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Büyük Millet Meclisi Bugün 2 de Açılacak 
' 

Misa~firimiz Fırka grupu sene içinde T ürkiyede Gazetecilikte 
milliyet! 
Tnrk gazetesi bugün yüz ya

tına baab. Selim Nüzbetin pek 
ince, pek derin bir çalışmanın 
eseri olan kitabı karşımda .. Ga
ıeteciliğio yüz senelik ıergüzeş
tini kaydeden dostun kitabi, bize 
gazdecilik ile bir cemiyetin siyasi 
ve iktısadi bünyesi arasındaki 
sıkı milnaaebeti, batta ayniyyeti 

Dtın meclis divanı rl- ç ka gazeteler 

bir ayna samimiyeti ile göster· 
mektedir. Bu samimi küçük eser
de bir asırlık imparatorluk tari-
~inde~ da~~ ifadeli, bir cemiye· 
tin akıalerını daha derinden du· 

IDcşr 

tenıleke 

ha kimiye 
Bu da 

yüz senel 
kcn içimde derin bir sın hısse
diyorum. Fakat hakikat izhrap
tan daha kuvvetli, daha olgundur. 

Tanzimat hareketlerinin bir 
c:ephesini teşkil eden gazetenin 
hangi ellerle ve hangi vuıtalarla 
kurulduğunu hatırlamak için, m· 
banka gibi, ilk şümendüfer gibi 
ilk modern ikbsat tesisabnı dil
§ilnmek kafidir. Banka, Tnrkiyeyi 
istismara gelen ecnebi sermaye
•inin Tnrkiyedeki mali erklnı 
harbiyesi idi. 

Ecnebi ıermayesile meydana 
getiril~n dcmiryollar, ecnebi ser
?'~yesınin bir ileri, akını kolu 
ıdı. Taıife siyaseti, Türkiyenin 
yarı müstemlike olarak istiıma· 
tmı temin eden bir adımdı. 

Hükümetin bir i.envir vasıtası 
olarak çıkardığı ilk gazeteyi ta
kip, hatta FransııcalariJe ona 
takaddOm eden gazeteci, bir 
Avrupalı ve bir faizci, bir bazir
glndır. Cümhuriyete kadar ko
şan ye nefeıi kesilen bazirgin. 

Ecnebi sermayesile memlekete 
tohumu atılan gazete, osmanlı 
devleti elinde, osmanlı ~evleti 
kadar bu memletin fikriyabna 
yardım edebildi. Osmanlı matbu
atı bünye itibarile osmanlı siya 
ıetinden, osmanlı ikbsadiyatm
dan ayn bir fey değildi. 

• • • 
Arkada bırakdığımız yüz se-

~eden ala~a~mız derı, siyaseti, 
ı~tııadı, fikuyatı ve gazeteyi bir 
ıısteme raptetmektir. 

Yan mtiatemlike olmıyan bir 
devlet sivaıcti, yarı müatemlike 
olmıyan bir iktısat, yan mOstem-
like fıkriyatı olmıyan bir matbuat. 
Hedefimiz işte budur, bunu mu· 
bafazad Sadri Etftm 

.~iz mlsaftrlmtz Lttvhıof yoldaş şebrlml_?:f1e 

belediye ~ , Rus kolo-
nisiM m fmdan kar-
şılanm u.nan koloni 

şın 

sara),nt, 
müzesini 

Akşam 

Beylerbeyi 

Sovyet se 
sefirimiz 
belediye, k 
ve diğer b 
dır. 

et milli 

M. on beşte 
matbua m messillerini Pera palas 
otelmde kabul edecek ve akşam üstü 
emirlerine tahsis edilen Ege vapurile 
Triyesteye hareket edecektir. Sovyet 
Hariciye Komiserinin Triyesteden 
Romaya. oradan Almanyaya geçmesi 
veya doğrudan doğruya Almı:-nyaya 
gitmesi muhtemeldir. 

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

Acazeala Dellnesı 
ismini taşıyan bu roman, harikulAde nefistir ve ressam Münif 
Fehimin Uç renkli, orijinal resimlcrile birlikte neıredilecektir. 

Ayni günden itibaren V AKIT kışlık neşri-
yat programını da tatbika başlıyacaktzr. 

Hazırlanınız ve bekleyiniz 

yasetlle isi 
rln ti 

fırkası 
Afyon 
setinde 
Pı. Hz. 
harici te 
leri izabab 
takdirle alkıılaınııtır. 

[ Alttaraft 6 ıncı sayıfaınızdadır 1 

Bugün 

Misafirimiz Bulgar 
gazetecileri reisi 

gazete 
mi Vekayi" is
mile tam yüz 
ıene eYYel, 1 
T eırinisani 831 
de intişara baı-

bir sergi tertip 
etmiştir. Gala
tasaray Lisesi 
büyük salonun
da hazırlanan 

Dan DarUlfUnun konferans sa· serginin açılma 
lonunda memleketlmlzl all· 

kadar e bir konferan• verdi 

ve-
rilmiş . 

. ı s 

n 

zetele 

••;.v~, 
•r_. 1tM.• 

• f 'J~. 
·:P~.t' • . _.:,,;:.. 
-,,~ 

..... 

Yukarıdaki resmimiz bunu teı
pit etmek~dir. Bu husustaki taf
silit 8 inci sahifemizdedir. 

mıt dikkate de
ğer fikralar bu
lacaksınız. Türkiycde 64 sene evvel çıkaı gazetelerden biri 

Bugünkü maç 
Yun uhtelltlle 
son 

na 
•la 

i neti gün 
milmkün olabilecek mi?. 
ale evvelki yazılannıızda olduğu 
gibi evet diyoruz ve gene tekrar 
ediyoruz: 

Eyi oynamak, şahsı düşünme
mek, maçın ehemmiyetini bir an 
bile akıldan çıkarmamak şartile .. 

G. F. mubtelitinin bugün de
fans ve mubacım hattını Beıik
taşlı Hüsnü ve Hakkı beylerle 
takviye etmeıi lazımdır. 

- 9 uncu sayıfamızda -

Tttrklye matbuatı 
Atine darUlfUnunu mUderrls· 
lerlnden M. Moskopolusun 

makalesi 
- 3 üncü savıfamızda -

Edebiyat anketimiz 
- 8 inci sayıfamızda -

Birleştirilen 
ocaklar 

F1rkanın ocak kongreleri yeni 
te gö den 

.Jeeek, sonra nahiye 
la nacaktır. 

Evvelce yazdığımız gibi bazı ocak
lar birleştirilmiştir. Kongreler yeni 

teşkilata göre yapılacaktır. Dün ak
şam Fırka merkezinden aldığımız 

ma lUma ta göre, birleştirilen ocaklar 
şunlardır: 

Sarıyer kazası dahilinde: 

Yeni mahalle, Sanyer, Maden • 
cakla:ru, Sarıyer semt ocağı namı »

( L-fitfeR sayıfayı çeviriniz)_ 
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TİCARET . ' 
\lıE .IKTİ.IAT HAYATI 

• 
inhisar idaresi zararına 
., tütün mü satıyor ? 

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

~ 8 k I mukaveleler hakkında beynelmllel 
ticaret odası cevap gönderdi 

Aktam refiklerimizden birinin 
Yerdiii malumata göre Tütün 
inhisar idaresi kendisine 180 
lnaruta mal olan tntnnden 250 
bin kilosunu 120 kurut fiyatla 
KAtipzade Hayri bey namında 
bir tntiln tacirine aallDlfbr. Ga
zete bu buıusta tafsilat vererek 
djyor ki: 

· "Kitipzade Hayri bey Çekos
loYak rejisine 400 bin kilo tUtün 
yermeyi taahhüt etmiştir, Sabri 
&ey bu tlitOnleri 180 kuruştan 
•erecekken, bOtün tüccarlar gi
bi o da bu t0t6nleri inhisar ida
reainden kendisine 180 kuruşa 
mal olan tBtDnleri Kitipzade 
Saf>ri beye 120 kuruıatan ver
miftir.,, 
_ DUn bu mesele etrafında ken
diiile garnşto;amuz TütOn inhi· 
An mOdilrO Behçet bey demiı· 
ti( ki: 

44
.-- idaremiz stok fazlası tü

umlerini maliyete faiz ve kir 
DIYeaile satar. Kitipzade Sabri 
lie1e aat,lan ve henüz teslim 
eCJilmeyenler de b6yle satılmıştır. 

Her ciddi talit>e ayni şe~aitle 
satmağa bazanz. Arzu buyuran
telmen idareye mllracaat ede
bilirler. Zi1anına tütün satılmak 
~ de~ildlr • ., 
~er taraltan heyeti tefti

-iİJ,e reisi Adil beyden öğrendi
mize r6re müfettiıler meseleyi 
tahkika bqlamıılardır. 

Boraa 
Dtha honada ing'liz lirası 8085 

kartta açalmıt ve 817 de ka· 
PPIDlfbf. İngiliz lirası ilzerin· 
dea 6000 muamele cereyan et-
mifbr. 

Dün 5 milyon franklık muamele 
olmuıtur. 

ihracat ofisi 21 eylülden evvel 
aktedilen mukavelelerin İngiltere 
de muvakkaten altın mikyasının 
ilgası üzerine ne ıekilde icra 
edileceğine dair beynelmilel ti
caret odasının aldığı karar hak
kında ticaret müdürlüklerile ti
caret odalarına bir sirküler gan
derilmiştir, bu sirkülerde deni
liyor ki: 

.. 21 eylülden evvel İngiliz lira
sile aktedilmiş olan lcontratolann 
ingilterede altın mikyasının mu
vakkaten terkedilmeıinden dolayı 
ne suretle ifa edilmesi, yani iıter
linle olan bir borcun ve taahhü
dün rene isterlin ile mi, yoksa 
altın farkı naza11 dikkate alına
rak tediye olunması lizım gele~ 
ceği meselesi beynelmilel ticaret 
odası meclisinin son içtimamda 
tezekkllr edilmiştir. 

Beynelmilel ticaret odası mec
lisi bu muele hakkmda bir ka
rar ittihn etmekten tevakki 
ederek her ihtiyabn beynelmilel 
ticaret odHı hakem heyeti tara
fından yegln yegin tetkik ve 
fasletmesi Jizam gelece;ine ka
rar vermiıtir. 

Mal6m olduju lizere beynel
milet ticaret odası "hakem ile
yeti,, beynelmilel ticaret odası 

azasından olan ve olmıyan tüccar 
ve fabrikatörler arasındaki ihtill
fabn halline tavassut eder ve 
bunun için m6nazaünfih mebliğın 
0o 1,2 niıbetinde bir harç alır.,. 
Tutan için ahnacak tedblrler 

Dahili 1 Ve 
Harici Son Telgrallar 

lngiliz kralı, Makdonald,Snov· Yeni kan 
d T k 'b 1 tt" Kabul edilirse b en ve oması a u e ı şubat içinde me 

Yeni hllktlmet her şeyden evvel lthallt 
rllsumunu tetkik edecek 

verilecek 
Ankara, 31 (Vakıt) -

nin teırinisani ibtidasında 

Londra, 30 (A.A) - H6k6-
met taraftan meb'uslann adedi 
İskoç} ada yeni intihabat daire
sinde seçilen iki meb 'usun da 
iJtibakile 557 yi bulmuttur. 

Londra, 31 (A.A) - MDıtakil 
muhafazakarlardan Shr Graham 
Little Londra dartUftlnunu tara
fından 5327 reylik bir ekseri
yetle tekrar intihap edilmiştir. 
M. Mac Donaldın mUllkatları 

Londra, 30 (A.A) - M. Mak 
Donald kral ile mtiıavere ettik
ten sonra M. Snowden, M. Tho
mas ve M. Samuel ile g6rüımDı
tür. 

Nazarlar meclisi siyasi vaziyet 
hakkında mDzakerede bulunmak 
ve kabinf'DİD tabii zamanlardaki 
mevcudu esasına 16re tamam
lanması meselesini r6rllfmek az. 
re öğleden sonra bir içtima yap
mııtır. 

Kabinenin mUnbaaaran ikbaadi 
ve mali vaziyetle meıruJ olmak 
Ozere bir nazarlar encOmeni teş
kil edeceği haber alınmıtbr. 

Londra, 30, (A.A.) - M. Mac 
Donald, bu aabab Bafvekllet 
dairesinde birçok aiyasf ıabsi
yetleri ve bilhassa Hindistan iı
leri nazırı M. Samuel Hoareı 
kabul etmiıtir. 

KabioenU. ~-; ve tadjlillf i~ 
olaa m'1Ja•er• de• ... .._.._ 
tedir. 

Baıvekil, bu,On Cbepene 
gidecektir. Mumaileybin karannı 
orada vermeai muhtemeldir. 

Diier taraftan, karalın ba A· 

bab M. Sno•deai kabul etmif 
olduğu haber yerilmekteclir. 
Yeni l11t1Hlz alalnealnl11 ı• 

lcnaatıı - olacakt 
Londra, 30. (A.A. l- Aa•m 

çoj'alblması muhtemel olan yeni 
kabinenin ilk icraabndan birinin 
memleketia mali Ye iktindl va
zıyetini Ye bilbaaa ithalata ait 
rGaum meaaleaini tetkike memur 
ve bir takım nazarlardan mOrek
kep bir tali komitenin tqkili o
lacajı tahmin edilmektedir. 

Bu tali komite, bir rapor tan
zim edecek ve kabinede bu ra
poru nazan itibara alarak ınm
rllk tarifesinin ne nisbet dahi· 
)inde kabul edilebileceğine ka
rar •erecektir. 

Dllnyamn muhtelif memleket· 
leriaden alman haberler, bOyOk 
mikyaata ihracat yapmakta olan 
milletleri izrar edecek bir gGm
r8k tarifesi koawmaa ibti.-ıalt 
dola,..Ue isbar olwwa eadife
lerda babaetmektedir. 

lisin kUşadmı mlUeakıp 
Yerilmesi teıkilitı esasiye 
nunun icabatından olmakla 
raber bu uaulOn tatbik• 
milşkillih mucip olduğunO 
bundan dolayı meclis ma 
ds bu usulün tadiline t 
bulunanlar olduğunu dOn b 
miftim. 
Mcvıuk surette haber al 

ma g6re hükümet de bu 
iltizam etmektedir. Bunun 
meclisin küşadından sonra 
çenin tevdiine dair yeni bir 
nun layihası teklif edil 
Bu IAyibada bOtçenin mab 
nin 9 ıuncu ayında meclise 
rilmeıi kabul edilecektir. 
enaley bu teklif kabul edi 
mali ıene iptiduı haziran 

. ğuna r6re bütçe fUbat i . 
meclise veril•cektir. Bu tak 
meclisin senelik ınesaiıinin f 
lalı surette tanzimi meaeleai 
hare mevzuubahs olacak de 

intillahat nıtiCMinla Vqinı
toncla te.Ut etmlt llclaiu aaem
nuniyet, tarifelerin tadili ke;fi
yetinin Amerikan ticareti Oze-
rinde bir takım akisler huıl e- tir_. _________ _ 

deceti korku.ile , azalmıtbr. 
Londra borsasında lnglllz Kıbnsta 

lirasının sukutu U k kıt l d 
Londra, 30 (A.A) - Esham za uy er e y 

borsasında gerek kambiyolann, malar devam edly 
rerek devlet eabamının temayOlü Laranka, 30 (A.A) - Kı 
azacak hafiftir. ta, ıehirlerde ıükün hnknm 

Frank 98 1-4 Ye dolar 3,86 mektedir. Ancak uzak, köy 
uldup _.._ ... ~uttiııft~ u ... een banı.rında yangınlar " y 

ttfı!nrMMJl"Mtb... ~ahir ftlıı:•.ı.n ~ 
Unden sonra tedir. " 

Madrit, 30 (A.A) - M. Ler- Greko bumundaki fenere 
roux, M. Hendersonun ingiliz in- arruz tqebbllsü Aksata to 
tibababndaki mai16biyetinden muhribi tarahndan akim bır 
ıonra M. Madaripnm CeneYre· mışhr. M ... rdan bir kaç zarbb 
de tahdidi tellıbat konferan11 tomobil geldiği haber verilmif 
riyuetine namzetliğini koymuş Lamaka, 30 (A.A) - A 
olduğuna dair baZ1 r:ızetelerde torpito muhribi Dap Greco 
intitar eden haberi t~kzip et- deniz fenerine karşı tevcih e • 
mittir. taarruıu akim bırakmııtır. Şe 

• Frank 12,06 de açılmıı ye ay
n~ fiyat Ozerinden kapanmıthr. 

TOUln piyaaasmın dütkOnlOjil 
kartı•ında alınacak tedbirleri 
kararlatbrmak için dün toplana
cak olan ihracat ofisi komitesi
nin içtimaı yarma kalmlfbr. 

lıtanbul Otomatik Santralı 
,..~-------Abonelerine 

Meb'uslanmızın 
___ , intihap dairelerinde

ki müşahedeleri 

932 Bütçesi 
Bugtln Millet Mec

lisine veriliyor 

lerde vaziyet sakindir . 
Birçok uzak k6ylerde ya 

cılık ve yangınlar deyam etm 
tedir. 
MUstemleklt nazını11n telg 

1~ Ahizeyi yerinden kaldırmadan 6nce elde etmeyi istedi- · 
tiniz numarayı iyice biliniz. 

t 2) Numarayı çevirmeden evvel mDtemadl olan •çevir sesi" 
Din İf İtilmeaini bekleyiniz. 

3) NU11U1rayı acele etmeksizin fakat durmaksazın çeviriniz. 
t) MDkllemeniz biterbitmez ahizeyi yerine takınız. 

. Falllalı olan "meıgul seti,,ni duyar duymaz ahizeyi ye-
nne takıp bir az sonra tekrar çağırınız. 

Beyoflu santralına bağlı bir numara elde etmek istiyor
aamz kadran iizerinde 4 rakkamına, Kadıköye ait bir numa· 
ra için 6 ve diğer santrallar için de 8 rakkamım çeviriniz; 
kU'fllUZa çakacak memureye aradığınız numarayı söyleyiniz. 
Yakanda yazılı olan noktalara harfıyen riayet etmek sure

tirle aeniain intizam ve aür'atine azami derecede yardım et-
mit olanaaaz. 

tıad& llirletttrümıştlr. 
XadlUide: 

n.t.na, Tepe karye ocakları, Bo -
ta.q lmt .oea11 ••iDi altında blrleş- ı 
tlrllmttUr. 

lluanpqa ile İkballye ocağı, Os
wanlye ite MedcWye OCaiı da birleşti
tllen oeaklar araandadır. 

BeyOtlmada: Hacı Ahmet fü· ye..,_lr oc:atr, Yahya Klhya ite Camii 
Kebir ocalı blrleştirlhiiiş ve Yen:ca
mf, Arapcamı ocaklan Çeşme meyda
m semt ocatı n&mJ altnHta tMhft 
ıhaınıuıtur. 

..,._ bzuman Jami Eminönü 
li:uUl 5•ine tahvil edllmif ve bu ka. 
.. ie•ill•ı 

Silı url, Dayehatun, Süruri semt 
ocağı; Kalenderhane, Molla Jfıısrev, 
Camcı Ali ocakları, Direkler arası 
semt ocağı; Balaban ağa, Kemal Pa· 
şa ocaklara Laleli semt ocata, Şehsil
var, Bayram Çavuş, Çadırcı oc<lkları 
Kadırga semt ocağı, Kazani Sadi, 
Muhsine hatun, Nişancı ocakları 
Kumkapı semt ocağı, TUIJ>t.ntı;i, Kıl· 
tip Kasrm, Yalı ocaklan Langa semt 
ocağı, Mimar Kemalettin, Mesih Pa
şa ocnklan Tuşa.ntaşı semt ocağı, 
Mhnar Hayrettin, Saraç ishak ocak
lan Gedikpaşa semt ocağı, Hocaraşa, 
Hobya ocaklan Hocapaşa sem' ocaı;t, 
Alemdar, Moıra fenari, Mahmutpl\şa 
ocaklan Alemdar 1emt ocatı. Can-

Ankara, 31 ( Yakat) - Yu 
tatili UDallllda intihap dairelerini 
geıerek teftiı etmit bglnaan 
meb'uılar m&pbedelerinia aeti
celerini rapor halinde · fırka,a 

vermektedirler. 
Fırkaca bu raporlar, tetkik 

edilerek mOtterek noktaları tel
his edilecek ye bu• it nihayet 
bir ay zarfanda ikmal edilecektir. 

••K1tn••M••"-'"""'""•ı-..11""""'""" .............. " ...... 11H1naaı .... ıhtM1t1 
kurtaran, Sultan Ahmet ocak!art Ak· 

Ankara, 31 (Yakıt) - 932 
BOtçeai mecllH yann verilecek
tir. Bntçe yekünu 186,582,005 
liradır. Senei aabıkadan farkı 
rum emvaline mukabil 
tazminat olmak Bzre du-
yunu umumiyeye 2,993,363 lira 
zam Yardır. Maliyenin muhtelif 
faaıllarından 229,363 ve demir
yolları inpab masarifatından 
267,400 lira tasarruf vardır. 

bıyrk semt oc:ağı, KU~ük AyaM>(ya, lnhlaarların muhafaza 
Ishakpaşa ocaklan KttçUk Ayasofya 
semt ocağ.r, Binblr direk, Emin -inan tefkllltl 
ocaklan Binbir direk ••t qcaiı na- Ankara, 31 ( Vabıt) - Tuz, 
mı altında birle,tlrilmiflerdir. ttıtUn, mOakllrat inhisarları mu· 

Üsküdar kuaaı dahilinde: bafaza te,"illhnın teYbidi için 
Rumi Mttmet Pap,, Gülfem ha· bir komisyon toplanacaktır. Bu 

tan oraklan Şem9ipa!lla semt ocaiı, komisyonda rGaumat muhafaza 
Solak Sinan, Durbalı, Toygar Hamza 
ocak1an Tophaneli oflu, Evliya ho- teılriliham da tevhidi 16rüşille· 
ca, Bulgurlu llH!eelt, Kara Davut Pa- cektir. 
şa, Tenbe1 Haeı Mahmut ocakları Bir haberin tokzlbl 
Bulgurlu mesdt semt ocafl, AYaLzma, Ankara, 31 (Yakıt)- lıtanbul 
Salacak, Sinan Pqa, Emirahor ocü- ceza mahkemelerinin tevhidi ha 
lan Salacak semt ocal!, Ahmet Çe-
lebi, Hamıa fıkıh ocaklan Ahmetçe- berini Mllstqar Ferit B. tekzip 
lebi semt ocatı, Kef çedede, \,:akır etmektedir. 
Hasan Paşa, Tavaş Hasan ata ocak·-·-·--.. ·------.... • 
Jarı Doğancılar semt ocafı, Selimlye, dıuker Ahmet Ef., Araldyeci Ahmet 
lhsa.nlye ocakJan Selimlye se-mt oca. ocaktan Nuh kuyusu semt otağı, M11• 
fi, Dibağlar, Arakiyeci Hacı Cafer, rat nla, Puarbafı oeaklan Murat 
Aşçıbaşı ocaklan Debaflar eemt oca. reis semt ocafı namı albnda bırle~ 

fı, Atik Valide, Hayrettin (cl1'Uf o- mlflerdiT. Fırbnın. diler on kaza
caklan Aük Valicle Mlllt ocajJ. b aıadaki ocaklar birleftirilmemivtir. 

