürlerdi. 

Barleaza'nın, bir ailede iki d~ 
la çalgı çalmıı olmasının daha 
büyük bir manuı vardı. Bu, o a· 
ilenin feAallde zengin olduiuna 
ve ilk defasında Barleaza'yı faz
lasile memnun etmiı olmasına 

binden bir avuç gümüt para çı· 

kararak uzattı: 
-Al! .. 
Baleaza ıaıırmı§tı. Batını ken· 

disini tanıyan öteki "boyar,, lara 

çevirip baktı. Yarıdan fazlası sar· 
hoı olan bu adamlar gülüt üyor· 
lar, aldırıı bile etmiyorlardı. 

- Al, diyorum sana, yoksa! .. 

Genç "boyar,, tabancasını çıka· 
rıp kemancının göğsüne dayadı .. 

- Yoksa, dedi, ıeni bir köpek 
gibi gebertirim .. Çingene ! .. 

Barleaza, biran tereddüt etti .. 
Sonra gülümsiycrek batını salla· 
dı ... 

- Almıyorsun ha! .. 
Bir silah patladı. Barleaza kal

binden vurularak, yere, ölü ola
rak yuvarlandı .. 

Bu me§hur kemancının kema· 
nının parçaları !İmdi lbrail çin· 
geneleri arasında birer nü&ha o • 
larak saklanmaktadır. 

delalet ederdi. H"ş, Barleaza'yı 
memnun etmek öyle pek kolay 
delildi, çünkü evela, bir düğüne 
gider, ve kendi takımından baıka 

bir takımın daha bulunmasını 
!art kotardı. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::: 

Barleaza, yalnız aiılayanlara, 
hususi bir odada, takaimler ya• 
pardı, istediii zaman bütün etra

f mdakileri ağlatır, istediği zaman 
da zevk ve neı'eden onlara her 
§eyi unuttururdu. 

Bundan baıka, Barleaza'run 
bir ikinci adeti vardı. Altından 

ba§ka para kabul etmez ve kat'iy 
yen bu paraya elini sürmezdi. 

• 
Bir ıün lbrail civarındaki "bo

yar,, lardan birisi öldü. Mirasını 

almak ve cenaze merasminde 
bulunmak üzere, Pariste bulunan 
oilu geldi. 

öteki "boyar,, lar, yas devresi 
geçtikten sonra, genç arkadatla· 
rırun avdeti münasebetile ve o· 

nun ıerefine büyük bir ziyafet 
verdiler. Bu ziyafete, Barleaza'yı 
da çağırdılar. 

O güne kadar Baleazanın' ne 

ismini, ne de cismini duyup tanı

mıt olan ıenç, Parisli "boyar,, , 
bu harıkulade kemancının nağ-
meleri ile mestoldu. Barleaza, bir 
çok parçalar çalıp da kemanını 

masaya bıraktığı zaman, bütün f 
mevcut "boyar,, lar ceplerinden 1 
avuç dolusu altınlar çıkararak ke- r 
manın içine doldurmaia ba!ladı· 1 
lar. 

Genç "boyar,, bu sahneye hay

retle bakıyor, ve arkadaılarımn 

Bir mahalle kavga11 sonun· 
da ıopa ve çapalarla 

öldürillen köylü •• 

Aydın (Hususi) - Şehirimizde 
Kaynak mahallesinde iki gün 
evel ço't feci bir katil hadisesi 
olmuştur. Vak'a şöyle olmuştur. 

Güzelhisar maballeıinde olu· 
ran Sırbıstan mültecilerinden 
Tikveıli Ali oğlu Hasanın bal· 
dııı sekiz yaşlannda kız çocuğu 
akrabalarından ve ayni sokakta 
oturanlardan lbrabim oğlu Mus· 
lafa ve Halil oğlu Alinin müş
tereken oturdukları evin kapı
sını taşlıyor. 

Bu taşlama hadisesinden do
layı isimlerini yazdığımız kim· 
selerin aileleri kavga ve döğüş· 
meğe baıhyorlarsada ~omşularm 
müdahaleıile bn kavgamn önü 
alınıyor. 

Akşam Mustafa ve Ali tar?a
larmdan dönnıleriode aileleri 
bunlara gündüzkn kavgayı ve 
kapının taşlanma11nı anlatıyorlar. 
Muıtafa ve Ali bundan mütees· 
s:r olarak, Ali bir ıopa ve Mus· 
tafa da bir çapa alarak Hasanm 
evjne sıidiyorlar. O aısada Hasan 
da tarlasından c!onmüf, kiremit
lerim düzeltmek üzere merdiven 
kuruyormuş. 

Ali ve Mustafa ini olarak el
lerindeki ıopa ve çapalarla tlze· 
rine hilcum ederek kafatasım 
patlatmışlar ve yere sermişler. 
Mecruh l emen mem!el<et hasta
nesine nakledilmişse de ancak 
bir saat kadar yaşaya bilmiş ve 
ölmUştür. Katiller polis tarafın· 
dan yakalanark ilk tahkikat ya
pılmıı ve adliyeye verilmişlerdir. 

b;ze göndereceksiniz. 

· Izmlrde verlleo ~ 
ktl.mlyet karart• 

lzmir, 3 (Huıuai) - seflı 
aarda &meria 4 çuval ktJI 
çalmakla maznun ve me• 
met oğlu Halilin Ağırcelldl 
vam etmekte olan mubak 
dDn bitmiıtir. . 

Maznunun, bir ay bapııol 
rar verilmiştir. 

