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i Gazi Hz. \, 
~ sı 

zamanlarda Macariatanda i Reisiclimhur Hazretleri dlln i' 
• et tebeddülü oldu. Bat· ~ dairelerinde meıgul o!muılar / 
Kont _Karolyi istifa etti. Ye- ~ ve akıam tıstll otomo'>ille Ta- } 
acarıatan naibi hükümdarı ~ rabyaya kadar bir gezinti Y•P- i 
dan yeni kabine t~tkili va- ~ mışlardır. Gazi Hazretleri dB· i 

Yenı 
Fabrikalar 

Taşnak komitesinin ·Av
rupa bürosu isyan etti 

M. Goemboea'e Yerildi. Ye- ~ nDıte Park oteline utnyarak \ 

Nerelerde yapı
lacak ? 

Cizvit mllmesslll " Layola,, yı taklit e._. 
bu fırka azası ılmdl blrblrlerlnl yeıne 
meıguldflr,ergeç dağılmağa mahktlmdorlar 

met.in birinci fari~sı Ma· \ bir mDddet olurdukt.n IODra I 
da ılk defa tetekkül eden ~ saraya avdet buyurmUflardır. l 
hükümeti olmaaındadır. ~ ReiıicDmhur Hı. nin gelecek l 

· timdiye kadar Macaristan· ~ hafta zarfinda Ankaraya avdet } 
ılzadeler idaresi bir nevi ~ buyaraealdan anlqdmalctadır. İ 
e halinde idi. Bundan evvel· \_.1111.,.111""'1flll•ııını1u•tttıuııııtlhlııılfllllh11mıt .. ı111111J 
hineler her Takit a.aılzadeler . V k .1. . b 
ntlar tarafmdan teıkil edi- Maa11f e ı ının er:~~~ 
Nitekim iıtif a eden Kont 
''den evvel de batvekil o

Kont Bethlen idi. Yeni 
Kitaplar 

·1 M. Goem'hoea, iae doi· 
cloiruya halk içinden çık· Dert••• ,...... tamat11lan• 
adamdır. Bu itibarla bu ..... n, ıatllMdarbellrllleden 

~.!.IJ- 0e.ı.:-tiriJ• ... :..~~-k aÜAumet reiıi olması Maca· 11_.. ---~ _ 

ovyet Rmyadan alman mal-
k · • •• malıte· zeme ile memle etilDill 

lif yerlerinde fabrikalar karala· 
cıtı, Rus • Terk m&teha••lanD· 
dan mOrekkep bir hefetiD Alsa· 
.:alaya dolaprak fab~ 
kurulma11 için ea aypD ,.deri 
araıtarcbklan yualm9fb. Alchiı· 
mız mal6mata ılr• blltllr fat.-
rikua Tirede yapilacakbr! Do
kuma fabrikalanacha birini• de 

a idare imtiyazımn uılza· 
elinden halk tabab.,,,. 
· e de!llet eder bir haclbe 
rülüyor. 

dur ki bir ~uk aene 
Macar böktmıtinin haım· 
ont Bethlen çekildiii ve ye

nt Karolyi geçtiii vakit bu 
ül Macariıtanın harici ıi· 
de büyük bir deiitiklik ya

ı iddia edilmiıti. Kont Ka

Nuillide yapalmua •nua ba· 
lıiatir. Mamafih ba •ısmta kat'ı 
karar ••rllmemiftir, ba fabrika· 
nm Sara,klylbade •1• Boldan
cla yapdma11 ela .... ilmekte
dir. ikinci doka fabrllr• 

' ••velce Kayseri mallll:liri•İIİD ele 
hUdirditi gibi tca,_&cle J•pe
lacak " ba fabriUMB ifletil
mıllade Blayaa ..aaaı.mdea de 
istifade eclileeektir. 

nin selefi tarafmdan takip 
İtalyan siyaseti yerine 

ız ıiya.aetini iltizam edeceii 

ismet Paşa Hz. 
Ça aaba ırfln8 ph• 

rlmlzde o1acak 
itti. Bu __.. Macaria- EYTelki sün ~aan •ro· 

har~ k&fi d.ncede lire- lan ii&f•eldl t.m.l P&1& H:m.llİD 
lecell; -~-· IMID• ~ ...... ~ _.... 

~ ..._ .. •• malt celi l»ildirilılDMtedir. Bat•.ıat 
ilarttteAltler al.Wle- Pata .......... M&rqa ela alra· 

Ge~lerde &tanbaicla nepe· 
dilen Norllr alspm J•YIDİ pze
teaiade Pmadeld mahablrinin 
ftl'Cliil bir bandili o1mm11fbak. 
Barda flyle denlllyorda: Tqnak 
komituanm Anupa tetkillb 
merkeze karp iayaD ederek ay• 
nea mardıoç (aeterfirlik) ilmi ile 
yevmi bir gazete netrine karar 
•ermiflerdir. 

Bk iptida bana pek ehem-
miyet vermedik. Eu fırkanm iç 
ytııDJ&e vakıf bldupaüızJtia.J•• 
pa1aa teJha 11••• tire &eYahlrl 
brtar.aa ko,....~ Wr ma•ena 
..... , .. lllk....U,otela.k. 

ki meıele batka bir ıekUdicllr. 
Ve Taınaklarda umumi bozpn. 
luk mubakkıktar. Buna delil ola-
rak lwi~eld en mGlıim Tqaak 
pzetelerindu birin•D iki bar 
maülelİDİ hallıa ediyoruz. 

Paritte cıkan 11Gan0ftt illDİn
de hıftahk Ermenice bir .-w 
mecmua nrclır. S61bl lataab 
tifltro Alemiaee...., .. Yet'tbt 

Ef. Tolayu,. clar. lıhcmaa b_. 
Ermenilerce takdir edilmlt Yt 
atır b~ 25 ~ 
um lsaı .. ~ llü *" 11DI 
11Yenaat" El. T" kalllllll 
~ Cokt&• ....... 
Mep110,.t Dla ohunir Ohui 

(Alt llawlı 4 .... ..,,.,.,.., 

F..at ... ..,. Wictea 
....... bitaraf Er..-...-. 
leriDID •erdlii W.uattaa ••'•M-._nec1iH1oftla. IDlllar 99 ôNdan ltaJMriye seç· 

• 1>a limitler tahaldmk • mitlerdir. 1.-et Pata Hs. letaa- ı----------~~----maıımammma-• 
Hatta Macariatanm elerdi balcla lür 1.-... IÜll lraltbldaa..,. Dil A.urulta.,,nda Edebiyatı cedide.2 ..... Ç-ünlrii Macariatan ..... ~ • Antrara,.. ~lr • ....... aeçU... bir 

laL llaitla~ fiatlan iae wıt dirtte fakültqe telefoa ~ llaratla 
aene içinde Qçte Wre in- reis ai~ ~ 114r _... 1 (A.A.) _..,..... 

Hüldbnete, henblara Ye ~ bi~·{ ~ lwet Pata Hs., dtia ı•n.ire 
t müesseselereak ~lanmla ~~~-~ -~!{~~ . •u••llt etı dı, UıeuJa4 le .e 

en ye yapın ıutiyaç • ,.. ••9911 maanf da pi .... pas ...... &.. 
........ Aallll dlnmlflerdlr. aahlratJa ............ Her ta· 
~ ı 1111ı1 _,.,..., Vekil Bey dün Dolmababçe •· raf done_..... Şelair lıayram ·--·--·------•t raymdaki daireaiDde bir mtic:Wet ,..._.,adır. 

metsul olmatlar .......... dol- MARAŞ, 9 (A.A.) - Bat•ml 
ru bazı müeaaeaeleri ziyaret et• lamet Pı. Hz., bütün reaml claire-
miılerdir. leri ve mekte.Wri ziyaret ettikten 

Retit Galip Beyefendi dün ka- sonra saat -4 te tehrimizden ma
bul ettikleri bir arkadaııımmn farabt etmiflerdir. ismet Pqa 
muhtelif .Orplanna fU cnaplan 

Hz., Eloilu istasyonuna kadar vermitlerdir: 
_ Kurulta" merkn u,,ellnlll kura- hararetli bir surette tqyi edilmit· 

lerdir. 
t:alı Uıtiaaa kıomltgonlan laırWtlıı mu, 
klmln aeçlltll? Kp1Hricle bazubk 

- Merkez heyetinin yardımcı KA YSERI, 9 (A.A.) - Bat•e-
müteltawıları, Ankarada çalıt- kil ismet P• Ha.nin Kayseriye 
malar ),qladıfı sırada belli olabi· konak olacalt haberi tehrimizcle 
lir. Bu husuata Samih Rifat ve biyiik bir meeenet uJaDclınmt. 
RateD Etref Beyefendiler size da- br. Zenıin bir lrarplama proıra· 
ha çok malGmat •erebilirler. mı bazırlanmıt ve tehir takızafer· 

-DU lnkılMll -,_Jttla tMlctep ld· lerle siislenmiftir· Millt Müdafaa 
f"l'lanıun oazilldl u olacaktır? Vekili Zekli Bey refakatlerinde 

- lstanbulcla, Anadoluda, müstetar •e Sıhhiye reisi pqal• 
Türkirenin her köteainde derle- buluaduiu maide bu •kpmlci 
me itleri tamamlanmadan, ııblih trenle 19hrimiae ıelecelderdir. 

yollan tamemile belirmeden I•----------• 

Derler ki her itte muvaffalu-
Jet ıc;. en baıta gelen bir ıey 

vardır. Bu da in
aanlann zaman 
zaman değiıen 

mabit ve ihtiyaç 
tartlarına aymak 
kabiliyetini haiz 
olma11dır. Genç 
pirimiz Celll Sa
bir Bey blltln 
edebi bayahnda 
banan e• p•rlak 

All Ekrem Ber m:ıalini 119ter-
mittir. E~bi1ab 

cedide devrinden bafJırarak dil, 
yaıı ve tiir ıaba•N• laer yeni 
tekı..,nı cereyaDIDID be.-~ 
mittir. Niha,et fimdi de dil in· 
lulAbıaın kıymetli am~lainden 
biridir. 

Yeai ba,.t prtlanoa uymak 
Labiliret•ai kaybeden bir kimse 
m•ddt tietflse bUe maaeYI &lll· 
me ctotra gitmiı demektir. Ha
kikat bmcla• ibaret olduju hal-
de ı.ıat NA Ekrem Beyio ku· 
rultay kuıuldutu ıllnlerde ede
biyata cedide arkadatJaraadan 
birine: 

-. IWr1f VllrlJetl he
Amapa,. w.mı lsia lh
lr talebeyi •'"- llze

mhabaka imtihana Japd· 
Yabncla raim1eri 8'rtllea 

itibarea Saadet Selamı, 
1e Ali, F aahat Kaclri, llib

lwumlar ba imtilaana ka
ıaçlerdendir. Bana ait 
~ uydıauıdaclar. 

mektep ldtaplarmcla eaulı deii-
tildildere bqlan•maz. 

- Darilflbuua tak6allte ,,.r1 te
"""' dralında ~ ,.,,..,_ 
dır1 

c:etim itlerclen olac•ktır. 11 
- Yeni bir kalide yaayo· 

- San'atlulrlann hlma,,_ lfln • nm. Artak bu IOD kaaidem o-

- l>ariilfiiwı tale'-inia yart 
itlerini daha Sok ~,. sa· 
llflll&k en siyade MYiwek ilW .. 

di""""iflflr 1 Jacak in 
- San'atklrlann •e psel aan

atlarm konanmaıı miW kültGr it-
lerimb arum• elbette ea ileri 
ehemmiyette tatulacalmr. 

Demeli prip delil midir ? 
Ba lldae tire Ali Ekrem 
Be1ia yelli dil iDkıllp laareketi
llİll icaplarma a1mak cearetiai 

kendinde balamachtmı mı hlk
metmek ilam ıeleceMIP? 

lbtimalld hazret, ZIJıa Ptıı1127 t 
mefbur be,tW Mtıırllav. 
Keneli kudiae: 
Bir ,,.a iti ,,- _,,,,.,,. ,.,,,,,,. ..,... ,,.,. 
,...,,,, _,_ ..,_. ~.,. 
Nuibatial talrip •ı.ell 

miftir. Baaaala berab4'f. · -·---~ 
deki " tebdili 
makam " tabiri 
.. tebclili mekln., 
dan ziyade •teb
cbli najme .. ma· 
aa11na ıelditine 
gBre Ali Ekrem 
Heyden de Ce. 
111 suw ee,1n 
1W•diil glael 
miAle imfıal et· 
mcai beklenirdi, ... 111 zap •• 
hafi da beklenir. 

Naıılld Oıtat Halit Ziıa & 
ba1111Clakt ak ıaçlanna rap• 
kurultayda adeta ıenç bir ialn
tlpçı hamlesi ılıterdi. Hiç ol• 
maua akıllı bir lbtiyar vasifeaial 
yaptı. Dil ve edebiyat iak•p
çıları için kurultay k...,._clea 

bayarb dualar etti.KencliJana .... da 
akıl denilen ıeyia Jafla dejil. 
bqta oldapnu la&at etmfi oJı. 
da. 

Vak• Halit 7.1,9 .,._ ..... 
(W- psk.W. 



Sayıla 2 VAKiT 

Tevfik Rüştü Bey 

Cenevrede bir ziyafet 

cENE;:.:dc~.A.) _ A- M. Venizelos: ''Başvekilliği Çaldarise 
nadolu ajansının hususi muhabiri veremem '· dı·yor bildiriyor: 

Hariciye Vekili Tevfik. Rüttü tt 
Bey dün alqam milletler cemiyeti Atina, 9 ( Hususi muhabiri- kaya bu galibiyet, iktidarda kal-
umumi kitibi ıerefine bir ziyafet mizden) _ Yunan baıvekili M. mak, teşrii meclisler huzuruna 
vermiıtir. Umumt katiplik erkanı Venizelos, kıraliyetçiler tarafın· çıkarak beyannamesini okumak 
ile tube müdürleri ve heyeti mu- dan cümburiyet rejiminin tanın- ve itimad reyi istemek hakkını 
rabhaaamız erki.nı ziyafette hazır ması mUnasebetiJe fikrini soran veriyor. 
bulunmutlardır. gazetecilere şu beyanatta bulun- Bu normal yoldan muhtelif 

muıtur : sebepler yüzünden ayrılmayı lil-
Bulgar başvekili Ce

nevreden ayrıldı 

CENEVR , 9 (A.A.) - Anado
lu ajansının hususi muhabiri bil
diriyor: 

Bulgar beıvekili M. Muıanof, 
Hariciye Vekilimizi ziyaret ede· 
rek veda etmipir. M. Muf&Dof, 
Cenevreden Sofyaya hareket et-
mit ve iataayonda heyeti murah· 
huamız erkinı tarafından teıyi 
edilmittir. 

ismet Paşa kız Enstl
tflsftne ecnebi talebe 

geliyor 

- Ba hadisenin iki bilyük zumlu görüyorum. Birinci sebep 
ehemmiyeti vardır: şudur: Geçen Mayısta meclisi 

Evveli rejim istikrarsızlığını, meb'usanda Yunan parasını ko
saniyen askeri cemiyt.tin vilcu- ruma kanununu müdafaa ettiğim 
dunu ortadan kaldırıyor. sırada istifamı tiddetle istiyen 

Bu suretle memleket, siyasi muhalefet partilerile gazeteleri
hayatın yeni bir devresine giri- nin hOcumlerine karşı geoit bir 
yor. B&Uın siyaai fırkalar, cüm- milli temerküz kabinesinin teı
hmiyete orduda vazifei asliyesine kilini kolaylaştırmak için istifa 
sadık olacakbr. Fakat bu yeni edeceğimi ve kanunu esaside 
devrin bqlang1cında bazı sui· icrasını istediğim vasi tadilAh 
tefebhümlerin patlak vermesine yapmıya millet tarafından bana 
meydan bırakmamalıyız. salahiyet verildiği takdirde ikti-

Şekli bükiimet meselesinin bal- dar mesuliyetlerini tekrar Ozeri
li, bntan siyasi fırkalar arasında me alabileceğimi söylemiıtim. 
müsavat temin ediyor ve her MiUet, son intibatJa bana bu sa
bangi bir fırkanın diğerlerine libiyeti vermemittir. 
karıı imtiyazlı bir vaziyet ta· ikinci sebep te fUdur: D6rt 
kanmasına mani oluyor. senelik iştiğalden sonra bir kaç 

lntlhabatta diğer fırkalardan ay istirahate hakkım vardır. Bu 
fazla meb'us çıkaran liberal fır· iki sebepten sarfı nazar, Kraliyet 

fukasının Cumhuriyeti tartsız ve 
kayıtsız tanılması ilzerine ahali 
fırkası reisi M. Çaldarisin vasi 
bir temerküz kabinesi teıkil et
mesi için makamı iktidardan çe
kilmeği faydalı gördüm ve bu 
noktai nazarımı da Reiıicümbura 
izah ettim. Halbuki, M. Çalda
risin gazetelerde intişar eden 
beyanatından anlıyorum ki ken· 
disi kayıtsız Ye ıarlaı~, kabineyi 
tetlcil vazifesinin kendisine ve-
rilmeıini iıtiyor. Eğer intihabat
ta, bUtün siyasi fırkalar mOşte

bir bayrak altında hareket et
seydiler, blSyle bir talebi haklı 
görülebilirdi. 