Londra, 30 A.A) - milate 
lekit naZJrı, Kıbrıs valisine 
derdiği bir telgrafta Kıbr 
9'aziyetin düzelmesinden d 
hissettiği memnuniyeti beyan 
)edikten sonra demiıtir ki: 

''Muharriklere karp aldı 
tedbirleri ve isyan hareke 
bastırmak için lOzum g6rdll 
niiz tefebblis ve hareketleri t 
mımile tasvip ediyorum. Şimdi 
idareye sadakatsizlik gGster 
siyasi liderlerin adaya ait tef 
litın kendilerine verdiği hilrriJ"' 
ti ıui istimal etmiı olduklar• ~ 
klrdır. İngiliz billdimeti; Kıb 
adaııoın atisine ait teşkilit ID 

ıelesini Kıbrıılalann umumi me 
faali namına ve sizinle isti 
sureti le tetkik edecektir." 

Nazır telgr•fının aonund& 
linin ve memurlana Taziyeti k 
şılamak hususunda takip ettikl~ 
rl hareket tarzından dolayı tak'fı 
dirlerini bevan etmittir. 

latanbul beledı~e bUtçealnd 
t8dlllt 

Ankara, 31 (Vakat) - Y~ 
ttrgi kanunları dolayısile lat 
bul belediyesi bütçesinde ya 
lan tadalit bitmlı. ve an taati 
iktiran ederek villyete te 
edilmiıtir. 



k1Y111M11 bir tetkik ,..,., 

ürk gazataci
Qinin göstar
diAi terakki 

1 Gl•tl• Ballerıerı f-ı:z':::::::r 
~ ... ~~----~~-----~-------- Şiirde üslup 
MH7••• 

1 Darülfünunda vuarette ve lisan •· 
Bir karlkattlrden do- Maaş çarşamba gflnfl 

layı açılan dava ıslahat verilecek 
lsvlçreden getlrllecek ıınUte· VılAyet memurlarının Teşrin n: Atina fununu siyatiye müderris

lerinden Motkopuloı 
(Vakıt) pzetesinfn o• beşind se
deniy•illln Türk matbuatının yü 
ü senei tesiaine tesadüi etmiş ol
belki bir fa1ühayır, belki IMS'ut 

hadiee addedilebilir, ki bundan 
yı senk müdürü ru8Me h}·eti 

ririTMi tebrik edilse sezadır. 
Maltm411r ki, Avrupada ve husu

evvell Venedikte, ve sonra Hol
a, .Almanya ve lngiJtert ve Fran

a ilk ynılı , .• matbu gazeteler on 
düncü, on beşinci ,., 011 altıncı a-
a çhıştır. TtirkiYede "" umumi
e prkta iee razete denilen seme
fikrf»:~in o ~adar erken inkipf 
.. lllffHtı vakti_n ahvali ~iyasiyyei 
ıl~esine aUedılmelidir, nuıl ki, 
Turk matbaasının dahi ancak on 
izin~ unn ilk rub'unda t . -~· , . d HiS ırul• 
lıneMM e 0 zamanın llatıl efkir 
p olmuttur. 

Lllrin, sinni şebabetinı· " i d·kt Tilrk .,.eç r ı tn 
ra rnatbuatının hürri)·et ,., 
Jet, m- ti -....ru )"et, ahunet n 1nil-
t efk· . arma ne kadar hızmet etti· 
tabıt bundan Öğrenmeye ihti)·a· 

rı Yoktur. 

V • g~ otuz üç yr1Jrk bir de'n"f I• 
attan M>nra Türkiye matbuatını• 
1ekette fikti medeni)•et, fUnun 

hlllinin intifanna Ye ~atandışla-
le'Viyyei lrfşnınm yük!'ehnffiM 

derec:e çahştıjl umumun malumu· 
r. 
811run ise. Türkiye Cümhurfyetf
Ytni "• son derece parl:ı.k bir dev· 

eeıııı Baadete girdiği bir yakftte 
razeteterinin atmıt oldut• 

1ltı t.rakki hat.eleri ıö:r.ümüı ö-
4tdi• t .. ' ~.,1'11 bir şey vara. o da, hi~ 

,11aeıtalekette matbuatıfl bu süratle 
t , .... lfteeidir. YeDi harfler sayesin 

~cerideleri Avrupa ,.e Amui· 
:~te.lerfnin şeklini almıştır. 

11Yiik fedaürhklara katlanarak r:Uke••l ntekanlk va,.t:ılan te
. tdebilaıeleri Türk gazeWdlik 

. ~•in ayrıca fayaaı tebrik bizme~ 
rı dtr. Ge.ce vak'alannın bile rotor· 

a ertNj sabah gii:Jterehi1meleri 
Ucanıarda defil, Avrupa nıemleket 

rinde zor teudUf edilen bir mü
llteliyettedlr ki, bunu k~ndi .-ıUp· 
atımrzla takdir ettik ve Türk 

l.tbua~nın ne kadar vili. ne kadar 
liik bir devrei faaliyete KinUiiae 
ni olduk. • 

M•hkGml,•t kararll• netlcelendl 
"Tarih deninde,. i8minde Ye bir 

muallim Hanıma ait olmak üzere neş 
?edilen bir karikatürden dol:ıyı (Son 
Posta} aleyhkte geçende mual!imler 
hakkında suizan uyandrracak neşri· 

yat kaydiyle dava açılmıştı. 
letubol birinci ceza mahk~e6İn

de muhakem.ye başlanmış.. müddeiu
mumi Klşif B., bu karikatürd<'ft çı

kan manantn, muallimlerin ciddi ol
madddannı ima mahiyetinde olduğu 
.nok:t881ftdan, cna i&tem~ti. 'Müda
faa iee bUftun bir karikatürd~ iharet 
olduğu, öyle bir mahiTeti bulunmadt· 
jı, bir kut meTcut olmadıir ileri sü
riHmiiftü. 

Mahkeme,. yaptıp tetkikat netice
sinde b~r ay hapia karan •enai~tir. 

Vail beyin geçlrdlll 
kaza 

Vali Ye beledi1e reiai Mu· 
hittia bey birka~ ıln enel An
lcaracla iken bir kaza ıeçirmiı 
ve ayağı burkularak te)J)uk ke· 
milderinden biri ebemmiyetlice 
incinmiıti. Muhiddin beyin aya· 
i• Cenahpap h11tınninde al
çıya konmutt•ır. Tedaviıine evin· 
de de••• edilmektedir. Geçir
diti kazadan doları Muhittin 
beye geçmiı olsun der ve ça· 
buk lyiletmesini temenni ederiz. 

Şehir meclisi bugftn 
açılacak 

Şehir mecli basla saat ikide 
t .. riniıani topl•nmalanna baı· 
hyacakbr. 

Celseyi beledi,e reiai Muhid
din beyin ha1tabğı dolay11ile 
mua't'İni Hamit hey açacak, ri· 
yaıet di't'anı kAtipler, dıimt en· 
clmea, ihtiaa11 enclmenleri in
tihabab _yıpdacakbr. Verilen 
ma16mata ıöre riyaaet diYanı 
•e daimi tncOmende deiitiklik 
olmıyıcak, ibtiaaı eacOmenlerin· 
de hayli tebeddlller olacaktır. 
Bu sene her Ha muhakkak bir 
encltmene ıirecek Ye b;r aza bir 
kaç encllmende vazife alamaya· 
cakbr. 

içtimada, Dai1Di encGmen ve 
belediye riyaıetinclen plen bazı 

Yüz sen"ye > akm bir zamanda enak olnmacalr, allkadar ol
~Pılamı:tan şc' lerin, şu bir fki ,..1 duklırı encümenlere havale edi· 
'!l~ TUC\lde JtClebılm•sine een~bl A- lecektir. 

h.ln hayntte kalması garip gö- • .......... ...-- • = --·--· 
hnHıelldlr. dtiründen \'t blariri)'e&İlad!ft ise en sa 
B111111 lala et.ek için (Yaktın) .a- 111imt tebrit.leı imf 1.ahul e&.mele-rini ri-
la:ı111 fuJa iflral •e ba satırlan ca edeeej'.m. 

~.Y&nlann aaltnaı sufıtmal etmiye- M. Moakopulos 
grım. Aaeak - hissiyatı A tina fünunu •l,,ad11~ mektebi 
lOskArtnemı CVakıt) heyeti mi· Ha.~ nt'l.areti ıub'- mütliırü 

Sesil Kolomp ! 
Y••"' Jae11uu a.. GueNhe N9kled-• ... 

-3•-
ak.at banu, Sttzanm kardeşini &er· 

rinneei prtma talik ediyo-
rn. 
B'"an hlli: 
- Emin olunuz ki, diyordu, onun 

rede oldujıınu bilmiyorum. 
- Haydi canım, pekli& biliyorsa· 

ispatı da t!U ki, nerede iae şimdi 
Q§aeabunz. 
.... 11&Jladr. 
- Ne diye inkir ediyornnaı? 
Brevan bir dakika dü,ündü: 
- Aıkadqnuzı baluruın, dedi, • 
a:idip brdefilıi glnneaini tayliye

Jateditiıdz oldu mu! 
- Hayır, simen kat1 bir MZ isti· 

• 
- Fakat onan berinde ne nilfa-

olabilfr ki .. 
.... Yam ki mös)'I, ~ büyük bir 
~mmnı ftr. Pekll! lllliyoram ki 

w llWitinfsf yapıyor. 

- Hayrr, hayır. 
- ETet mii9yö Brnaa, Silzan kar-

detİlli görecek, yoku.. 
Brevan S.iJe hayran olmaktan 

ke.ndiai alıkoyamadı: 
- Doirau çok pyut takdir bir 

kadınmuz, dedi, peki, matmazel Sü
zan kardefini ıörecek... Elimden ge
leni yaPacaiım. 

s..11: 
- Peki, dedi, ıizden fazla bir feY 

istemiyorum. 

S.il, binanın önilıule bfr kadmla 
kal'fllaftı. 

M.çhul kadm S.iJi aözdü, u o
nun namulu ff hali, etvan kendisi
ni P§ırtır ıibi oJ.du: 

- Affedersiniz, dedi, sili bqkut
na benzetti& Siz M. Brevanın yanın
dan ıeli)'onanas deiıD mi 

Seail m'&lt Tenne4i. StilrUu kadı· 

hasaıaın vazifesi ne olacak? maaıları ça~pmba gününden 
Darülfünunun ıslAhı etrafında itibaren verilmiye baılanıcakbr. 

ıon gOnlerde bir çok neıriyat Belediye memurları da yann, 
yapılmakta ve bu arada bir kı· olmazsa sah ~ünü alacaklardır. 
ıım Darülfünun idarecilerinin ıılah 
işinin adliye ve ikt.aat vekilleri- Millet mektepleri dün 
n.~ tevdiine . taraftar olciuklıırı akşam a"ıldı 
ıoylenmektedır. ~ 

Millet mektep!eri dün akşam 
meraıimle açılmıştır. Bu müna· 
aebetle birçok mekteplerde mü· 
samereler verilmiştır. Melcteplere 
yazılanların yekunu b;r hayh dol· 
gundur. Dün gece ilk tedrisat 
müfettitleri kendi mıntakalarında 
açılan millet derslıanelerini tef
tit etmitler eksikleri g<Szden ge
çirmişlerdir. 

Edebiyat müderrislerinin bu 
fikre tamamen muarız bir vazi
yette bulunmakta olduklan ve 
mUderriılerin bu suretle iki kıs
ma ayrıhtları sebebinin de bir 
losım mllderriılerin daiıni, bir 
kıamının da ıerbest bulunınası ol· 
cluju ayni haberler ara11ndadır. 

Diğer '8raftan dünkü alcıam 
refiklerimizden birisinde çıkan 
bir fıkrada da "Darülftinunun bir 
ecnebi müderris tarafından ıı· 
lahı ne demektir, doğruıu hiç 
anlayamıyoruz,. deailiyor. Bu Sor
ru dolayııile bir nolctanın tav· 
zibi ilzam aeldiiine hlikmediyo
ruz. Bizim bildiğimize g&re Da· 
rtilfünun bir ecnebi mOteba1111 
tarafından ıılah edilecek değil 
yapılacak .. ıahat için bir ecne· 
bi mütehauıaından fikir alana· 

Hava il.omuz 
Şehrimize geldiğini yazdığımaı 

53 tayyareden m6teıekkil ha•• 
filomuz don <Sile iizeri lstanbul 
tizerinde güzel ve geniş bir uçuf 
yaptıktan sonra Eıkiıehire git· 
mittir. Halk ıokaklarda ldime 
küme toplanmıt ve tayyareleri
miıin uçuılarını ze•k ve iftiharla 
seyr etm~lerdir. 

caktır. iıviçreden getirilmesine V AKIT'ın teşekkftrfl 
karar verilen müteba111ıın da 
vaıifeıi 11lah etmek değil, fikir 
vermek olacaktır. 

Belediyede 
foHlrler, boyama ı,ının uza· 

tllmasını istediler 
Şofi>rler cemiyetine menıup 

birkaç tof6r belediye fea heye
tine müracaat ederek tek taksi· 
lerin tamamen boyanmall mec· 
buriyetinin bir müddet daha 
uzablmaunı, bugün kazançlan 
pek iyi olmayan ıof6rlerin bu 
muraflara tabammUl edemiye
ceklerini bildirmiılerdir. Beledi· 
ye bu mllracaatı ta1vip etmemiş; 
tetkik için keyfiyeti daimi en· 
dmene havale edeceğini, tetki· 
kah müteakip bir lcarar verile· 
ceğini alikadarlara bildirmiıtir. 
Esnaf llstelerlnln tastlkl ı,ı 

dan bitti 
Lokanta, bar, aineına, kahve· 

hane ve emsali yerlerin beledi
yeye Yermeye mecbur olduldan 
listelerin tastiki için verilen müh
let dün akıam bitmiıtir. Birçok 
esnaf d6n belediyeye gelerek 
listelerini taatik ettirmİfler ve 
bir kıımı da liıtelerini bırakmıı· 
lardar. Belediye iktıaat miidOrltl
iil bu liıteleri tetkik ve taıtik 
edeceklerdir. BufOnden itibaren 

m •inir endirdi, biraz hücum .Pder gi
bi görünen bir sesle: 

- Oradan çıktığınızı gördii:n. 
dedL Seeil aoğuk bir sesle cevap 

Terdi: 
- Size ne! 
- Bana mı ne? Zannede~m ko-

camın yanından çıkan birisile alaka. 
dar olabilirim. . 

- Kocanız mı! 

- Evet.. Madem ki öğrenmek isti-
yorsunuz, M. Bre' an kocamdır. 

Sesilin yirıünde büyük bır ha, ret 
okunayordu. Kadın: ' 

- Bunu öğrenmek hayretiniLi mu
eip oluyor, dedi, değil mi? Herhalde 
size kolayca yanaşabilmek için kendi· 
sinin bekar olduğunu söylerniştir. 

Seeil muhatabınm sözlerin~ laz
mamayı daha münasip gördü: 

- Hayır, madam, aldanıyorsunuz. 
emin olunuz. .. 

SesiJ yoluna de,·ama başlanuştr. 
Kadın onu takip etti, 

-Siz, dedi, bunWl &Oylediiı ilk ka
dın değilsiniz herhalde.. 

- Emin olunuz ki aldanı)·orauru. 
- Esasen aradığım siz değilsiniz. 

l'akat ne aö7lediiimi bilmiyorum. 

lskeçede çıkan, millet ve 
memleket iılerinde bayırlı ye 

faydalı neıriyatta bulunan Milli· 
yet refikımız, gazetemizin on beı 
yatına girmesi münasebetile hak
kımızda taltiflcirane bir tebrik 
fıkrası 1ızmqhr, arkadaıımıza 
teşekkl\r ederiz. 
-*ltMllll~ .............. l ............... riMCllll"""""'I 

kaymakamlar mıntakaları dahi
lindeki liste taslik ettirmeye 
mecbur olan yerleri teftif ede
rek liıteleri taatikli olmayanları 
ceza vereceklerdir. 
Kalabahk rerlerde sıhhi ted· 

birlere itin• edilecek 
Belediye sinema ve tiyatrolar

daki kalababğın CSnüne geçmek, 
yangın veya her hanıi bir kaza· 
ya kartı tedbirli bulunmak için 
bazı kararlar vermiı ve tatbik 
ettirerek iyi neticeler almaya 
batlımifhr. Bunu nazarı dikkate 
alan belediye, meyhane ve bira· 
hanelerde de sık 11k g6rülen 
kalabahğ•n 6nline geçmek için 
yeni bazı kırarlar vermiftir. 
Meyhane •e birahaaelerde de 
masalar ar~aında geçecek yerler 
bulunacak, fazla mllfteri alanmı
yacak, 11hhi tedbirlere ehemmi
yetle itina edilecektir. 

o zaman. SesfJfn aklma bir fikir 
geldi. Bu kadın kendisine büyük bir 
yardımda bulunabilirdi. Savuşmak 
fikrine galebe çalarak dedi ki: 

Sakift bir sesle, Sesil : 
_ Belki, dedi. aldanıyorsunuz, 

mösyö Breva'll çok meşgul bir adam. 
Müşterileri arumda kadınlar da bu
lunabilir. Bu her kadına kur yapıyor 
deiildir ki.. 

_ Ben onu bilirim .. O ne adamdır. 
o, kansını ve çocuğunu aklma bile 
getirmez. 

Sesil alaka ile sordu: 
- Çocutunuz da var mı'! 
- Evet, yedi yaşında bir erkek ~o-

euk- Fakat babası meşııul bile olmu· 
yor .• 

- Fazla üzülmeyiniz madam, her 
halde mübalağa ediyorsunuz. 

- Oh.. Hayır .. 
- Evet. evet.. Delili de şu ki beni 

de kur yaptığı bir kadın zs....,nettiniz. 
- Peki niçin gelip onu a-~rdünüz~ 

Evli dej'ilsiniz zannederim~ 
- Hayır. 
- O halde .. 

Sesil onu memnun etmr:k için an
lattı: 

- n.tıanmdıuı ıenç bir ım kaT· 

-S.Q.Shakkında çıkaa 

bir ya1J munaseberile -
Son ay içinde netredilen ve _., 

at aleminde büyük bir alaka uyaea 
:ran bir (şür kitabı) ~n yapıl.
(tenkit diyemiyecetim) dedikodu U. 
lıi devam ediyor. 

Bizim de enelce bu ıltaalarda 
bahis ve takdim ettifim,is ba tılM't. 
i&mi (S. O. S.) dir ki kendisinde• 
tekrar bahsetmiye geçen gün çıkaa 
bir yazı dolayısile lünm duY11J'Oo 
rum. Bu son tenkidin, cidden aörme
ye değer hU8usiyetleri ,.ardı. Meleli 
eski bir şairin imuS111ı taşmuı ola 
ması, yazının dörtte ~üntin N&akacl
deme addedilmesi gibi .. 

Münekkidin son satırlamada ... 
Jattığı, (S. O. S.) ten hiçbir teY anı. 
madığı cihetidir. Bittabi buna haynıt 
etmek laT.tmgelmez. Esk.ilerle renile
riın mücadelesi, eski n yeni bir ter 
olmadığı gibi, bir san'at dfton Jçtn. 
de y3Ş1yanlann birbirlerini beie;a~ 
leri ve anladıklan da pek nadir 11-
rülmü~tür. Bunun içindir ki, uıl 1MJ,.; 
nun ak.sini hayretle karşılıyabillrcllt. 

Münekkit: yazı111un baoını ff l6t 
nunu hemen şu sözlerle baikyo?ı ı 

"Tasvir yok, tadat var. Şair .... 
ce savmakla iktifa etmiş. EMrde .,. 
men hemen cümle olmadıiı için~ 
bu ve lisanı haktcmda bir fikir .,.,._ 
etmeyi imki.ntH'I baluyoru•.,. 

Bu satırlar eğer S. O. S. i~ & 
niip dola.şıp bir hüküm nnait el• 
yorsa bu kalemin esbabı mueibell 
haylı garip ve enteresan priial,.r. 
62 sahifelik bir ~ir kita.bmı ortaıa 
atan bir şairin üs16bu ve lianı 11*• 
ktn4a. içinde eütnle olmaclıjt lda 
hüküm verememek çok tuhaf ... 
mi? Eter U.16p , •• lisan için ıMMit 
kak cümle laznnsa, münekkit bl19 
daha dikkatli da•raneayclr liua ft 
eeer hakkmda hüıkthn vermek l~iıı ki. 

. fi derecede tam cümleler de bwm._ 
olacaktı. Fakat, mesele bara.ela 41 .. 
ğildir. 

Bir san'at eserinde (Cümle) nil. 
yeri nedir? Evvela bunu ha.lletmek. 
lisımdır. ~ 

Efer h ki.katı ballllaktan kerim• 
yonıak, hır heyecanın, bir ıl»lUlfn, 
bir ihmasm ifadeeile (Clmle) ...,.. 
sında münasebetin M oldufvnu kf>ndl 
kendinriu pek ala t10ra.btıiri1o Ya.buı 
samimi olmamız şartile.. 