Bulgar futbolculan Sirkeci lataayonunda 

Geçen sene Karşıyaka~ 
ıanlııı Sellnikli Fatma . / 
atdnrmekle maznun Niyaı• I 
dinin devam etmekte olaO '/ 
bakemesi dün Ağırceıa 111• 

mesinde neticelenmittir. 6 

Bulgar sporcuları dün sabah 
tehrimize gelmi§ler ve istasyon• 
da ıporcularımız tarafından sa· 
mimiyetle karıılanını§lardır. Bul· 
gar kafilesi on dokuz kitiden mü• 

rekkeptir. 
Milli maç bugün saat üçte Tak 

sim stadında yapılacak ve dün 
şehrimize gelen Yugoslavyalı ha· 
keım tarafından idare edilecektir. 

Bulgar mili takımının kaleden 
başlıyarak şu suretle yer alması 
kuvvetle muhtemeldir: 

Dorekofski - Gorçef, Mişta· 
lof - Baykuıef, Pançef, Gar· 

bovski, Sozanof, Angelof, Stop· 
kof, Pançef, Peşef. 

Bizim takım da, davet edilen 
oyunculara nazaran §U suretle 
teşkil edileceği tahmin edilmekte· 
dir: 

Hüsamettin-Hüsnü, Lôtfü
Nazmi, Nihat, Muzaffer - Niya· 
zi, Selahattin, Zeki, Vehap, Fik
ret. 
Maçın neticesi ne olabilir?. Bu

nu layıkile tahmin etmiye imkan 
yoktur. Çünkü Bulgarlarla Sof· 
yadaki son resmi maçımız bire 
kartı O sayı gibi mühim bir fark· 
la ve aleyhimize neticelenmiıti. 

Bununla beraber bu rakama iki 
takım arasındaki hakiki niıpeti 

en iyi ifade eden bir rakam ola· 
rak bakmıya imkan yoktur. 

Vakıa futbolda Bulgarlar bize 
faiktirler .. Ve son senelerde he
men hemen Balkanlarda en mü • 
him kuvvet olmuılardır. Bu· 
nunla beraber bu f aikiyet nispe· 
ti bu kadar genit değildir ve ola
maz. Bugün Bulgarlara karıı oy· 
nıyacak takımımızın ahenk nok· 
taamdan istenilen vasıfta olamı• 
yacağı muhakkaktır. 

Bununla beraber kendi saha
mızda oynamamız, seyircilerin 
halkımız olması, hakemin bitaraf 
bulunması her halde Türk takı· 
mı lehinedir. Bulgar takımı ise 
seyahat ve yabancı saha nokta11n· 
dan Sofyadaki kuvvetine göre 
epeyce kaybetmiş bir vaziyette 
sahaya çıkacaktır. Bir tarafın ka
zandıklarını diğer tarafın kay· 
bettiklerile karşılathrırsak ilci 
kuvvet arasındaki farkın azaldı· 
ğını ve aşağı yukarı müsavata yak 
la~tığını görebiliriz. Bu itibarla 
bugünkü maçın evveli. çok heye· 
canlı ve çok zevkli olacağına f Üp· 
he etmiyoruz. 

Eğer takımımız, iyi bir oyun 

çıkarmıya muTaff ak oluraa, bu· 
günkü neticenin laakal Balkan· 
lardaki ıpor kredimizi kurtaraca· 
ğını dütünerek oynarsak bugün 
iyi bir netice almamıza da orta• 
da büyük miniler göremiyoruz .• 

Pazar maçı 
Pazar ıünü yapılacak İstanbul 

- Sofya muhtelitleri maçına ıe· 
lince bunun daha enteresan ola· 
cağını tahmin ediyoruz. Çünkü 
lstanbul futbol heyetinin bir da· 
v•t tebliiinclen ~-."lcarClıjımı• ma• 
naya göre pa'zar giinil ortaya çıka· 
cak lıtanbul muhteliti yep yeni 
bir takım olacaktır. 

Şöhretleri içirisine almıyacak 
olan bu takımı bir gençler muhte
liti addetmek de doğru olabilir. 

Heyetin çağırdığı futbolcular 
şunlardır: 

lstanbulspordan: Kemal, Sa· 
mih, Huan, Aziz, Fahri, Selihat· 
tin. 

Vefa - Kumkapıdan: Süley· 
man, Gazi, Muhtcfem. 

Maznun Niyazi, 12 seae · 
ağır hapıe mabk6m edi!de f 

Meurhkba11nda banetıO 
teri lcatletmekle maznun 
oğlu Artvinli Hasan baldı 
muhakemeye don Ağırce_. ;I 
kemesinde devam edilerek 
yet verilmiştir. bJ. 

Hasan, 1 S sene 1 •1 t 
ve yUz lira &ilim teııoiol 
mabkt\m edilmiştir. 

Amerikalı gUnırO
mtlşavlrl , 

Ankara, 3 ( Hosusl) ~ 
ayın 11 inde Ankarada b I 
cak o!an Amerikalı gllmrl~ 
şaYirinin buradaki çahı~I 
kolaylaştırmak Oıere Gn ~ 
inhisar vekilliği timdideo 
lıklara baflamiıta. Bu ha 
ara11nda GlimrDk kanuna 
ğer mllbim bir kaç talim 
lagiliıçeye çenilmektedir. 
bassıs burada yalnız 
itlerine mOıav;r olarak 
caktır. 

lzmlrde Şeklp 81 
lzmir, 3 (Hususi) - ı~ 

gtın içtima eden Beledi~~ 
Bu vaziyet hakkında dütünce· encUmeni, Karııyakadakt r:ıl 

lerimizi yarınki sayımızda yaza· ıokağının merhum liıtat ~ 
cağız. ismine izafeten .. Şekip -"'"" 

tesmiye edilmesine kart1 

Süleymaniyeden: Nuri, Ali. 
Be!iktaştan: Hakkı, Şeref •.• 
Beykozdan: Şehap, Sedat Bey· 

ler .. 
Bu oyuncular Pazar günü ıaat 

ikide Galatasaray klübünde hazır 
bulunacaklardır. 