Halbuki muhalefet fırkaları, 
intihabat mUcadelesine ayn ayrı 
atıldılar, M. Çaldaris,isterıe vasi 
bir temerkilz kabinesine riyaset 
ede'>ilir. Fakat kendisi intiha· 
batta nisbi bir ekseriyet bile 
temin edemiyen bir fırka reisi 
oldap cibetle,kıyıtaız ve ıart11z 
batYeklleti ve 11rf kendi fırkuı 
mensaplanndan bir kabine teı
kilini istemeie hakin yoktur. 

ANKARA, 9 (Hususi) - Bu 
sene ismet Pata kız enstitüsüne 2 
Irak, 1 lran, 2 Bulıar, 1 Yunan, 
1 de Kıbrıslı talebe gelmektedir. 
Iraklı, İranlı talebe ıelmiılerdir. 
Mektebe iki amıf daha ilivesile 
lise muadili olmuı dütünülmek· 
tedir. 

Yugoslavya Bulgaristana nota verdi, 
hudut hadiselerini protesto ediyor 

Denir.ele müaademe 
LONDRA, 9 (A.A.) - 1327 

tonluk Charente vapuru dün sa

bah Dunıeneas açıklarında 11 bin 
867 tonluk Afrie Star isimli ln-
ailiz vapuru ile müsademe etmiı
tir. 

Londradan Buenos Airea'e git· 
mekte olan bir lngiliz gemisi, 
Cbarente'nm mürettebabnı top
layıp almııtır. 

F olkutone,dan bildirildiiine 
göre Afrie Star da mühim hasar
lara uiramıt olan istimdat itaret· 
leri Yermek ıuretile yav&f yavaı 
Douvrea'ya doğru gitmektedir. 

aiarente, bütün fenerleri ve 
Jimbalan söndürülerek terkedil
mittir.Su ıemi, Manche denizin
de aeyriaef ain için bir tehlike ad
dedilmektedir. 

i• 'lllDWWWWHllHalmı:::ı:: 

tayda Nedimin diye okuduğu: 

G&lentlam bir al fala bürünsün, 

gürüaün. 

Ucu gönllbn gibi ardınca aürlJmün, 

yürüalin. 

Bqti V aafı Eoderuniain imiı. 

Sofya, 9 ( Husuat muhab~ 
mizden) - BugOn öğleden son
ra Yugoslavya sefareti maala
hatgüzarı G. Smilyaniç Baı•ekil 
ve hariciye naım vekili bulunan 
dahiliye nazırı Dr. Girgioof'u 
ziyaret ederek bir mllddettenbe
ri Sırp- Bulgar hududunda sık 
sık olan hidiseler hakkında bir 
nota vermiştir. 

Bu notada Sırp hududunu 
geçmek için yapılmış olan on 
teıebbtis ve bilhassa Eğri Pa· 
langa civarında berhava edilen 
bir hudut kulesi zikredilmekte
dir. 

Silihların 
Paris, 9 (A.A) - Herriot

Henderson müllkab, her iki deY· 
let adamının mülakattan sonraki 
neıelerine bakılırsa, pek samimi 
olmuttur. 

Bir fotoğraf muhabirinin mag
nizyomu yanmadığından M. Hen
derson M. Herriot'ya "barutu
nuz ıslak,, demiıtir. 

Müteakiben M. Hendersoo, u· 
ğur diye daima Ozerinde ta,ıdı-

YugoslaYya •Ukameti bu no· 
tası ile Bulgeri•tan hOkflmetin-
den Sırp - Bulgar itilifınm 12 inci 
maddesi mucibince mahallinde 

tetkikatta buıunIPak ilzere bir 
muhtelit komisyonun derhal teı· 
kili ile faaliyete geçmesini iste
mektedir. 

Bu notanın verilmesinden son
ra kendiaile görOten gazetecile
re hariciye nazın vekili Gospo· 
din Girginof 111 beyanatta bu
lunmu,tur: 

- "Eret Yugoslavya sefareti 
maslabatgDzarı Sırp hududunda-

ki hİdfseler fiilc'lt.naa bır nota 
verdi. Ben Sirp mashUiatğtıürına 
şunları söyledim: 

Bulıariatan bUkimeti hududun 
geçilmem ui için tedbir almak
tan hali kalmamııhr. 

Dostluk mOnaaebab idame 
ettirdiğimiz komıumuzla aramın 

açacak olan herhangi bir bldiıe 
ye meydana Yermemek içinAzamt 
gayreti sarfetmekteyiz. 

Haber verildiğin.e göre hUkii
met Yugoslavya hükflmetinin 

isteğini kabul etmit ve muhtelit 
komisyon azasını tayin etmiıtir. 

çapı ne kadar olmalı? 
ğı ufak cep kruvaz6rünü çıkara
rak son derece ciddiyetle "ben-
ce bOtOn silAhlann çapı, bunun 
çapını geçmemelidir,, demittir. 

Paris, A.A - Gece buraya 
vasıl olan Mr. Henderson, M. 
Herriot ile 1 saat göüşmüıtllr. 
Müllkahn hitamtnda matbuata 
bir teblıh verilmittir. 

Ba tebliğde iki devlet adamı
nın giritmiş oldukları tetebbOsün 

devamını teshil için tahdidi tes
Jibat konferansı bllrosunun ya
kındaki içtimalarına ait program· 
larına ait programa ithal ediJ
meıi lazımgelen muhtelif mese· 
leyi tetkik etmiı olduklan beyan 
edilmektedir. 

Paris, 9 (A.A.) - M. Heryo, 
dün öğleden aonra Lord T yrll ile 
Türkiye sefiri Suat Beyi kabul et· 
mittir. 

rını tedarik edebilnı 
lan çifçiler her gün 
hükumetin aleyhine d 
ladı. Diğer taraftan 
kaıı büyüdükçe bu ale 
yanın ehemmiyeti de 
hesabına büyüyordu. 

Çifçiler ııkıttıkça 

bize yardım etsin,, diyt 
diyorlardı. Fakat bü 
de para olmadığı gibi 
maaına da imkan gö · 
Onun için çifçilerin 
yardım da bir türlü 
du. Böyle bir vaziyet 
kii.metin çifçiye yalmz 
ilf'l yardım etmesi me'f 
labilirdi. Bunu da Ka'l 
kat'iyyen reddediyordu. 
dikkl\_t olan bir cihet t" 
Kont Karolyi'yi iktidar 
getiren bizzat sabık bat 
Bethlen olduğu halde o 
dan çifçilerin noktai ,, .. ~, 

tihak etmiı ve Kont 
aleyhine dönmüttü. Kolll 
çifçilere borçlarını tensil 
f aizlarını kaldırmağı 
du. Kont Bethlen'in 
kartı aldığı bu vaziyet 
Çünkü Macar meb'usan 
de ekseriyet fırkasının 
olan bu zat meclisin d · 
yini elinde tutuyordu. 
Kont Karolyi iki ateı ar 
byordu. 
it~ bu vaziyetin net" 

nihayet Kon Karolyi'yi 
mecbur etmittir. Onun 
halk adamı olan M. 

Goenboes'in farikası aa 
adamı olmaktan ibaret 
Bu zat Macaristarun H" 
yılmaktadır. Bundan dol 
ettiği hükumet Macari 
diye kadar görmediği 
törlük kuvvetini temsil 
dir. 

Acaba yeni Macar h · 
kuvvet ve iktidarını n 
cattır? Memleketin m 
sadi zor luklarmı orta 
mala imldn bul~ 
noktalara timdilik 

Karolyi zamanında 

mıı olan Macar • 
Eski bir tairin a6zll diğer bir 
eski ıaire atfedilmif. Bukadarcık 
bir kusur kadı kızında bile bu
lunur derler. Edebiyat tenkitçile
ri de bukadarcık bir znbulll afet
ıinler. Eıasen mesele bu beyiti 
Nedimin, yahut V asıfı Enderuni
nin saylemit olmasında değildir. 
Halk dilindeki en basit kelime
lerle Arap ve Acemce ile süslen
miı cllmlelerden çok güzel aöz
lı!r slylenebileceğini ispat elme
ıindedir. Banda da& biç fOpbe 

Peygamberllk iddia 
eden ilfUrUkçll 

Buğday flatı 
ğunun yeniden ku 

Mısırda taksi otomo- deceiine hükmol·· .......... 

yoktur. Onun içio, biz dumanın 
doğru çıkııına bakalım. 

(Y•r1n C:.11•p .. h•bettln ve 
ı ..... 11 •"8k Berler) 

Adana, · (Hususi) - lbrahim 
ismindeki üfürükçü hoca kaçmıt· 
tır. Bu çocuğu olmıyan kadınların 
göğüslerine yazı yazıyor; para 
koparmıya çalıııyordu. Yakalana· 
cağını it itince ortadan kaybol
muıtur. lbrahim hocanm marifet
leri çoktur. Bu adam Dörtyol civa• 
rındaki köylülere kendisini pey• 
gamber diye tanıtnuf, ve demiıtir 
ki: 11Ben peygamberim. Beni de -

j nize abalar boğulmam.Ateşe koy
ıalar yanmam. Vücuduma kurıun 

Şartre, 9 (A.A.) - 76 nahiye 
müdürü, buğday piyaıaıımn indi
rilmesini protesto için iıtif a et· 
n'litlerdir. 

itlemez. Derimi hatarat ditlemez. 
lzmirden buraya deniz geçerek, 
dağlar atarak Hızır peygamber 
gibi geldim.,, 

Bu yalanları yutmıyan köylü· 
ler, üfürükçü hocayı jandarmaya 
teslim etmek istemiıler, fakat ka· 
çırmıtlardır. 

Yeni peygamberin yakında ya
kalanacajı ümit ediliyor. 

blllerl 
Kahire, :·(Hususi) - Vüzera 

meclisi tabi otomobillerinden a

lınmakta olan 5 lira resmi 17 bu • 

çuk liraya ibli.ğ kararını vermit 

ve meseleyi vilayete bildirmifti. 

Vilayetin karan tenfize batla

muı üzerine taksi toförleri ırev 

yapmıılardır. Polis hiç bir nüma• 

yi19, ıürültüye meydan verme
mek üzere tedbirler almııtır. 11 

kiti tevkif edilmiıtir. 

tiglio, mağruk EIYP' 
zinesinin bir ]maıJJIJ 
701.000 lnıili:1 lir-" 
altın ile buraya ıebO 

Şimdiey kadar bo l 
karılan altın miktal" 
ya balii olmuftU'• 
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·ıin halklaşması 
in halklaşması 

e Arap ve Acem sözleri 
girdi? 

lmlığın din dili Aarapça . 
Medeniyet dili Acemce. Di
dayanmıı bir orta zaman im
torluğu olan Osmanlı ·dev
de imparatorlu~un biltün 
uçlarını toplayan halk de-

i. 
paratorun yanında biriken 

kilme idi. Eu küme kendini 
tan dilce, ıevkçc ayırt eder
Onun için halktan uzak ka
kapı kulunun ne dili ne de 
ı halkın zevkına uyardı. 

Havas) denilen imparatorluk 
fandaki bu birikinti kendisini 
tan korumak kendi kazar.cmı 
iyette bırakmak için boyuna 
dine Arap ve Acem fikirle-

....... ._.... dillerinden kalkanlar ya-

.. ( Y ~~i~eri ·Softa-saray ) 
at surer gıbı onlerine kattıkları 

Ja aralarına geçilemez uçu-
r açarlar ve birbirlerine 

81kı ıarılarak ilcrlemiye çalı
dı. 

zamanda dil kadıasker 
1-ta11ıı.-dinin mustalah dili idi. Halk 

böyle, böyle saray kuvvet· 
ikçc devlet dairelerinden, 
yazarlarıa, dilinden ve ka
den uzaldaıtı. 

• • • 
rtpça ve Acemce böyle gir
F akat Osmanlı dilinde Arap
acemce yanında frenk, lngi
ltalyan, Yunan sözleri var. 
ar dile nasıl girmiş. 

unlar dile iş yolile girmiş 1 
aret Türklerin elinde bulun· 

a ticaret s6zlerinin TOrkçe 
na g&rllyoruz. 
an dııan m.1 çıkarma, 

mal alma itleri yabancı
eline geçince ticaret a6zleri 
t yapan ortaklıjın milliye
ı&re değişiyor. 

·z alım satımına bakıyor· 
babarh gemi ortaya çı· 

• latanbul limanında deniz 
rk gemiciliğinden çıkıyor. 

!tancı milletlerin eline giriyor. 
uman artık limanda konUfU
dil iıe kumanda eden kapi

dilidir. Demiryolu sözlerine 
göreceksiniz ki bunlann 

kapitale kumanda eden 
tin diJile bizim dilimize geç-
r. 
tta satıcıların yabancı mil· 
den olduğu yerlerde paza· 
ili çok zaman ana dilden 
aıı olmuştur. 

ata, Beyoğlu pazarlara bu
lrnetidir. 

• • • 
ta zıman imparatorluğu olan 
anlı devleti son devirlerinde, 
XIX uncu asırda Arap ve 

ID kOltOrOnden ıonra ilstün 
• : 

1 
dcter daha buımuştu: 

.•A ••bibi Frenkleri Kapital 
1
d. vrÇupalı Yllrtta bir üstün 

1
• Dııkü k eçinen onun apitali 

• 1 ' kona yurdu bir yan 
ı o ara b le • 

rluk k . tra ıvcren ımpa· 
ini .~~kıtılle •hı verişinde 

eKıı giSrUrdQ 
paratorluğun etrafı· d t 

k n a op· 
n ilme evvelce naııl ken-
balktan ayumak için Arap 

Acem killtilrline ıald . . d ırırıa 

ınc~ as~r~a a .nstün gördU-
kapıtalcının dıJine aaldırdı. 
çede. 