Bir şiiri, bir tahloYU birbirindea 
ayıran şey, sadffe bir kalem 11e bara 
~elesi değil midir? Ve şa taktltnle 
serapa ölçüsüz ve .,yanın yu J9D 
getirilmesinden ibaret bir ahenk olM 
tabiatla, ölçü ile asla miinuel>eti .ı.. 
mıyan bir heyecanın bir güıııellik. Wr 
üsHip ,.e lisan olması için mutlaka 
(Cümle) teşkil etmeeine ne ıazaa 
var? Olçüstiz ahPnkler kaqmna 
m

0

uhakkak ( Cii11de} yapmak bas. 
baki.katı ve eeası tabir ehlMt olllm 
mı? 

~ 
Münekkit; tasvir yok, tadat ftl'e 

diyor. işte hayret edilecek Mr .,.._ 
kÜ1n daha.. Muhakkak lwtU• 1d. .., 

(Lütfen aagfagı ~"'11nb) 

boldu. Kardeşi anyor .. Ml9T Bre.,.. 
nı bu iş ~in memur etti. Ben de Ollllıt 
arkadaşım hakkmda malQmat ,..,_ 
meye gelmiştim. ' 

- Bu saatte mi? 
- işim gücüm var, aneak ha aadl 

gelebiliyorum. ' .. · 
Kora Sesile inannnftı: · · 

- Böyle 80kakta konapm~ 
9uraya girelim. 

Di)'erek genç kızı 'bir kahe7e si. 
tilrdü, iki vermut ısmarlad1. 

- Demek, dedi, arkadlfllUS ka7W.. 
du, çok oluyor mu? · " 

- iki hafta kadar .. .1 • 1 

- Her halde bir a§k -..leli oı. 
gerek.. \ 

- Öyle zannediyorum. 
- Güzel miydi? ..,-.1 
- Çok güzel. . 
- Demek kardeşi ile )"&f1'J"Ordu .,. 

blr gün kayboldu. f 
- Hayır, yalnrzdı, kardetf dJfU ; 

dıydr, gelince balamadı. • 
- Başka yere tqlnmıftt, örle mtı 
- Evet. ~ 
- Peki mösyö Lal'BOD;yeye - Pu-

c1 ... mösyö BreVl.U - ne ..,......,. 
plqtlni&. 

. -····--
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Bir kira mukavelesi 
Nasıl yapılır ? ihtilaflardan 

nasıl korunulur ? • 

Yazan : V AKIT' ın Avukab 
EY sahipleri ile kiracılar ara· 

' smda çıkan ihtiliflann tlirlll tlir
ın.n Yardır, fakat bu ihtili.flann 
çoiu önceden açık, keatirip atan 
bir mukavele yapmamaktan ileri 
gelir. O kadar ki bazı mukave• 
lelerde kiracının, mal sahibinin 
adr .. Ieri bile tam yazılmaz. Akit 
•ekil aıfatile yapılıyorsa istinat 
olanan vekaletname ifa.l'et olun
maz. Hatta mukavele bile yap· 
brmu Yeya mukavelenin yapıl· 
m111 kiralanan yerin tesliminden 
ıoma yapılır. Halbuki mal sahi
binin kontrat yapması icar ka
nuna mucibince bir mecburiyet
tir. Mukavele yapılmadan bir ye
re giren kiracıya ancak fuzuli iş. 
ıaJ davası açılabilir. kontratJı 
kiraların gördüğü kolaylıklardan 
his birini göremez. Mukavele 
Japdabilir, bu mukavele lastik 
edilmemiş, olabilir. 

1utikıiz bir mukavelenin ce· 
zuı verilebilir; mukavelesiz va· 
siyet b8y)e değildir. 

Mal11hipleri noktasından dik· 
kate alınacak bir nokta da mu
kaYelenin noterlerce resen tan
zim edilmelidir, harç itibarile 
fark1 ileride lüzum garnldüğü 

vakit göze alınmış olması mem
nuniyetle telakki olunabilir. 

Umumi olarak ı<iylenecek şu
dur: Noterin resen tanzim ede
ceği bir mukaveleden sonra 
teslim. 

• * • 
Mukavelede hususi şartlar: Ki

ra mukavelesine yaıılacak hu· 
susl şartların birincisi kiracı mü
teaddit ise bu ıi<tin icrasında 
milıterek ve müteselsil borçlu 
olduklarıdır. 

Ayni iştirak ve teselsül kefile 
ait :kayıtta da aranır; bu kayıt 
olmadığı takdirde kefaletin hük· 
mü zayıflar; a!ıııl borçlu hakkın
da takibatın bitmesi ve menfi 
bir netice vermesi beklenir. Bir 
de yalnız müşterek ve müteselsil 
borçlu sıfatile kefilim demek ka
fi değildir: Kefil hem kira be· 
dellerine kefalet etmeli, hem de 
bu kira yüzünden mecurda vu· 
kua gelecek zararların ödeneceği 
yazılmalıdır. Ancak muayyen ol
mıyan bir miktara kefalet de 
sahih olmaz; bu sebeple bir mik
tar gösterilerek şu kadara ka
dar da zarar, ziyan ve tazminat 
için mütterek kefilim demelidir. 

(Sonu yarın) 

1 Gelenler, ~denler f J __ S_P_ OR __ f 
Bir mnddettenberi ecnebi ve lzmirde spor f aallyetl 

akalliyet mekteplerinin kadrola· fzmir, 30 {A.A) - Bu cuma 
rmı hazırlamak Uzere şehrimizde Alsancak spor sahasında şilt 
halunan umumi mllfettişlerden maçlarının ilk haftası Alhnordu 
Rqat Şemsettin beyin vazifesi Göztepe, Tnrkspor, Şarkspor ta· 
bitmit ve dün Ankaraya dön• kımları arasmda icra edildi. tık 
mUıtür. Reıat beyin yerine baı· maç sabahleyin Türkspor ve Şark
mttfettiılertfen Hilmi bey tayin spor ikinci takımları arasında ya
eclilmiıtir. · pıldı. Neticede Türkspor ikinci 

1 Moakova sefirimiz Hilseyin takımı ııfıra karşı 11 'sayı ile 
Paaıp, hariciye hususi kalem mil- galip geldi. 
dOrü Kemal Aziz beylerle Rus !kinci maç Altınordu Göztepe 
ıefiri Suriç yoldat Ankaradan 

11 

ikincileri arasında idi. Neticede 
gelmiılerdtr. Altınordu ikinci takımı hakim 
·-·-........................................... bir oyundan sonra sıfıra karşı 7 
un t.ek bir hecenin, bir sahifelik tas- sayı ile galip geldi. Öğleden 
'rirden daha beliğ bir tasvir olabilece- sonra aynı takımların birincileri 
finf bu hükmü veren münekkit de unut arasında maç yapıldı. Türkspor 
r.n" defihfir. Mrseli bir (Maden Şarkspor birinci takımları ara
ktıYil&u) ~İlm~k i~tıyerek (kömür, sında icra edilen maçta Türk· 
.YOi, hac~, fener, kol, adale) den spor birinci takımı sıfıra karşı 
.ibaret bır tablo meydana getiren ld. B d 

bir sayı ile galip ge ı. un an 
rwM'mm eeerini bir (tasvir) diye ka-
bul ederken: sonra Altınordu Göztepe birin-

• Damar kadar · cileri karıılaştılar, Altınordu gü· 
Dar zel bir oyundan sonra sıfıra kar-

Olu.Jclarda ekıimiı hava · · - şı Oç sayı ile galip geldi. 
'ICOl ·boyun. bacak. fener KaragUmrDk spor klUbU yeni 
Tok lctınna sesleri... binasına taşındı 
f'JTnakltı cenkleıen kömür 1926 senesinde Karagümrükte bir 

, Sür, qi1tür spor kulübü tesis edilmişti. Kulüp, de
' Parya!: vamJr surette tekamül göstermiş, bu 

Ya.hut: • sene faaliyetini teYsi etmiştir. 

"Et ıinirı kaduı alkol 
iJlüzil IU>l 

• Cümhuriyet baymmı gecesi, kulü· 

Rakı 

' YWd. kahkaha ıampangtı 
Hovarda kadelı şakırluı .. ,Hurra 

· Çan 
Tar 

bün Yeni binasına taşınması Y<.>silesilc 
bit çay ziyafeti '\'erilmiştir. 

1 _____ ıcu ___ • __ H_a_b_e_r_ıe_r ____ ı 
DarUlfOnun divanı - Bugün 

toplanarak gazetecilik mektebi meslesini 
konuşacaktır. 

Saba/on, kitar,, lzcllerlmlz geldiler - Cümhu-
P~lan sadue bir saymaktan riyet bayramı dolayısile Ankaraya ıı;iden 

mı ibarettir? Ve bir müzik holü tasvir izciler şehrimize dönmüşlerdir. 
: tWt ~lıpn bir ressam da acaba bun- --------------
lan ;ra.n yana "tıpkı bir tabiat DarWbedayi Temsilleri 

l dekorunda oldufu gibi,, dfa:mekten ve Yarın akıam 
ıretfrmekten başka ne yapacaktı??.. saat 21,30 da 

Garip Cletil mi?. Senelerce sonra K a 1 ~in ~esi 
~ neslin de eski şairler için: 

- Onları anlamak ınümküa değil.. 
U.nlan ve üsl&plan hakkında bir 
bnaat edinemiyoruz. Çünkü onlar 

~ kalıba '.fM>kmuılar, bir ıstıra
hl Nf/1& NYinci anlatan hecelerden 

öJGlilü cümleler ~şkil etmifler, l'e tu

Piyes 3 perde 
1 Tablo 

Yazan: 
A. Bisson , 

Tere ilme eden: 
M. Aliettin 

1 

• J 

il il 
1 1 

il il ti il 
alıt ~er gibi geliyor. 

A. Sırn 
Talebe Gecesi 

Yakında: DOKTOR IHSAN 

Maarif itleri 

Tehacüm 
karşısında 

Ehenımlyetle düşü
nülecek bir mesele 

Her seviyeden ve her sınıf iş 
erbabından çocuklar1 babala· 
rının mesleklerine ahştarmakl 

<Gazetelerimiz haber Yeriyor: 
Bu sene İstanbul Darülfünununa 

her senekinden fazla talebe müracaat 
etmiş. Bursa lisesine gidenlerin ço· 
ğu yer bulamamışlar. l\le.l(tcp o ka'dar 
dolmuş. Ankara lisesi talebesi 6')() ü 
ge~miş. Hemen her od1sr dcr~aue ol
muş. Bunn rağmen yine bütün mü
racaatlara kafi değiL 

Hele ilkmektepleri sormayınız. He
men her mektepte her sınrf;ı mütead
dit şuheJer a<;ıldığr halde yine müra
caat eden bütün talebeyi almıya im
kan buhınmuyor. Ankanvla bile ya
rım g-iiıı mektebi usu1iinün tatbikine 
mecburiyet hasıl olmuş. Ilir kısım 
talebe .sabahtan öğleye kadar oku
yor. Bunlar gidiyor. Yerlerine gelen 
diğer talebe de öğleden akşama ka
dar okuyor. Yani bir mektep iki 
olmuş. Yine mektepsiz kalmış ~ocuk 

Greta Garbonun Huıuıi Hayati 
Garbo , sabahlan bahçesindeki 
havuzda soyunup yıkanıyordu 

Civar pençerelerde mtttecessl& 
komşu gözleri ••• ~ 

Ya••n ı Rllla P. P•I ....... 

- 10 - "" Garho, eve taşmdrktan sonra, kom- kesmek istiyen bir ~gml& 
şu1armı bir merak sardı. Baiıçesme tr. tA 
çıktığı zamanlar, baş uzanmadık pen Los AneeleJte, JnethuT ~ 
cere kalmıyordu. Bu teceısBüe, Garb~ dansöz La Argentinum bir 
yu fena halde 8ıkıyordu. Gustav an- gittiği zaman halk; keınditd fi_., 
latır: duğu yerin kaideleriı1f ~~ 

"Garho, artık, çok erken kaldrnl- nutmuş; bir locanın kapısnt ... ,'1 
masmı tenbihe başlamıştL Havuzda o uzun boylu, lsnç yıldtzını -1~ 
kadar erken yıkanmak istiyordu ki: bir karmaşma.yla seyre ~ 
bu meraklı komşular; hala gi'rnıek Fasr1a esnasmd~ Garbo,.~ 
istedikçe güzel uykularını terke mec· gö.zünde.tt kaçmak için bir 9'l":.ı 
bur kalacaklardı. Ye Garbo, dediği mek üzere hole geçmek isted~.., 
g-ibi yaptr. Çok defalar, sabahm be· dakıiler derhal ayağa kal.kıp ..
şinde yıkanmaya kalkmış, soyunmuş, dizildiler. Bunlardan bir~-4 
mayosunu giymiş ve her sıkıcr gözden mış film aktörleriydi. GarbP""..ı 
uzak. sessizce yıkanmıştır da.. nüp gene locasında görüneeell 

"Buna rağmen: Bir sabah, havuz. na kadar halkın gösterdiği il 
dan çıktığı zaman, evinin karşıs·nda- da tarif etmeden geçeceiiz. 
ki tepeden dürbünle kendisini gözet- Garboyu, tece.üs fena ti 
liyen bir adam gördü. Müthiş sinir· Peşinde bütün maiyetile bird,. 
lenmişti. İçeriye geldi. Buna artık ta· ya doğru yürüdü. Ve Bdnd 
hammül edemiyeceğini ve bu eyden açıldığr vakit locada yalnız bit 

var. ~ıkacağını haykıra haykıra tekrar edi gördüler. 
Gazetelerde ilanlar görüyoruz: yordu. -Bitm~ 
TstiklfLl lis;esi, İnkılap Jiş;esi, Fey- "Bunun üzerine yeni bir ev ara- Poliste: 

ziati lisesi, 'l'erakki lisesi .. ve birçok dım. Ve buldum da. (Şato) isimli mil-
daha li~elerle beraber müteaddit l1u- 'kemmel bir yerdi burası. Kısmen ŞUphell bir ceset 
susi ortamektepler .. Ye bunların hep. şehre bakıyor ve uuktan denizi gö· Beıiktqta deniz ke 
sinde de binanın a1abildiği kadar ta- rüyordu. Yine baJıçede bir havuz bir erkek cesedi bulun•--, 
lehe var. vardı. Ev büyüktü. İyi döşenmişti. Ve Muayene neticesinde c~ 

Talebenin bu mekteplere akışı el- civarda konu komşu da göremiyor- fÜpbeli bazı bereler 1CSr6l~D&ı 
bette bir mana ifade ediyor: Bu ma- dunuz. 
na llalktn okumak, öğrenmek, yetiş· "Fakat Garbo bu meneceriyle ko- den morıa ga5nderilmiıtir. 
mek ihtiyacıdır. Her gün biraz daha nuştuktan oı;onra: iş, tuhaf bir şekil ıedin hOviyeti tesbit e · 
çetinleşen hayatta muYaffak olabil- aldr. 1\lis Garboya ev aramak benim miftir. 
mek için daha fazla bilmek ve daha vazifem olmadığmı söyleyince küçük Morfin aıkrnıf . J 
kabiliyetli olmak lüzumuna lterkes bir azar bile işittim.,, Üıküdarda Şemıeddin ~ 
takdire başlamış demektir. "Garbonun mentteri studyoda top· iıminde birili vllcudima ~· 

n b .. •u'"k t t · · ·ı 1anmış ... ·üzlerce meraklı mektubu ge- _..,. 
u u) arzunun a mınınf' aı .; ııkmıı Ye bir m&ddet ıo ... :;.-

tedhirJcri almak ve mi11eti im büyük tirdi. Garbo ecnebi pullanyla pnllan- "" ... 
ihtiyaca cevap verecek yardımlara mış olanlardan birini açmıyordu. Ve birlenme allmetleri gaıte ff 
sevketmek hükumete düşen Lk vazife umunıiyetle hisbirine cnap vermesdi. den tedavi edilmek 6ıere 
oluyor. Bir taraftan de\•let mektep1e· Yalnıız bir defa, Ç.lınd.• bir ldlçUk Faktılt .. ıne kaldmlinıftır~. 
rini çoğaltmakla, diğer tctraftan da kızın yazdığr mektupla alakadar ol· Bir otornobll kaza•• 
ihtiyaca uygun hususi mektepleri muş ve kızın gönderdiği ufak güzel Şof6r Nikoaun idar · 
teşvik etmek suretile bu büyük ihti- bir Çin yelpazesinden bize bile hah- otomobil Pangaltıdan geç:-~ 
yaca cevap verilebilir. setmi~ti. Nerkiı hanım iıminde bir . ~ 

Mektepli kemiyetinin ar!ması yal· "Resim, hiç göndermiyor '°' gön- na ,.arparak başından yar? 
· t· · derilen ı-esimleri de im:ıalanuyorda. T .. , nız mektep kemıye ının arttırılmasını br. Şof6r yakalanmıf, 1, H lk t b Studyoda bile, filmde giydiği elbise-

istilzam etmez. a . a -.ıkalarının hanım hutaneye yabnl-·-ttt• 
tahsile rağbet ,.e alakası ne kadar lerden başka hiçbir elbiseyle resmi- ...,.-
artarsa tahsil ve terbiye plfınlarını nin çekilmesine müsaade etmezdi. Be- Doatunu yaraladı tJ/. 
da onların ihtiyaçlarına o kadar te,·- nim şahsi kıyafetim ancak dostıanm Acem lamail iambade il 

1 • h . tl t içindir diy·ordu. Dünva, beni filmle- en-1'-ı· ak1&m Bey~l-da fik rtmek ıncsr esı e emmıye e or a- - ~ C&& .,. -
rimde gördüğü gibi tanıyabilir.,, k • b b · .. d 

ya çıkar. anın ira anesı önun e 
Garbo, tiyatroya gitmekten hoşla. V d 

mr z:ımanlarm mektepli sınırı. nır. Fakat halk etra.frnı sardıfr için asoyı kıskançlık yUziin eJI 
s:ırılı bi':'kaç tabakanın çocukları idi. bunu pek seyrek yapıyor. Jetle yaralamııtır. Vaso 
Muayyen gayeli birkaç tabakanın ço- Dir gece bir filmin ilk gösterili- neye yatırılmıf, lsmail de '/ 
cukları için muayyen tip mektepler- şinde bulunmak istemişti. Yadjgar lanm11br. ,. 
le cevap verınek pek kolaydı. l''akat diye elbisesinin küçük bir parçasını latasyon h•rnallan a,.•ıll"'i 
hayat her tabakayı harekl!te getire- Dnn Sirkeci ist•ıiyonu h~ 
rek onlara tahsil lüzumunu i~aret c- tunıim etmek vazifesini de Yiiklenmfş llP: 
derse, ,.e onlar da bu tahrik sevkile demektir. lan onbquı Memiko ile 18 I 
mektep ararlarsa milli cam!anın yük- Her seviyeden ve her stt11f j~ er· hamallanndan lsmail kaYga j 
sek menfaatlerini daima göziinünde babından çocuklan ''e gençleri işleri- miılerdir. Bu madada lımı~~ 
bn1undnraral• ahenkli bir pli\n yap- ne ve mesleklerine alrştrrmak \'eya • çaiını çekerek Memikonun il" 
mak icap ('der ki hun?n .pek naz!k hut ;htiyacın yeni açt:ğz işlere Te rine hllcum etmİf, Memikod• ~ 
n pek t'hemmiYctli hır ış oldugu mesleklere en kabiliyetli1erini sev- T.. 
muhaklmktır. ketmek yollarını bulmak, mekteplere bancaımı çekkmiftir. Etrafta~ 

nu iş ııe kadar ehemmiyet!i ve ~a- tehacüm manzarası önünde mektep tiıenler iki a•gacımn ara dİ 
zik olursa olsun kendisini h?ssettı~·e- açmak kad1r düşünec~ğimiz bliyük bir hadise çıkmuma mey ,;A 

cek bir lıal almıştır. Çift~i çocugu, meselelerden biridir. vermemiflerdir. PoUı kavga~ 
t>snaf ~ocuğu. memur çocuı!,u, tüccar Bize bu kadar hayırlr ve flmit ve- yalcalamıt Ye haklannda taıor 
çocuğu... hepsi mektep istivor. Ye rici görünen mektep ne öğrenme ar- ta baılam11tır. 
hepsinin hu istediklerinde hedef e- zusunun mekteplerin kemiyeti mese- Rekor birahanesinde ıd 
dindikleri nokta, mektep tahsilinden lesini Pek yakında milU bir mesele Dimitri, PavU, Cemal, ff' 
sonra hayatlarında bir Tefah ve bir yapacağına ne kadar kan! isek bu de- '1_ 
saadet bulabilmek endlşesicl!r. rin ve şümnllü alakanın milU terbi· evvelki akıam Beyoğlunda -~ 

kor birahanesinde kav.,.a ed.,... Tüccar, çocuğunun mekt.-pten ~ı- ye ve maarif meselesinde çok müsbet • t' 
kınca, beynelmilel mahiyet alan tica- Ye nafiz tesirler yapacağında §Üphe birbirlerini yaralamıtlardir. ~I 
ri münasebetleri ,·e. muhabereleri an- yoktur. lil bu d.Srt kavıacıyı yakalılP" 
Jıyacak ve idare edecek bir kabiliyet- Nazım "Ali br. ,A 
te o 1 ması n ı istiyor. Çi Ct çi, mektepten -,İİİİİİİEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili:::i::=:-M. 
tarlasına dönen çocuğunun toprağın BiDlerce kiıl 
daha iyi ve daha bol mahsul '\'ermesi M p 
tılsımını mektepte bulmuş olmasını • e 'f'1 

b<k~;r;ahsnine. hukuk tah•iline ko- ' iL YON EŞINDP 
şan genç lrn tahsilin \'erildiği mües- Koşuyorlar •... çu··nku·· Pek Yakınd,. seselerden beYndmilel mesleki içinde " 
akranlarında~ aşağı bir tahsil alma- ~ 
masınr ister. Mektep, bu asırda el· M • L y o 
bet de bir devlet miiessesesitfir. Dev- 1 
Jetin mektebi '\'C binaenaleyh terbi-
yeyi tanzimde hakim ve nafiz bir ro
Jü vardır. B~ büyük nzif eyi alırken • 
milll camianın hayatını tem;n ve ida· K A Z A N J L A C A K • • • me~mh~~eileri ~keht~kffJ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 