Rus futbolcuları gittiler 
Memleketimizde miıaf ir bulu· 

nan Rus futbolcuları dün mem· 
leketlerine dönmek üzere Jehri· 
mizden ayrılmıılardır. Misafirle
rimiz ıaat üçte Odesaya müte· 
veccihen hareket etmitler ve rıh
tımda sporcularımız, Halkevi, 
spor teıkilatı ve ıehir mümessil· 
leri tarafından hararetle teşyi e
dilmiılerdir. 

Vefa ·Kumkapı kulUbU kongresi 

Vefa - Kumkapı idman yur· 
dundan: Yurdun senelik kongreai 
7 Teşrinisani 932 pazartesi günü 
saat 16 da akdedilecejinden ni· 
zami vaziyeti haiz azanın teırifle· 
ri rica olunur. 

miştir. ~ 
:1::::::::::.:::=1::1:::~: 

teftk klUplerimlatn aaWUyeU ~ 
murahhas izam eylemeleri teblil , 

BuıünkG maça .._ 
edilen oyuac11l-' ııol ti 

ruı , 
1STANBUL, 3 (A. A.) - ı".ı 

raayonundan tebliğ edllnılştır~aı-11 ~ 
ı - Balltan kupası mtıP ı:roıl' u"'I 

piyonu BUigar milll taklJllıytetbOl ? 
takımı arasında beynelınllel ~nll 
kası 4 - 11 - 932 cuDla ~~ '/ 
atadyomunda aaat 15 te yapıla ~nuO~ 

Hakem Yugoslavya federali~ ~ 
Vaallkovlc;Ur. 1 ic!Jll -,,; 

2 - İsimleri aşağıda ~ 1 
tc G&İ' 

Jevazımlartle beraber saat l klard"' 111" 1 

ray kltı'>Unde hasır bUtunacaprıı&Jl• 
Galatasaraydan: Nlb&t, Jf"' 

met ve kUçUk Necdet. )l~et. 'f'. 
Fencrbahc;eden: zeki, i 'I 

Cevat, HUeametUn ve Nl~~ ti, 
Xıntaka konaua·ııe davet btantıuıspordan: Sallba • -"" 

a leci Remal. Jlakkı .,. 
İSTANBUL, 8 (A • .A.) - T. t. c. !tuta· 

kı İstanbul mmtakası riyuetlnden: 
Mmtakamızm teahhur eden senelik adi 

kongresi 18 le§rinlaani 932 tarihine mu -
sadif cuma ırunu saat 10 da Cataloğlund& 
Halkevi aalonund& in'ikat edecel'indeA mut 

Beşlktattan: Hl18n0. 
Kartıy&kadan ı..itli. tJı,ta!S· 
lzmlrııpordan: Na.zıni ve ,,,1 
Attaydan: Veh•P tıeylet. & 11 il 

3 - Stadyorn kapıJ&rl ,.a 
caktır. 
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...... parmagı ~ar mıt Mu··sabaka tehı·rı· Muakddema Istanbul Halıcı- 1 Devlet Demiryolla.rı ilanları 

!( ... _ ... __ oğJnnda Bademlikte Şeker Kuyu _ 

a Slsahl OcaOı tarafından bu~ün marotu kı• ffi 4- ıı. 932 Cuma günü yapılacağı ev- caddesinde caddesinde 34 No. Iı idaremiz için pazarlıkla satın alınacak o!an (7) kalem Circır 
• valce ilan olunan atlı müsabakalar ha- hanede mukim ik.en balen ika- matkabı, ege Jaması, gupilya, kömür madeni için 40 adet demir 
Q ld Ürdu• • '2. vanın muhalefeti ve meydanın tamamen metgibı meçhul Pistos hanım ile vagonet, varagel freni, külbütör ve saire gibi muhtelifülcinıı mal-

ııD bozuk olması dolayısile tehir edilmiştir. gene mahalli mezkürda Yazmacı zemenin pazarlığı 7-11-932 tarihine müsadif pazartesi günü 

raden~rnlupınar,, Vapurunun Ka- YarmkiCumartesi günü Beyaııtta sokağında 38 No. lı hanede mağazada icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkürda saat 
•apu/~ .seferlerinden birisin de Elektrik eTinde 14,30da lstanbul mukim iken keza ikametgahları 9 dan 11 e kadar isbah vurut ederek tahriren fiat vermeleri, 
diyi .. ;~~de kamarot Feyzi Efen- ff Ş meçhul bulunan müteveffiye ma- bu baptaki malzemeninmüfredat listesi mağaza dahilinde asılmış 
Yacı M Urrnekle maznun koman- avagazı irketi dam Peruzik varisleri Hirant, olup nümune getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü 
işe d .eYan oğlu Süleymanla bu tarafından verilecek olan Agop, Vabram, Mıgırdıç Zayma- nümunelerinin beraber getirilmesi, nümunesiz tekliflerin kabul 
llokta~t bildiklerini sakladıkları yir efendilerle Mari hanıma. edilmiyeceği ilan olunur. (5840) 
aupıil ıııdan maznua gemi men- Ameli Ahçılık Istanbul ikiri icra memurlu-