- Tunel aldım, 
Monıer 1 
Bonjur, 

Booıuvar.,, biJe bu kapital-

VAKiT 
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Belediyede : 

Terkosun 
idaresi 

Kat'i şekil karar
laştırıldı 

Dün sabah Vali ve belediye 
reisi Muhittin Beyin riyasetinde 
belediye erkanı ve şehir meclisi 
azalarından bazıları toplanarak 
Terk osun belediyece idare şekli 
etrafında görüşmüşlerdir. 

Dünkil ictimada Terkosun bir 
umum müdürlük teklinde idare 
edilmesine kat'i ıurette karar 
verilmiştir. Bu hususta yakın da 
bir kanun projesi hazırlanarak 
Dahiliye Veklletrne gönderile
cektir. 

Kimsesiz çocuklar yurdu 
Halkevi içtimai yardım ıube

si idare heyeti teşkil eden Av
ni, Sadri Etem, Servet, Asım Sü
reyya, lsmail Mnştak, Maarif 
mOdOrO Haydar, hapishane dok
toru Zati, sabık DarUlitamlar 
mDdUrü Selahattin Beylerle yatı 
mektepleri müdürltri dün öğle
den sotua belediyede Vali ve 
belediye reiai Muhittin Beyin 
riyesetinde top!anarak Galatada 
açılacak olan kimses=z çocuk 
yuriur.un talimatnamesim hazır
!amaya başlamışlardır. 

Esnafa verilen cezal6r ne 
zaman bozulablllr ? 

Belediye zabita memur!Drınm 
esnafa verdıkleri cezalardan bir 
kısmı suJb mahkemeleri tarafın· 
den muhtelif sebrp:erle ıbtal 
ediliyor. Belediye reisliği beledi
ye ceza kanununun 6 ıncı mad· 
desine g&re belediye ceza itiraz
larının mahkemelerce ancak dört 
noktad~n ibtal edile bileceğini, 
halbukı mahkemelerin batka 
sebeplerde aradıjını ileri sOrerek 
şiklyet etmektedir. 

Kanunun tarif· ettiği ael:epler 
ıu~lardır: 

Cezanın aelablyeti olmayanlar 
tarafından kanuna mugayir ola
rak verilmesi, zabıt varakalaranın 
aabteliji bOlcme mlieuir olacak 
fabit ve maddi hataya mDnhaaır 
olmamaaı belediye mahkemelerin 
ceza itirazlarını letlcilc ederek ka· 
ounun bu d6rt madduinin göze 
almaları için Dahiliye Vekileti 
vasıtasile Adliye V ~kiletinden 
ricada bulunmuıtur. 

Avrupaya 
gönderile

cek gençler 
Bu sene Maarif Vekaleti be· 

sabına Avrupaya tahsil için gön· 
derilecek talebeyi ayırmak üzere 
bir müsabaka imtihaPI yapılmış· 
tı. imtihana muhtelif sahalırd~ 
çalışmak üzere muhtelif mektep· 
lerden mezun kız ve erkek ta· 
lehe girmişti Maarif Vekaletin
den gelen ka.palı zarflar içindeki 
suallere göre yapılan i~tihanl~ra 
ait evrak gene Maarıf Vekale· 
tine gönderilmişti. Ora~a ~apı· 
lan tetkikler neticesinde ımtıban· 
ları kazananlar ayrılmıtltr. Bun· 
lar yakında Avrupaya gö?~er.il~· 
ceklerdir. San'at tabsılı ıçın 
gönderifrcek kız talebe arasında 
yapılan müsabaka inıtihamnda 
şunlar kaunmışlardır: . 

Sentöfemi Fransız mektebın
den mezun Seniha bimi, Selçuk 
kız san'at mektebinden mezun 
F eaahat Kadri Üsküdar kız san'
at mektebind~n uıezun Kimüran 
Hulusi Hanımlar kadın terziliği, 
Selçuk kız san'at mektebinden 
mezun Suat Abdüsselam. Üıkü· 
dar kız sanalmektebinden mezun 
Adalet Kadri Hanımlar moda 
ve çiçek tezyinatı, Üskildar kız 
san'at mektebinden mezun Melek 
Hasan Hanım mesleki resim, 
Üsküdar kız san'at mektebinden 
mezun Hacer Rıza H. nakış, Sel· 
~uk kız san'at mektebinden me· 
zun Lufiye Ali Hanım çamaşır, 
Selçuk kız san'at mektebi me· 
zunlarından Mihriban Hakkı H:ı· 
nım çocuk bakımı, Çamlıca kız 
orta mektebiodt!n mezun Hadiye 
Ahmet Hanım ev idaresi tabsi· 
Jine gidecektir. 

G .. nçl~re mu'vaffakiyet dileriz. 

Tencere yUzUnden 

Erenköyünde Hazam beyin 
1'öı~ ünde Çerkeıli Yusuf ile Koz 
yatağında Mehmet bir teacere 
yüzünden kavga etmiıJer, birbir· 
lerini yaralamışlardır. 

Bir mottir parcalendı 

Marmara EreiJiıindea gelen 
Ahmet kaptanın Ayvalık mot&
rD don sabah Bakuköy tat iı· 
kelui dvaranda ıis yilıünden 
kayalara çarpmış, ön kısmı par-
çalanmıştır. Motörün yükünden 
çoğu kurtarılmııtır. 

Pollate: 

Adam öldü
rüldü 

Katil araştırılıyor 
tutulmadı 

Topkapı dışında acıklı bir ci· 
nayet olmu,, Kadıköylü Resul 
oğlu Hüsnü isminde bir genç 
tüfekle öldilrülmüştür. Cinayet 
dün sabah müddeiumumiJiğe bil
dirilmiş, muavin Muhittin bey 
tahkikata el koymuştur. 

Cinayet esrarh görülmektedir. 
Müddeiumumi muavini ile jandar· 
ma kumandanı dün g'ce ieç 
vakite kadar yerinde araştırma
larda, ıoruıturmalarda bu:un· 
muılardır. 

iki vapur biri 
birine çarptı 

Seyriıef ainin Bağdat vapuru 
Yalovadan gelirken Ada açık· 
larında ismi anlaıılamıyan bir 
vapurla çarpışmış, bir tayfa sar
sıntıdan denize düşüp boğulmuş, 
diğer bir tayf anın da kolu kml
mışhr. 

Mumla benzin rakla,tmhnca •. 

Kasur.paıada Bedrellin mahal
lesinde Rıza efendinin garajında 
çalışan Karlo bir otomobili ta
mir ederken elindeki mum le· 

nekedeki benzinleri tutuıturmuş
sa da sirayet etmeden söndürül

müştür. 

Tremv•r kazası 

BOyOlcdt:rede oturan 18 ya· 
tında Nıkola Emin6n0nde Yat· 
man durmuf'ln idaresindeki tram
vay arabası çarparak ı6z s6yJi· 
miyecek bir halde yaralamıtbr. 
Nilıo hHtaneye yahnlmııtır. 

Otomobll kez••• 

Şofar Moizia 1758 numarala 
otomobiU Sirkecide hamal Aliye 
çarparak baıından yaralamışlar. 
Ali Cerrabpaıa hastanesine ya· 
tanlmııtır. 

Kendlalne polla aUaU vermı, 

Galatada Eftalipus otelinde 
oturan Harun Kemer altında do· 
)aşarken umumhane kadınlarını 
~osta. edeceğini ıöyliyerek para 
ııtemış, kendisine polis memuru 
süsü vermiş ve yakalanmııtır. 

·····x:···u:···s~·yd~~····~;·~;yi·~ii'~~~····~~;;p· 
yaptığımız büyük fedakirlıklarm Eu makaleye dünkU nüshamız- yazlara malik olan ve memle
hatta bifi olmadığım bile iddıa da Sanayi birliği umumi kAtibi kette diğer sınıfların aleyhine 

Son çınan kooperatif mecmu· Nazmi Nuri Bey c'vap vermiş inkişaf eden ve Avrupaduki sa· 
asında A. H imzalı bir makale- ve demişti ki: nayi ıermayedarhianın geç kal· 
den bazı parçalar almıştık. Bu 

11 
bir kaç gün İçinde maka- mış ve iptidai bir nümunesi olan 

makalenin en dikkate değer ta- leye toplu bir ce·ıap vereceğiz. yeni bir ıanayi ve ıermayedar 
rafı 11Istanbufdaki bir kaç fab- Herkes söylemiyor, hakkını is- sınıfı meydana ptirmekle, iktı-
rika mümessilinin bir birlik na- temiyorsa bizde mi susmalı idik. sadi refah ve inkitaf meaelele-
m•na ıöz söylilyerek kendi men- Kabahat susanlarda mı yoksa rimizin halli itinin alikadar ol-
faatlerini amme menfaati gibi söyliyenlerde mi?,,, madığını ı&yJemek zamanı gel-
kabul ettirmek yolunu ve çare- Makale muharriri A. H Bey diğine kaniim. Sanayi eıyası 
ıini bulduklarını,, iddia eden kıs· Nazmi Nuri Beyin sözlerine ıu fiallarını, dünyadaki düşilk fiat· 
mıydı. cevabı vermektedir: Jar karıısında birkaç misli hima-

=-==:::n=:::rm:=uz:=:=u=::::::m:::: "Makalede maksadımız açık ye eden birçok tedbirlerimiz 
olarak gösterilmittir. Bazılarımız· vardır. Bu tedbirlerin çoğalhl
da öyle fikir vardır ki sanayii maaı, memleketimizde mevcut 

ciye benzeyerek kendini yükselt· 
mek isteyenin dilidir. Kendine 
gelen bir millet en ilstiin deie· 
rin kendinin olduğuna inanır. 
Bu inanııla itin Uıtünlüiilnü her 
iıten evvel eline ahr. Dilin balk
Jıımaaı itin balklaıma11 de
mektir. 

Sadri Etem 

himaye ettikçe ve yeni fabrika- iktısadl buhranı çoğalta -
lar açıldıkça, memleket refaha cağı fikrindeyim. anayicile· 
erecek ve büyük meselelerimiz rimizin makaleye cevap vere
haJledilmit olacaktır. Bu kanaate celderini gazetenizde okudum. 
saplanmış olanlarımız, sanayi hi· Cevapları çıkhlctan sonra, icap 
mayesi namına şimdiye kadar ediyorsa, fikirlerimi izaha devam 
ediyorlar. Halbuki hertürlü imli· ederim ... 
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Soviyetler Türkiye
den zeytin alıyor 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyet• 

leri lttih11dı haziran 1932 den 
itibaren Türkiyeden altı partide 
200 tona kadar zeytin alarak 
sevketmiştir. 

Satın alınan zeytinlerin kısmı 
azamı Gemlik ve Mudanya men· 
şeinden ve 1929 ve 1931 senesi 
mahsulatındandır. Zeytinler iki 
taraf için müsait olan bir fiatla 
ahnmıtlır. Alınan zeytin partile
rinin S. S. C. 1. da yapılan mu· 
ayenesi malın iyi evsafı haiz ol
duğunu ispat etmiıtir. S. S. C. 
1. nın Türkiyeden gerek TDrk 
zeytinleri, gerekse zeylin yağı 
mübayaasaoa devam edeceji tab· 
min ediliyor. 

1,panya ile ı, rapan tacirler 

ispanya hükumeti Tilrkiyeye 
döviz vermediği için bir çok ta
cirlerimiz mütklll vaziyete dUt
müşlerdi. Aldığımız maHimata 
göre bilhassa ispanyaya yumurta 
sevkeden ve paralarını döviz ve
rilmediği için alamıyan bazı ta
cirler bOkO.mete müracaat etmiş
lerdir. Hükumet bu mllracaatları 
nazarı dikkata alarak bazı te• 
şebbüsatta bulunmağa baılamıt· 
tır. Diğer taraftan bu tacirler it 
ve Ziraat bankalarına da mnra· 
caat etmişlerdir. 

Bu bankaların birlikte bu ka
bil tacirlere ispanyadaki alacak
larına mahsuben bir miktar avanı 
vereceği tahmin edilmektedir. 

Fransedakl kontenjan 

Fransa ticaret nezareti 1 teş· 
rinievvel 9 32 den 31 kinunuev· 
vel 932 tarihine kadar 932 se• 
neıinin dördüncü 3 aylık kon
tenjan listesini neıretmittir. Liste 
ofiste mevcuttur. 

Yeni kontenjan Jiıtesioin tet
kikinde sınai maddelere aıt lis
teye yeni hiçbir madde ilive 
edilmediği evvelki listede lesbit 
edilen kontenjan miktarlarının 
artırılmadığı anlaşılmaktadır, 

Buna mukabil 40 kadar madde· 
nin idhal hususunda evvelki lis· 
teye nazaren daha mllsaidekir 
davranılmış ve kontenjan mıktar
ları tezyit edilmittir. Tezyit nis· 
beti bazı maddelerde yüzde 
20-30 ve bazı maddelerde ise 
yüzde seksene kodar çıkarılmış• 
tır. Fakat bu müsaedekirlığa 
raimen bazı maddelerin ıoiı liç 
ay zarfında Franaaya idbalide 
menedilmittir. 

Ticaret nezareti bu memnu• 
iyete sebep olarak bundan evvel· 
ki üç ay zarfında bu maddelerin 
fazla mıktarda Fran1aya gittiği 
ve binaenaleyh dördüncü üç ay• 
Jık kontenjan mıktannı doldurdu· 
ğunu göstermektedir . 

Memleketimizden mal 
almak l•llrenler 

Almanyanın Bren şabrinde 

muhtelif ticarethaneler ofisine 
mllracaat edt!rek kuş yemi, darı, 
keten tuhumu susam, badem, 
haşbaı kitre almak istediklerini 
bildirmişlerd!r. 

lstnnbul Bursa 
telefonu 

lıtan!>ul Bursa telefonunda o~ 
dakikalık bir gürüşme için tim· 
diye kadar 75 kuruş alınıyordu. 
Fazlalığından şiklyet edilmesi 
üzerine bu üçret 40 kuruta İD· 
dirilmiıtir. 
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ıs TeşrJnlevel Perşem- llA ftWI' 
be akşamı Gala mllsa-· .... 

meresl olarak ainema11nda. 

Claude Anet'· 
in eserinden 

muktebes Arıane 
Genç Rus 

Kızı 

1 Adliyede 1 Ticaret 
8,000 liralık borç, 45,000 mektebinde 

liralık apartıman ! 
Bir borcun icra yollle lstenllmeslnl 
takip eden muameleden çıkan dava 

latanbul ağırceza mahkeme
sinde bir müdddteoberi mu!ıa
kemesi· ga>rülen bir dava, dlln 
son safhasına gelmiştir. 

Dava edilenler iki kişidir: 
Biri Fikri B. isminde bir zat. 

diğeri icra dairesi Lit'plerinden 
Nuri B., davacı da ismet iımin
de bir hanımdır. iddiaya göre, 
ismet hanım Yaktile Fikri B. den 
8,000 lira ödünç para almlf. 
Kendisioe bir senet vermiş. Öde
me z.amanı gelince bu puayı 

ödiyememiş. Fikri Bey, icraya 
müracaat elmiş. Ödeme emri 
gönderilmiş. itiraz edilmemif. 
itiraz müddeti geçince, haciz mu
amelesi yapılmak üzeıe ismet 
hanımın apartmanına g'dilmif. 
Kendisine ait menkul mal bu
Junamamıı ve menkul olmayan 
apartmanın haczi karar!a§lınlllllf. 
Apartmanda bir zabıt tanzim 
olunmuı. 

işte, ağarceıa mahkemesinde 
tetkik edilen mesele. aııl bu 
zabıttan çıkıyor. Davacı taraf, 
bu zabıtlık usülsilz yapıldığın
dan, 18 yaımda olması itibarile 
Reşit sayılamıyan ismet hanımın 
oğullarından Melih Beyin zabıtta 
mnteıewl kefil gösterildiiinden 
ve bu kaydın da kendisine son· 
radan imza ettirildiğinden bah
se diyor. icra katibi Nuri Beyinde 
zaptındaki bu kaydi kendi eliJe 
yazmayıp yazmayı Fikri Beye 
bırakhgını. bu suretle vazifesini 
ihmal ettiğini ileri sürüyor. 