Büyük bir rezalet Otomatik telefon Ik dA 1:. h 
nı111es Pedt'd• Ah 

1 
r1n b bsa ı uu ranın uzam 

ı.. one e azı ace-
.... ~_"_u.-_ra.__•_1y .... rc1-.. -v-.,..----8-....... - .. ~ ............. -..... ,-,.,..-.-lık--.-d-inl1 mlllklerlne rajmen Dl.oya medeniyeti için bir tehllk~ 
ller Maıtenin Joa Pa,..U ldafnde pek lllkıyorda. muvaffaJdyetle netf• Fran-11111-bık111allye -•n bari• dlror we buh 
ı.Jr 701 ft a.aıa adra4111p ..... Bu, f-~ ~~~ordn EBlt~: Ce vermlatfr lzal .. 1 için kapltmUnt sistemine lthnat Mtiie1t 
~ fmt tefbi1ell 1* lnıfllz - ~- ».r.& .,... ... - .. # .. ... ~ ıazu .... ndan ... hsecllyor 
pnef7clL d•hlre bir a)'8k -1 d..,alda. Dön- Periembe ıtlnll ... t 22,30 da 

iki pndn blribhiae tamamen zrt dl. Joa ldL. santrallerdeki bllytlk kablolana 
ftldrlerl ft1'h ÇMak ._ oldular. - .A. 4edi, ,...,.. a..nra ı• hepsi hususi bir takım aletlerle 
Sadeee, ,..uan~ onl11n11 milfterek ı Jebllecellml haber Termeye ıehyor- n. 'bh D t hd" • tarafm-
seftlydl. Banan için saatlerce pt. ıunas.. muce ez m ı a ımın 
raaç 0,._..lardı. Oyunda Jüçltlr kell· Genç lqills feei bir taYJrla: dan kaiedilmifti, Ye uat 22 yi 
me 11171...-. dlfhUrler, blrllılrle- - Ha7JI', d..U, hayır, glremezsl. 32 dakika geçerken, otomatik 
rlnl matetmeye çallflrlardı. Diz.. telefonla ilk mDklleme yapilmlf"' 

O sin. gene ptraaç OJ'ftarorlar· Sonra, bir mlddet suetaktan son- br. iddia etmek pek mllmkllndllr 
dL Mutat hfllfma oı.nıt Jon silki- ra: ki, otomatik aiatemin tatbikı tah-
ta bozda: Pek mlltereddlt hlL Bin bir - Bu lyle feef bir feY ki, dedi, minin fevkinde mllıpet ve mu· 
'tireddlUe• 10Dra: sise anlatamam" EYet, teel, 

_ Sizden bl,ytik bir 
181 

rka edece- Bober ancak 0 zaman arbdqmm vaffakiyetli bir netice •ermittir. 
il•, dedl,.pek bl7.Uk bir ..,. .. Fakat P* mtMeel8ir oldataa• ~8: Vaktin geç olmuına rajmen 
lallaa mecburum. - Bir fellket ml ol(a? bir çok aboneler, hiç bir can ıı· 

Bober oaa baJıetle büıJOrh. Joa - B&J'll", daha beter .. Ayıp hır py, kmbaı duymakmm otomatik ter-
... _..... Bta lstbeail teF • •t&tu7ora.aa.. tibattan iıtifade edebilmiılerdir. 
elüllkdL Her 1lahle para detftdL Ve tekrar auta. Rober ona acıdı, Cuma glinll normal olarak ve 
-ç&.k-1 Joa .._mcu .,., yapa.rda ea- ne olursa olsan derdhaf mlamak Ye hacliaeaiz geçmiftir. 
dece a111hkb ptraaç 0)'1111J'Orl&l11ı. ODU teeelU etmek letedl. Baktkat ne Cumartesi sabahı herke•, te-
llaiaTet: olur_. oı.a kbmete ••eml7~inl 

- Sbe ~ bir ım.et yapıaakla naman lserbae 7ean1n ederek temin lefonana aarıbmt ve yeni aistemi 
..__ oluram, dedf, fab& h b&. etti. O zamaa Jon bir mmltı halinde tecillbe etmek ietemiftir. Fakat 
Jlk .-, lifidir? 81iyledh maatteeullf bunlardan bir çop 

JOll llH tenült ~.. - •••malt -.yalaat .._ .,.. •J'lll nizamnamede ia.terilen 19raite 
- Salma danl~ adi, * -. kamarada yatan th~r kuhdmi bfll· riayet etmemiflerclir. Faraza bir 

at bire-~ ~~~·- de ..._.. Jonmu. Bu 111lua••t mis rek mi- takıma ... vindiDi iaitmek j .. in 
DT ........ __ ·-- - ..- taumptır. R.,.... ~,... bqka - ..... r-

...... Pi• ~ntm, her bir 117' içınem'fSr. Pabt dila, faer beklememitler, aabınazbk etmif-
llalcle -..raya Pnrlrm llill llJU· W.. ..,- Hrddt e'lacak pldi lerdir. Halbuki kadran &zerinde
d.umf oı.. ...-.. Atfedenlnis.. •ı balda w: ki rakkamlan taluik etmuclea 
Bp bu Jee, ba ..,..aan rtlhftna - Jm, dedi; lrmdlml toaarJUiak enel bu ipreti ifitmif olmalan -=-=h•len itim lltl: :. ı:... ~ ....=-=: icap ederclL Bir lmmı iae ipreti 
~ Ba10', .-., MAida... Bta UetıW. 7.&P-• B1I ftlldn ....... et de lflttikten IODft rakkamlan iJi 

.ı ••llf*k•••IR riea ed..Wm. .. .. baaarwla ~ S.. hamr- tahrik edememiflerdi. Bundan 
Beher rflldl: ~ n. ...-~ Yalul hapma dolan netice malam.. Birçok 

Frt1111anm •dik maliye nazın oe 
hukuk laklJltealnde mliderrla M6s11ö 
Germain Martin dinya bularanı oe 
bunun lzalnt ~ Nbeplerdetı bah1te· 
derken "'1/0r kl: 

- Beaı, bagtinktl dünya buhranını, 
uman zaman gelip pçen nt &esirini 
icra ettikten IOllr& kaybolan buhran· 
lara benzetenlerden delilim. Billkis, 
bana tamamen appaçık görünen bir 
şey ftna, o da so.,.etler de bile IM'V• 
cudlyetl bitin dlayaea sörfllen ft 
istifadesini eerbe8tHkt.e anyan kapl· 
talist aJst.emlnln --- detil, biz. 
zat Mrbestçe faaliyetin ihdas etınlt 
oldafu menedlcl mUdahaleler v.ırdır • 

Kapitalilmln faaliyetine hl~ bir 
py mtidahale etmedlfi Yakıt, toptan 
Ye perakende flatlan birbirine pt'k l)i 
uyuyorlardı. 

Karteller falan ortaya ~ıkarak, 
insanlan Ye 1ernıayelerl istifadeli 88· 

na)ie doira lterlemeklen menetti, 
çtlnkl ba aanaJ'f, cemiyetin lhtfyaçla
nna bul .... ıa,da cevap Yeriyor· 
da. 

fatllleallt llOD za-nlarda fftka. 
ti.de bir fazlalık anetml7orda. An· 
eak lıarpt.en 11011D Ok aen.eler tok art. 
mıpr. Fiatlarm tabi halledle •tı· 
•dl n.zl:vetfn 1nastlaJdl hatmi alma
•ur 11.mnclı. llMell mada itleri· 
•l ele aıaı.-. lla~ •._n oı. 
mıyacak Jra4ar tok telik imal edDdL 
Sade Alnum)'Ülld pUk ._lltı btl· 
tt1a A\TllP&J& Wt aeHr. Bal1ııald 
Jasnt.erede..,.. bir....,. , .... ti 

rek istihsalltı sarffJ'ata 
tirmek sureUle bir mu'fU-.16!! 
lemell, yoksa ba illttlulallt:r 
beyııelmflel tqldlatla beteri 
yaca tekabül ettirerek clbya 
dl maYUenesinf mi teinemd 
dfr! 

Birlnd pk tercih edtHne 
devam eder. Bastlnlla blJlk 
bu.atı smatye m8-meleıl 
terini muhafaza ederek raklitll 
ilk eneli fedaklrlık ,..,..._, 

- Hay lüıf, WI, .Pr ba Jraür. lpeell•- ıa.w.1n llnwlnl iste- Aletler beyhude yere uma •lc1-
dl ile.. ....._.. ..... .._. de -. det if1a1 eclhnlt. we bmaa icin-
jbprda, bir ...-. berinde s~ - Ne ,_....,_. ~ tılmek ınee- cUr ki birçok aboneler aradlklan 

'f&l'o AmerJb Jee ba.btltb. toko Bler ....... da lrçdetınlfflr. 
Jstihsallt makul olsaydı huıtlnldl ya. ı--~--------.ı 

ziyet tahaddtts etmezdL Fırka gru ....... b•Jt .... ı.wı. ..... aWP kap. _____ ... _ bal - "'1:.lr -.. _ _.__, ,,_....,, 1..:- __ -- ..... ._ ...__ ı.-11- So aamınlan .............. ama• Bundu bllfb, ftS!Tetin klitilleş-a ı ~- 4Uo.,. ~ w - ,... .,..- ... _, ~- nra.. 
-....ı uat (1) de p1ebllnbals. do1qtım. Kamaraya dWa... Kapı. mlflarcbr. 

Bn• lleriıle teln'ar eyantama JI Yanlaa; Cft9'P vena obnML tce- Eter aboneler, rebberler-
meslnde hafb eelMıpler de ftl'dı. 

Hn• e&tller. Aıklmdaa, •oaaaa rl stnlm ~ Jt&e o feet fe1f ,......_ deki talimati clikbtle okQIDllf 
.,, Jradala hala..- için ha' ._. ........ llaJntle ~~., •• iyi tatltik •tmit olaalanb H
•ıl .._.__. eaatl-ı a.....,_nı.. feci tiee ~iz· pell •llnrmsl 

Po'h'" '*.. .,.., 
~ J•an, lüflıh' bdıaa kar 

Çbkl Amerika, aau1'I alltnun :veni· [ o. 1lnfı ı inci ~ ] 
lepm11l iP. ....._ laer tefebblle ~ Baadaa IODl'a 1J. iti. il 
ti. ........ n,.et mlarile 

~ linıeemniftL Vma 1...Uiz. 
ler a•~ pek ~ olar-

1anb ~ .. de ·--Bir .pabk .. ,.. .... ,: 
- Jiet· ............ llleıHCil~ 

iiıWs.: r...,. ... ...,,...ı 
- JlaJır.: ... llaWe aw.a.ı,on. . .... 

güzellik 
Son terakldler M)'eslnde ant kuarlan 
izale eba~ bQrwı, kulak, dudak driit
Urmek pek 7 bir it llaltae gelmlfUr 

• ) al • hlpİerl, krediye allraeaate mec ur ol· 
Meseli ( ~evir ._ etin mll· dul ar ve Mrmaye tezyidi gibi f ormfil· 

maı çıbnldıjı anda ifitilmiı lere mllracaat ederek te§ebl>Uslerlne 
olacak Ye cumaıtelİ ... 1 oldu- alır bir ,a DA.Ye edildi. 
p gibi bir claJdka Yeya daha Diler taraftan alttı yenllet&lnne 
fazla beklemek icap etmiyecektir, ~ p1sna ah-' lletle
IMa Yelİle De otomatik teMha rln amortı eclilmelerble mlaaaft eı. 
IODCI erece mtlkemmel oldu- mlyorda. Bu da yeni bir yal oldu. 

Ve JlihaJ'et te§ebbu.terin ftrldat 
pna ilk tecrllbeain IJI ae- ptlnae kabtuyetıerl azaldı Ye bil'Ya
ticeainden de anlapldajma tire 8* da ~ ldmeelerin alıa kaı.m.. 
istikbalde daha mlkemmel bir )'etlerlDJn mlmuma sebep olda. 
aetice •ereeellai kaydederiz. Şir- Bu ........ ı• lyle bir za#*ia 
ket, aboaeler aleti daha iyi la- oldu ld, a_,.. da lktmat dalı• Jıth 

--. Ye lrapab bir lldmat ... -
timale abttıir gmp hl~ bir mit- kmdi mahsa1ibıa k11Da•eqa karar 
ldlW kalmıJ&caima emin ,,. ftNnık .,..-. 1tlr w .... .ım&t
-..&--1-dir:, ••uumu bnmftaı. 

·,.-.. -..,-Amerloul-...... ...-.-Mel~-•• --N-ee-Ha•I Basla ....,ı ~alım b,. 
JVmda phplak tlMn plmlf ecae- blH,.u dl' ...... olaa Çine, Amerf. 
M bdıa tlektorlar nrdır. ClrilllJor b. llU.t*a ..-llld 11eaeler için, i)'i 
ld A.mapada cerrah olaa kadınlar bu Mr ~ .ıattle hlJUt bir ld 

-- eernld78 tok --~ ~ .. Jar. Madam NoeHn bu eerralal .... QlrlbolllllllB halırama ....... 
rble blJf cllt .. rt ff birçok •Jralltı lerl almhr· Bna 111811 em..-. 
ftl'· Sark* __.ıerla • • ...... edDWe hlıla ....... 
lnanm 7&P11_., kulak _. .... lld, ..... I»-. = ••ap lralclı. Ye ......,.ıer 
riacle h.....ı metottan da ftr. 

B141aJeUe ,.a1aıS alaı•a, tiyatro Ba J&Ptıfrm büıama ghWW ... 
aı1latler1 )'lzledn4e, Ylcatlannda .,. qııqa 111 aetiee pbr W, eeheplerla 
tMlliJa ametiJelerlnl yaptırcbklan Wıllete 11fılmaamcıaa dolu banka 
balde tlıadi ba it Parı.te .._. Jaer bntıklıkları paraıua iatlkrannı 
kelle taammU. etmfttlr. Ameliyattan tehdit •tmektedlr. 
llOll1'& ,_ ı. b]ea.-u Jgln bazı Pmıakika, bu lllbepler .UU para-
tedWrler ftl', sis a,ülan, dadak· ya ~ wnaeı.dlrler. Ak
lar, •aram. biat ._... benim bu- sini temla ~ bormda J8Pılu •l
laadatam ama ,.apııan Mrpk ILID6o cadele ve mldalaalarda altıma tekil· 
lbelerde parllt Htlce1er slrcltlm. Dle8lal llatq edb"or. 
KtD ba amettıeter de meftlt iptal Platlarm nbtua, ea u maka· 
ne yapıbr. a.tetlk eerralWd Ama. Tim olan feleb'btleatm tulb"e edil• 
pum heanea her tarafm4& nr. Son arWafllra ba .n.ı blJ'lk reıaP."; 
aylar'da ini itle ...,ı etrnhlar, llk1er ederler. Benim ,..... •• çaJq. 
memal Pnmada olmak bere be.r· W- :JNfeelr Gtbleo faldlftemlzl ve 
aelmllel Mr eem.fJet yaptılar, I~ ............ ....., pt ......, 
Jarmda hal..._. Blz4en de iki a:as aYdetlHe Parlate JU1lar11la, *1e
•mahlı• aldılar. :S.tetik ameHyeJe. rlle Ttlıi: hekfurlnt n Tlrk taba
rl memlelretimkde de J&Pacaim, n- betini pk metlletmftUr. U•uml19Ue 
ne nlMtllmı emıt ediyorum. hocalar JUlannda açlı1Bn Tam 

Frwaz JaoeaJan Terkler )latlnn. a-slerhae a1Ab ıllltermelde. Tlrk· 
da tok nlnst.Ur, mlltefft •ün•· lerfn .. ,.u Ye seklemdaa ...... 
70r1ar. Btzler:l lledrlyatlanna MJ10k olmaktadırlar. Dlaya llndnla en 
eenelallere teıdlea alanakta4arlar, l~ )'Dbek a.&a&lamı &elkll ecl• ba • 
JerfBdell imi laeealar, eabale Mar- tat De ........,. .... dalma tabl19 
•1 U.,., Gtblio, Gojero, memleketi· edBmel, ltizla DWmlı de o mültte 
.......... :Je .... )lakOd ........... w ................ *" 

....... -· ..... Bua4aa CI tD ...... HllmtlllUrw 

• 
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Türk Gazeteciliği 100 Yaşında 
• 
ilk gazete 1831 de "Takvimi vekayi,, ismile çıkarılmıştı. Türk 
gazete~iliğinin bir asır içinde vasıl olduğu tekimül yüksektir 

Memleketimizde gazete neşrinin 50 1 
1 

d tarihi için mebde tanıyoruz. Vaına 
bugün 100 üncü yıl dönümüdür. Bun- sene evve çıkan gazete er en 1828 de Mısırda Vekayii Mısrlyye is-
da.n tam bir asır evvel, 1831 de 'fak- mile Mehmet Ali paşa ta.rafından 
v.iıni Vekayi ismi.le ilk gazete çıkarıl- b f k 

1 
h • bir tarafı türkçe, bir ta.rafı arapça 

mıştr. Resm! mahiyette olan bu gaze-- azı 1 ra ar ve avadısler bir gaz~te. çrk~nlmı~a .da, Mısırm o 
teyi muhtehf gazeteler ve mecmua- zamanki sıyası vazıyetı ve Mehmet 
lar takip etmiştir. Takvimi Velı::nyile Ali paşanın istiklal davası, Vekayii 
başlıya.n gazeteciliğiıniz, yüz sene Takvimi vekayiin 1 inci sayı- iki sülüsüne isali hasar ettiği mervi- sekeneni boğazına zincir takıp ta ta- Mrsriyyeyi Türkiyede intişar etmemiş 
içinde o kadar büyük tahavvüller ge- sında: dir., . rafıma celbetmiyorum!... Kendi is· addettirmektedir. 

çirmiş ve bugün öyle Y1iksek bi!' te- ikinci Mahmudun Edirne 3 eya.- Londrada çıkarılan Muhbirden: teklerile geliyorlar. Sebebi nedir İkinci l\fahmudun Türkiyede çı.kan 
k!ınül ~fhasına vasıl olmuştur ki, hatine dair yazılan havadisten "Muhbir doğru söylemek yasak dersen, sende bir eğlenecek ~r buh- ilk türkçe gazeteye takvimi vekay[ 
bunu Türk gazeteciliği namın~ biraz bir fıkra: olmryan bir mernJeket bulur, gt"tle Çt· mıyorlar. Bende ise envaı var. ismini vermesi, ihtimal ki, (V-ekayil 
hayretle ve biraı da fahrr ve gurur- " ... l\fuhmiyei Edirnede on gün k I. - Nen var bakayım? Mrsınyye) Yi örnek olarak almış ol· 
la kaydetme~ .lazrındır. Bilhassa ye- ikamet buyurulU'p bu müddette evvel- ar.,, B. - Evvela bir bahçem var ki in· m~c:.ındandır. 
ni barf.1:.rimizın Türk gazetelerine ki cumay;r Sultan Selimi ham sani ve Muhip gazetesinden: tizamca misli bulunur ise de rnevkjj- Takvimi Vekayide dahili vukuat 
bahşettıgı medeni kisve, irfan hayatr- ikinct cumayı üç şerifeli cami şerif- "Mesmuatmıa nazaran sadrıazam nin naziri yoktur desem caizdir. Çün- için Sarım Efendi, askeri hu.susat i• 
mızla beraber, gazeteciliğimiz tariltin fehametlU devletlu Ali paşa hazret- •, ..,,, , ~..-·. • çin de sarasker Hüsrev paşa muhar-
de ~e gayet Yüksek bir merhaledir. - .. ,.,. . . • .,... leri saltanatı seniyenin geçen seneki '~,.,,' rirlik ediyordu. Divan katibi Sait 
Bugün gerek ınündericatındali:i te- ... ~;A .... .- lf:. "/ .;., .. h . ,. ahvali politikiyesini şami: olan ra- ..-;ı."' L~ ••- bey ltitabet vaz;feshıe, ulemadan !aır. 
~~u. ve gerek tabılarmdald n~faset -.: .... , •• .c.::::: L' ~ A -·!".s;_-~ port.oyu tanzim eylediklerinden işbu ;§~ •• ::~ sizade Cemal efendi de musahhlhliğe 
itiba~Je e~ ileri Avrupa gazeteleriyle ~ V pencüşembeh günü zatr hazreti padi- ~"'""' , • / - memurdu. Bilahare, Ramiz paşaza .. 
~: _oJçebılen Türk gazeteleri, bu ......... _::ç:, şaliinin Babıaliyi teşriflerinde haki- c ~":. -:::sı";, o.-• ~ :~ .. ~,' de İzzet bey de Takvimi Vekayide 
muh~ nıuvaff aloyetlerini, hiç şüphe- ,,. __ _....... ,,... _ ... _ .... _ '"" payi hazreti tacdariye takdim eyliye- • ,.,,,,..~~"'· ... ~'"-; • muharrirlik etmiştir. 
Aiz Turk ·ıı ~-....:.~:::. ...> -~~.,_-.. ~*İ-· -..~ . ., --
1 . nıı etinin medeni kabiliyet- ·-..,..~~-- -.....ı. ... --. .,.0rr>1ş~ .. .._ ... -u:.~- ~ ceglermiş.,, . , ~~ _,_,, Takvimı· Vekayiin nesri kararlns.. en bo ..- ..u. ~...-~.-. ....,..,._"'-~ #flf ~.,,,._,.._j.a ·'-"Jııf ..... •fr'.,,.> ,..-.;..,.;,.ı.,___...,\bJ._J.1~-1'J.;i,.....•·...,..,.,.,f,,,J,ı-:,...r,,....___.,--.,., ~ ~ 

ne rrludurlar y·· g·bi :::'::::::'..'"t: '::::.."'::::.~ ..r,;..:: .. ! t> • ............ ,,........ -"~"_,,.,.,...~-._J,~ tırıldıktan sonra, Beyazıtta bir kona~ ,__ . ~.. • uz sene 1 -"'-- .---... -- -.r- -e- ·"'".- Mu··meyyı'z (Ç k1 r 1• rı'n ga 
Al& bır nıudd t • · d ıec·u..... ~ ..... ~"""~~""..ı,.. ....... - ... ,,,. -.-411> · ~.J.wıo.->,, ocu a ~ • w.~.,,, ... ,,,.,.,.,,, .-..~...!., .. ~ ..... '4 Jr#~~"',.·.,µ . .. t kil b. tb ıes· . . e ıç.ın e gaze ·ı gı- ..,. ______ ,,,. __ .,. ·~,,..:. .... .,-.. :.:~,..,.. ..... _ zete) den·. ....~ ..... - 4,,.,.;.v,~.,....,.,,., ·--... - satın alıp mus a ır ma aa ıs 
nıizın aıwtı'rd.... · ·nk lAb b d ==::::::.:.;!.: :::::Z":C:::::. ,.,........ ... ""' ...... ~ ~,....,_, . ._"" ~'"'' .... ~4" .. ;.., ;,,.uı;ı~,'~11,)-\J ~J!l-.. Jı:~J .. • • ·ık ., ... •-:ı ıgj az.ım ı ı a ı, ura a .....,.._. ....... __ ...__ ... s.,.,,-6 q._,......,,~.,.. , k • >-L ~ -~...,. .. ..:...., edildi ,.e gazetenın l sayısr, &.,) ce-
ta.ırı ·ı ___ ..,.._ ~ .... ~·- .,..,,.,,..,..,.,.,,..-, .. - ... ,,.,-~, 'Talimieş'ar, şür talim etme tır. ~~ ...... ~~~ ;:.,-:.~~.:::1-::. -.-~ı<>-N•n 

. aını e anlatmak mümkün değil - ::"..!:'.~-:.-.:: ::..o$o-'-:t ....... ..,.,,.,,,,,.':'" . ..n,..,...,.._, Vaktile araplar ''Yanlış anlamaymı ..,.,;..,..,...,,,...""'' ""-'~.-.~.;tc ..... :..,,..._.._., •. ,..,..... maziyelevvel 1247 de, yani 1831 seno-dır Oku •-'v_,....,,-..r ................. "'- """~ .. ., .... ~~- .. _#..,ç~ ........ ,. ,.,,_1_... .. a, .u ... ,..J,e6~,..,,,,1. ... .JJ nJm.;.:r.~....,.ııV-ı 
• yucularımız bugün Ga.latasa- - -"".:.-- ::...K';!"".::::; .ı.... .. ...,.,...~ .;p ...... .;,.~ .,_.,-s.,,. ... ,,._.,... ·"-.n:"""°'"'"'°' -f"'"',,µn~···"" si teşrinisanisinin birinde neşredildi. 