rınd b D 1 d lrıeleriııe a~. azılannın muhkae- ers D e ğundan: Karnik Hındamyan 
llıab'- dun lstanbul ağır ceza Hazır bulununuz. efendinin aleyhinize lstanbul 
l "Cıtı . 
\lt. caınde devam olunmuş- mahkemei asliye beşinci Hukuk 
~cç, Uz diltmlzle dairesinde istibsal ve berayi in-

l?ıedeı:ı rı .. muhakemede mabke- Düzenli Sözlerim faz memuriyetimize tevdi eyledi-
hir Ilı kllıUddeiumumiliğe gelen Türk Şiir Kralı Florinalı l\h1m Be· ği 13-6932 tarih Te 930, 872 
~a... e lup ok t Rı"zelı" Jİn. !Cümburiyet "'azetesinde) bir - inci '4.lar t unmuş u. "' numaraya mukayyet hükmü ilam· 
bı. 0 Y cıkup imzas m tacıyan dizisi ~eklinde· çıkan ve okuyucularca 
" ltl L 

1 
'f Ja müddeii mumaı'lebı·n 720 his· ıı eu.tupt F · · d · t çok beğenilen bu emsalsiz · J;ahraman· 

ın koıı:ıa a esvzıyı enıze,a a- !ık: şiirleri . '\'llktnda . eser şeklinde . ıede 261 hissf!sine mutasarrıf 
Yıp ın nyacı üleyman oıma- ı 
tiliyo eto Süleyman olduğu bildi- neşrolunacaktır. olduğu Beyoğlunda Hüseyin ağa 

l~"'akt, ltıah'-e mede bı'ldı'g· ı·na· sak- I b 1 d . d •• . mahallesinde Çaylak sokağında q"' 11 stan u ör üncu ıcra me-
bir katdannıaznu meto Süleymanın mur:uğundan: Temamına (1440) kain 23 atik, 33 cedit No. lı 
.ı ın ·· d F · · öl hanedeki mezkür hissesini 2 ma-11urdij·.. yuzün en eyzıyı - lira loymel takdjr edilen Kasım 
tllba gu haber verijiyordu. Mek- paşada Camiikebir mahallesinde yıs 337 tarihinde bakmak ve 
bitin f~re, yolculardan bir za- Tabakhane caddesinde eski 11 beslemek şartile hemşiresi Zabel 
ıııu1 •zcnetçisi ile Feyzi konuş- yeni 9 numaralı kayden tevsii hanıma ferağ ey emiş ise de 
Ror~ükonıanyacı Süleyman bunu intikalli bir dükkan balen maa mumaileyha Zabel banımıa 23 
F'eyf ş, ~onuştuğundan dolayı bahçe hanenin tamamının 16 ıubat 930 tarihinde vefat ettiği 
rışıı:ı ıye ~ıkışmış, Feyzi 11 sen ka- biıse itibariyle altı hissesi ile ve varislerin dahi şartı mezkfıre 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nevi Miktarı 

Eter Sulfirik 3000 Kilo 

KoJodyom 3000 il 

lyot 200 
" 

Litapon 1500 il 

Reçina 6750 il 

Amyant 600 " 
Yaldız 3000 11 

bey.az ve sarı 

Kur~un 300 il 

Mor Boya 150 " 
Lastik Rondela 60000 adet 

Yukarda nevi ve miktar yazı'ı m& lzeme pazarlık suretile mü
bayaa olunacaktır. Taliplerin 9 11-93.l çarşamba günü saat 
(14 1·2) te % 7,5 teminatı muvakkate akçelerini hamilen Gala-

tada Mübayaa komisyonuna müracaatları. (5741) ,,.. 
-----~---~---------- ~ 

Son 
11
' hız aevişivoruz,, demiş. gene tamamına 1209 ıı·ra luy-ıı ta M ' riayet etmedikleri cibelle ber-

11· f ' eto Su··ıeymanJa kız se met takdı"r edilen Pangaltıda 
L 

1•ın· l · veçhi talep akdi mezkurun fes-

lstanbul ikinci iflas memur:u. 
ğundan : lstanbul'da çakmakcı

lar yokuşunda 49 numarada ha
zır elbiseci Armanak Madeoyan · 
efendinin alacaklıları ile aktetmiş 
olduğu kongurdatonun tasdikine 
mahkemece karar verilmiş oldu
ğu ilan olunur. (5232) 

, 'tf 1~ er ve vapurun başka bir eski Akbaba yeni Bar sokağın· 
ı~f 'ir erı~de sevgi rekabeti tesirile, da eski 5-5 mükerrer yeni 68 hile gayri menkulü mezkurdaki 

1 

ıir 

! 

t~Y2:~~oakaşa n'"ticesinde Meto, numaralı kayden tevsii intikalli müddeabib hisse kaydıma tekrar 
M Y• denize atmış. halen bir bap hanenin dahi on müddei Karnik · efendi namına 

Yak abk~meye şağrılan Rizeli altı 'hisıe itibarile altı hi11esi tashihi suretile tescili tahtı b\!k-
~elll up ısıninde biri. dün mah- ayrı ayrı şartnameler ite açık me alıomış olduğu muharrer 
da. keye geldi, kendiıinin vapur- .rthrmaya vazedilmiş olup 13 olmasına ve bermucibi hükmü 