Davacı taraf, nihayet böyle 
yolsuz muamele yapılarak, bir 
haylı uğraşmıya mecbur edildi· 
ğini, itin sonunda 45,000 liralık 
aparhmanın 1 S,000 liraya Fikri 
B. tarafından satın alındığını 
söylüyor. 

Mahkemede davacı tarafı eski 
Adliye müsteşarı Kena o Omer 
B. , dava edilenlerden Nuri Beyi 

uki Ağırceza reisi ff temyiz 
azasa Sabri B. , gene Nari Beyle 
birlikte Filcri Beyi eski icra reiıi 
Te temyiz azası Ahmet Refik B. 
temsil edirorlH. Yo!auz Ye 
kanunsuz hiçbir it yapılmış 
ofmadıj'ı, ıabıhn anlo dairesin
de bazırlandıfl, Melih Beyin ha
kikatte yirmi yapın tamamladıfl 
simuına bakınca anlafllahileceği 
zapta illYesi hir auç ol:uıyan 

menuu babia kaydı iddiası hill· 
fına ayni gilD ayni yerde imza 
ettiği, ıonra yazıyı icra lıltibinin 
bizzat ,.aaa .. • ela bir suç 
olmadı;ı, davacının hukuk saha
sında mUfklU vaziyette kalınca 
ceza eaha11na baı vurduğu şek
linde uıun uzadıya mildafaa ya
pıldı. Davacı vekili cevap Terdi. 
Dava edilenlerin vekillerinden 
Ahaıet Refik B. mukabele etti. 
Hararetli m6aakaıalar oldu. 

Neticede muhakeme, dosya 
tetkik edilerek l)fr karar .eril· 
mek bre betka gine bırakıldı. 

Karısını UJdflren 
Bir mlddet enel, Gazel ıan· 

atlar akademW ubak mOdllr 
muamsi Şevket bey, kansa lclll 
hanımı aokak ortwnda tabanca 

ile 8ldDrmlif. latanbul Ağırceza 
mabkemeai, on iki sene hapaioe 
karar •ermif, vekilleri, bu kıra
n temyia etmiflerdi. 

T em1ia mabkem~ai, mahku
miyet kararanı suçla lehine ola
rak bozmuılur. Yakanda 1eniden 
muhakeme ılrlllecektir. 

IskAn sullstlmall 
MOfettiflikçe iıkAn ıuiiıtima· 

linden dolayı baldannda tahkikat 
yapılan bet kitinin dosyası, müd
deiamamiHte nrilmİf, m&ddei 
umamilik. kza c:ibetleria ikmali 
için, ewala tekrar viJAyete pn-
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Taşnak komitesinin Av
rupa bürosu isyan etti 

(Bq tarafı ı inci ayıfad&) 

burada çıkardığı ayni isimli ga· 
zete ile bu fırkaya kalfl m6ca· 
delltta bulunmuıtur. Hatta ale
nen kötek dahi yemiıtir. Fakat 
gaye ve kanaatinden zerre ka· 
dar d&nmemiı ve tuttuğu doğru 
yolda devam etmiştir. 

işte bu "Gavroı,. gautesinin 
17 Eylfll tarihli batmakaleai mi
zahi ımette bir komedinin b~m
silidir. Aktörler, eıki "Taınak,, 
mlimessili " Şavarş Mi.Uyan ,, 
ile şımdi bunlara karıı gelen 
Avrupa "Taınak,, l•n milmessili 
"Varken Şuşaryan,, dır. 

Tiyatroda hazır olanlar: 
"Ramğavarlar, Hınçalclar, hu

llsa umum Ermeniliktir. Oyma 
yeni .. dUtllo,, eski Taınak ml
meuili ft "Haraç,, gazetesi mll
dOrll Şavarı Miaakyan ile Taş
naklardan yeni ayrılan Avrupa 
Boraları mlimeasili "Mardgoç,, 

gazetem m&dDrtl V uken Şufar
yaa •runıda eereyan etmektedir. 

Sahnede ba ilsl pebliYan deh· 
ıetli aarette biribirini boğmakta 
iken: 

Hızırun, yani EnnenUik g&ya 
kendilerince mllb bir ıarlrı olen 
fU beyti terena8m ediyorlar : 
"Bamparıum gagla llfll/la, can 11ayla 

"Mabat mal4m delil can l/fll/la 
.. Tqndlar blrlbirlni boluuor can 

l/fll/la.. 

"Emxırı can 'fltıllla, varkm can 11aula 

{Ş.rlunı aalı baıka kelimeleri 
bayidir. Y en·ant Efendi maka· 
mını almlf ve Tapakların haline 
uydarmuttm.) 

Yani çıkardıfı netice ıudur: 
- Botufaam, bitiniz, mahvo• 

lana ki millet belldan kurtul· 
aan. 

(Ermeni komhı ve fırkalınnın vaziye· 
tini ve akibetinl tasvir eden ikinci mü
hJm miıahı mıkalınln haltşası yınn) 

Yeni teşkllAt ve 
ıslahat yapıldı 

Yüksek lkhsat ve Ticaret 
mektebile Ticaret lisesinde idare 
ve tedris hususah itibarile ban 
esaslı ıslahat yapılmışbr. 

· Bu suretle Yüksek ikhsat ve 
Ticaret mektebi bir ilim milea
seıui, Ticaret lisesi de lhtiau 
mektebi haline getirilmiştir. Ayni 
zamauda bu iki mektep arasın
da mevcut vaziyetler halledil· 
miıt:r. Bu itibarla Ticaret lise
sinden mezun olan talebeler, 
YDksek ikhsat ve ticaretine gi-
rebilmek için sınıf imtihanından 
bir de bakalorya imtihanı vere
ceklerdir. 

Bu son imtihanda muvaffak 
olamıyanlar Ticaret lisesinden 
mezun olduklarına dair febadet
name alarak hayata ahlacakhr. 
Yapılan ıslahat hakkında mektep 
müdürO HDsnil B. bize şu tafsi· 
llh vermiştir: 

- Vekil Celil Beyin mektebi 
teşrifltri esnasında kendilerine 
muhtelif kısımlara tedrisat bak· 
kında izahat verdim. Mektebin 
lise kısmına yeni bir çalışma 
sistemi vermek için başka mem· 
leketlerde olduğu gibi milkem• 
mel bir çalışma kadrosu vücuda 
getirilmesine dair mütalealannı 
aldım. 

Bu:-adan yetişecek talebenin 
malt, .ikbaadi, ticari müeaeae
lerde hemen vaıif e alacak ka· 
biliyette yetişmelerine çahşaca· 
ğız. Bu seneden itibaren lise 
kısmınm son smıf tedrisata ara· 
sına bir de " pratik ,, illve 
ettik. Bu suretle talebe me~
tepte yetişirken bir İf evi· 
nin muamelat ve muhasebesi 
naaıl olacağını filen görecek ve 
muhtelif m-:ıeleler Ozerinde mo
nografiler hazırlamıya mecbur 
tutulacakhr. Gene bu kımm ta· 
!ebesi irin (talebe mesai bOrosa) 
vücuda getirilmiştir. Bu büro da 
talebe ihsai grafikler 'e tetkik 
etütleri ile bir ıstılah lfıgatı ha· 
zırlıyıcakbr. Bunun için biribiri· 
ne münasebeti olan derılerin 

muallimleri bir zümre halinde 
bu mcaai bOrolarında çahımıya 
bapm1flardır. Eöylelikle bu kı· 
11mden yetiıen talebeler için ta· 
kip edilen ameli gayeye gittikçe 
yaklqacağız.,, 

Ynlcsek iktısat ve ticaret mek· 
tebinin tedrisabna daha ilmi 
bir istikamet vermek üzere mil· 
derrisler der• ve mesai program· 
larım Meclise tevdi etmiılerdir. 

Umu mi ikbaadi mezhepler ta· 
rihini altı devrede talebeye kl
milen ikmal ettireceğiz. 

Sınai iktıaat dersi meyanında 
g&terilen içtimai ikhsat için ay• 
raca bir devre tahsis edilmiıtir. 

Li11n kurları itibarile kııımlar 
arasındaki kar1şıkhk tamamen 
kaldmlmışbr • 

Eu suretle yGlcıek kısım ta· 
lebesinin lisan dersleri mllnba· 
sıran o kısım müderrisleri tara· 

r 
fından g~sterilecektir. 

Ticari ve mali emtea, iktııadl 
coğrafya ve tekno!oji ders:erinin 
proğramlarsnı tetkik ettik bu 
derslerde g6rülen vaziyetler ıı· 
Jah edilen ve daha ziyade ihtisas 
dersleri halinde okutmalan 
için yeni proğramlar yapılmıtbr. 

Ticaret hukuku dersi için yeni 
saatler ilivesi noksan kalan de· 

TAKViM . 
Pazarteal Sah Gıtta A lpar ve 

10 T.ewweı 1t T.evwel 
9 Cema.ahlr 10 Cema.ahlr GUS'l'AV FRI GUn doğufu 6,11 6.13 
Gün batlfl t:',80 11,28 lıdiuç merasimini sablb 
Sab&b oamam 6,00 6.0l dairesinde icra ve O • 
Otıe namuı 12.00 ıı.oo 

Saadet lJdndl Qam&SJ IMS u.o~ şa 
AqalD D&lftU1 l:'.30 t7.t8 
Yaw namaa 19,02 19.01 film!c;inln ilk fracsine iştirıt 
Imaak 4,3J 4.,34 Pek pln11-
Yılaı geçeD 

' 27l 2;'2 Artistik sbleri J Sioe 
rıım ka1&D l 94 93 
~rt f 

HA VA - Dlln ucaklık ~ 29, uga- Q .. - d kj Ç 
r1 11> derece olarak tubit edilml§Ur. Bu ,.- numuz e a 
gtlD rQzg&r mUtebarnl .Uratıe ~ ve Elh . 
hava ekseriyetle açık cıılacaktJr. a m ra 1111 

1 1 RADYO 
8119Un 

tSTANBUL - 18 den 19,30 a kadar 
ı.ıu,erret bamm ye lıtahm.ut bey, lt.30 dan 
21 e kadar orkeıstra. 21 den 22 ye kadar 
Hikmet Rıza banrm ve arkada.pin. 

VİYANA (517,2 Dl) - 12,30 konaer, 
13,40 plAk, 18 konaer, 23,l:S konaer. 

ROMA (4-f.1,2 m) - 21 pl.lk. 21,,S kon
IC?', 23,55 haber. 

BUDAPEŞTZ (MO,S m) - 11 muatkl, 
lı.15 orkutra, ıs pltk, 17,30 komer, 20,20 
operet, 22,30 çi&'&n arkeatrur. 2' konaer. 

lı[QSKOVA (130' m) - 12 den 23 e ka· 
dar U§rlyat. 

KONlGVüSTli:R HA.VZEN (11315 m) -

Dtınyanıo en büyDk 

Emil • 
Jannı 

Tehlikeli ı<achl 

Anna St·~ 
tarafından harikulade 

rette temsil ediı-. 

İHTİRAS 
F"ırtınal 

7,15 jlnuıutlk, 'l,30 kooaer, 18,30 plt.k, 15 tı.._ 

konaer, 17,30 konaer, 20,!5 muıdkJ, 23,20 '111-
muatkl. 

VAR.ŞOVA (Hll m) - lS,l:S senfonik 
koneer, 17,25 pWc:, 18 piyano konMl', 19 
hatif muatkl, 21 halk koluıerl, 23 -dana. 

f11atbaa1n1aa gelen.....,, 

Boş beşik Vt' ak kuş 
öz Türkçe Ue )'Ullmrf k6ylW.eriu .,e yU

rUklerin yapyıpndaa almmıl stlzel, merak
}[ btr romandır. Kowww t.Wftr mtldQı1l ve 
Halk b0ğ1al duDeti :m&lıa...W Yusuf Zıya 

Beyindir. 192 1&yfadır. Sabi ve dağ1tma ye
ri Ahmet Halit kltaph&nuldir. Herkeae O· 

kum&lannı taftl::re edel'IL 

Mahtt 
Bu nenıı &ile ve mektep mecmuuı BUyUk 

Dil Kurultayı mUııuebeUie mU..teana. bir 
nQııha neoretmlıtfr. 

Flatı yirmi lrul'Uf& lDdlrtlcUli balda lWD• 

&1AJJti ve nefueU artuı bu mecmuayı e
hemmlyeUe taniye ederi&. 

TUrk kadını 
ıtmyif Suat Humı (Jıru.lpet .,. menıt 

aab&da Ttlrk kadını) 1mnlle bir Mel' net· 
retıntıUr. Muharrir, bu kitapta bUtçe idare
miz, aile hayatmuz, terbt;:re ve taUD uau
ıumua, fikir .,. aan'at Uemtırıts. lctbnal bGn· 
yum llaklanda tetldklerde lıUIUnmakta. d11· 
ıuncelerlnl söylemektedir. Tavsiye ederis • 

Edeblpt ve aan'at bahlslerl 
Nahit Sım Bey bu l.sl.ınle bir eaer neııret

mlgtlr. İçinde (Seyahat edebiyatı hakkında 
dütUn~ler), (Edebtyatta bafka -.n'atlar) 
(TemaU ean'aUnde heyec&ıilann . hududu) , 
(Tenkide ve mUnekklde dair) unvanlı ma
kaleler vardır. 

Kttap, (33) kUl'Uf tlaUa İkbal kftapha· 
nelinde B&tılm&ktadlr. 

DarUlbedarl Şehir 
Temalllerf 1 

11- 10- 932 · ıstıılll 
5'1vare 

aaat 21,30 da ÜÜ 
y uınki sali gil- urr 
nU akıamı birin

ci defa 

Pasarte.ı • 
Pertembe 

Yazan: Musahip 
zade Cel~l Bey 

Muallimlerle taleb 

Beyoğlu Askerlik 

isliğinden : Birbuçuk s 

te tabi 324 doiumlular 

Tarihinde ıubede b 
iham iken enelki il 
932 yızılmışbr. Ta 
gibi mOkelleflerin d 

mOracaatlan l6zumu 
=--amm11m11m1ımıı:-ı=:ms:::m:-a::::·=======::::::::-::::::. 

niz ticaret l:ukukanma da tedrisi 
imklnı hazırlanmıtbr. 

Bu k11mın imtihan Ye 16meatır 
ıırtlarana dair talimatnamede 
mevcut buı gealt abklm tadil 
edilmiflir.,. 

Diğer taraftan öğrediğimize 
göre bu mektepte talebeler tim
diye kadar imtihan vermeden. 
mibanlki bir ıarette muf ıeçmek
te idiler. Yalmı mektepten mnun 
olabilmek için bUtOn derslerin imti· 
hanlannı veraıeje mecbur tuta· 
luyorlardı. 

Bu ıekilde de sirmedikleri 
her dene imtibaoı içia aldıldarı 
notlardan bir aamara kaybedi· 
yorlarda. Yeni talimatname ile 
tedris ve idari bususattaki bu 
kar111khk kaldmlmııbr. 
Aynı amanda talebeler herse

ne imtihan vermete mecbur ola
caklardır. Bunun i~n de fakOlte 
imtihan talimatnamelerine m&ta
bib bir talimatname yapılacaktır. 
Bu talimatnamede bukak fakBI· 
teai mllderrialerinia aon Yerdik
leri kırar gibi yalnız bir dersten 
muvaffak olamayanların bir yBk
ıek mnıfa denm edebilmelerine 
imkla bırakalacaktır. 