1 -:;:;_:~~~ ~~-. ... - :-~>~~ ~l>f ·--· .. ' ·A'- ra la d d... k. d d lar ruz ,,._,J;ı.~J.-:J.tJlı.~ ... .., ~-·•,.,..ıı.-.ıJ 4J..:ıı.uw.>-">-li-;-
ra. Y is.esinde açılacak olan gazeteci- .:-..::.~-;,:::.: -;:..-::-.-.. -:;;. ;..., .,,~,~ :.c~::;: a P r e ıgımiz evde 1 a 1 1 

,,.4, .. ,_.,,,.~.Jl .- t:.·~r:..:-:.'f;;.z, Takvim
1
· Vekayi çıktığı zaman Gül ] k ...,..,_.,..,._,.,,ı ..... .ıı.- ........... if,J,l.ıı~ ~..... deg·ı·ı belk· ,_ ı· Tumus En c"""'~""~r ..... ,.. .,._.,,,.w.1>,;..:;~'> ,.. 1 sergisinde gazetecilig·imizin geçir- ............ ,,. ...... .._:., __ .., · ' · ·~ .... -·.;..~ ı -uava ıi Hicaz, · ' · 14.,,...,..,.,......_ • ._..,.,. • .,,_.,..,., ........ ;~ ...... ;c•" h h tt k da. memle-

.,..__,...,.~ ~ ... ...,.:_.,....., .. .,, ... ~ ... , ................... o1-.... ,.. dül · Ef M L." .... ,,,...,,,..,.,,.. .....,. .... ,.~,,.~ .. ,,.... ,.... •• ,.,.,..J.,,; .. ,,,. ane a. ı o unmamışsa 
dıg.vi afh ..... _ ,,,,,..,~·- .. _.._~ı.,... . ,,.,,,\M.._,..J.ı'f-ie' Qfıt.J.H-64• -ttf'M ils ıildye B vdat Şam ısır _...,... "'* ' Jl .ı-ıl ...... v • .. ,.v.:.-1--') 

s ala:rır, eski gazete nüshala- ~::.-.=:...:::;.: :::..,.""!;!;:'°~ 'f''":,._ ... ~Jl\· .. ...... ,,.,............... · ' • ag ' ' ' ~;;~t.ı:. .. :~ ,,..~:~.:..~~o,;,.; .. ..,.,.•1.>o-..,,.-........ ket yeniliğe doğru teveccüh etmişti.. 
d ....... _ _,_...,,, .. -~··~"4'~ .._ .,._.,,._ ..... .b'ı:""•*'I..,.,, y s d -1. ı· .d. l ~ ~ ~~ _,,.... .. ~ . ...,..~;r.· nn an takip ederek, Cürnhuriyet ida- ....,_.,,.,,,...,.. -"-...._ ..... "j'~ ... ,w.n "" .... ~,,.~-' emen, u an, Berber cu•a ısı ır er.,, ,.,Jl.,..,z,, ..... ,,.. ' ....... ""'• ,.,,._.,,,,..ı-·_,....,.,, Reaya•:a eskı·sı· gibi muamelc edile· 

J_, __ .. ,__ • ...... ....- .... -ı. ..... :-...-. ... .-s.ı,,v.Ao..- . •4 .......... ....,.._ .,....,, 4,,~J,. .. /)- · -"""1~~""""" '"._ ..... ~·, , __ ,, .1 
~l-d ••• ' ,,_,_ __ ;, ,.,~,_,., lı.> -~ n ı kl t ) de beyit ~µJ,A•J'-N-- _.,_.,,,.u.""""ir•'} -- - , r=w e yetiştıgımız tekamüJ derecesi -::;;:::=..::::, ::~ ..... c:.'::'. ·:;· .,_ · ::.-~; un ar çocu ara mek ep er ..... ,~,~·•r..,,,.. ı,y_,...,...,_. ':.:~~ mezdi. Hatta onların da bu gazeteden 

ni tetkik ve takdir etsinler. :=::,:.:..?~ ~~ M"• -;;,; • .:~::;.:: okuturlar idi.,, ... ,,,,,,..~,,...,:;. ~:::t;:;>; ~';:t:::.~~!! istifadesini temin etmek çareleri 
GazeteclllOlmlzln tarihi ~~-:::--.:::- ==~~=:~ -- .: .... .:. ... .- Kevkebi §arkı ~c;:;;-~:; ~..t:Z.~ -;:.,,µ.t;;::; düşünülmüş ve Takvimi Vekayi Rum• 

Bundan evvel Türk matbaacılığı " Adabünnisa, tedbir, dikiş, nakş, ca, Ermenice ve Arapçaya teı·cüme &o 

•e Türk temaşası hakkında değerli terinde alayı vala iJe azimet birle mo{la ve bazan mevaddı tarihiyeden kü zeminden cihan görünür. Akşam dilmiştir . 
....... _ik1 d S ı· N"zl t n-y 1 ı· fend·y b.likt'd r eda üstü orada yarını saat oturmak insa-~wı: er neşre en e ım u ıe .oe • mamısan e ı e ı ı a • dahi bahseder kadınlara mahsus ga- Ilk gazetenin başmulıarriri olan E• 
gazteciliğimizin 100 üncü senesı. mü~ buyurdular.,, zete.,, den: nm ömrünü arttırır. sat Efendi gazetenin ne olduğunu bil 
:a.sebetile (Türk gazeteciliği) ismi al- Ceridei Havadisten: "Bir vakitten beru pazar günleri I. - Bahçe bende yok mu? Gülha· meyen vatandaşlarına onu tarif için 
ında bir eser yazmıştır. Bu eser. 1 b · tab' · t k nede umum irin yapılan bahçe ne tan'hı· mı·~al olarak alnııstr". Bu mak• ... f d b t " ş u gazetenın u n.ı:!şrıne era ki, hanımlara mahsus bir gaze- :ı - ... 

u1.atbuat Cemiyeti tara m an as r- G te k güne duruyor, gitsinler, orada eğlen- satJa yazdıg·ı bı'r mukaddemede dün .. mübaşeret olunmuştur. azetei mez- çı armakta idi. Bu kerre bu gaze-
nlmıştır. kllr Dersaadet ve memaliki mahruse- te Mrsıra dair hukuku devlete karşu sinler.,, ya vukuatının zamanında ilan olun.ıo 

SeJim Nüzhet Beyin eserinde, bir bent neşreyledı· matbuat kalemin- Hadı'kada.n•. rnayıp va-k'a nüvis tarihlerinde ordu:.. 1831 - 1881 tarihine kadar yani 50 se- de zuhura gelen vukuat ile memaliki 
· den ceza olarak iki ay gazetesi bpa.n- ğu gibi yirmi otuz sene sonrR neşre-. 

•e içinde neşredilen gazetelere <tair ecnebiyeden vuku bulan bazı hadısa- "Bir telgrafın mealine nazaran dimeleri bazc meselelere 1.lkla gelmt.. 
lllalO.mat \"ardır. Bu kitaptan, ilk tı nafileyi ve sair hüner ve maarif ve dı.,, devletlQ, fehametlil Hidivi Mısır yecek manalar verilmesini mucip ol• 
Türk gazetesi olan Takvimi Vekayi sanayı· ve ticarete dair ihbarat ve ı·a. Politika gazetesi çok olduğuından H tl · du··n pazar gu··nu·· De....,."a . .. . .. 

azre erı ·-= - doğunu öne sürerek gtlnu gunune ile eıı1• sene zarfında intişar enen di- d t ı· · · h · ı k ·· d bu cihette ihti.var yok ise de hammla· ih ._1_ d . t · 
a ı azımeyı avı o ara on gun e :ı dete mütevecc en uı"'en erıye an· verilecek haberlerin faydasından u-ğer gazetelerimiz hakkında aldtğımız bir defa çıkarıldı.,, ra mahsus diğer gazete olmadrğından kile Kahireden hareket buyuıa..:ak- h . . 

ınaltimatı okuyucularımıza bildiriyo- sayeı maarifrayei hazreti padişahide zun uzadıya ba setmıştır. 
ruz. Ruzna.mei Ceridei Havadis· pazar günleri hanım lara mahsus şu larmış.,, Ta.ln·imi Vekayiin mündereeatr ik{ .. 
•• Takvimi Vekayl ,,in neşri ten: gazeteyj neşre iptidar eyledik. ,. Çıngıraklı Tatardan: ye ayrılmıştı. En mühim kısmı res. 

On dokuzuncu asrın başlarında u- "l\fahı haJin on altıncı sah günü B "- Çıngır çıngrr, ben geldim. mi yazılara, haberlere münhasırdt1ı 
yanan Türk teceddüt hareketleri i- akşam üzeri saat dokuz buçuk karar- asiretten: _ Çıngırakhm hoş geldin. Yapılan tayinler bu gazete ,ile ilan o. 

h 1 " ... Neticei kelam her mu··tenıeddin 1 du H""rhalde ı·yı· bı'r eser van.. kinci Mahmutla onu takip ed.-n Ab- Iannda Macuncu ma a lesinde kain _ Oh, oh .. Sizin çmgırağıruz yok unur · " • . ...-
millette en mühim addolunan esbabı k · · - t '- F 1. t h dülhaınidin saltanatı zamanında ar- l\fuhallebici Ahmet ağanm hanesinde Y"' Amma 

18
• terseniz ben veririm, ma ıçın ugraşr mış~ı. a"'a er ne--

medeniyetten biri de gazetelerdir. .,_ d Tak · · 'r k · b' ı·· ı·· u ... -tık tamami..,·le belirmis. mana ve rna- k teş h t · h · t km k tak k ense Vlmı e ayı tr ur u m '"" " ~ · azaen a zu ur e mış ve aneı Hafi değildir ki, terakkiyatı medeniy- Çünkü çıngırrak .a a ' mma d E Ef d il b 
hi"·et kazanmıcı, Garplılaşmak ihtiya- b d. ..,_ d uh t.ı:ı. tazaman çıkama ı. sat en i e U 

,, 'Y mezkur ile ittisalinde ir bap hane ye; umumun sühuletle teatü efkarına imtiyazı benim ır. .IX'n en r sa"'Cız 
1 

. . t;. 
cı kendini tamamile hissettirmişti. dahi muhterik olduğu halde bastırıl- muhtaçtır kimse takamaz ha...,, işe memur o1

1
an ar

1 
gazetden1ın ıcFapke t işte bu sıralarda.. (1831) de, ikinci .,, tirdiği sür'at e ça ışama r ar. a a 

Mahmut, ilk türkçe bclzetenin neşr1 mrştır." Hakayikülvekayiden: Vakitten: az olmakla beraber temiz bir gazete 
iç.in bir emirname ıstar etti. Gazete- Tasviri Efkardan: "Üç dört günden beru varit olan 1875 senesi mayısmm 26 ıncı günü neşrettiler. 
nin tesis ve idaresini East, SarIDl E- "Bu sene Urfarun bazı fevahisine telgrafnameler, bir taraftan Parisin ilk nüshası çıkan (Vakrt) m bai!ma.. İkinci gazete 
fendilerle Sait beye emreyledi. çekirge tasalJftt ederek mahsulatı ar- emri muhafazası zımnında tedabiri kalesi altında (Mehmet Ayetullah) İkinci gazete olan "Ceridei Hava.. 

G"""-t"'"ı·n t · · e memur ol"nlar ıA dı·s,, de nim resmi mahiyette bir -.. .. ......,. "'" esısın u • azrrnede müdavemet kılınrug·ı ve di- e~ Pa.;u .... ı. taraf d b' · · b "ldi il .. .,. "' zetedı·r. Bır· nı"'ftame ı·ıe atlı nüsha "t• ~· m an ır ısını ı r - ğer taraftan Almanya asakirinin 1\fa· .,.. :. 
ıneıniş olduğu için, münasip olan isinı. 1?,t. karmış ve seyrek çıkan gazetenin nok• 
lerden bir liste yapıp saraya gön- reşal (Bazen) i (Mes) te muhasara ";:XJ'j, sanını bu suretle telafiye uğraşmış-
derdiJer. Fakat ikinci Mahmut, bun- eyledikleri ve Strazburgu dahi topa ;.':::!, tır. Hususi teşebbüsle çıkan ilk 1'ürl( 
l~nn hi~birisini beğenmedi ve gazete· tutup şehrin birer rub'unu hedmey- ~;. gazetesi Şinasinin Agah Efendi ile 
~ ismini (Takvbni Vekayi) koyda. lemiş oldukJarı ihbar kılınınrştrr." ;'/;;.,~ · birlikte çıkardığı "Tercümanı Ahval,. 
lkinci Mahmudu böyle bir gazete neş. Letaifiasardan: 0~ ~~... gazetesidir. Bu cidden nefis bir ga .. 
:rine sevkeden sebep, yalnız bir Yeni- , _ .... .a., Jstanbul üe Beyoğlu beyninde bir zetedir. Fakat Şinasi daha müstakil 
Ji.k hareketi yapmış olmak ;\rzusu '~.,..;,' '.,...,.' muhavere: "°'J "'~' • .JJJa,,, .. .....,,,,,,."" bir gazete çrkannak arzusunda oldu .. 
muydu? Yoksa gazetelerin faydalı ol- ."'.., ... ,,,,..-J..•>_.,_,,,.,_.,,.h>ı,,.....~ .... ..H-· " İstanbul - lkyoğiu, Beyöğlu: . ...-.ı-> .• ,.~~;';: ..,,...._ır~!":...<!l...;1ı. ğundan buradan çekilir ve bir m~d .. 
duğıınu bildiğinden ve bu ihtiyacı . ._,,..,._ . ......,,,.., ,.... • - • J>•i4'1~.~,,,..,..ı-.,., ~,. :....·.;.ı.tt,,,;::::.; det sonra "Tasviri Efkar,, ı 11eşreder. 
duydug-undan mr'... İkinci l\"ahmut, ...,. ...... ...,,.,,., .. c/ ".! • .''::."' . .-!,"' ... ·-.-::: ."'-~,· ~" .. ":'-'_;~.·-:'".. Artık sen kadril itibarnu taşırmaya .;:--:•;,,:;:-·~: .14 'i"1 ...... ~ ... ~.ı. ........ ~.ı;.ı..~ A --~ ~ ,.... ~~~v bıı.:ladı ç··-1..: oo . .;.r,'t" · .~·.•v.1~ ~ "'•r-·;;..,.ı- .1ııJı;;.:ı,...... Bu tarihten sonra artık Türk ga-
Takvimi Yekayiin neşri için ısdar et- ;::~·;r...;:. .. ~ t::=.:::~": ~;:::;:.."'?:: ... ~ ~ n. uı....:ı sekenemi daima ~l'~,:~;~~~:;:; ·-*'·~ 

.,." ,._JtV · 4,.. .,; ............ ,,,,,,.,..,...., ""'' _..._; • ..,,. kendi tarafına celbed "'"~: .. ..t.: 1"::· ,. .. ..,., ...... C'\~~~;ı...,ıro~.~~ zetecileri her gün bir az daha çoğa .. 
•:.;;.1• ....,ı'rnamede sarih olarak, gaz"'-- N..,.F,.~ .. ,. ,r.•r,1;p; • ...ı . ... ,,,_,_.,,..,,.;,...>N erek benim hu· _ _ .... · •~· .. .,-J,,_;ı.~ ... ,,,y.;.,. d h k " 
we:. "'"' ç- ~..>··•:H.:. ;., ...... )....,.,_,,. ...,._._.. ... -:.ı kuk d k •.. ,,...,~ •.ı-·4~"'""".f:..;r..1.•.Yı-J: Iıp ve her gün bir az a a ıyme .. 
teden fayda umduğunu bildirmekte· ~~~:;:;-t,j4'~ ~,.~~~;': -:f!.:;~ w~J4 uma 0 unuyorsun. Benim kuzu ~:,;~p~'::J.'!t:,, .'.Z-"A::"~~~f;:::.: 

. .. ... _,_., ........... .., .... ,..,....,.Jıtu• gibi yanı' gecelen· m h , ~· ..... ı ~~F J>J "#"''•,,..;'-"-· .:.ov. kazanmıştır. dir. Bu emirnamede diyor ki: ' ,,,.,.-4,pJ.,t.-.;. ,,.,.. ...... __ ......_ ' a alle kahvele- !~,.J:.'.:~.ıo:.i_..,~:;...... __.,,...~;,.......,,..,,w,.._ Blrka.r! tarih •• 
ıl·-"""~ .,._..A-,,,,./11 ,...,- ,,,_,,.,...,F-,4. rind bak b' ı·#,4'~_.,.)\:,po•~.;;~ ~~.;JJ.;.>-"Jl.;11,., T 

"Bu hususun sureti tanzime ba- ... _,r._. ~~ .. ~ ~~_:~"; ;.--;;;....~: tatilen ş a ır yere çıkmıyan ve ,.,.,.;;..~'~J,,,tJ>?..:>,,..Wol' • 1h~,,. ..... Mt.,,.....,,,,. Takvimi Ye.kavı. ·den sonra, 1840 ta 
r JJ' t ~ g•• J • 1 • k 't..f;,•A,).._,,.~:,,._., .• C.:. ./o#"l-~•,ı~.~ ... F~.,,..,. 

kılması pek çok vakitten beri emelim t.:;',~~";.... -:,:;";;:;:,;:. ~~Z un erı ev en apısından drşa.rr ---........ h .. •J•..,, • ·~~N Ceridei havadis, 1860 ta Tercümanı 
adım t sek _...,,.o-~ .. ~ .... .,.. ....... ~ ... >v.• ... ı~..,;,;.: 

idi. Ancak vakit ve mevsimi henüz a mıyan enern, geceleri ve ahval, Ruznamei ceridei havadis. Kü· 
ziyesinin birer nıb'unu telef eylediö; gündu··zı n· 1 rın· de t ltmdaki boşlukta d (B" gelmemiş olduğundan vaktine taliken °· e ev e 0 uramaz oldu jmZ8SI ve a a, U· çük Tercümanı ahval, 1861 de Tasviri 

1!1Ük6tu ihtiyar etmekte idim. işte le- misilltl Halebin nevahiişarkiyesin- lar. Adeta seninle muhakeme olac~ tün gazetelere selam!) cümlesi var- Efkar, 1863 te Ceridei askeriye, 1865 
htilhamt mevsim ve sırası gelip şer'i de dahi dut ağaçlarının yaprakla- ğım. drr. Biz de burada, ifadeyi teşmil te Tak"Vimi ticaret, bir sene sonra. 
şerif ve ntza.ma asla dokunur yeri nnı harap etmekle ipek mahsulatırun Beyoğlu - Telaş ettne, ben senin ederek: (Cilımlenize selam) diyoruz! Muhbir, Ayinei Vatan, Vatan, 1869 da 
ol.madıg·mdan maada, memleketime ...................... l .... ~.......................................................................................................... ilk kadın gazetesi ola.n Terakki ve 

tL Daha sonra da zmırde intjşar e- firlerini, gazetenin neşrine müdallale di Bu gazetenin kazandığı ıııuvaf-
pek çok menafii olacağı dahi cümle den &i fransızca gazete vardır ki il- ettirecek kadar asabileştirıniştir. Fa· faldyet üzeııine, doğrudan doğruya ilk çocuk gazetesi olan (Mümeyyiz): 
tarafmdan teslim ve istihsan olun- 1 intişar ederek gazetecilik muhtelit 

kin.in ismi (Smyrn~n), ikincisinüı İS· kat Blak bey bütün bunlara rağmen Türk halkına hitap etmek üzere, karilere hitap etmeye muvaffak ol• 
m~hndi Takviımi Vekayiden evvel çı- mi (Spedateur Orıental) dir. Bu i- gazetesini ne.~rederek lehimizdeki ya. Takvimi Vekayiin neşrini kararlaş. muştur. 
k:a.ıı ve ilk Tilrlcç.e gazetenin memle- kinci gazeteyi Blak bey namrnda bir zılarma devam etmiştir. tırdı. 1 Vakrt ismile çıkan ilk gazetf 
btlmfzde neşrini hazrrlıyan Fransız. zat idare ediyordu. İkinci Mahmut, bir gazeteden ne ikinci Mahmut, Takvimi Vekayiin 1875 - 1292 senesi 26 rebiülaharmda. 
ca gazeteleri tetkik edelim: Blak Bey yunan ihtilali senelerin- kadar faide bekleneceğini Blak Beyin neşrini irade ettiği zaman gazetecili- intişar etmiştir. 