~ tttj··a~arot olmay1p kahvecilik Teşriois.:ni 932 tarihinde şart- ilam bu bapta bittanzim ve be· 
r b\l ~Ilı söyledi. Ve 11bu mektu- nameleri divanhaneye talik edi- rayı tebliğ tarafınıza gönderilen 
1 \'~ en yazmadım. Zaten yeni lerek 29 Teşrinisani 932 tarihi- icra emri ikametgabınızıo meç-
ı bi!ltl es'ti yazıdan hiç birisini ne müsadif Sah günü saat i4 huliyeti hasebile tebliğ kıloamı-
,J Y'ti 'tn. imzamı atamam. imza den 17 ye kadar dairemizde açık yarak tebliğatı muktezlyenin bir 

I~ ._ne Parmak basarım,, dedi. t ·ı t 1 klardır Ar r 1•ıat ar ırma 1 e sa 1 aca • - ay hakkı itiraz tayini suretile 
Cfelld' "~goz Hasan da, Feyzi tırmalar ikincidir. Birinci artır- b 

lıl 

,( 

I 

L·
1
.. 'tıın annes1•01•0 go··sterdı·gv 1• d 1. 1. k ilin en tesbiti takarrur etmiş u· 

il , masın a yüzer ıraya ta ıp çı -
11>•fı'rk'abitti. Hanıma, Izmirden l b .ı. k l lunmasına mebni muayyen olan 
!i" nuş o up u 11erre • en ço ar ı 
t"1.,. ~l\ vapurda rast gelen fü. k mezl<iir müddet zarfmaa ve 932, .. b ranların üzerinde bıralnlaca tır. 
bildı·. u Hasanın İfin iç yüzünü Artırmalara iştirak için satılan 3136 dosya numarasile icranın 
~eltı R1 tıi söylemiş. Hasan, mah- hisselere musip kıymeti muham- durmasıoı müstelzim tetkik mer-
ba~ı ede. "bilmiyorum. Kimseye meneoin yüzde yedi buçuğu ciinden veyn temyiz yahut iadei 

he bırşey söylemedim,, dedi . b · d k · lı ·· muhakeme yolu ı0 le aı·t oldugv u 1•ıaı nıs etın e pey a çesı a nır, mu-
~it r.un veldli, mektubun tez- ._. ·ı ·ı b l d. mahkemeden bı·r karar getı0rı·ı-' tera"ım vergı er ı e e e ıye 
\5~ı~ &:! 1 o· duğunu ileri sürerek resimleri vakıf icaresi müşteriye medikçe berveçhi talep ve hü-

< e ,. 
' · aittir. icra ve if as kanununun küm muamelatı icraiyenin gıya-

~ Yazan, namus:u bir adam- 119 uncu maddesine tevfikan hında ve cebri icra suretile in-
~~b~ier birşey biliyorsa, kendisi hakları tapu ıicilleriyle sabit fazına tevessül kılınacağı maili· 
h •:ı 'nıeye gelir, bildiğini açık- olmıyan 1·poteklı· alacaklılar ile k lb k' ··d 

"11 ı munuı olma ve o apta ı o e-
~/ er. Gelsin, görelim! dig-er alakadaranın ve irtifak bl k 

~~tdllddeiurnumi Kaşif Bey, va· me emrinin te iği ma amma hakkı sahiplerinin bu haklarım k ·ı A 

~ başka bir Rizeli Yakup kaim bulunma üzere ı anen 
l.'. ıı ve bususiyle faiz ve masarife ' (5220) "ı.l\lp bulunmadıg-ıoın tahkiki- teblig· i keyfiyet o.unur. 
~ edi. dair olan iddialarını ilan tari-
-bk binden itibaren 20 gün içinde lstanbul 3 cü icra memurlu-

eme, beşinci şubeden so-
~~-s.ına karar verdi ve muha- evrakı müsbiteleriyle bildirme- ğundao: Bir borcun temini isti-
r,_ K l leri lazımdır. Aksi halde hakları fası için mahcuz ve paraya çev-
~ ~:..:sekiz anunuevve on 
. h~a bıraktı. tapu sicilleriyle sabit olmiyanlar rilmt.si mukarrer aynalı dolap. 
&ı sahş bedelinin paylaşmasından konsol, karyola, oda takımı soba 

nııı 4 üncü icra memurluğundan : h • k 1 1 Al Ak d 1 ve vazo şı·şıı·de Hacı Mansur le arıç a ır ar. a a ar arın 
Dere ve l\ilise sokağında 29 N d 

hanede mukim iken elyevm ika- işbu maddeyi kanuniye ahkamı- sokağında 57 o. lu hane e 
'tı rneçhul olan Cemil ve Ali na göre tedıki hareket etmeleri 9·11·932 çarşamba günü saat 

it: ve daha fazla malumat almak 12 de birinci açık artırma sure-
Cı tj. 
ı h sıııiz Tuba Gafarof hanımın Ha- istiyenlerin 930-9 dosya numa- tile satllacaktır taliplerin mahal-
:• 'll ~tt Tagi zade Efendiye ı 2coo rasiyle memuriyetimize müraca- !inde bulunacak memuruna mü-
2~~ lt<tbilinde vefaen ferağ eyledıği atlan ilan olur. (5230) raca atları ilan o'.unur. f 5231) 
it· ·atı Dere ve kilise sokağında 2 . 2 
lı 1 ~ lluınaralarla mruakkam maabahçe 
/~sı ttdeki işbu vefa bedelinden 90C(i 