Ayasofya 
sindeki kah 

Belediye, lstanbala 
yablardan çoğunoD 
ziyaret ettikluini g6•. 
rak cami avlusundalı• 
önline ve avluya .. 
ma11nı mDıterilere k . 
edilmesini menetmiftl-.._ • ...,., 

Kahve sahibi ise 
kaftan kiraladığını •~ 
raz etmiş, mabkeat 
davasını kazanmq, • 
ya koymaya bati• , ........ ..,- --
mahkeme kararına 
rada ıandalya koll 
menetmiıtir aym diJ · 
fada milracaat e ~ 
kooturatı oldu~ ·ıd· 
yapamayacağını b!ıe S 
yOzden Belediye 1 tıt• 
sında ibtillf çıklll11 

Brland na111•111 

P ARiS 9 (A.>..) "" , d• 
hunın riyaseti al~ biı' 
kabine müıarünıleY , . t 
altında bir komite 

"te etmıtir. Bu konu ~ 
and'run hatıratıDI t • 
dikilecek abide içio Jll 
lamaia memurdur• 



Mehmet Rıza Efendi arkadaşının bulduğu ip ucuna 
itimat etmedi ve Feyzi Beyi merkezde müdafaa etti •• 
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Muvakkat tedbiri aleyhinize 
ak tebdil etmek icap eder. 
"Hürriyetinizi kaybetmek iı • 
oraanız bir kere dütününüz, 
an ıonra cevap verirsiniz. 
di ben tu evrakı tetkik edin • 

e kadar siz kendinize geliniz. 
n bulunuz ve aöylediiim gün 

ıaatte nerede olduğunuzu hatır 
ıya çalıtınız. Sizin buradan 
ak dütünmenize lüzum var· 

,eriki cürümlerinizi haberdar 
enize, yahut firar etmenize 
dan veremeyiz.. İtte meıele 
, 

F eysi bey itin ağırlıimı ıördü, 
daki ittihamlar tehlikeli 

cereyan almıt, zabıtayı umn 
det meırul etmitti. Zabıta ile 

cadele etmek imkanı olmadı • 
bildiği için dütiindü tatmdı, 
ilen malGmatı Termiye ka • 

verdi. Fakat Zihni hep Niıi· 
alçaklılma saplanıyor, o ıün 
• eaine ridememeıinden mü • 

ir oluyor, yarın öbür gün bu 
• eden kurtulamaz, meseleyi 

ı duyarsa ne derece itiban • 
halel geleceğini dütünüyordu. 
Onu bir odada yalnız bıraktı-

- Mükemmel, tebrik ederim •. 
Kimmit bu kerata?.. Artık söy
lersin değil mi- Erenköylü eınaf • 
t b. . .., Am 
an ırı mı. ele filin mı? 

- A ıözüm, ıe~ hali. uyuyor • 
ıun. Böyle kibar adamlara ait 
cürümlerde ilk hatıra gelecek 
nokta amele filin delil, kadın • 
dır kadın .. 

- Vay, cani kadın mı? 
- Haydi canım, alay mr edi-

yorsun?.. Kadın filin değil.. Se • 
nin küçük kız buldu? Hani Eren
köyündeki Ayte kız mı ne idi o? 
itte o kızın gördüğü adamın ta 
kendisi. Ama o ~n bu herif kı • 
yafetini delittirmif, t•kma aaç 
takm•t da öyle selmif. Yoka& Ab
aen &e,in rakibi olan bu adam -
dır. itte 1Mı adam Ah.en beyin ni
tanlııı olduğu Niıir ismindeki 
hanımın ilk nitanluı idi. Ahıen 
beyin Niıirla evleneceiini ititin· 
ce onu vurmıya kalktı. 

- Eier bldiiin 'b\mdan ib..,et· 
ae botuna 1orahn1111UD hazretim. 

- Canım nedu &,le aö:ylü • 
yorsun? Sen bu iti meydana çı • 
karamadıma ondan evvel yüz • 
lerce zaferin Yar. Buak fUDUD mu 
vaffaloyeti de bende kalam yahu .• 

- Canım efeııdim, bizim bir 

tey dediğimiz yok. Allah muv~f
fak etıin. lnıallah yüzünün akıle 
çıkarsın içinden.. 

- Eksik olma .. 
Rıza efendi elini uzattı, arka· 

datının elini ırktı. Fakat Me~~et 
Ali efendi arkadaıının kendı~ın
den baıka tafsilat iıtememeııne 
adeta tutulmuıtu. Vakıa Mehmet 
Rıza efendi de tecrübesiz arka • 
dqının bir iki tahminine aldan • 
cbiım kuvvetle zannediyordu. O· 

· . "d' ı'yetten bu nun ıçın hemen mu ır 
·· h 1. . . !tındaki zatın t up e ı ve ııtacvap a . . 

bulunduiu merkeı.i öğrendı. Nı • 
tantqına kottu. 

O merkezden içeri ıirerken 
komiıer henüz F eysi f~i tekrar 
isticvaba davet etmemiıti. Rıza e
fendi komiserin yanına girerek 
kendisinin de Mehmet Ali Efendi 
ile birlikte Erenköy hadiseıini ta· 
kibe memur olduğunu anlattı ve 
dedi ki: 

. - Acaba bu feyzi bey ismin· 
deki zat Ahıen beyi vurduğunu 
itiraf etti mi? ' 

- Hayır, daha etmedi. Fakat 
hadiıe saati nerede olduğunu ıöy· 
liyemiyor. Bu mücrimin kendiıi 
olduğuna en büyük delildir. 

(.Dnamt var) 

Sayıfa S 
:ıa z= 

'Diı Kaşesi __ ........................ .-
Dil bizim buluşumuzdur! 

Kurultayda, kurultayımızın 

baıbuilarından yüksek dil bilgi
lisi Samih Rif at Bey arkaclqımı 
dinledim. Bu ıüne dek büyük bir 
inançla inandıklarımı birclaha aai
limbyan derin ve deterli aratbr· 
maları beni ıııklandırdı. 

Hasan Ali Beyi de dinWim. 
Bu ıencin iöıllümde büyük bir 
aeYri Ye ıaypıı yqar. O.u bir 
kaç yerde dinledim. En son dil a• 
rqtırma toplulujunda onu· derin 
derin ıeıledim. Bu ıenç, ıelece· 
ğin en deierli büyük bir bilsiliıi, 
bir bilıi arqtırıcııında aranan ö
ğümlerln ~ridir. 

Huan Ali Bey Çiçeronun Li.tin 
diline bqb batına yaptıfmı say
dıktan ıonra Alman diline geçe
rek bu dil içinde bize doyurucu 
bir tülen veTdiler. 

Bence tarihte (Lüter) in büyük
lüğü, ortaya Protestanlık adile 
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Söz kitabı ............... --..... 

Türk Dili 
Anadoludakullanı
lan bazı kelimeler 

hıristiyanlığı ikiye bölen bir in~ 
çıkarmaıında değildir. Hıriıtiyan· 
hlda yaptıiı deiitikliii ona ina• 
nanlar iıtedikleri ıibi ,.tk:eltebi· 
lirler. Ancak Lüteri biz burünkü 
dil arqtmnamız yüzünden izle
yince onun büyüklüiilnü dainrk, 
yabancı diller arasmda yitirilmit 
Alman dilini diriltmesinde bulu• 
yoruz. Biliyoruz ki Lüter incili öz 
diline çevirmeyi kaf aıına koyun• 
ca ilk yaptıiı İf, Alman sözlerini 
derlemek oldu. Bu ıözleri bir çok 

deiitik Jermen boylan arasında 
dolqarak köylülerin dillerindeki· 
ni tophyarak birer birer derledi. 

incili çevirmiye batlayınca, U· 
tincenin Almanca kartılrklarmı 

tekli ıözlerini, biribirine çatarak, 
dütündüğünü, anlatacak kılığa 
koya koya ıonuna iriıti, ondan 
ıonradır ki Alman yazıcıları dil· 
lerini ıeverek yavat yavq yaban• 
er dil baıkııından kurtuldular. 
Ortaya koskoca bir Alman dili 
çıktı. 

Bundan bizim alacağımız pay 
açıktır. Öz diline gönül bailamıt 
bir Türk arayıc111 kendi öz ıücü 
ile dilinde itlerken onu kendiıi 
yaratabilir. Bu yaratılan ıöz bü· 
tün Türkler için benimsenince on· 
da denildiği gibi yapanın yüksek 

Türk dili tetkikleri gapılırken "Söz 
lı:itabı,, unvanı altında Anadoluda kul. iıteği olmadığı anlatılmaz. 
lanılan bazı yelimelerin tQplandığını Tersine olarak onu yapanın ye· 
yazmıflık. Bu kitaptan diğer bazı kc- nici gücüdür kü o aözü diriltmit, 
limelerl naklediyoruz: herkese benimaetmittir. itte Ha· 

BABA (ÇOrum; ll'ıl'}lf· Ankara): Haataıık. 6 ~, Ali Beyin bize anlatmak ıı• 
Diline baba çıkam, babalar tutaun, babalı a-
rap bacı. ıği de budur. 

BABBA (Burdur): KUçUk çocuklara mah· "' ,,. • 

" " • :::M •• :::::~::::::,~..-=:::::::;:·kc.~::::t::;::::::=A:z:::::;:-:n1111U11 ........ IU1dmuuı:u.":ll fl}~!~~~u~~eke): cıneı ldmıe. Burada Hüseyin Cahit Beyin 
"'ehmet Ali efeacll utıkifini BaB!'88" ve mu ıuB Dnaraya g en ıue.c A!ytll,"'a'll!Klı): ~ba ....-r.'knz bir yanlıtını düzeltm~ inerim. 

koydafundan, yann öbür alan favuk111ular ılaarfff;IJer baCUL Bu ülkede ilk Türkçe yazan yirmi 
belL! -~· d Y BA.CI - (Oerkak, Avpr): ı- Hem§ire . 

... t.-.ı e ecejinclen emin Çiçekçilik ve tavukçuluk ser· Uzun mUddettenberi ıehrimiz. YQ!a mytuı pek •a. bet yıl ince kendileri olduiunu 
memnun Feyzi beyi merkezde lfİaİnde madal,a •e m61clfat ka· de buluu°'akta olan Maarif mO.· 0.UJ'OI' _.. b&CI, .ayledller. Yanht 16ylUyorlar. 

1
• Müdüriyete doğru yola ananlara- d.. Zirdt mGdOriye- t~ıarı Sal.ib z~.i ve Maarif te~· = = n;::_ ne, (Hayatı muhayyel) yazıcısı 

·Tam müdürün kapısında Rı- tinde madalya Ye mllklfaJ(an lif heyetı reı .. ROdvaa Naiıs ı - Orta~' u•ııra bJUıp. A7P 1ı1e1 (Araplı, Acemli, lugatli, terkipli) 
en.:ııi•e rasıeldı·. .1 . . beyler dGn akıam Anlraraya mi- ... _ k tm mı 1 ..... . 

Bu "" 1 verı m1fbr. tevecciben •ebrimizdea hareket e ..... e • eye I'• ..... • A yazılar yazarken, belki henüz ya· 
teaac:lüfe pek memnun ol • M d l ,, BAD - (Van): Kenar. Taadırm IMldr. b l ,. a a ya Ye mDklfat alanlar etml~erdir. .... t. KG•· .. - Aalr&rat Bur- zı yazmnra at am d ki il "ünldi bt.. ümit etmedı"iı" ne • "" BADAK < &OIS& - ·ı a ı arı yı ar-

·y gelecek aene daha bByUk bı"r _.....,..,_._ dur, KJrteldr): X.- adıUD. ca.:.. boclllr, ba· da kend'l · d · · d I k (0 
arkad&fma ha"--- -ereceL iz 1 d k dak "'-'u. J erı e ıçın e o ara ı• 

·'""' "' .., ıeldlde a-aive ittink ,....... ..a. m r e te er Ye -ı· m 1 ı· ) d k o·ı· · affaluyetlnin de--•m.: ·-· "'' o·ı T T t k BA.tML ~ lc01ferl, Çorum. Yoz- an ı ısaru er en ı ımız • 
-- ·1 - 11.a.•·ıal'lnı .. •vfemf-1ardlr.. kahve 8 o a -·>. 1 ...._._ ....... dörtte biri Kınak• T" k d' k l .. caktr. Rıza efendi: •"'" .v7 ''"' •- · - ......, ... _ ,,....... · • ur c;e ıyere yazan ar ve ıoy• &mir _ Jaürcle ~ .. Wft 2 IWdtftllo buamalc. (Çonmı, Yozgat). 1. l • rk k• 

- Bana Erenldiyünden döne • • .... ha'dnnda ticaret ..... O SM>.+8 (Nltd9): Topraklı ve eamantı ıyen er vardı. Bu eksiksiz kı i ı 
• ıin, dediler. Çünkü saliba Bozdotaada bir tetlchet ~apb. lmair p1pı..,.da ........ d81ctlnte.a. yıl önce (1890) da. idi. 

katilin izi üzerinde imipin. J'&DgtD :redl 91ık iJat9acı brfd~,.. Bir kere Cahit Bey bu ite sö· 
_Evet, hemen hemen meae- Bozdolan - llkmektepte yan- U... ... .., SAY bulund• anla· nülden inanmıt delildir. Kendiıi 
itti. Mücrim ,imdi merkezde sın çıktı, mektep alevler içinde td& Fiatlan :rttkaeltuler ficlclet· ne kadar Osmanlı ise bizim dili· 

ap ediliyor. kül oldu. le caa 8'rae11derclir. miz 0 kadar Oamanlı deiildir. Bu-
111ı=~==ı:~~~=:=:==:=:=::='.:~~~::======::=:::==-===::===:!:====:===~::'.:-:::~~~~~~~~~~~=;=~~~;;~~==::=:::::::::; nundahaileriıidevar.Bizdeıalt 

Gu•· ıu·· şlu·· Kadın '· nun ortasına çelik bir perde, müt- bir profesör gibi izahat da veri • Türkçe yazıya dojnı akıt batla-

Araen Lilpeabı yeni bir macera.. - 69 

'Vocu ı .At.od& fMlaıı-. jaı:A~ ~oiu11 : la.. 

• Şu herifi yakalayın ! 1 cap etıe gelecek. 
•Je eaıir verdi. Fakat Raul Filhakika dıtardan otomobil 
~ 11Çnyara.k ayni zamanda i· ıeıleri geliyordu. Raul daima gü· 

11• de karnına birer tekme lüyordu: 
•reli. lkiıi de ıeri çekilince - Ne iyi, dedi, aıkılmıya bat· 

lamıfbm. 

- Ama bu ıefer yakalandın. 
Şimdi görürıün. 

-Bnn. 
'f --. dedi, F ramız boksun· 

ÇI te Yu ..... d J --.., erler. 
..:;:re at91 etti. Fakat 
dii: ak için yapmıtb. 

bunu Jorjöre döndü, dıprı çıkmak 
Raul iıted i. Fakat tuhaf teY, kapı içe· 

-Yaıı d . u, edı, tavanları deli • 
• ub~l·. Botuna zahmet etme. Her 

1 •Yor•- B' · -· ır yerden adreıı· verd"l ı er yanın• b" .. .. d I ' .... ır ıuru a am 
ıe din evi ınuhaaara ettin, 

aen de ök·· "b· b h" . uz ıı ı uraya u • 
k. ~uı. Her halde yanına yir· 
•!ıden fazla almıpıncbr. 