Takrimi Vekayiin neşrinden ev- de Türkleri bütün Avrupaya karşı gazetesinin yaptrğı mUdafaaJarla öğ- ği tecrübe etmiş, ondan memleketçe Bugünkü (Vakıt) da 1917 senesf 
vel, 1795 te Fransa sefarethanesi ta· müdafaa etmiştir. Hatta yalmz mü- renmiş oldu ve lzmirde miişkul bir faide görmüş bulunuyordu. teşrinievvelinin 22 inci pazartesi gif .. 
rafmdan Bulletin de Nouvelles ve dafaa değil, hasmılarınuza hücum bi- vaziyette olan Blak Beyi lstanbul.ı da· Takvimi Vekayi Türkiyede neşre- nü birinci saYıJSlllı neşretmiş ve on: 
80nra da La Gaa:ette, Français de le etmiştir. Hücumlan o dereceyi vet ederek Le Moniteur Ott.oman is- dilen ilk tilrkçe gazetedir ve biz bu beş senedenberi neşir vazifesine .d .. 
Co:nstantiıwple gazeteleri ne§red~ bulmuş ki, Rus, İngiliz ve Fransız se- minde fran.sızca bir gazete neşrettir· gazetenin neşrini ga.zeteeiliğimizin vam etmekte bulunmuştuı·. 



~~- - VAKiT l Teırinıani 1931 !"!!"""'~~~~!!!!!"'!!!!~~"""!!!!!!~~~"!~~~~~~!!!!'!!!!!!~~~~~!!!!'!!!!!!~~~~~~~~~~""""""'~~~~~~~~:;m 

M. Vasilyefin konferansı Yen okuyanı .___E_de_hı_ya_ı._m ... 1z_v_e _______ _....-
Tilrk ve Bulgarlar birbirlerine benzeme
den evvel toprakları birbirine benziyordu 

çocuklara 
Kelimeleri nasıl 

öğretmeli? 

Şair olduğuriu söyliyeı1 
Defterdarımız Şefik B. Birln<:i sa)'famı1.da ehrfmiıdckl 

Ilulgnr gazet<'ci heyctınin reisi, Hul
garlstamn sabık ziraat nazırlarından 
M. Vru ilef t:ırafındnn bir konf~ran~ 
verildiğini. bu husu. n ait taf ısilatın 
kısmı mahsusumuzda münderiç oldu· 
ğunu yazmıştık. 

Hati.P konferan ını, çok samimi, 
kalabalık bir dinle}ici kitle i nrasın· 
da irat etmi tirı 

El'\ell Giresun meb'u u ve Matbu
at Cemiyeti rei i Hakkı Tarık Be}, 
misafirleri l\f. Vasilefin Türk dost· 
luğu' hnklan.da beslediği samimi emel-
1~ le ötedenberi ibraz eylediği hi:s
siyatı doştane:>1 hulAsa ederek hatibi 
takdim etmiştir. 1\1, Yasilef nutkunu 
lı'ransızca olarak irat ey1emiş ve ls· 
tiınlıul Ziraat odası umumi kiitibi 
Lutfi Arif bey tarafmdan tercüme o· 
Junmu~tur. Konferansçı Türk le Bul· 
gar do tluğunun iki dost millete te
min eyliyeceği menafiin ehennniyeti
ni ye iki milletfn ziraat hayatındaki 
mesai iştirakini izah ederek derni :ı: lir 
ki: 

Türk ve DuJgnr toprakları aynı 
iklim, güneş, kabiliyet dereeelcı1 ara. 
8rnda bulunuyor. Diyebilirim ki 'l'ürk 
l'e Bulgarlar birbirine ~n~rneden 
e\'\·el topraklanmız yekdiğerlne ben
zemiştir. Bu iki toprak kütlesi birbi
rinJn hemsiresldir. Zirnntln toprağa 
iStinat ettiği bu i tinatgahın ne ka
dar ıkun·etli olması lazrm geleceğinı 
takdir edersiniz. Bulgar profe örü 
Stran ki i1e beraber pek ehemmiyetıi 
t~kler \e tetebbulerimiz vırdır. 
Bu tetebbuler neticesi bize Tiirkiye 
ve Dulgaristn.nın zfraatte i tiraki me
saisi hakkında kıymetli fikirler ver. 
mi tir. Emin olmanız liızımdır ki, 
Tlirkiye ,.e Bulgari tan toprakları 

çok n,ıüsait olan bir iklim şeraiti al· 
tındadu. Ve diinyanın en zengin 
topraklarından mnduttur. J3u l'Oktai 
nazanm. Bulgari.standa nazır iken hi
le :i8tlh(afl1\ knı-şıtanmıs iken tedri
cen bundaki isabeti nnznrımız mpzha· 
rı takdir olmuştur. Türkiye \"C Dul
garistnn ancak milli istilı salatr ile 

b·ı· z· t · ·ıı· 1 
)aı;ıya ı ır. ıraa ve sanayı mı ı ,.e 
yerli olmnlrdır. Ticaret ve baııkncı

hk me\•cut ve mevzu bir scn·efü: ça
lı~ r. Zira:ıtte i e bu en·etin başı top
raktır. Elli senelik tecrübelerimiz. 
bize. Bulgar zirnn.tfnin üc esa a isti
nat eylediğini isbat etmi tir. Bunlar 
da toprajfa istinat eden anayii zirn· 
iye, sanayii imaliye ve serbe:st snnn
yfden ibarettir. 

_Bulgarlar bu üç sanayiden sanayii 
zfratyeyi azami bir himaye u ulii vuz 
ve kabul etti. Şeker, pamuk. ipelr 
sanayii de bu :nıeyandadır. S,ınarii 
imaliye de münasip bir derecede Jıj. 
nıayeye muhtaçtı, bunu da nnznn 
dikkate aldık. Çünkü iktisat havaiı
ınm esruııt bunu icap ettirmektedi~. 

Biz buğday ziraatine çok ehemmi· 
yet ,·erdik. Hasılatımızın yüzde dok· 
san be ini ihraç ettik. Altı milyon 
nüfusumuzun hemen beş milyonu 
köylü ve çiftçidir. Bulgar cfkan u
mumiyesini zirnate. toprağa t!oğru 
celbetmek için senelerce ç-alıştık. Bu 
mesaimiz gün geçtikçe muvarfak1yet
J1 semereler ,·ermektedir. Bir gün 
hatınma blr fikir geldi, hemen t.ttbi· 
k~tına b~lndım. Bu da Bulgar top. 
ralclarının senede hir gün olsun bay
ramını yapmak idi. Bize hayat veren 
hu topraklan senede bir gün olsun 
taziz ve tes"it etmek istiyordum. Bul· 
garistanda buna muvaffak oldum ve 
bu fikrimi Romada beynelmilel zira· 
at enstitüsüne bildirdİ'l11. Onlar da· 
hi kabul ettiler ve 14 kfınunucvrcl gÜ· 
nU toprak bayramı günü intihap cdil
dL Bu bayram günü bütün mektep
ler, mU~ler, kiliseler bayramı zi· 
raat hayatının uiturlu bir giinii ola
rak kabul etmişler ve her sene tes'it 
etmekte bulunmuşlardır. Bu bayram 
içmek, dans etmek için değil, ancak 
vesaiti mümküne ile toprağa hcrhan· 
gi bir nebatı veya tohumu ekmek için 
yapılır. Ziraat nazırı iken dün3 anın 
hiç blr tarafında görülmemiş hir iş 
ya.ptnn. Sofyanın milli tiyatro sah. 
nesine çıkarak Bulgar toprağı ''e Dul. 
gar ziraat mahsulfıtı hnkkrnda uzun 
btr konfenms \'erdim. Bundan rnn.k
sa.drm Bulgar toprağınm ne 1"ndar 
:re ne &ibi bir mahsul nrebileceğini 

efkan umurnlyeye arzetmek idi. Bu 
sahada 'nki olan faaliyetimin seme· 
relerini iktıtaf etmeye başlamıştık. 
Jlalk toprak işlerine ehemmi) et \ 'O 

nhlka gö terdiler \ 'C fikir ve mütale
alarımızı hakiki \'e samimi hislerle 
dinlediler. Uizim fikrimizce toprak 
si.}aseti iki e a n ffıbi olmalıdır. Hu 
öyle bir i> nset olmalıdır ki, evvela ' 
toprak bize, bizim i tediğimizi değil, 
kendi verebileceğini serbestçi! ,·ere· 
bilme ini temm ctnıı ktir. Toprak ta1.
yiJ, ec.ılmcmefidır. Toprat.taıı alaca
g. mızı uı:.ul V<' k:ıvaıdi daire inde, 
mümkiin olan ltcı· lhtlyncı temin cıdil· ı 
dikten onra alınmalıdır. Bunun için 
ilimle, tecrübe ile, tetebbu ile en-el!'ı 1 
toıırağı tanrmak ve ne \·erebileceğini 
bilmek \'e ondan sonrn toprnlitan o
nu istemektir. 

Beynelmilel tedris usulu lllm• 
lerinden Dr. Vest'ln Robert 

Kolejde verdlGI mUhlm 
bir konferansı 

Bu ana kadar okumadığım bir eser 
hemen: yok gibidir, diyor 

Saniyen topraklnnnuzın \'ereceği 
nıah ulü cihan piyasasında hakiki 
kıymeti ile atabilmenin yolunu tes
bit etmelidir. Bu da harici piyasaıa. 
n daima tetkik etmekle anlaş ı l r. 
Bu iki e a tan başka pernsip olarak 
ucuz ve milnnsip şeraitte köylüye kre
di temin olunmalıdır. KöylUnün jı:;. 

rafatını menedecek udbirler alınma· 
lıdır. Her ne pahasına olursa olsun 
zirnat tecrübe i tasyonlnnndn, zira
at mekteplerinde, zirai mUesşeseler· 
de, enstitülerde muayyen ve bilgili 
program larln tetkikat \ 'C tetebbuatta 
bulunmalıdır. Buralardan alınacak 

neticelere kadar zlrnat mahsuJatının 
nevilerini ıslah, kemiyet ve kt>yfiy~t 
itibarile ziraat sahasını gent~lctmek 

esaslarmı kurmalıdır. Diz Bulgarlar 
buğday ziran.tini tahdit etmeye karar 
verdik. Çünkü buğda~ 1 \e icap eder
se unu Yugosla,·yadan da g~tirtebill· 
ı·iz. Bunun yerine Yugosla\'.}'aya ba · 
im bir mahsul göndeririz. Bütiin zi. 
rant mahsulleri hnkkrnda da höyle 
hir mübncle1e e ası kabul olun~bllir. 

Biz en ziyade cihan piyas:ısındn para 
..edecek m lhımlfltı yeti~tirmeye gayret 
cdb onız. Bu, ğerek hbdm lçm, gc· 
rnk e Türldye için çok fa~·dalı bir zj. 

raat iktısadiyntıdır. 

Me eıa, Hulgnristnnın yola daya
nıklı, yemeklik Hafız Ali üzümü \'nr
dır. Bu üziim diğer iizümlerimiz gl· 
bi mesel:1 Dimyat. Çnvuş Uzlinıleri gi
bi kıymetlidir. Hnttn hundnn B<>rlin, 
\ ' iyana, Roma)a gönderdim. Çok r:ığ· 
bet gördU \'e i) i flatlarta satıldı. lfa
fız Ali üzümü dünyanın en yüksek 
iizUmUdür. Zirnat nazın iken kendi 

,.me 'uliyetlm tahtlnde bu üzUmli Av
rupa piyasalarına çılmrttım ,.e mu
rnfCak oldum. Jt:lma \ 'C armutlnrın 

Beynelmilel u u1U tedris alimle • Bir kanadı ardına kadar açık ka· 
rlnden, Hindistanda Dekka muallim pıdan sesler geliyor .. Yaıı makinesi. 
koleji müdürü Dr. West hirkaç nln takırtıları ,.e cızutıları •.• Odacıyn 
g ünden beri şehrimizdedir. Kendi- sordum: 
i Hindistan mekteplerine n bilhas· - Defterdar Şefik bey? .. 
a yeni lisan u ulü tedrisine dair - E\·et efendim .. Odasında huyu. 

müteseJ il \'e nıUnakaşalr konferans- runuz .. 
lar ,·ermektedir. - Acaba, yanında kimse var mı? 

Salı günü öğleden sonra, Robert - Hn),r .. 

Jfolecte hususi nıahiyette ,·erilen bi· Açık kapıyı tıkırdattıın .. \" e .. Adı-ı 
dnci konferan ın mevzuu H!ndis- mımı içeri .a~a.r.ken de, "Kapıyı vur-
tanda tahsil ,.e terbiyeye dairdi. madan gırınız!,, yaftasını görerek' 

Dr. West, hundan başka cuma gil- kulaklarıma kadar kız:ırdır:ıı... 1 te 
nü lisan muallimlerine hitaben iki Şefik bey .• EJfnde uJefon ahizesi, bir 
konferans daha verdi. İngilizce ye. taraftan yanlış numara veren san
rilen münakaşalı konfernn a bütün traldaki matmazele çıkışırken, diğer 
11 an muallimleri da,·et ediJn.fŞlerdi. taraftan karşısında oturan !;ıplak ka· 

Dr. \Ve t kıraatin tedris usulU falı bir zata takırdı yetiştirmeye çn· 
mevzuu etrafında ,·erdiği birinci kon hşıyor ... Difer koltuklarda da bir iki 
f eransında demiştir ki: hatırı sayılır e5habı mesnlfh .. Sırala

" Çocuk okumadan nnl konuşma- )'ını bekliyorlar .. lki kapı ernsınn sı· 
yı öğrenir. Söylemeden enel din- kışan siyah göğüslilkliİ zalf daktilo 
lemeyi beller. Bunun için çocuklara hanımı da sayayım.. Dekor tamam 
okumadan ewel konuşmayı, ve ko· olsun •• Odacının: 
nuşmadıın e\'Vel de dinlemeyi öğret- - Kimse yok! .. 

melfyl1~ Biz büyüklerin kıraat dl- Diye karıtsnca oınuz silktiğiı böy-
limizle, konu ma dlllmlz ayrı ayrı le bir odaydı .. 

şeylerdir. Okuma IQgatçemlz daha Şefik Bey, maliyecilerin uzun, de-
geniştir. rln h~plar altında bunaldıkları , di-

Meselfi Şeksplri okurken ge~en mağlannın ezildiği, şiir ve roman o-
tabirleri hiç ömrümüzde kullanma • kumıya ne imkan ne zaman hulduk
yı1~ Bunun için konuşma Usanı ile lan yollu bir mukaddeme yaptıktan 
kitap lisanı nyn ayrı şeylerdir. sonra söze başladı .. Diyordu ki: 

Ecnebi liı anında çocukları dü· - Edebiyattan anhyabilecek bir ~a 
şündürebilmek için icap eden ke· ğa geldiğimden bu ana kadnr hemen 
Jimeleri iyi intihap etmek lazımdır. okumadığım bir eser yok gibidir .• 

Konuşma lisanı öğretilirken tabii (Mukaddeme ile bir tezat. amma ... ) 
konu mak bilmiyen bir çocuğ•ın işit- eskJJeri okudufum gibi, yaşadığım 
mekle (iğrendiği gibi eşyanın isimle- müddet zarfındaki bütün edebi hare-
rl \'e şekillerini muhtevi resimler gös· ketleri - Serv.etifünqp edebiyatını, 
terll~rek telftf{ıu~ edilir •e bunu ço. •d4t~.Y•V MAJ,Jexi. ;ni~ll~~ 
ruktn tekrar ettirmeden evvel me- )'anlarını sonrıı yeni ;n.e,slil) edehiratı: 
sel! bu şnpka mı, bu parmak mı diye nı - muntazaman ,.e zevkle takip et. 
sorulur Çotuk da. y·a evet veya ha. H••••••••H••·······--·-····-·•••ınl••H••••n•••••••n•• 
yır dh·~ cevap ,·erir ve bu '"Uretle la ,·Ucode getirilir. Böyle ayrı tn
çocuk ~evet \•e hn:rır kelimelerini kut. bılar \'Ücude ~tinnek daha ıloğru
lanmak suretile dinlemek usu1U mU dur. 
öğrenir. Bundan sonra rneselA, Bildiğimiz birçok kelimeleri kari
burada, orndn. gibi kelimelerin teliif- ne ile öğrenmişizdir. LQgat kitabına 
fuzu öğretilir )'İne eşyanın ynkında bakmıya ihtiyaç görmemişizdir. iı'ara 
veya uzakta olduğuna göre ayni tem 7.a ben· Cow Doy kelimeı;i için hiçbir 
rinler tekrar edilir. hlgate bakmadım ve ilk gördüğlim 

kitapta ne olduğunu anladım. İşte 
Ayni usul daha ilerlemiş dersler· kitap yazılırken yeni kelimelerin 

de de tatbik edilir; mesela (teşekkür böyle ,·erilmesi JAzımdır. 
ederim) gibi miicerret tabirler de öğ- SÜRATLI OKUJIAK 
retilirken tekrardan istifade edilir: 

Okurken çocukların doğrudan 
sebzelerimiz de bu suretle piJ asada Mükerrer cUmlelerin ukrarr ile 

doğruya okudufu Jfsanla düşünme· 
kıymetini buldu. l\lcseH\ sizin de J{n. çocuk kelimeyi milcerret de olsa i· sini temin 'için onları süratİi okunu-
radeniz ,.e Akdeniz sahil mm takala- şitmekle ög· renir. 

ya alıştırmalıdır. 
rında \'C merkez viUlyetlerin17de YC· Okumak öğretilmiye balayınca da Direkt usulde talebenin hazan bil-
tişen meyvalarınız \'ardır. Bu mey- eşyanın üstüne isimlerini yazarak, meden de doğru cevap ,:erclıilmesi 
valnr dünyanın en nefis mey,nları. hatta muallim kendi parmağının üs- mümkün oldufu için bunu "kontrol 
dır. Bunların kıymetini bilerek hari- tüne parmak kelimesini yazarak gös- etmek için lAboratuvar saatinde ees
ct pi)asalara setketmek çare!erine termeli. miş derslere dair sualler sorulur. 
bakmalısınız.. Erfklerimizden her se· Geçmiş derslerin tekrantm lilzum Çocuklar anne dfllerile cevap \'erir • 
ne yüzlerce vagon ihraç ediyoruz. yoktur. Bunun yerine, ilave kitaplar ler. Ve bu suretle çocukların malfı. 
Hep i satılryor. Dizim erlklerimiz bulundurmalı. Bu kitaplar çocuğun nıatı vakit vakit mizan edilir. 
Hnmburg plyasnsrnda birinciliği ka- 0 ana kadar öğrendiği kelimelerle Dr. Weet söz.Unil bitirmeden enel 
zannuştır. Siz de bunu yapabilirsi- yazılmış olmalı. Ve kat'iyy~n yeni kıraat zamanına hasredilen zamanın 
niz. kelimeler bulunmamalı. Hem c:ku- hazan ıuflstimal edildiğini, ve ekse• 

Sebzelere de çok ehemmiyet ve mayı eğlence haline getirir; hem de riya bu müddetin ancak yiiıde 3C u
mevki vermek J:izımdır. Biziın ihraç geçmiş derslerin sıkıcı tekrarından nun kıraate hasredildiğini ve höy. 
ettiğimiz domatesler yüz vagonu mü· fayda temin eder. Bu kitap ilerle- le kıraatin haricindeki tafsilfttın, 
teca,'izdir. Almanya \'e Italyada do- miş sınıflarda en güç metinlerde bf- lUzumsuz olduğunu söyledi \'e bu 
matt'Slerimlz para etmiştir. Hatta le yeni kelimeleri çizerek yedne ço-1 müddet yilzde 60 ının kıraate hasre
donıaU!s peltesi bile ihraç edilse paı a cuğun bildiği miiradiflerini koymak· dilmesin 1Azımgeldiğlnl ilüve etti. 
~e~ti~ Bu mnhs~Atı ~~aA~~~=t=o=l=a=~=t=ı=na~ş=U~ph~ey~t=u=~~~~~~k=e=n~d~il=erl~n=fu~d~e~T=u=·~~>=~=y=e=g=e=l=u=e=k=i=~I 
rup:ıya değil, Amerlkaya \'e hatta Ja. 1lf, \Tas"ıl"f, Bu1gar'·tan tUtlinclilÜ· t' ak" 

J• "' uı ır ı ntSai hakkında el birliği ile çn· 
ponyaya kadar gönderehiUriz. Yelev- ğu·· \'C ha"'·anatı ve ha,,,,- .. yetlstirntf ı b·1~-•-". " '°"' ~ rşa ı a.~lerfni kaydettikten sonra 
ki pelte halinde ol un, bu sene doma- ve ormancılık usulleri hakkmda da Büyük CUmhur rfAsimtz Mıistafa Kc-
teslerimiz Romada birinciliği kazan- muf8$al malOmat verdikte:ı sonra nıal Hazretleri hakkında çok t:ita>iıt
mıştır. Pirinçleıimiz ~itamin itibarile ''erıı· ırk ''e cı"nslerin ıslahı için iklim 
l 1 1 i 1 • " • kAra.~ cUmlelerıte Türklerin b:.ışnıda ta ya P r nç erıne fnlktlr. Emin o- ,.e a ....... 1 •-.. ..ı,ku .. Jatı müsait oJmıyan 

k. Al ...... K~... b8yle bUyUk n yUksek ruhlu çoR bil· 
lunuz ı ne man}anın güneşsiz, ''erlerden damızlrk celbinin muvafık 

li k k 'ki' ı ı .ı gili dlhi bulundukça istiklalini kur-
nern ora ve ı · ım , ne talyanm olamı .. ••ca•-ı..nı, Tilrkiyenin at cinsleri. 

fak · h k J" "' • taran Tiirk milleti ziraatini de kurta-güneşli at sıya topra ·lan bizim nln mükemmel, Bulgaristanın da ka-
Tiirk \ 'C Bulgar topraklanna rekabet ra sığır haynnannın ıslah edllrni~ racak ve Türkler istikbalde Şarki Av· 
edemez. Biz ise birbirimize rekabet olduğunu, binaenaleyh iki komşıt Ye rupa milletleri arasında cihan pi)·n· 
edece değiliz. Vasi olan cihan piya. dost memleket arasında bu hayvana. sasına hakim en yüksek bir nıc,•ltie 
sası karşısında Türk ve Bulgar malı· tın miltekabllen tatbik olunabileceJ< sahip bulunacaktır demiştir. 
suUtb bihi rekabet daima ,.e kıymetli hir program tahtında ıslah edilebile- M. Vasilefin Türk ,.e Bulgar siyn-
bir fiatla kolayca ntıhr. Bu husus- ceğtnt söylemi tir. st ve iktu;adf iştiraki mesaisi ha}\kın· 
lan lktısat vekili Şeref beyle görüş- M. Vasile!, konferansını bitirme- da çok kıymetli olan bu konfcran • 
tüın ,.e müşarileyh Bulgaristana hir den bütün ziraat erbabını, zirnat mu- pek samimi bir li.anla söylenmjş ,.e 
eksper göndereceğini vadetti. .Hu i~· tahll88ıslannı, ziraat muallim ve pro- dinliyenler bu saml~iyeı karşı ınd~ 
ler tetkik sahasında iyi bir tanda e- fesörlerini hehemelyıl Bulgaı !'tanı .hat.ihi mükerreren ,.e takdirle alktŞ· 
tüd edilirse alınacak neticenin müs· ziyarete davet etm-i§ ve bilmukabele l.amlftu. .. 

tim •• Bütün bu cereyanlarda o 
konan - ve bir kıymet olan "" 
ne.sir bütün asan okumuş, vüs'U" 
iktidarım ni pelinde ekserisirti • 
haneme koymuşumdur" 

- Eski yeni sizde en km1edl 
bırakan, en çok ze\'k aldığınız ~ 

EJJerini uğuşturdu .. KoHuğUJI 
lerj geri sallandı .. 