Ilı lıhtc~llıiye suretiyle Ağabala efen· 
Ilı t~~Qt ' 1ne geçmiş olmakla meblAğı 
~.t•sı~i9ooo liranın temini 2ımmındaki 
" 1~li,,., kanuniyenin ilcmalivle 15 7·931 
ııııı ·•ıc • 
b L ları ~knr gayri mcnkulatı mahallen 
lq "a ,. 
't Çc bu ~ 1)'et \"e taktiri kıymette maa 
it \"t /uk hanenin tamamına 8700 
~tııın '~er bahçeli .küçnk hanenin de 
ili ~llıir: . ! 800 lira ~ i cem'an heyeti 
ıııe:tiııtıı sıııe l 0500 lira kıymet takdir 
t.a~ ı,llo tıu n:ııık olan isbu taktiri kıy-

ar,~b. r? 930 - 438 d~s,·a numarasile 
,,. tlA • 

~ ne~ tebliğ olunur. 
aı :--___ 3 • sani · 932 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede !:üyük ikramiye 

4 O. O O O Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zeugin etmiştir. 

Flfsatı Kaçzrmayznzz 
iştirak 

ASANPiRiN ozu 
UNU 

b11ğdayı nişastasile yapılan maballebi ve tatlıların nefasetine payan yoktur. Heryerde Hasan 

Sultanabmet birinci sulh hu
kuk hakimliğinden: Müddei A
mar ye şeril$i tarafından müd
deialeyh Istanbulda balık paza
rında taşcılarda 29 numaralı ha
nede mukim Koço Sarıoğ:u ef. 

zimmetinde alacağı olan 29 lira 

16 kuruş tahsili davası üzerine 

müddeialeyh Koço ef. di namına 
tastir Te irsal kılınan celpname 
de müddeialeyhin ikametgahı 
meçhul bulunduğu natılıc mahal
le heyeti ihtiyariyesi tarafmdan 
verilen me§rubatı havi mübaşir 
tarafıadan tasdik kılınmakla yev
mi muhakeme tayin kılınan 30-
1\·932 tarihine müsadif çarşam
ba günü saat on buçukta mah
kemede hazır bulunmadığı tak
dirde kendisine tebligat icra ki
lınmış nazarile bakılacağını ve 
hakkında gıyaben muamele icra 
kılınacağı mübeyyin ilandır. (5222) 

1 3ilncUKolorduSatın alma 

'(omisyonu ilanları 

26-10-932 ve 31-10·932 tarih· 
li Vakıt gazetelerinde ilan edi
len 37 kalem döküm malzeme
sice ihtiyaç kalmadığından mü
bayaasından sarfı nazar edilmiş