Jorjöre artık bu itin uzun aür 
iinU ıöriiyordu. Hem de içer-

riye ıirdiii aman kendi kendine 
kapanmıfb, ve açılmıyordu. Ra • 
ul: 

- Boıuna yorulma, dedi, kapı 
kendi kendine kapanır ve kilitle· 
nir. Sonra yekparedir, kınlı»az. 

Raul bunları aöyliyerek, Kla
ranın elinden tuttu Ye onu hızla 
pencerenin yanma çekti. Jorjöre 
adamlarına: 

- Atet ediniz, 'TUl'1lllUZ ! . . 
lfti: Demiye kalmadan, Raul bir 
- Kırk, ds, hatta bin kiti 1- elektrik düimuine laaamıt, ..ıo ! 

hi, bir ıea çıkararak dütmüıtü. yotdu: dıiı rünler de buna kartı koyan· 
Raul: 1 · h-~ J ... pek ,,-.nk idi. O kadar .. ok idi - Y• mu uaza edilmesi li· ... y- ~ 

- Jorjöre, diyordu, bak Giyo- zımıelen bir evin üç kapııı olma· ki (Araplı, Acemli), kof, daYUl 
tin ıibi deiil mi? it. Birincisi, retml kapı, öteki ıia- ıibi titkin .CSzlerle dopdolu yazı• 

- Sonra, masadan iki bardak li fakat kolayca ıöze çarpacak lu yazılırken bunun Türk dili ile 
ıu doldurdu, birisini Klaraya u • bir kapı, üçüncüıii ise hiç 1aze bir ilit ili olmadıimı ilk yazıp IÖJ• 

zatarak: ıözükmiyen bir kapı. Bu kapıdan liyen Edirneli Mehmet Necip idi. 
- iç canım, dedi, naad ellen- poliı tarafından rahatarz edilen Otuz bet yıl önce bunu haykıran 

celi değil mi? namuılu kimıeler ıirip Ç&kar. lı- kocalmıt arkadqrm Cahit Beyin 
- Haydi, çabuk, kaçalım.. te, Jorjörenin ad.mlan ıarajın yersiz ve yakıtıkıız böbürlenme-
- Korkma .• Korkma.. kapısını taruaut ederken, biz bu· ıini kurultayda dinlerken bu ka• 
Suyu içirdi, öte tarafı dinledi: radan rahat rahat çıkıp ıideriz. dar nankörlüğe karıı ıene ıuıtu. 
- Bak, prültü ediyorlar. Böylece üç dakika kadar mah- Zira o kendisini dileğine kavut· 

Perde inince, pencerelerin kepenk zende yürüdüler, aonra, bir mer • mut bir kart Türk olarak ıördüiü 
leri de kapanır, elektrikler ıöner, divenden çıktılar. Burası bot bir için Cahit Beyin kınlmıt yaldızlı 
içerai karanlık olur. Dıtardan içe- evdi, Ye kapw, kalabalık bir ao- umutlarını diriltmiye çalıpn, bat· 
ri ıirmek kabil olmadığı ıibi, i • kala açılıyordu. ka teYler kokan ıözlerine bir de-
çerden de çıkmak kabil değildir. Kapının önünde büyük bir ae- ğer vermedi .•. itte bunun için ıuı• 
Nasıl Raulünü beiendin mi? yahat otomobili duruyordu. Kur • 

Klara heyecanlı idi. Bir teY vil kendilerini bekliyordu. Raul, 
ıöyliyemiyordu. Raul onu kucak • ona aon bir talimat verdi, ve oto-
ladı ve: mobile bindiler. 

- Şimdi, dedi, kırlara, hürri- • • • 
yete, ve istirahate kavupcaiJz. 

Raul Klara ile beraber, yanda· 
ki mutf aia geçti, bir dolap açtı. 
Oradan bir düimeye basarak bir 
lema açtı ve bir merdiYenden 
mahzene indiler, Raal, clera yeren 

Bir saat aonra Jorjörıe poliı 
müdiriyetine raporunu yeriyordu. 
Bu hidiıe hakkında ne ıazetelere 
ne de kimaeye bir tef aöylememi
yi kararlattırdılar. 

tu .... 

• • • 
Kurultay bqladıiı ründenberi 

bir çok ıenç çocuklanmız ileri 
ahlıtlarını ıösteren yazılarile 
benden bir çok ıeyler aoruyorlar. 
Bu ıtık ordusunun aevim!i ve er• 
demli çocuklarına anladıirm ka• 
dar kartıhk vermi19 çalrpcafmı. 

Edlnl• 111abuu ........... , .. 



Sayıfa 6 

flahmetli Şerefin mezar1 batında 
teessUr halkası 

(Kenardaki 1!ç yüzücüden ortadaki Şeref Beydir) 

Galat&aaray klÜbUnUn kıymetll yüzUcUlerln· 
den Şeref Beyl:ı genç yqmda ve vazifesi 
bqmda çalışırken beynine kan hücumu ne
ticesinde ansızın öldUğilnU dün teessürle 
yaznıt§tık. Spor lllemlnin birdenbire yok o
lan bu değerli çocuğu diln Uluköydekl evin
den kaldırılmıg ve Rumeli Hisanndaki aile 
kabrlstanma g!SmUlmü§tUr. Cenaze merasi
mine hemen bUtiln fJPOr ailesi ve Galatasa
ray mektebi l§tlrak etmııı. duyduktan 
büyük tecssnrU merhumun mezarı b:ı§ında 

göz yaşlarile göstcrml§lerdlr. 

Ailesinin teessUr ve teşekkUrU 
İSTANBUL, 9 (A.A.) - Merhum eporcu 

Şeref'in ailesinden Ajans, ııu mektubu al
mıgtır: 

Çok sevgili cvlı\Clımzz, kardeşimiz, yeğe
nimiz Şerefin pclc genç ya~ta ve be!;IenU
mlycn bir zamanda hazin ölümünden duy
duğwnuz derin acılara iştirak etmek lüt!Un
de bulunan zevat ve mUessC3nta ve bilhassa 
Hnlk fırkası idare heyeti reisi Cevdet Ke
rim, Sarıyer ]{aymnkamı Hütlal, Galatasaray 
lisesi mUdllrU Fethi ve Şerefin pek sevdiği 
vefakA.r §cfi ]ılu~(.cr beylerle, teessürlerini 
göz y&§lar11e gösteren Galatasaray lisesi ve 
klüpç!l kar~!Cftri~•ve bilümum &J>Orcu vo 

Seyrlaefalndekl candan arkadaşlanna ve 
Uluköy m uhterem halkına borçlu bulundu
ğumuz §Ukranlanmızm arzına Anadolu A
jansmm l ütuf ve delll1etlnl rica ederiz. 

öı:.ıer RU§tu ve HUsametUn 
Pqalar ailesi 

Federasyonun 
taziyeti 

İSTANBUL, 9 (A.A.) - Denizclllk fede
rasyonu relsliğfnden: 

Sp::ır A.lemlmlze intisabı gfuıUnden iUba
ren dahil olduğu bütUn spor hareketlerinde 
klübUnU te§kilAtımıza knr~ı mUtezaylt bir 
muvaffaklyet ve varlıkla temsil eden Gala· 
ta.saray Ter biyel bedeniye klUbU dcnlzcllerln
den HUsamettin Paşa z:ıdıı Şeref Beyin 
TUrklUğU harice karşı temsil çağtntla anı 
olarak aramızchn kaybettik. Kederdlde aile
sine, klUbUnc ve denizci arkada§larma t eg
kll1i.tımız namına arzı taziyet olunur. 

lSTANBUL, 9 (A.A.) - Denizcilik fede
rasyonu reisliğinden: 

Merhum Şeref Beyin hatırasına hürmeten 
bu Cuma federasyonumuz tarafından ya
pıılaoak d lllllzcJlik m Uaabak& ve. ant nmeman
ları 21/10/932 Cuma gUnüne talik edildiği 
tebliğ 61unur. "' .. 

lstanbulspor 11 
Bandırma O 

lstanbul grupu şampiyonu yarın 
ediyor Izmlre hareket 

Atina olimpiyadı başladı 

VAKiT 

Türk dostu bir 
Alman profesör 

Dün zevceslle birlikte 
şehrimize geldi 

Tıp aleminin tanınmış profe
sörlerinden ve Almanyamn en 
büyük hastanelerinden Hamburg 
Eppondorf hastanesi baş hekimi 
Dr. Lc!oph Braeur dün A lman
yadan şehrimize gelmişt i r. 

67 yaşında olmasına rağman 
çok dinç olan profesör Ham· 
burgtan itibaren Almanya, A· 
vusturya, Macaristan, Sırbistan 
ve Bulgaristana, Sofyaya kadar 
zevcesi ile birlikte otomobille 
gelmişler ve Sofyada trene bin
mişlerdir. Profesör kendi kul· 
Jandığı otomobili ile gezdiği bü-
tün memleketlerde dostları, ta
lebeleri tarafmdan çok iyi kar
şılanmıştır. 

Profesör Dr. Brauer dün bir 
muharririmize ~unlaşı anlatmıştır. 

- Türkiyede birçok tanıdık
larım, doktor talebelerim vardır. 
Türkleri çok severim. 

Birçok defalar fakülteden ve 
diğer dostlarım tarafından davet 
edilmiştim. Bu sene bu fırsattan 
istifade ederek fsatnbula gel
dim. Sıbbiye vekili Refik bey 
efendi ise çok İyi ahbabımdır. 

Istanbu!da ancak 4-5 gün ka
lacağım için maalesef Ankaraya 
gidemiyeceğim. Bundan çok mü-
teessirim. 

lstanl:.ulda da ancak bir kon
ferarıs vereceğim. Türkleri çok 
severim demiştim. 

Netekim üç sene evvel GüJ
banenin kıymetli muallimleri beni 
Gülbaneye fahri muallim olarak 
kabul etmi7lerdir. Kendilerine 
gösterdikleri teveccühten dolayı 
çok memnunum. 

Evvelce harbi umumide bir 
kerre daha T1bkiy~ye gelmlıtim. 
Bu esnada büyilk .Gazi Mustafa 
Kemal Hz. le tanıımııtım. Ne 
yazık ki ancak kendilerine tak
dim edilmiştim. 

Hen evveli kalp hastalığı da
ha eonra ciğer trekoplisti üze-
rinde meşgul oldum. Şimdide bir 
senedenberi nefes darlığı iizerinde 
uğraşıyorum. Nefes darlığı mev-

DUn §ehrimlzde İstanbul grupu birinciliği 
futbol maçları biUrllml§ ve İstanbul spor 
takımı Bandırma gamplyonunu da yenerek 
Cstanb1'1 grupu birincisi olmugtur. İstanbul 
ıporlu11'?" dUn, Cuma ı;UnltU maçtan daha iyi 
oynanll§lar, daha teknik bir maç yapmı§lar
ılır. Grup şampiyonluğunu da kazanan ls
tanbul §amplyonu yarın bmirc doğru yola 
çıkacak ve orada Türkiye fut bol blrinclllği 

için t oplanan grup şamplyonlarile kaqııla

gac:aktır. İstanbul ııampiyonuna lyl bir se
yahat ve güzey blr netice temenni ederiz. 

l ılar O!sayit aC!dedcrek topa çıkmadılar, ka
leci de ayni vehme kapılarak hareketsiz 
kaldı. Hakemin dUdUk çalmadığına dikkat 
eden Nihat sür'atle ilerledi UçUncU golü de 
bu suretle kaydetU. İki dakika sonra İstan
bul sporun tehlikeli bir hücumunu kaleci 
SalA.hattinln ayaklarma atılmak suretlle sa- 1 

vuşturdu. 

Maç nasıl oldu ? 
Maçın hakemi Nuri Beydi. İstanbul spor 

ou §Ckllde: Kemal. Samih, All - Fahri, Aziz· 
Tevfik, Orhan, Sala.battin, küç!lk sala.battin, 
Nihat. Ve Bandırma şampiyonu da şu şekil
de: NecaU • Tahsin, l small - Recep, Aptul
lah, Nuri • Osman, Ya.,ar, SalA.hattin, Ah· 
met. 

tık hllcumu Bandırmalılar yaptılar. Ban
öırmalılarda bllyük bir canlılık gözUküyor . 
Fakat paslarına hA.klm değiller. Serl oyna
malarına rağmen hep havadan paslaştıkları 
lçln topu ekseriyetle kaptırıyorlar. Bandır· 

malılar bir an İstanbul spor kalesi önUnde 
iyi bir fırsat elde ettiler. Sağ açık sUr'atıe 
sürdllğ!l topu çok güzel ortaladı. Eğer mer
kez muhacim bunu iyi bir §Ckilde çevlrme
ğe muvo.!fak olsaydı bu güzel fırsat heder 
olma.nuş olacaktı. 

Bunu takip eden bir İstanbul spor akmm 
da ayni §ekllde bir fırsat kaçmldı. 16 ıncı 
dakikada sağ içeri Orhan İstanbul sporun 
llk golUnU yaptı. 

Top ayağında sür'atle llcrliyen Bandırma 
sağ içinin llerlemeslne İstanbul spor müda
fiinln gayrl nizami bir şekilde mA.nl oluıu 

yUzUnden favul verildi. Kaleye pek yakın 

bir yerde verilen bu ceza vuruşundan Ban
dırmalılar istifade edemediler. Asabiyetten 
t opu çok havadan avuta attılar. 

Otuzuncu dakikada Bandırma aleyhine bir 
korner oldu. Sağ ~ık bunu çok gllzel ort a
ladı. Kale önUnde bir kaç pasl&§madan son
ra Nlhat İstanbul sporun ikinci golUnll yap
tı. 

Otu.wncu dakikada ortadan aldığı bir pu
la kale1tı doğru llerllY.eQ Nllıat1 Bandırma· 

Bununla beraber Bandırma kalecisine -
mUdafilerln bUyük hataları yüzUnden fazla 
gol yemesine rağmen - iyi bir oyuncu oldu
ğunu gösterebilecek fırsatlar zUhur ediyor, 
çok güzel kur tanglar yapıyor, fedaklra.ne 
ve tehlikeli atılışlar yapıyor. 

·U lnct dakikada Tev!ikten gelen yüksek 
bir pıuıı Orhan güzel bir kafa vuruşu ile go-
le tahvil et u. 44 Uncu dakikalarda kaleci 
arka a r kaya gelen Uç t ehlikeli şUtU gayet 
mahirane kurtardı, BütUn yUk kaleciye bl· 
nlyor ... MUdafaanın iyi işlememesi yUzUndcn 
çok yoruluyor. 

Dvrenln son daklkalannda Orhan İstanbul 
sporun beşinci gö!UnU de yaptı. Ve devre 
5- 0 İstanbul spor lehine bitti. 

ikinci devre 
Bandırmalılar iklnci devreye ııevk ve a

zimlerini kaybetmiş bir halde başladılar. 
Yorgunlukları nazarı dikkati celbediyordu. 

12, 15 ve 17 inci dakikalarda k Uçük sa
lMıatUnln kısmen gahsl kısmen güzel kom
binezonlar neticesinde aldığı paslarla yap. 
tığı altmcı , yedinci ve sekizinci goller iki 
dalklka sonra büyük SalMıattlnln, sekiz da
kika sonra Or hanm yaptığ'ı dokuzuncu ve 
onuncu goller takip etti. 34 Uncu dakikada 
da gene BQyük SalA.hattlnln yaptığ'ı on bl· 
rlnci gol oyunu 11--0 vaziyetine soktu. Bu 
vaziyet kargısmda haklı olarak asabileşen 
Bandırma kalecisi merkez muhacim mevki
ine gec;U. Bu suretle hJç olmazsa şe•cf sayı
sını kurtarmak istiyordu. Fakat tek bir 
gayret bir ııcmere vermedi. Oyun bu suretle 
ll-0 İatanbul sporun gallblyetile nihayet 
buldu. 