- Ze\'k .. dedi, 7-C\'k, hu nisbi ft 
fi bir şeydir bence.. l\leseıa ben el 
ki şuaradan ze\'kaldığım gibi en 
şiirleri de pek {ıla zevkle oku1' 
yorum .. Efendim, zaten şiir ııt 
mektir? ı .. 
- ........ 
- Bize ze"k veren her şey ,ur 

ğll midir? .. 1 ter mu,·affak olsUllr 
ter \'ez.insiz bulunsun, hoşumtı!'..;ı 
den iki güzel cümle karşısında (~ 
derJz.. Sonra, latif bir manzara fi 
şısında derin bir z~wk duyanı .. 

- Ne güzel nıanzara ! .. SeraP' 
ir! 

Diye söyleniriz •. Mesela şu 
manzaraya bakınız ... 

Pardon! Şefik Heyin işaret ' 
manzarayı Ju aca tarif edeyilll d 
hep birden bakalım: Masada )'lY:ı. 

hir alay C\'rak .. Yığın yığın hesat' ıl 
vellcri .. hesaplar, he aplar, hesnP 
Hesaplar ve kitaplar.. " 

Evet.. Şimdi a madan defteP" 
beyi dinliyelim: 

- '.Me eh\ u şiirin manzara>"~ 
kınız •. Bu manzaranın ze\·kine .il 
\'lınyorum.. Demek manzal'a haV 
ten şiirindir ( !) .. Ve, ~n şahi~l 

Yani .. Demek istediğim şu ki, 
zel elabilen her "Y &iir:dlr )lll 

z~llPi görebilen terkes şa~1dir .. 
güzel şey mutlnk se\'ilir .. 

Jknde en çok tesir bırakan 
gelince, demin de söyledim ya: I 
izafidir ve nispidir .. Zamana gö~-' 
ğişir •• Kültüre göre değişir.. UY. 
göre deği0 ir .. 

Şen, şuh Nedimi çok beğenirt' 
Ve, çok se\'etim .. Daki harikullid~! 
festir .. Nef'iyi anlamak biraz V. 
gUçtiir ... 

Durdu .. En çok beğendifi şair 
romancıları ayrı ayrı saymaktan 
denbire \'azgeçti: 

- Hem canım, canım, ben b 
doğru bulmam .. Mesela Re~at !il 
nfo Çalıkuşunu beğendiğimi sörl 
sem, bunu okuyan kariin kafası 

"Bak Çalıkuşunu beğenmiş de dl :.ı 
)erini beğ~nmemiş!., gibi bir {1' 

husule gelebilir .. Gerçi Çalıkuşu it~ 
di zatında güzel, ze,;kaldığinı bir ] 
man olnıakla beraber, edebiyat ii14j 
mizde o ayarda \"e belki ondan d ,1 
yüksek eserleı· veren genç Toma 
Jarımız ,·ardır •• 

Defterdar beyle bu mevzu üıe~ 
de dnha bir hayli konuştuk.. so1, 
aynldım .. Dahili telefon bütün ~, 
\•etilc ötüyor" H .. arict tcle~on bli 'İ 
hızile zırlıyor .. \azı makıneslnin 4' 
tip tükenmez talurtılan.. Du artı 
Şefik Bey arkamdan sesleniyor: 

-Galiba ankete cevap dire ort'$ı 
bir ucube koyduk.. Kuzunı siz 
ku~a benzetiverin şunu.w 

Reşat Enis 

Tebrik telgrdfter1 
DünkU nilshamızda Cümhurl' 

Yetimizin yıl dönümü mllnaseb~ 
R . •" tile Bulgar Kıralı Hz. nin eı5 • 

cümhurumuz Hz. ne çektiklet' 
tebrik telgraflarını netretmiıtilı• 

Dün de ajanstan öğrenditioai•~ 
g<Sre Sovyet cumhuriyetleri ittib• 
reisi Kalenin yoldaşla Amerik•" 
cümhur reisi Mr. Hover, italY,. 
Efgan, Irak, M111r kralları .,e 
iran tabı hazeratı tarafınd•11 

Gni Hz. ne bu münasebeti• 
birer tebrik telgrafı çekıllllİif 
müşarünileyh Hz. tarafından 11111" 

kabeleten cevaplar verilmittif• 





' 

• 

1 Mahkeme ve icra lllnları 1 3. K. O. SA. AL. Ko. tl•n 1 
lrrtanbul dördüncü icra mcmıırlu- K. O. ihtiyacı için 3 kaJem malzeme ayn ayn prtnamelerle mUnakual1~1!'!""'W" __ .,..,...-'!!'-~~..-

gurulan: aleniye usulile satm alınacaktır. thnle tarihJen cıtta ve miktarları apiıcla 

Fırk• kumandanı ile erkin 
v• :mbltanı ••reflRe btr 

ziyafet verildi 
ıtlusust muhabirimizden: 

'Birkaç gilndenberi şehrimisd" bu· 
lıman on beşinci fırka kumandanı ile 
fnb erkan n zabıtanı şerefine diin 
Wediye tarafından 5() kişilik bir d
!'&fet verildi. Ziyafette fırka ve li
.,. nnıandanları beylerle piyade Te 

tDKtı &layJan kumandan ,., muavin· 
leli. 

0

'8.bur kumandanlan l'e kannm 
ıma.1, adli \'e askeri riealı \"e miUi 
tıefekkWlerin mümeMilleri dantliY· 
4i. On beşinci fnicanm bandosu ocak 
~de çalıyordu. 

Yeateğin eonlanna. doğru şehir na· 
mma umumJ meclis azasından Zü
beyroflu Fuat Bey, heyecanlı bir hi
tabe Irat etti. Aşağıda hulasatan not 
tfttitfm bu nutka fırka kumıtndanı 
H&teyin Avni beyff!"l'ldi ınukabe1e e
ftftk euUmle "Hananm muht-e1em 
~iye Te halk fırkuı erl<anının 
hatdcmn-ıda gösterdikleri alaka Te mu 
~ bl~ cidden nUvnıi~lere nr· 
Wtt. Bis hu tatlı hatıraların izleri
., ftciiyyen ru'hlanmııda saklıynca. 
fıs. Havza erkanının ordu hak~,nda.. 
ki itimat Te teve«ilhle-rinin şu tecel· 
li*ıe ben ~ nrkada lanm aanuna 
anı tefekkür eder Ha\'ıaya v~ Ha\"
salılara audet n mul'affakıyet dile· 
rtm.,, dedi. Sürekli alkışlarla niha
J'*tlenen bu nutuklardan sonra husı.ı-
11 :miluhabeler de\·am etti. 

Fuat Beyin nutku : 

Arşmı otu7..ar kuruştan t~mnmma gösterilmiştir. Taliplerin şartnamesini almak bere her gUn ve mUnw-
63 lira ~~ ~ruş kı):met t~kdtr eclilen, saya iştirak edeceklerin de yevmi muayyende K. O. 3. Sa. At. Kom. nuna 
Boyacıkoyunde, atik Reşıt p:ışa, ce- müracaatleri. (4c ) (3446) 
dit Salih bey sokağında, atik 1 mü- Cinsi Mikran Tarihi Günii Saat 
kerrer, 'e cedit 12 numaralı 24!ı mu
rabba arşın müfrez bir lnt'a arsa ve 
gene arşını otuzar kuruştan, tama. 
mma 112 lira 20 kurus kıymet takdir 
edilen cedit 8 1tumaralı 374 mıırabba 
arşın mUfrez bir kıt'a arsa \"e gene 

Gaz yağı 
Gres yağı 
Yakum yağ) 

Kilo 
40(10 ıs - ıı - 931 Çarşamba 15 
!iOOO 
5tlOll 

18 - 11 - 931 
18 - 11 - 931. 

" I:>.5 
16 

• • • 
uşmı ot"Uzar kunıştan tamamına 111 Ha\"a kıtaatınm ihtiyacı için 23! 
lira 90 kuruş kı) met takdir t>clilen kalem muhte1if cins çelfü çubu1dn · 
cedit 6 numarah 373 murabba müf- rın kapalı zarfla Ankara hın·a ~atın 
ı·ez bir kıt'a arsa Ye gene arşını otu- alma komiı.)onu tarafınclan :5 - 12 -931 
zar kuruştan tamamına Gi Jirn fO ı.u. taıih \e ı::n at H te ihale i icra kılı
nış k'rymet takdir edflen cedit 14 rıu- nacaktır. Talip'erin ) crnti ihaleden 
malan 226 ar m murabba. müfrez evHl teminat 'e tcktifrıanıclerilc 
bir 1',t'a arsa, '"e gene er> •nı otuzar birlikte mczJn'lr komis)ona müracaat· 
kuruştan, tamamına 112 lira ,'O ku- lan. (8i4) - (2874) 

nış takdiri kıymet edilen cedit 4 ntı· • • • 
maralı 376 murabba müfrez bir kıt'a 16 ıncı fırkanın 4 me,1cidc bulu-
arsa ve gene beher arşını dörder ku- nan kıtnatının on bir aylık eknıeği l 
ruştan, tamamm:ı 92~ lira 4-t kurus ayrı n) rı şart.nameleri le im palı ıa rf- 1 

kıymet takdir edflen Hoyacıkö)ünde, la münnka a)a konnrn, tıır. lhlcsıl 
Re,.it paşa mahalle inin Ma lak cacl- 2:; - 11 - 931 tarih çnr-:amlıa günü 
desinde, ~1 numaralı 23136 Jı'luraha saat l:l te meıktir fırka Sel. Al. ko· 
a~ın miktarında, miifreı bir ı.nra ar- misyonunda icra edilecektir. 1':tliP· 
salardan ibaret gnyn menkullerin lcrin ,.artnamelcri görmek üzere ko· 
tamamlnrı. ayrı ayrı şartnameler ile mis.} onumuza ve ihale) c iştirak ede· 
aı:·~ arttırmı)a \azediJmic; olup ccklerin )C'fmi muanende mezkür 
7 - l1 - 931 tarihinde -sartnameleri komisyona müracnatleri. (i!)f\) (34 IS) 
divanhl\ne}e talik edilerek 22 - J1 - * * * 
931 tarihine müsadif pazar günü ant Tekirdağı ,.e Çorludaki kıt.ant ihtl-

K. O. ihtiyacı için 40 ton be.nzln 
knpalı 1..arfla münnkasaya konmuş. 

tur. lhalesi 1 - 11 - 931 tarih çar
._amba günü saat 14,.30 d!l icrs olu· 
nacaktır. Taliplerin şartn&mf)i al
mak üzere her gün ,.e münakasaya 

i tirak etmek üzere Ye\"mi muayyen
de teminat ,.e tekHfnam~lerile K. O. 
3. • a. Al. Kom. nuna r.1üraca· 
ntlerl. ( 4 ") (3.U5) 

• • • 
tt O. ,.e 1. inci fırk:ı ihtiyacı 

için sahun kapalı zarfla mUnıtbsRya 
konmuştur. lhaltsi 16 - 11 - 9.11 
tarih pa~artecıl günti sa:ı.t l I te J\. O. 
~ Sa. J\1. Kom. da icar edilecektir. 
Taliplerin şartnameyi ~lmak Uzere 

her gün " ihale) e iştirak etmek Ü~· 
re yakti mua~ yende teminat \'e h•k
lifoamelerile komisyonamuz:ı müra· 
caatleri. (486) (3443) 

• • • 

Kambiyo 

l lnıiUz ltran Kr. 
• TJ... müabtll Dolar .. . 

f'rınlı: 

il Liret .. 
Bclrı .. 
Drıhm· 

• 1s. F'rınlc 
• l.e\'I 

florin 
lii:uron ., ~lllnr 

• • Peıetı 

Muk 
Zloti .. • Ptnro 

~oTev l\uruş 

1 1 llrlı: lirası lllaır 
C.;enoııeç Koru~ 

Nuku~ 

ı 1sttrluı (lnılllı) 
ı Dolar (Amerika) 

~O Frank [F'rınsıı 

20 Liret tltalya 
o Frank 'Relçlhl 

Drahmi [Yanan) 
O Frank lls' lçrel 
~OLc\'I IBulıarJ 

ı Florin (Felemenk] 

1 

to Jturoa (c;'tkos.lovık~ 
~tltııK 'Anstııryı) 

1 Peıeta !ispanya) 
ı Rı~ ~mark!Alm&n}'IJ -
1 Zloti 'f.thlsıan 

''Pengö 'Macaristan 
Ley (Romanya] 

o Dinar Yuıoıtovrıl • 
1 Çe,·one, SC\-yet 

Altın Rorsa 
Mecidiye • harici 
Baalı:onot \ 

14 ten 16 ) a kadar l. ta.nhul dördün- yacı için kuru sovan ,.e patates aleni 
cü icra dairesinde açik nrt:tırrııa ile mü nal.asına konmuştur. lhaleleri a
satılacaktır. Arttırmrya iştirak için ş.ı.ğıda )~zıh tarih ,.c saatlerde yapı· 
yüzde Jedi teminat al<çesi alınır. l\lii- lacaktır. 'l'aliplerin şartnamesini al
terakim 'ergil<'ri müsteriye aittir. mak üzere her gün münakasaya İŞ· 
Arttırma ikincidir. Ririnci arttırma· tirak edeceklerin de Yakti muayynin
da, cedit 12 ve S n 6 ,e 14 ,e 1 nu- de teminntlarile Çorluda 1. F. SA. 

K. O. ve ı. inci fırkıı kıtaatı ih
tiyacı için 4 kalem sebze kapalı zarf. 
Ja münakasa)a konmuştur. İhalesi 

18 - 11 - 931 tarih çarşamba günü •1--------111111111•-~ saat 14 te K. O. Sa. Al. Kom. da :.-_______ __ _. ... 

Gttnttn 
"On beşinci fırkanın defer1i ku

mac!an Te aıb: er:k!\n \'e zabitanı bey
facUle,T~ 

maralı arsnlarm beherine, en ıiyade AL. KOM· nuna müracaatları. <446) tirak etmek üzere \•akti muayyende '------------'-. 
yirmiscr liraya, ve 1 numnrsh ar- (31 6) teminat n te-klifnamelerile komis- T•kvlm - PAZAR 1 T 

yapılacaktır. Taliplerin fartnameyi 
almak üzere her gün ve ihaleye i~· 

Cihana tin salan hir kahramanlık 
•m*1bc:slntn sahfbi bUyilk TUrk ordu 
nn.a mensup mtimttlz bir f1rkamızın 
kawda heytti, Hanatılann hu na
~ Mfrutnı kabul etml" olmakla 
onlara eşsiz btr Hrcf, ~;S1.lz bir st· 
1'iaç fırsatı vermiş oldular .. 

saya, yüz liraya tnlip c;ıkmrştır. Hu CiM( Ihafo tarihi gnii. saat ~ onumu.ıa müracaatleri. (41;7) (3444) JO uncu ay ı 931. 18 Cemıziyüllbıf 
kere en zi)ade nrttıranın üzerine Kuru so,ıın 10-11-931 Salı 14 • • • Senenin ı;eçcn ~nleri : 305 kılın 
bırakılacaktır. Hnklnn tapu sicilleri· Patates 10-11-931 Sah 14 60. 

1 Je sabit olmıran ipotekli alacaklılar- • • • l\I. l\L nkaleti muhabere al:ıylan GUne•- Doğuşu: 6,21; Bı~ 
la diğer al!ikadaranın ve irtifak Muhtelif rtnkte bir milyon ade' ihtiyacı için muhabere malzemesi ka· Nam•• veklUerl -Sıbab; 
hakkr sahiplerinin hu haklarını, ,.~ makara l•apalı zarfla rnünaka aya- palı zarfla münakasaya konmuıtur. Oğle; ı J,58; ikindi 14,55; Ak~am: ı 
hususile faiz ,.e ma..~rife dair olan kon.m.uştur:. Jh~l~i 24 ~e~~inLnni ~9'3lıJhalesi 3 - 11 - 931 ~lı ... günii ~aat YatSl: JS.49. imsak: 4,41 
tddialannt, ilAn tarihinden !tibarcn tarıhıne ınurnclıt salı gunu ı:ınat b te 11 de Ankarada M. l\L \ · ~a. Al. Kom. -------------:. 
) irmi gün içinde enakı miisbitırle- yapılacaktır. 'l'aliplerin şartname ''e tarafından yapılacaktır. 1'aliplerin 
rile bildt~lerl lazımdır. A1'"8f hal- nümune ini görmek üzere her gün ve şartnameyi görmek UMre kemlayo
de, haklan tapu sicillerilc sabit ol- münakasa) a istirak edeceklerin o gün numuza n muayyen gününde de tek· 
mıyanlar, sntıs bedelinin payla m:ı- \'e saatinden eveı_ teklif ,.e .. tcminntllif ve teminat mektuplarile mezkur 
sından hariç kallrlar. AJakad=ırlarm me-ktuplannı makbuz mukabılındc An komisyona müracaatları. (427) (3121) 

Yakın bir muid~ Çanakkalenln, 
Staania, l rakın, Kalkasyanın ve Ga
)jganm ölüm kusan cephelerinde 
Nıit varlığhıı, Türk kahramanlığını, 
4ipaanlanm17.a bile takdir t>ttiren 
Te nihayet İnönü, , aknrya n Dumlu
]1111&1' zaferlerinden cidden şaheser 
bir tarih yaratan ve şarkta kııdur· 
•111 bir irtica har~ketinin kökünü 
k-. Te bu suretle bize müstakil 
tııtr millet, müstakil bir vatan hediye 
etlen bu bUylik kun-etin bur:ıdakf 
meneuplanyla ''ele,·ki bir ak~m sof
raemda bulunmaktan olsun acaba dn 
ha bUyttk Madet ve inJirah tasavvur 
olmabilir mi? .. 

yeni icnl n~ ifla kanununun 119 un- ı,arn merkez ntın alma komisyon ri- • • • 
cu maddesi hükmüne göre te\'f•kf ita- )asetine te,·di e: 'er.t!leri. (346) (2i06) 
rf'ket etmeleri \e daha fazla mal\ımat • • • 
almak i ti)enlerin, 930 - 601 do!'yn Tekirdağı ,.e Çorludaki kıtaat hay-
ınumarnsile memuri) etimize müraca- ,·anatı için samnn aleı1i münakasaya 
atleri mın olunur. konmuştur. }halesi 8 - 11 - 931 

pa:r.nr günü saat 15 te yapılacaktır 
lstanbııl ikinci Ticaret malıkwıc· 1'aliplerin her gün şartnamesini al 

sinden: mak üzere ,·e münakasaya ioıtirnk 

Agop l\lenn yan :Ef. \ekili Puzant edeceklerin muayyen vaktınde temi 
Ef. tarafından Paıi. tc ' apyon soka· nailarile Çorluda 1. Fırka SA. AL 
ğında 14 'o. da mukim l\fadam Ağa\· Kom. nuna müracaatları. ( 147) (:n 'i) 

Maçka silAh de)>08unda mevcut 
köhne eşyanın satı~ı a1enl mtinakas:ı 
ile K. o. 3. SA. AL. KOM. da J&J)ıla· 

caktır:. ]halesi 22 • 11 - 931 puar rü
n ü ~aat 14 te icra ecliltcektir. Talip
lerin şartnaaıe)i almak üzere he:- gUa 

-Ll • de n ihaleve iştirak ed~- erın 
yevmi m~ayyencle teaiııatla~l~ ko
misyonumuza mUracaatlan. (60;,) -

( :J:J61) 
Ma16Ma llflerinitdiT ki ringi!, e-

lleırjlk dhnetJarta ''e ruhların sinfrle· 
'ft ._ a~alelete nnliii kuneUe ı,1er 
w •lar. Muhakkak ki bu y{Harek ._ 
iMrji allker r11hW1da y~r bulmuş n 
'lv alqtır. 

ni Ekscrci) an ·~!eJ hine ıkame eyledi- ----------------------

Aaker ruhu bize yalnız adaleleri
aba ,.. llialrlerinin kuvvetini değil, di
maflamun da kudretini göstermiştir. 
Sen'al ~r elektrik huznıeleri gibi on
!amı dunalından bizim benliğimize 
tkaa ilham Te telkinler, inkılap ''e 
~it a.fhalarında da bize mür
ptlik ve nhperlik vazifesini yapmı~ 
tm Bun• netkesidlr ki ~di rıere
.. ,__. hareketler, nerede fikri ce

Jh 122i0 frankın t~ı ili talebine dair 

olnn davadn nıüd foialcyh mezkur 
mahalden cıkar.ık nerelc gittiği ma· 
Hım olmadığından tebligat icrası 

mümkün olmadığından 40 gün miid
detle ilanen tebligat icrasına karar 
\'erilmiş ,.e ye,·mi muhakeme olan 30 

kftnunue' vel 931 çar amba günü ta
yin kılın mı olduğundan ) evmi mcz· 
~urda mahkeme)e gelmediği veya bir 
vekil göndermediği takdirde gıyabın· 
da mahkemeye de,·arn cdilece~i tcblii{ 
makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
nan olunur. 