tir ilan olunur. (5842) 

~~~---~~--------------------~~-------------------------~~------

•• • 

TURKI 

ile, çocuk ve yavrularınızı besleyiniz, saf hilesiz ve mükemmel 
bir gıdadır. Kemikleri ve vücudu lcuvvetlendirir. Çocukların neşvü 
nemasına azim faideler temin eden Hasan bezelya, mercimek, pa
tates, arpa özü unlarından yapılan yemekleri çocuklarınıza ve bil
hassa hali nekabatte olanlara yediriniz. Hasan pirinç Ö?.Ü ve Hasan 
markasına dikkat Kutusu 25 kuruştur. Hasan ecza deposu. 



Doktorlarımız 
Doktor 

Ara Nlşanyan 
:Muayenchancslnl Bcyoğlunda Tokatllyan 
otell yanında Mektep sokağında 35 nu

marada yeniden küşat etmıııtır. 
Hastalarını her gün sabahtan akııama 

kadar kabul eder. 
Telefon: 40843 

Diş doktoru 

Arşak Sürenyan 
Beyoğlu tsuklru caddesi numara 303 
14IsıT apartmıanı. Müracaat: Cuma pa
zardan maada lıcr gün 9 - 13 ve 15 - 17 

yo kadar. Telefon 40424 

Doktor 

A. Kutiel 
~araköy, Börekçi fırını karşısında No. 34 

Cilt ve zührev1 lıastalıklar mütehassısı 

Doktor 

Baba ettin Şevki 
Babıali caddesi Meserret oteli karşısında 

AvnJ Bey apart:manı 125 Sabahtan 
Akşama kadar 

Doktor 

Emin Şükrü 
Dahlll hastalıklar mütehassısı 

lstanbul Sultanmahmut türbesi, Babı-
41J caddesI, No. 10. Telefon muayencha· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 
"Her gUn öğleden sonra saat H-18., 

OroloA • Doktor 

Feyzi 
Böbrek, mesane, idrar yolu hasta.iıklan 

mUtcbasslSl 
Beyoğlu, IstıkJAI caddesi Elbamra 

apartıman No. 3 Her gün öğleden ııonra. 
Tel. Il'!yoğlu 2835 

Urolofi • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrc!c, mesane ve idrar yolu 

hastalıklan m0teh8.SS181 
M~enehane: Türbe, :Mahmudiye cad

desi. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 

Feyzi Ahmet 
Cnt, zUhrevt ve tenasül hastaııklan 

mütehassısı 

BabıAll caddesi, köşe başı Feyzi Bey 
han numara: 43. Sabahtan a~cıarna ka

dar hasta kabul olunur. 

Doktor 

Puat Fehim 
Cumartesi - Pazartesi - Çar§amba ve 
Pcrgcmbe günleri öğleden sonra hasta
larını kabul eder. Çağaloğlu, Zeki Bey 
(Sıhht apartıman) No f!. Te1. 20164 

Doktor 

Hasan Basri 
Edimckapı, Acıçeııme sokak No. (9) 

Muayene: (Her gün saat 15-18 e kadar 

Doktor 

Ihsan Arif 
Ccrahpaşa hastahanesi idrar yollan 

mütehassısı operatör 

Muayenehane: Cağaloğlu eczahanesine 
bitl~k. No. 30. Telefon 21614.. "Saat 

15 - 18 hasta kabul olunur.,. 

Doktor 

l{apikyan 
Muayenehanesi: Sirkeci Muradlye 

caddesi No. 26 

Telefon: 2 1077 lstanbut 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar )Ol.la.rı ba~talıldan mütehassısı 

EmlnönU (Sabık Karakaş) hanına 

nakletınlştlr. Cumadan maada her gün 
bastaınnnı kabul ve tedavi eder. 

Diş tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parl.ıı darUl!ünunundan mezun 

Çağaloğlu Halk Fırkası karşısmda Sıhhi 

apartıman No. (7) 

Doktor - Operatör 

Nuri Mahmut 
Doğum ve kadın hastalıklan mütehassısı 

:\laçkada: SUAhane caddesi Berna a· 
ı-artımanı, No. L Telefon 43562 (4934) 

Doktor 

Osman Serafeddin 
l\lunyenehane: Cağaloğlu, Nuruosmaniye 

caddesi No. (19.) Telefon 20893 

Doktor 

Reşat Hüseyin 
Kulak, boğaz ve burun bastalıkları mU-ı 
tehassısL Muayenehane: Türbe Mahmu

diye caddesJ, No. 10. Telefon: 22622 ,, 
lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

(10 adet örtülük muıamba) dır. 
1 - Zonguldak gümrüğü ne.mma alınacak l O adet örtülük 

muşamba (açık) kırd1rmaya konulmuştur. 
2 - Kırdırma şartları kağıdının tasdikli suretleri Başmüdüri

yetimizden alınacaktır. 

3 - Kırdırma Başmüdiriyetimizde lrnrulacak alım sa hm komis · 
yonu tarafından yapılacaktır . 

4 - Kırdırma 14-11-932 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 
14 tedir . 

5 - Her istekli, biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 105 liralık 
muvakkat güvenme "teminat" larile belli saatten evvel komisyo
na gelmeleri . 

6 - örnek : lstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğündedir. 
istekliler orada iÖre bilirler. (5610) 

··-... -·· Yüzü 
1 LİRAYA 

ile kuş tüyü yastık 

1 

lstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikasın
da kuş tüyünün kilosu l 00 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 

12 liradır. Kuş tüyünden salon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 
bulunur. Ankarada satış mağazası : Saltı Franko 

1,elefon : 23027 
• , ',' :. . t ... • , ı • ı: ._r, .. ... . ~. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
(150) Ton Maden kömürüne kapalı zarfla verilen fiat haddi 

layık görülmemiştir. Bu kömürler (7-11-932) pazartesi iünü saat 
(16) da pazarlıkla satın ahnacakhr. Taliplerin % 7,5 . teminat 
akçelerini hamilen Galatada Mübayaa komisyonuna müracaatları. 

(5762) 

Zafiyeti umumiye, iştiha

sızhk ve kuvYetsizlik ha

litında büyük faide ve 

tesiri görülen 
o 

1 Aakert Fabrikalar ilfinlar1 1 
Askeri Fabrikalar umum mü

dürlğü ticaret kaleminden: 

30 Ton Elektrolit bakır 

Yukarıdaki malzeme pazarlık 

suretile 14-11-932 tarihinde saat 
14 te ihalesi yapılacaktır. 

Malzeme takas hakkmda çı· 
kan bilumum kararnameler ah
kamına tabidir. Bedeli maim 
kat'i teslimini müteakip hiç bir 
güna merasime tabi olmaksızın 
derhal banka vasıtasile getirtti· 
rilecektir. Taliplerin bu husustaki 
şartnameyi görmek için Ankara 
ve lstanbulda satmalma komis
yonuna müracaatları. (5770) 

1 ZAYILER 1 
Nüfus kağıdı, askerlik vesika