Atlnada dllnkU 
müsabakalar 

ATINA. 9 .(A..A.). - Tenli 

Pr. Dr. Brauet 

zuu çok yeni olduğu için fakfil
tede vereceğim konferanslardan 
birisini bu mevzu teşkil ede· 
cektir. 

Dünyaca tanınmış olan profe
sör Dr. Brauer 1923 senesinde 
Rusyaya konferans vermek üzere 
davet edilmişti. Eundao maada 
lsveç, Norveç, lsviçre, Fransa, 
Avusturya, Macaristan, Sırbistan 
gibi dünyanın büyük tıp m~r
kezlerinde konferanslar vermış· 
tir. 

Profesör şehrimizde bulunduğu 
müddetçe talebelrri olan doktor· 
lar tarafından i:az edilecekler· 
dir. 

···························································· ............................................................ 
tahsis edilmiş olan Balkan olimpiyatıarınm 
ilk gtlnUne alt neUceler : 
Yuruuılstıı.n - Romanya: Romanya, Yuna

nlstanm kazandığı bir maça mukabil iki 
maçla başta gelmetedlr. 

Tllrklye - Yugosla"-ya: Yugoslavya -
Türkiye Maçlarında, Yugoslavya sıfıra karıı 
lkl maç kazanmıştrr. 

Bulgari.itan - Ywuuılatan: Tek er kekler i 

Yeni Filimi 

Artistik Sinemasında 
···-········-·····-··___..-..................... . 

31 

Saadet Şarkısı 
Gllta Alpar - Gustav Frolıllh 

Birço1c nef s fi lmlerini seyret· 
miş olcuğumuı Gustav Frö '.1libi, 
l:u kudretli A 1man art stini ara· 
mııd'l hrımıvan hemen hemen 
yo'c gibidir. Fakat, kuvvet li ve 
a hen ~<t ar ses!i Alman yıldızı 
Gitta Alp<tr, bize ken d=sioi bu 
sene, cazip ve mükem Tel iki 
filmile tanıtacaktır. G itta, l:u 
filmlerile unutu:maz bir yıldız 
olduğunu gösterme~de kalmamış, 
partönerile ve milli elbise ile 
oynadığı Çardaş ve Macar dans
larile emsalsiz bir rövü artisti de 
olduğunu tas:iik ettirmiştir. Git
ta Alparı seyredenler onun tatlı 
hatırasını daima muhafaza ede-
cek ve afişlerde ismini arıya
caklardır. 

· ·de Ertesi sabah, ikııı 

yeni b~s!e!e~iği .. şar~~ 
üzre bır tabıe murac 
Tabiin reddi, Peteri 111 

ğini gören Gitıa kar• 
O g idip müdürü bul• ' ·o ye girecek ve Pete~ 
mevsimin ilk ehemrx;ı 
olarak okuyacaktır. 

Petere birşey söyl~ 
terkeder, tiyatroya gı 
onun yerini tutacak ·fili 
olmadığı için teklı 
mecbur olur. Gitta, P 
kısını söyler. Ahali 
sine alkışlarlar. Şarkı 
lisi tarafından söyl 
elde edilen muvaffak" 

ıs TC§rlnlevveı Perıembe gtlnll ARTISTtK B!nemasmda g6sterUecetc 

( Saadet Şarkısı) fllmlnden bir sahne~ 

Kilçllk bir Macar kiSyilniln pa· 
zar yerinde teganni eden Gitta, 
bir mildür tarafından riSvilsilnDn 
yıldızı olarak angaje edilir ve 
bir payitahttan diğerine seyahat 
eder. Arkadaılar1nın hepsi onu 
sevmekte ve el üzerinde taşı-

maktadırlar. 
Bir giln müdürle aralarında 

çıkan ihtilaf üzerine rövüden ay
rılarak kaçar. Tesadüfen genç 
bir bestekirla, Peterle, tanışır 
ve Peter ona aşık olarak baba-
sının evini terkeder. 

Mildür her tarafta Gittayı 
ararken o, geceyi Peterle, ar
kadaıı Ferdin evinde geçirir. 

Pelerin sevincine nih• 
tur. 

Artık aralarında hiç 
kalmamıı ve saadete 
lardır •• 

Saadet şarkısı, musi 
dans, rövü ve manzar 
mükemmel filmlerden 

Gustav ve Gitta Fr 
det şarkısı filmi cidde 
kavuşturmuştur. Çünk 
parken sevişmişler e 
ve izdivaç günlerine te . 
filmlerin il k muvaffak• 
silinden sonra sahne 
dükleri vakit neş'e ve 
de bulunan halkm al 
mek tükenoıek bilme 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::: .. 
Balis (Yunanistan), Souroutzief!'l 6/ 2, 6/ 1, 
6/0 yenmiştir. 

Çift erkekler: Stalios ve Xidis (Yunanis
tan' ) , Souroutzie!f ve Alekof!'u 6/1, 6 / 2 ve 
6/1 yenmişlerdir. 

Atlna sefirimizin 
beyanatı 

ATİNA, 9 (A.A.) - 'OçUncll Balkan O
limpiyatlarının açılması müasebetlle Türkiye 
sefiri Enis Bey, şu beyanatta bulunm~

tur: 

Balkan gençliğinin atletizm sahasında teş
riki mesaisi, gayet iyi bir !lkirdir. Bnlkıın
ların sportmen gençlerinin her sene bu su
rette karşıl&§maları ahlAkt faziletlerin inki· 
ııafına medar olur. Ve yarım adada oturan 

mlllctlerln dostluk ve birlikte çalışma fikir· 
lerini kuvvetlendirir. Bu sene de Atinamn 
güzel atadyomunda yapılacak olimpiyat o-

yunlarmm kazanını§ olduğu rağbet ve mu
vaffaklyetten dolayı bilhassa bahtiyarım. 

A tletlzmde elde celil en terakklyat, mllletıe

rin ah!A.ken t ealisi, mes'ut akisler hasıl eder. 
Bu sene içln de genç Balkanlılara bUtUn 
Jtalblmle büyüle muvatfaldyetıer temenni 
ederim. 

Rus futbolcuları 
gellyorlar 

MOSKOVA, 9 (A.A.) - Beden terbiyesi 
yUlcsck meclisi Rus futbolculannm Türkiye
ye gelmeleri hakkmdakl daveti kabul et· 
mlştlr. Rusyanm en iyi futbolcularından te
§Ckkill eden muhtelit takım ayın on birinde 

TUrkly eye hareket edecekUr. 

lstanbul asliye mahkeOlt 
hukuk dairesinden: Mel~k e 
lücede kara ağaç caddcsıod 
hanede muklman müteveffif' 
nımın mııhdumları Salih • 
beylerle kara Ahmet 'e t 
\'e fr lan "e Fatma hanıınl• 
açdığı 928 - J .i7 3 No. ıu 
da yasından dola~ ı müdde.•11 
lih ve l\l:ıhmut beylerin .ık,-. 
mahallin mcçhuliyetine bıll 

retile y:ıpılan tebJij:1;3ta r• 
1 

meye gelmediklerinden gı' 
0 

ve ikmal l.ı'ın:ın muhake1ıfl 
;\Jüddcabih Südlücede ~ • 
halleı::inde !\ara ağaç c: 
:'3, 61 \·e t3 )Cni 81 8•• 1 
97 ve 91· ı 97-2 ,-e ıoı. 

• bır 
murııkkam m:ıa h:ıhçc . 
bir kah\·e dük dnı 'e ~~ 
natemam diğer iki hıın rtJc' 
menkuldlln müte,·effıı ;\tı 

. e ı sehim iıib:ırile hissesı~ 01,ıı sehimden nısıf schrıır b 
sehim itibarile s<'kiz se 
!\]elek hanım naınına k• 
on:ı gore tapu scnedı ,tc 
tarihinde ı ar nr 'erıtmıŞ tı ,ııs 
dır olan 4 -10. 932 tar sa it 
ilıl.m ın müddeale) hl~rd~ra)I 
beylere aıt surctltrı b 4• 

fında11 
sırı mahkeme la~a tıarıest 
hinde mahkeme dıvan 

11
,et 

miş olduğundan ~.~} re 1 
mına kaim olmak :.:zc 
olunnr. 
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-.. EGLENlELİ YAZILAR ~ 

• ~u nedir çektlll.n ı .. Bu ne sefalettir rarabbl L. Uç çocuk v 
1 ' •• rakı vermezsin hey Allahım ... •rm f•ln de 

_ B•• sene evvel nasal taUı tatlı geçirdik delll mi kancııun ? •• 
- Evet, sahi ne kadar çok kavga ederdik ı .. 

mıııı11111ıı1111 1111 ıııu ı ı111111 ıııııı111111ınııı11 1 11ııııııı111111ıııııı11111ıı111t11ınııım11111111ııııı11ıııı1111ıı1111111ın ı ı1111111ıınııııııııııı, 

BİR MUDAFAA i Hazırlanmıyan 
nutuk ııuııııııı1 1111ıııııııı11111ııırıı11111ııııııı111111ııııı1111111ııııırı1111ııııı1111111ııııırr111111ıııııı111 11111111 111111111111 111111 

j il"'" 11111111111111• 

ykırı Mehmet yirminci defa içinde 250 lira bulunan cüzdam 
eme huzuruna çıkarılıyor • mı? A kın M hm h k.k · 

f k. k b h · b ' · Y e et a ı aten al-u se er ı a a atı ır ada- çak b. hl tik 1 d ~ . . 
cebinden üç papeli çekmek • . ır ~a o ma ıgı ıçın 250 
ykırı Mehmet bu sefer de lıralık cuzdanı bırakınıf, üç lira • 
ı' ne bı'r d k ' l· yı almıtbr. ava ve 1 ı tutmuıtu. 

bey davayı izah ettikten O 11rada Aykırı Mehmedin 
dedi ki: gözleri dolmuı, ağlamıya bqla • 

Aykırı Mehmedin bu itte • mıftı. Reis sordu: 
"nahı hiç meaabeaindedir. Dü 

üz, elinizi vicdanınıza ko • 
· Bir yankeaici üç lirayı 
lardı; yokaa öteki cepte ve 

Açık pençere 
lokantada on dakika bekli
bir feY yiyemiyen müıteri-
lf~aon kendi heaap kAğıt· 

gehr: 

Siz ne almıtbnıa beyefendi? 
Soğuk aldım, oflum, IGtfen 

ncereyi kapatır mıım !. 

Bir unutkanlık 

Şarabın yaşı 

Ahmet bey misafirlerine küçük 
bir fİfe tozlu ıarap çıkararak: 

- Şu ıarap kaç seneliktir der· 
siniz? Tam on yqında •• 

Deyince misafirlerden biri hü· 
zünle içini çekti: 

- Ne yazık, yaıına g8re bo • 
yu pek ima •• 

YumurtRlı ıspanak ethur avcı Haıan Bey bir gün 
e iki tavıanla evine gelmif. Bir lokantada müıteri garso-

a tavıanlan uzatınca ha· na sordu: 
kısa bir tetkikten sonra: - Ispanağın üstüne kırdığınız 
Bunlar bayat! demiı. yumurta nasıl? 
Nereden anladın? - Fena değil efendim, pek 
Giderken kurıunları evde u· 1 taze değil ama daha tamamen 
ttun da.... çürümemiıti.. 

Kıymetli Lokanta .. 

F. Ni.zmı bey her sene büyük 
bir fairimizin öldüğü günün senei 
devriyesinde mezarı bafında nu • 
tuklar söyler. 

Bu sene de uzun bir nutuk irat 
edeceğini ititen bizim muhbirler • 
den 1: • ri mezarın bqına kadar 
gitmek istememit, Nazım beyi bu· 
Iarak: 

- Ostat nutlduıuiu. lGtfeder 
miıiniz yazalım ! 

Demiı. Kendiıini sahiden üs • 
tat aanan Niznn bey: 

- .Maalesef, demiı. Ben nu• 
tuldanmı eTVelden hazırlamam. 
BiJbedahe söylerim. 

Bizim muhbir Eyübe kadar 
gitmdc liznn geldiiini anlamıı a· 
ma vapuru kaçırınca merasimden 
sonra mezardan dönerken sene 
Nazım beyi buhmya mecbur ol· 
mut. 

- Oatat, nutkunuzu Dptede
medim: 

O zamen nutkun eV't'elden ha
zırlanmadıtmı unutan üatat ce • 
binden bir tomar k&iıt çıkararak: 

- Buyrun, aynen dercedebi • 
lirsiniz ! demiı. 

Emin bir adam 
Nuri beye tavsiye edilen uıak 

için tanıdıklardan biri bir çok 
feyler söyledi: 

- Dehtetli dolandırıcı, hır • 
sız, hilekir bir heriftir. 

Nuri bey hayretle: 
- Allah, Allah, dedi. Kerata 

benim ne kadar emniyetimi ka • 
zandı, bana ne derece namuslu 
bir adam gibi göründü, bilmez • 
sin. 

- Hah tamam, öyleyse ıeni 
de ya dolandırm11tır. :va dolandır
mak üzeredir. 

Doğru bir hesap 
Evkaf memurlarından biri mü· 

düründen kırk sekiz saat mezu -
niyet iıtemif. Fakat daireye an • 
cak sekiz gün ıonra gidebilmif. 
Müdürün fevkalade kızgın oldu • 
ğunu görünce izahat vermit: 

: Bellu lokantadan çok iri lntlbal•rla ayr1hrorum .. 
n de De aumaa clıtall• _ 

- Kızmayımz efendim, ben 
günde altı saat çalıtınıyor mu • 
yum? Ahı kere ıekiz kırk sekiz 

, etmez mi7 
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Reasam Naci bey bir arkada • size "Benim bu san'atta biç isti• 

ıına bet bin metre irtifadan bir dadım yoktur,, dene anlayın ki, 
sahra tasvirini gösteren yeni res • o adam hakikaten müsteittir ve 

mini anlatırken: kıymetli bir re11amdır. ~ 
- Birader, dedi. Bu bizim Sonra kemali likaydi ile ilave 

ressamlar tuhaf mahl\ıklardır. E-
. "Be . b ğer bir re11am ııze mm u 

san'atta istidadım var,, derse an• 
layın ki yoktur. Eğer bir re11am 

Heyecanlı şDpbe 
lki arkadat yolda bi'ribirlerine 

rut gelirler •• Biri &tekine: 
- Birader, §Öyle bir kaç ay 1-

talyamn N. tehrine •{dip rahat 
etmek istiyorum •• 

- Neden bu ıehri intihap ettin, 
rahat ve aakin bir tehir mi?• 

- Heyecanlı bir memleket İ• 

mit.. Geçende yeni bir mezarın 
resmi küıadını yapmak için aha
liden birini öldürmüıler, 

Yolda 
Yolda ıüratle giden bir ada • 

mı arkadatı tevkif etmiye çalııa· 
rak: 

- itlerin nasıl gidiyor? 

Diye ıormuf. Öteki yoluna de

vam ederek ıu cevabı vermit : 

- Gayet çabuk gidiyor. 

etti: 
- Benim bu san'atta lıiç isti•. 

dadım yoktur. 

Cenaze gtlni1 
ihtiyar bir kadın gözleri y:~ t•' 

çinde yolda giderken .l:ib~r bir. 
beye rut •elir.. j 

• Beyefendi .. Bizim c ( =h~i c!ün 
aizlere ömür rahmete ltavuııtu •• 
Siz onu pek severdiniz, ccı::ı::;:ıi • 
ne gelir misiniz?.. ~ 

- Yarın mı?. Yann ne?. Cu • 
ma ! .. Hayır gelemem, amma pa• 
zarteaiye muhakkak gelirim .• 

Misafirler 
Saat iki olduğu halde ıelen mi• 

safirlerden hiç birisi yerinden kı• 
mıldamıyordu. Kan kocanın UY,• 

kusu gelmitti. Hanım kocuın• 

yaklaıark: ' 
- Ne yapacalız? dedi. Hiç b[• 

rinin gitmefe niyeti yok! 1 
- Evet ama, ben çaresini huJ ... 

dum. Şimdi bir fıkaraperver ce
miyeti için iane toplanacağını ha• 
ber verecefim. 