..,._ı.r varsa muhakkak orada. üni- ---------------
fa z-., manevra kayışmın cazip lstanbul Tapu Baş memurlu· 
w taür ilıtimalanru görürsünüz. Bu ğundan : 
gtlınkü kışlaların aynı 7.amanda bı"r dd Kocamu~tafapa..c:a mahalle Ye ca e· 
iıfu ve mefkUre ocağı olduğunu sinde eck1. 4l ı eni, 4 'o. Iı maamuş· 
alylersem pek haklı iddiamın çok a- tcmiltt imaret mahallinin E\kaf idare· 
Sik Mr mialinl ~rmiş olurum. since nıkdıle istibdat edilerek müşterisi 

KiyünUn basit Te iptidai havasın- namına ferağı için müracaııt edilmiş 'e 
m 117nlan bir Mehmetçiği, asker· lcdcttaharri tasarruf ka"'dı me' cut olma· 
llı dıöntifiinde giMtler, onu biisbü • tla .ı yan mahalli mczkOr her ne kadar banisi 1 

tlttmit haya.tın lhomlu kap ve K { b · d f d'l 
..,-Slanaı öfrenmiş, bir az da oku- ocamusta apaşı namına se tı c ter e ı · 
... mi, iscde senetsiz tasarrufıta kiyascn nmq olal'&k buluyorlar ki bu, _... " muamele Ha~ı zaruri görüldüğünden 15 
~- ,.. •un"'°er bir uke.r kafa. 
- - d--'- Tcşrinl~anl 931 Pazar günü saat onda -· -·-ıı.ın işlemesinden do- · 
.. n_.. ı.-:ı mahallınde tetkikat icra cdilcce"'inden 
'.aL.. unu "fe •1n1~tu bir eser Ye iz. b 
ıu;r. mahalli mezkOr ile alakal tasarrofi) C'i 

:S.. olanların \'esaiki tasarrufiyelcri ile birlik· 
._Mıketim namına ba biiyUk te mahallinde hazır bulunmaları , e u· 

~-.•~daki kıymetli mensup. h · 
!lıın in8nde bunu yadetmeyi bir TUi- ut yevmi me7.k0rdan e\ \'el idaremize 
,e llOMııen llwal'lanyJa bize 9eref. nıurıcutlan ve aksi takdirde iddialan· 
...._ olan utz kıumaıdan Hii9e...&... nın mesmu olımıyacığı lüzumu illn 
~ 1•• olunar. (1940) 
~ Beyeftltdtnin ve kahraman ar. ......-l'lmn şereflerine kadehlmJ kal Gireson hukuk hakimliğinden: 
...,_ ft ,..._asker cli7onım.,, Çuwlar mahallcainden l'atar oıuııa-

-------1932------
Tayyare YILBASI Piyankosu 

Lira Adet 

1 iKRAMiYE 1,000,000 
1 " 

400,000 
1 " 

200,000 
1 " 110,000 
1 " 100,000 
1 ,, 40,000 
1 " 30,000 
1 " 20,000 

" 11,000 1 
100 MUKAFAT (1,000) 100,000 
100 " " t00,000 
100 " " 100,000 
100 " n 100,000 

5 iKRAMiYE (10,000) ao,ooo 
5 " (8,000) 40,000 
6 .. (5,000) 30,000 

15 " (3,000) 4 5,000 
60 " (2,000) 12 0.000 

200 " (1,000) 200.000 
5,000 AMORTi (100) 500,000 

5,700 ADET 

rından 'J il' 1 , c m3hdumu :\leh met Ali· 
nin blu n haklan muallak gelini 1 la· 
bibe har ı ı Tattır 0 11-tu Şaban aleyhine 
ikame e}'cdiği kain pederi Temel \e 
m:lhdumu Mehmet Ali ilk sefcrbcrlıkte 
askere e\ k olunarak hayat \'e memat· 
lıın meçhul oldu~undan gaipliklerine ka
rar itıı~ı talep H' da\asından do1a)ı icrn 
kılınan muh:ıkcmedc merkumlardan Te· 
mchn lS-1-330 \C Mehmet Alinin ı-5-

5,340,000 LiRA 

331 tarihinde askere se\'k edihlıklerl 'e 
ha,at mematları meçhul olduğu askerlik 
cube~ı derkcnanndan anlaşılmakla kanunu 
' medeninin 31 \"C 82 inci maddelerine 
teı.: fıkan mcrkuman Tatar oı-tu· 'Vemcl 
\'e mahdumu .Mehme~ Alinin hayat \'c 
mcmatından haberdar olan kimselerin 
tarihi ilı\ndan itibtren bir sene zarfında 
Giresun mıblmnel aliycsine mılılflııt 
'ermeleri illn oluaıır. (931 ·68) 

Vekda A ....... rtı .... 
1 3 tJ 12 

D11hildc 150 400 7SO 1400 
Hariçte - 800 1450 !700 ~ 

ll•n prtler11n_!!! 
Resmt Hosutf ıt 

atın 10 Kş. 12.50 
Santim• 20 .. 25 • 

ICD•llk Hin .-ttı•nnuz ı 

ı 2 s .. 1-ıo octflJ 
30 50 6S ıs 100 Kuf1Jf 

A - Abonelerimizin her Uç ,,.. 
~ itlb bir defa meccanen* 

B - 4 s~un geçen iltnltnn faı: 
saun için 5 kuruş zammolıaJI 

Gire.on hukuk bakimliğiod' 
Sc) it karyesinden usta oğull~ 

'297 dokUmlu Ali bin Ha!ının o~üj 
lııldan muallak hcm$irtsi Hıticenlfl • 
ze\'<:e!İ Fıtmanın aleyhine ikame .,, 
diğ\ biraderi Ali Uk sderberlıkte a 
sevkolunarak hayat ve memau 111 

olduğundan gaipliğine kırar iusı JI. 
'\'t du ısından dolayı icra kılınan tJ_-,J 
kemede mumaile~h Alinln 24 A~ 
\331 tarihinde askere sevkedildiği '",'1, 
lik tubcsl derkenınndan ınlışıtlD '6 
binaen bnunu medeninin Sl ve S'J,1_ 
maddelerine te' tıkan mumaileyh f.-.,_ 
hıyıt \'e memıundın haberdar ol~· ,.M 
tarihi ilandan itibaren bit sene ıa~ 
Giresun mıhkemei uliyesine m~ ~ 
''ermeleri ilAn olunur. (857) ~ 

Sultanahmd Sulh mahkd' 
den: lı 

. Şefik paşa n mahtumu Mt~ 
Emin Beylerin Vasi1lki Yaııet ' 'ıİ. 
dan istikraz ettikleri üç ytiı 1' 
natık 19 mayıs 929 tarih ve 61 
''&deli emre muharrer t;enet ıtSI 
dilmiş ve mumaiJeyh Vasillkl el 
wklli Zeynelllbidin bey tarafmdtl' 
nedin lpta1i hakktııda ikame e 
dua üzerine '5 ıün müddetle !ı 
fa ilanına mütedair karara me....
rihi ilandan itibaren 45 ıün sar_dı 
ınezkt .. seıtfff n SıHanahmet S1P"" 

kinci hukukuna ibrazı, ibraz ';'_ 
diji takdirde müddetin hita91, 
meskur seMdin iptaline kanr fi-~ 
celi birinci defa olarak illn ol., .. 
(1939) "' 

~ 
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iktısat vekaletinden : ,. SEYRISEF AIN ·ı 
1 --------Mcrkez :ı.ccntası· Galata kopru bası B. 2362 

Kütahya vilayetinin Emet kazası dahilinde Kızıl Bük kariyesin· Şube A. Sirkeci l\lüburdar ıadc han 2. 21-ıo 
efe §İmalen Gedik Harmanından bed ile Çatrcık deresinin Emet ça- TRABZON pOSTASI 

yıne. dcıküldüğü noktadan hilmürur Maıık tepesine hattı münkesir, 1 ( iNEBOLU ) vapuru 3 
Şarkan mezkur tepeden Körtepeaine hattı müstakim, cenuben Kör- Teşrinisani Salı 17 de Sirkeci 1 

tepesinden Bakıcık Ge<liğine hattı mtiıtakim, .ıarben mezkur gedik nhtımından hareketle Zon-
1
1 

ile Sarıcalar gediği ve gedik harmam arasında h~ttı münke- guldak, lnebolu, Ayancık,Sam-
air ile mahdut ve nıesklıai sath\yec;i J 76 cPrİp ~\l·azide Acetn I sun, Üoye, Fatsa, Ordu, Gire· j 
zade Ahmet efendi tarafından bittaharri meydana çıkarılan son, Trabzon, Rize, Mapavriyc: ı 
liğnit kömür madeni 99 sene müddetle nıumaileyh uhdesine ihale gidecektir. Dönüşte Zonguldak 

Olunacag~ ınd d yoktur. Of, Sürmene, Tirebo- ı 
an rna en nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddt:leri j 

'b" b b !uya da uğrıyacaktır. 
mucı ınce u apta itirazı olanların 1 - 11 - 931 tarihin-
d 'k' . PiRE· iSKENDERIYE Postası 
.en 

1 1 
ay ınuddct 2aı-fında Ankarada lktısat Vekalt"tine ve mt\hal- (ANKARA) 3 Teşrinisani 1 

lınde makamı vilayete müracaat eylemeleri ilin olunur. (3550) 1 Sah 10 da Galata Rıhtımından 1 

Satıl~.k Dizel motörleri ve teferruatı 1 kalkacaktı~ .• _ . l 
U k ·· d 2 Teşrımsani Pazartesı 1 

s u ar - Kadıköy ve havalisi 1 Bandurna postası yapılmıya-
Halk Tranıvayları Türk Anonim şirketinden: caktır. J 
T' • M 

... e~ısatırnızın tevsii lıas~bile kullanılmasına lüzum kalmıyan beheri üç •••• 

:p:1~r:;~~~.:~;. ·::ı'~::ü!i~~:.~~ .~d·ı.:\.~;:.~.~.":~;~1. ~:-::.~~:ö:~ if~.::-~·==::::::::m~=mı%=~==-;·~==nm==~:""~:=~=·ij 
," ~nluk cerri eskal ve HO unsurlu bir akümülatör bataryesile veya IJ 1 :: 

era ende suretile müsait şeraitle satrlacaktır. ı·: lj { 'l ı !i 
°1:0 Ptan veya perakende suretile sa tın almak istiyenlerin fenui Yasrf ve ;. =ı 

na~ı ~artlar hakkında malUmat n izahat için şirketin Üsküd.ırda iskele Karad · postası • 
rıey danındaki umumi idaresine tahriren ve şifahen müracaatleri lazımdır. s cnız 1 

[- am un vapuru ; 
_ isten bul Belediyesi llilnları 1 S 2 T. sani ;f 

DairelerlemtiH~~~~.h:!~~~~!~::.k ıobalarla müba. iıPazartesırı 
yaasına lüzum gösteri.len levazımı teshiniye kapah zarfJa müna- il günü ak~amı(Zonguldak,inebo- H 
kasa.ya konmuştur. Talipler şartname almak için hergün levazım r

1
: ]u, Samsun Ü e Fatsa, Or- g 

müdürlüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya girmek için ~33 .1 d c· ' nTy 'b R" g 
1. k · . . :: u, ıresun ra ıon, ıze :: 
ırah temınat lazımdır. Bu temınat ya naklen ve depozıto sure- H H ' d :: 

tif e yahut hük6metçe muteber tanınmış bankaların birinden f: ~e opa ) ya azimet ve a vet !i 
getirilecek teminat mektubu ile olur. işbu teminat veya makbnzu iL~~~~:~~!~:... . ................ _.Jj 
ile şartname teklif mektubunu ve Ticaret odasında kayıtlı ol- Ü v ............ 55 
duğuna dair vesikayı mühürlO zarfa koyarak ihale günü olan ii a t a D n 
2-11-931 pazartesi günü ııaat on bete kadar Daimi Encümene ili ii 

1 •• 

Vermeleri. (2137) = Vapuru 4 t nı h 1 n 
Bedeli ke~fi 184 lira 11 kuruş olan Hilaliye medresesinin ta- H T. sani H r e H u u u 

miri açık mUnakasaya konmuıtur. Talipler şartnameyi ve ke~if IJ .. .. . Y. i~ 
evrakını glSrmek için hergün levazım müdthlUğUne müracaat et- İ gunu akşamı Sırkecıden hare• ji 

Çocuğunuzu, 
Siz de sevindiriniz!. 

Kumbarayı çocuğunuz için bir 
Eğlence vasıtası haline 
Getirmekle, ona istikbalini 
kazandırmış olursunuz! .. 

1 Türkiye İş Bankası 

Jandarma satın alma komis
yonu riyasetinden: 

Scrpuı ve tozluğu ile beraber (4600) takım kıtlık elbise ima· 
liyeıi kapalı zarfla münakasası 11-11-931 tarihinde çar~amba 
gilnU saat 15 te yapılacaktır. Şartnameyi g6rmek için hergün 
münakasaya iştirak için de o gün taliplerin leminatJarile biifikte 
Gedikpaşada Jandarma satın alma komisyonuna mUracadtlan.(3342) 

melidir. Münakauya girmek için 14 lira teminat lazımdır. Te- ıl ketle ( Zonguldak, inebolu, el 
minat nakden kabul edilmez. Ya belediyede~ ~rsaliye alınara~ lı Samsun, Ordu, Giresoo, Trab- i~ Jlfyon Nafı· a basmu''.., 
banka}'a yatırılıp alın7~a~ mak~uz veyahut h~kumetçe muteber H zon, Sürmene ve Rize) ye ji .,. 
tanınmış bankaların bırmın temınat mektubu ıle olur. Bu şekilde ;; gidec kf :: h d• 

1 
• " • d 

teminatla beraber ihale günü olan 23-11-931 pazatesi günü saat H F ~ ır. T . . . I' en ıs ıgın en· 
on beşe kadar daimi encUmene müracaat edilmelidir. (3570) Iİ az a tafsı at rçm Strkecı, İ • 

ı Yelkenci hanındaki acenteli- IS K ı f ı·ı n k k ld ~ J ·ıı d" Bedeli ketfi 980 lira 49 kuruş olan latan bul Beşinci mekte- ! ~. i apa ı zar usu ı e m na asaya onu ugu evve ce ı n c ı• 

bin tamiri kapah zarfla münakasaya konmuştur. Talipler şartna- il::~:~;:::~~~~~:::!:::J:~!:_.;.~~~:m:::f: 1~n Emirdağı - ~~kraniye yolu inşaa~ına t~~lif edilen fiatlar b~~di 
me almak ve keşif evrakını görmek için her gün Levazım Mü- V 11 K iT _ layık görUl~edıg~n~~? .~Unakasa müddetının 12-11-931 tarıhıne 
dürlDğtine m6racaat etmelidir. MDnakaoaya girmek için 74 lira 1 . 1-'1. 110 ""~ kadar temdıt edıldıgı ılan olunur. (3548) 

temi~at J.azımdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediye- I 'Küçük ila/\ nl rı Uskiidar Kız San' t M kt bi Mildi il~ inden 
den ırsahye alınarak Bankaya yatmhp alınacak makbuz yahut L a k b" . D'k' a e e . r ~ . 
hükumetçe muteber tanınmış bankaların birinin teminat mektubu ~--- 10dcfası ytiz kuru~tur _ • • Me te ımız 1 1~ ve Nakış atölyclerı 1-11-931 tarıhınden 
ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile şartname, Mis fabrikası 111Ustahzerab ıtıbaren açıl~ışbr İ 
teklif meHul:unu ve Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair ve· ~olon)a, larnnta, esans, diş macunu Her .nevı rop a~, mant?lar, buluzlar, çamaşır takımları ve İf· 
sikayı mühürlü zarfa koyirak ihale günü olan 23-11-931 pazar- ya~sız .krem,. pod~.a, gliserin sabunu ve lemeye aıt her türlu e!ya ı~al olun~r. . . 
tesı günü saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidir. (3572) brı~~ntın. :\!ıs mu:ıahzeratını bir defa Bundan ma.ada at?lyemızde nefis ve pek ıtmah olarak y~· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~cru~ edenler daıma ve ~ima on~n ~lmış haz~ clb~e ve ı~emeye a~ eşya da ehven fiaUa tedank 

[ Devlet Demiryollara ilanları (ayrılmazlar. Her yerde bulunur. (1656 edilebilir. 

.. Eskiıebir de~~su. kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
munakasa~ı 23 ıkıncı Teşrin 93! pazartesi günü saat 16 da ida
re m~rkezm~e ~apıiacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vez
JJelerı!e Eskışebır ist~syonunda birer liraya satılmakta olan şart-
namelerde yazılıdır. (3521) 

Maarif V ekfiıetinden: 
Ankara Gazi terbiye enstitüsü Fransızca dersi için bir erkek 

muallim ve Ankara ismet Pş. kız enstitüsünde aynı dersler için 
•r hanım muallime ihtiyaç vardır. Galatasaray lisesi veya lise 
derecesinde bir Fransız mektebinden veya bu mektepleri bitir· 
dikten sonra Fransızca tahsili bir Darülfünun veya yüksek mek
tepten şahadetnameJi olmak şarttır. Taliplerin şahadetname ve 
timdiye kadar bir vazifede bulunmuşlarsa ellerindeki vesikalar 
ıuretlerile Maarif vekaleti yliksek tedrisat umum mildürliiğüne 
tahriren müracadları lazımdır. (3557) 

Ali Ticaret Mektebi 
Mubayaat Komisyonundan : 
Mektep daktilo sınıfında mevcut muhtelif markadan 7 adet 

eski ve hurda yazı makinesi satılacağından talip olanların 8 T. 
Sani 931 tarihine müısadif Pazar günü saat 14 de mektebe mü
racaatları. (3469) .. 

E k Müracaat saatleri her gün saat ondan on ikiye ve on ikiden 
ski bir ban a rnernuru tara· d k 

fından :ımell bir tarzda muhasebe. ban- on örtten se ize kadardır. (3555) 

ka muamcl:\lı \'C Fransızca dersleri Şitli • Ticaret işleri umum mu·· du·· rıu·· Xı-u"'"'nden·. 
Osm::ınbey Kır:ığı sokak No. ~1 Kiymis !5 
Efendiye müracııt. (T 896) 30 ikinci teşrin 930 tarihlı kanun hükümlerine göre 'I'ürkiyede iş yap. 
-:::--:--:----~------ mağa izinli kılınan ecnebi şirketlerinden Danimarka tabiiyetli (Wetek A· 

Klrahk ve satllık- Bevlerbevin- nonim şirketi A. S. Wetek) şirketi bu kere müracaatla Türkiredeki faali. 
de \'apur lskelesine bir ı.lakika ·me~af.ede 

- yetine nihayet verdiğini bildirmiş \'e keyfiyet kanuni hükünı1ere munfrk 
Arabacılar (okaP,ında ı ,. .., 

1 . e ,, numara ı görülmüş olmakla mezkılr şirketle alakası bulunan1arm ~irketc ve kabrnda 
cedıt haneler biri 4 diğeri 6 oda maa İstanbul mıntakası tlcaret müdürlüğüne müracaat e) Jemeleri iUn olunur. 
bahçe garet kullanışlı mu"f h 1 • rez ane er 
sa~ibi yedile satılık ve kiralıktır. Talip · 
lerın l numııray:ı müracaacları. 119~2) 

PARA: DUkkfinc1 eanafe ko· 
layhk - Ha[calı k taksitle ödeyebilir
seniz kefaletle RO liraya kadar para alı
bllirsiniz. 9 • 12 :ırasında. mürııc:ın.t Se· 
nelik faiz \'e komisyon yüzde ı 2. 

lscrınbul dördüncü Vakıfhan 
asmakat 29 

l\lühendis Şevki Beyin 

Fizik Kanun ve dUsturlar1 

Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmeı 

VAKl'f Matbaası 

Aa. rnk. Sa. Al. Ko. mildilrilğünden ] 
Kilo 
2000 Ispanak 
2000 Lahna 
2000 Pırasa 

1000 l{ere,·iz 
:lOOO Patates 
5000 Kuru sovan 
2000 Adet limon 
200 Salça 
50 Sarımsak 

500 Harnç 
Piyade atrş mektebi 

KRAMIYELI 

ihtivacı kin . ~ 

yukarda cins ,.e miktarları yazılı 10 
kalem kışhk sebze münakasası 4 _ 

Teşrinisani - 9:n çar~amha günü ııa

at 16 ya kadar Harbiye mektebindeki 

mahalli mahsusunda icra edi1ecektlr. 
Daha dün fiatla talip olanların şart;.. 

namesini görmek için komisyona mU.. 

racaatleri ,.e iştirak için de ' 'akti 
muayyeninde hazır bulunmaları. 

(127) (:J:i46) 

Emniyet Çayını 
Arayınız 



• 

• 
- Hayret 1 bu adamın ıırtındaki ne 1 

ı - Ne olacak bir daf I 

- aiat dikkat eti nereye bdııyor! 
- Evdi QirClim: 

ZiRAAT 
nın kumlJaralarma 

- Tamam ... Bu ad4mın 
~ ZiRAAT BANKASI d b 

n a ir 

Tasarral Besallı varl 
- Öyle lıe~ daha bunun Qlbl iki yük taıır ve 

Sırtı Yere Gelmezi 