mı, dİikkanımm kontrato kağıt· 
tarını unvan tezkeremi zayi et· 
tım. Yenilerini alacağımdan ev
velkilerin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Yğ kapanı Arap camii mek
tum meydanı No. 3 köfteci 

Halim 
• 1930 senesinde Askeri 

aan'atlar mektebinden aldığım 

405 No. ]u şehadetnamemi zayi 
ettim. Y eoisini çıkartacağım dan 
eskisinin hnkmtı olmadıgmı ilan 
ederim. 

As. San. mektebi 1930 se
nesi mezunlarından 545 Ilyaa 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POSTASI 

SAKARYA 
vapuru 

6 Teş.sani PAZAR 
günü aktam saat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 

(Zonguldak, loebolu, Samsun, 
Ordu, Gireıon, Trabzon, ve 
Rizeye azimet ve avdet ede-

cektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 

Meymenet hanı altında acen
talığma müracaat. Tele. 22134 

Üsküdar tapu dairesinden: 
intikali talep olunan Beylerbe
yinde Köplüce caddesinde kain 
eski 12 yeni 34 'numaralı -;ü=" 
kaddema hane elyvem arsanın 
kuyudu müdevvere de l 1 Ağus: 
tos 327 tarih ve 518 numara ile 
mülga Üsküdar Bidayet mahkeme· 
since haciz mevzu olduğu görülmüş 
ise de bilmuhabere mezkur ta-
rih ve numarala dava başkalarına 
ait olup mevzu bahs hacizle mü
nasebeti olmadı ğı mezkur mah
kemeyi istiblaf eden lstanbul 
2 inci hukuk mahkemesinden 
bildirilmiştir. Binaenaleyh evrakı 

-bulunamayan bu hacizlerle ala
kadar olanlar varsa bir ay zar
fında Üsküdar tapu baş memur- · 
luğuna müracaat eylemeleri ak-
si takdirde haczin hükmü kal
mayacağı ilan olunur. (5213) 

NOVOTNi 
Lokanta ve Birahanesi d• 

Beyoölu, Kabristan sokağı eski M.J. NOVOTNi idaresi" 

.Muhteşem KONSEl1 
Her Cuma ve Pazar günleri matıoe 
Halihazır nazarı itib.ara alınarak fiatlar tenzil 

lstanbul Evkaf ft\üdürlüğü ilanları 

d · S b · b ·· tertJİı;v lzmirde Kemeraltı ca desınde ale cı anı ve muş ~ 

evvelce ilan edilen şerait ve ahkam dairesinde müzayededen ;r 
nazarla bir ay zarfında pazarlıkla intacına karar verilmiştir. ti~ 
le ki: ~9000) lira bedeli muhamminesi olduğu halde (7777) "b 
yetmiş yedi kuruş pey altına alınmış olan mezkur hanı~ t~:jı 
tesliminden itibaren bir senelik icarı pazarlıkla intaç edılece t~ 

Pazarlıkta her hafta sah günleri saat on beşte yapılaca~~ 
Şu kadar ki, 25-10-932 sah günü haddi layık görüldüiü takd'. de 
istizana taliken ihalesi icra kılınacaktir. Ve olmadığı takdır b 
onu takip eden l·ll-932 ve 8-11-932 ve en ıon 15-11-932 91

0 
günleri Evkaf müdiriyetinde icra kılınacağından talip olanl~~D 
şeraiti anlamak üzere her gün ve pazarlık için de ilin ed1

3
B 

mezkur tarihlerde Evkaf müdiriyetine müracaat eylemeleri. ~ 
~-----~------------~--~------~-----~ 

lstanbul Belediyesi ilanları 

!----------------------------------------~ Keşif bedeli üç yüz seksen bir lira on kuruş olan Darülb~ 
dayi kalöriferinin tamiri pazarlıkla yaptırılac9khr. Taliplerin f~~' 
nameyi görmek için her gün Levazım Müdürlüğüne paz11r11~. 
girmek için 29 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 1 iİ' 
sani 932 pazartesi günü saat 15 şe kadar daimi encümene ıı> 
racaatlan. (5838) 

~ 
imal ettirilecek 50 karyola kapalı zarfla münakasaya k01111

-

muşlur. Talip olanlar şartname almak üzere her gün Le~ıııı~ 
Müdürlüğüne muracaat etmeli münakasaya girmek için de jtl' 
liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını ~ 
11-932 perıembe günü saat on beşe kadar Daimi Encüıı>t 
vermelidirler. (5593) _/ 

Ankara cadde~nde 

Kiralık Odalar 
Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak için 

yurduna müracaat. 

Üsküdarda araba meydanınc!a 
Şile ve Ağva oteli müsteciri 
Musa efendi nezdinde iken el-
yevm ikametgahı meçhul bulu
nan Ekrem Beye: 

Üsküdar icrasından: Behire 
hanımın Üsküdar hukuk mahke
mesinde istihsal ettiği iJAm mu
cibince Sağir ·Beyhan için 27-6-
932 tarihinden itibaren mahiye 
beş liranın rnaamasarif tahsiline 
mütedair ilam meali icraya va
zedilerek tarafınıza berayi teb
lih tastir kılınan icra emri ika-
melgabınızın meçhul olması ha
sebile bir ay miiddetle ilanen 
tebliğine karar verilmiş olduğun

dan tarih ilanından bir ayı takip 
eden beş gün zarfında mütera· 
kim nafakai şehriyeyi maamasa-
rif tediye etmeniz veya tebiri 
icrayı yine bir karar getirmedi
ğiniz takdirde cebri icra yapıla-
cağı ve bu müddet zarfında ic
ra ve iflis kanununun 74 üncü 
maddesi muc!bince mal beyanın
da bulunmadığınız takdirde ha-
pis ile tazyik olunacağınız ma-
1iimunz olmak ve icra emri teb
liği makamına kaim olmak üze-
re ilan olunur. (5229) 

t 

VAK I 1 
GUnedellk, Siyasi Gazete / 

lstanbul Ank:ıra Cadd~. VA.KJ'l' 

Telefon Numaralar• 
Yazı işleri telefonu: 2fSi9 
ldare telefonu : ı.ıs10 

Telgraf adresi: İstanbul - \"~f(f'J 
Posta kutusu No. 46 

Abone bedelleri : 

Senellt: 
6 aylık 
3 aylık 
1 aylık 

Tilrkiye ,Ecrıetıl 
--~r· 

1400 Kr. :..'700 
750 .. }450 " 
400 •• ı:ıoo " 
150 .. sOO "' 

ilan Ucretleri : A'' 
!{il'~ 

Resmi ilfı.nların bir satırı ıo , 
Ttcaı1 ll!lnlarm bir ısatırı '\.2,ll , 
Tlc:ırt llAnlann bir sanUmi 25 

KUçUk ila!'ler: -"' ~ 
detıv-...,ı 

Oır defası 30 lkJ defası 60 Uı; t<llr\I~' 
dört defnsı 75 ve on defası ıOO ıı:e~ 

· dcfn51 (il" llç e vlık llıtn verenlerin bır rırı 
• tıD.nlll 

ocnrllr. Dört satırı gcı;co edilir· 
satırl:ırı heş kuruştan hesap 

tsT.t\.;-:l3t11-
.AKIT MA TilAASJ - sI?J .1'! 

SAHIBI: MEHMET A ıı:'I' /V 

Umumi Neşriyat MUdilrU~ 

Kul!anınıt

ecJ' 
Her ecıaP 

satılır· 