Bir daha sefere 

1 w 

1 • 
1 • 1 
l::!:J 

-Affederalnlz,karın v•llde11lzln cenazealnd• bulun•meduw. 
- Z.r•r rokı bir d•h• sefere gellrslnl• ltendlm -
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Beyaz Kadın tlcareti1 

Kimler 
kazandı? " O karısını sattı, şimdi başka birisile 

evleniyor ! ,, diye cevap verdi 
Yazan:? 

Bir izdivaç 
Bir gün Jaklaroj göğsünde bir 

çiçek takılı olduğu halde geldi 
beni buldu, Gayet memnundu. 
Bana milbim bir ıey söyliyecek~ 
mit gibi bir tavarla dedi ki: 

- Aziıim bugiln sizi davet 
ediyorum. Arkadaşlardan biri 
evleniyor izdivacında bulunacak 
olursanız son derece sevinecek. 
Aynı zamanda iyi eğleneceğiz. 
· Hava gayet güzeldi. Güneşin 

parlak ışıklarına rağmen tatla 
bir rOzgir insanı zevk veren bir 
serinlikle sarıyordu. Akşam üzeri 
idi. Sordum: 

kabul 
kim? 

Davetinizi memnuniyetle 
ederim. Fakat evlenen 

- Kim olacak size geçen gün 
takdim etmiş olduğum dostları· 
mızdan Röne.. Ah ne saadet de· 
ğil mi? 

YUzllne hayretle baktım. An
laıılmıyaca k bir şey. Bundan bir 
kaç gün evvel Jako beni Röneye 
prezante etmitti. O sırada heri
fin karısı vardı. Halbuki: 

- Bu nasıl olur azizim.. Da
ha geçen glln siz bana Röneyi 
prezante ettiğiniz ıırada yanında 
zevcesi vardı. Kadına bir hal mi 
oldu. Yoksa· t: oşandılar mı? 

Jako gayet tabii bir şey söy
ler gibi dedi ki: 

- Hayır canım.. O karıyı sat
tı. Bugün yenisini alıyor; işte o 
kadar ..• 

Jakonun otomobili vardı . Oto
mobile bindik. Herif otomobili 
güzel kullanıyordu. Yalnız lüzu· 
mundan fazla pervasızdı. Her 
dlSnemeçte otomobil öyle tehli
keler atlatıyordu ki insanın kor
ku ile irkilmemesine imkan yok
tu. Jako sanki gezmeğe gitme
yor adeta müsabaka yapıyordu. 
insan şoför mevkiinde oturaca
ğma beygire binen bir cambaz 
gibi otomobilin ön tarafmda a
yakta durmamasına hayret eder. 
Böyle her an ölüm tehlikesi ge
çirirken onunla konuımak insa
nın hatırına bile gelmez. Onun 
için otomobilin durmasını bekli
yt:rek susmayı tercih ettim. Q. 
tomobil en kalabalık bir cadde
yi arkasından süvariler kovalı
yormuş gibi geçti. Halk vaktin
de kaldırımlara sığındığından ka
ıa olmadı. Aynı zamanda Jako
da otomobilin "volan,, mı demir 
bir elle idare ediyordu. Nihayet 
düz bir caddeye vardı. Burada 
kaza imkanı azalmıştı, bir az 
cesaretlendim, yeni gelinin gü
zel o!up olmadığını sordum O
muzlarını silkti, şu cevabı verdi: 

Bilmiyorum. Kadını daha gör-
medim. Dün vapurla gelmiş 
Hemen evlendiler. Malum 
ya Büenosayres de böyle şey
ler sürüncemeye bırakılmaz. O
tomobil Palermoya varmıştır. Bu
t'Hı Büenos Ayres'de Polonya 
ormanı mesabesinde bir yerdir. 
Her tarafta güzel yeşil kameriye
ler glSrülür. Hertaraftan cazip 
kokular yükselir. Jako havamn 
güzelligine ıon derece seviniyor
du. Bol boloefes aldıktan sonra 
bana dönerek dedi ki : 

- Görnyorsunuz ya burada 
ierıey ıevgi kokar; Arjantinin 
havası böyledir. Bu memleket 
zevk Ye ıefa için yaratılmış bir 

Tefrika : 22 
dünya cennetidir desem yeri var. 

Jako otomobili ağaçlıklar ara· 
sında yapılmış büyük bir binanın 
önünde durdurdu. Binanın inşa 
tarzım görünce şaştım. filhakika 
şekli hem Ermonomil pavyonu
nun manzarasını. hem de Pariste
ki Kovmos lokantasını andırıyor
du. 

Otomobil durdu. Jako otomo
bili bir garaj yerine kadar gö
türüp bıraktı. Sonra içeri girdik 
bu sırada rehberim gurur ile 
söylöyordu: 

- Buraya Paris istirabathaneıi 
ismi verilmiştir. Şimdi her vakit 
burado toplanırız. Eunu tesis 
edenler Afil ile Arson.. Haydi 
içeri girelim Bönc çok sevinecek 
Haydi geliniz girelim de kendi
mize iyi bir yer bulalım. Çünkü 
davetliler az değil.. Oldukça 
mühim bir yekun tutuyor. 

- Nikah merasimi bu sabah
mı yapıldı yoksa bundan sonra
mı yapılacak? Rahip ve belediye 
memuru zannedersem bir nikah 
için buraya gelmezler. Jaklaroz 
bu sözlerime karşı büyük bir 
hayret gösterdi. Hatta bir Jibza 
şaşaladı sonra gayet tabii bir 
tavırla şu cevabı verdi. 

- Rahip böyle bir memurun 
işi ne? Biz kendi işlerimizi göı
mek için ne birine ne ötekine 
muhtaç değiliz kendi işimizi ken
dimiz gürürüz. 

içeride hakikaten büyük bir 
kalabalık vardı. Kahkahalar atı• 
hyor emsalsiz neş'e hüküm sü
rüyordu. En samimi dününlerde 
ancak bu kadar şenlik görüle 
biJir. 

Masaların Uzerinde şampanya 
şişeleri, küçük çörekler dolu idi. 
Salonun tanzimi de mükemmeldi. 
Her tarafta kaim kırmızı halılar 
yayılmıştı. Gene masaların üze
rine ve salonun her tarafına bol 
bol çiçekler konmuştu. Duvarlar 
ve tavan tamam ~n yaldızlı idi. 
insan etrafındaki yaldız bo'lu· 
ğundan gözlerinin kamaştığını 
hissediyordu. Böyle süslü salon
lara Fransada ancak bazı büyük 
ayalet şehirlerinin eskiden kalma 
binalarında tesadüf edilebilir. 
ilk bakışta bu ziyafette kadın-
dan ziyade erkek olduğu görü
lüyordu. Bundan daha basit an· 
layış!ı şey yok. Büenos Ayreste 
kadınlar iş sahibidirler. Kolay 
kolay tatil edemezler. Halcu~d 
aylak gezen e:keklerin haddi 
hesabı yo!dur. Jako bir taraftan 
bana böreklerden ikram edip 
diğer taraftan kadehime şam
panya koyarken bu no'.<tayi işa-
ret etmeyi unutmadı, dedi ki: 

Bir düğün oluyor diye kazita
ları kapatarak ticareti durdura· 
mayız ya! ' Dostluk .kanlarla alış 
veriş misl<alla demişler herıey
den evvel iş .. 

Maamafih böyle ziyafetler o
lunca evvelden kararlaştırılmış 
bir devir usulU ile lazım olun
duğu kadar hadının bulunabil
mesi temin ediliyormuş. Bu mec· 
liste bir vizitasi yirmi Pezoya 
olan Hanımlardan tarifesi düşük 
yerlerde çalışan ve ancak iki 
Pezo alan Hanımlara kadar her 
tabaka temsil edilmiş bulunuyor. 
Buular birbirilerine evvela caka 
yapmıyorlar. Hepsi samimi bir 
muhit içinde gülüyor, eğleniyor. 
Baıka bir muhit dahilinde olsa 
zenginler fakirlere karşı kibir 
taslar. 

(Devamı var) 

Parasız yatı talebesi 
915 numaralı kanun mucibince 

Maarif Vekaleti, orta mektepler
le liselere leyli meccani olarak 
girecek talebe için bu sene bir mü 
sabaka imtihanı açmı§tı. Müsaba
ka imtihanları bütün liseler, mu· 
allim mekteplerile, orta mektepler 
mıntakalarında, orta mektep bu
lunmıyan diğer yerlerde de maarif 

1 müdürlüklerinde yapılmıştır • 

İmtihanlar için Maarif Vekale
tinden sualler tanzim edilmi! ve 
mühürlü zarf alar içinde imtihan 
mıntakalarına gönderilmi!ti. Bu 
zarflar 3 Eylul 932 de ayni saatte 
bütün imtihan mekteplerinde ve 
heyetler huzurunda açılmı! ve 
talebeye tebliğ edilmişti. İmtihan
lar tahriri olarak yapılmış ve imti
han evrakı gene mühürlü zarflar· 
la Vekalete gönderilmişti. 

Maarif Vekaletinde müdürler 
ve muallimlerden müteşekkil bir 
heyet tarafından imtihan kağıtları 
esaslı bir surette tetkik edilmittir. 
imtihana 2299 kişi girmiştir. Kad 
ro mucibince ancak 123 talebenin 
alınması iktiza ettiğinden muvaf
fak olanlardan en yüksek not a
lanlar tefrik edilmittir. 

Müsabakayı kazananlardan ley
li meccani olarak ayrılan talebe
nin imtihana girdikleri mıntaka • 
larla isimleri fonlardır: 

İstanbul - Memduh B. o~lu Suat Et., 
Mehmet Ef. oğlu Mehmet Ef., Vahit Ef. 
oğlu Fikret Efe., Mustafa El. oğlu Necati 

Et., Ahmet Ef. oğlu Mehmet Remzi Ef., Yu 
nus Ef. oğlu 'Kamu Et., thtıan Et. oğlu Ap· 

tullah Ef., Sall\ı,o,Et. Qfllu .Z.ki Et .. Emin Et. 
oğlu Ali Et., Kadri Et. oğlu Fikri Et., Meh

met Ef. oğlu Mahmut Turgut Ef., M. Emin 
Et. oğlu HAml Ef., Mahmut Et. oğlu Meh· 

met Behçet Et., Mustafa Et. oflu Tursun 
Efendi. 

Erenköy - Ahmet Kasım Ef. kızı KAmu
ran H., Sadettin Et. kw Emine Ne7.ahet H., 
Mehmet Şakir E!. kızı Naile Sabahat H., 
Yusuö Ziya Bey kızı Cahlde Tayyibe H., İs· 
mail Et. kızı Vasfiye H., '.Muzaffer Et. kızı 
Handan H .. Merhum Ali Et. kızı Semiha H., 
Scllm Et. kızı Vehlbe Hanım. 

Rize - Recep Ef. oğlu Osman Et., İlyaa 
Et. oğlu Mustafa Efendi. 

Bilecik - Hasan E!. oğlu İbrahim Et., 
Hafız Nuri Ef. oğlu Mahmut Nedim Et., Ö· 
mer LUtfU Et. oğlu Sadettin Efendi. 

Ankara - Ali Et. oğlu Mehmet Alt Et., 
Sadık Et. oğlu Sala.hattın Et., Abdullah Et. 
oğlu Ali Et., Mehmet Ef. oğlu Y. Kadri Et., 
Musta.fa Et. oğlu Ahmet Ef., Ömer Et. oğlu 
Osman Et., Tevfik Et. oğlu Şemecttin Ef., 
Ali Ef. oğlu HA.mit Et., Osman Et. oğlu Hlk 
met Ef., Ahmet Et. oğlu :Mehmet Efendi. 

Mnlatya - Ahmet Ef. oğlu Mehmet Et., 
İbrahim Ef. oflu Mehmet Et., Ramazan Et. 
oğlu Abdullah Efendi. 

Manisa - Fevzi Et. oğlu Nurettin Ef., 
Mehmet Ef. oğlu Nuri Ef., 

Tekirdağı - İ8mall Hakkı Et. oğlu Ömer 
Elendi. 

Eskişehir - Mu8tafa Et. kın Sıdıka H., 
Halil Ef. oğlu İbrahim Ef., Ali Et. kw Ayıe 
Hanım. 

lzmlr - A. Şefik Bey oğlu Sala.hattın Ef. 

Gaziantep - Memlk Ef. o~lu All . Ef., Ali 
Et. oğlu Behçet Ef. 

Kay&ert - Ali Et. oğlu Ziya Ef. 
Trabzon - Nuri Et. oğlu Cater Et., Tayyar 

F..t., Mustafa Ef. oğlu Ali Ef.,tıınıail Et. oğ· 
lu Kemal Et., Aelan çavuş oğlu :Mehmet 
Remzi E!. 

İzmit - Mueta.fa Ef. oğlu Süleyman Et. 

Sıva.cı - Mustafa Ef. oğlu Adil Ef., Mah· 
mut Ef. oğlu Necati Et. 

Çankırı - Ahmet Et. oğlu Mehmet Ef. , 
Neşet Et. oğlu Mehmet Necati Ef. 

Kastamonu - Hamdi B. oğlu Kemal Ef., 
Zıya Bey oğlu Recai Ef. 

Denizli - Süleyman E!. oğlu Muharrem 
Vehbi Et., Ali Ef. oğlu Bektaş Et. 

Niğde - TaUp ağa oğlu Lutfl Et. 

Amasya - İrfan F.f. kızı Mululn Fikret 
Hanın1. 

s. Karahl8ar - Tevfik Ef. oğlu Cemal Et., 
Mehmet Zıya Ef. oğlu Mustafa. Zihin! Et. 

El'&ziz - Ahmet Et. oğlu MwıWa Et., 
ZUhtU El. oğlu Niyazi Et. 

Zonguldak - Mustafa E!. oğlu Mustafa 
Kemal Efendi. 

Yo.hya Necati Et. oğlu Mustafa Et., Selim 

MUterclml: 
Zonguldak mebusu 

Ham A 1. LE 
Gözlerini kitaptan ayırmıyan 
başka alemlerde neler düşüne 

6 ıncı fasıl 
Bundan evvelki fasılda cinsi

yet farkı gözetmel!ıizin çocuk· 
tan bahsetmiştik: Oradaki iza
hatımız, oğlan çocuk kadar, kız 
çocuk hakkında da tatbik olu
nabilir. Halbuki, çocukların yaşı 
ilerledikçe, aradaki farklar ar· 
tar ve bu suretle her ikisini 
ayrı ayrı ve pek farklı bir tarz
da mütalea etmek zarureti basıl 
olur. 

işte bu fasılda; kendi kendini 
idare etmiye, ailenin gözünden 
uzak kalmaya ve hareketlerinin 
mes'uliyetini duymaya başlıyan 
oğlan çocuktan bahsedeceğiz. 

Evvela, oğlan çocuğun aileden 
kat'i olarak ayrılacağı zamana 
takaddüm eden ilk ayrılık dev· 
resi hakkında birkaç söz söyli
yelim:Analar ve çocuklar üzerin
de pek acı tesirler yapan bu ayrı
lık, hoşa gitmemekle beraber 
makul, selametbahş ve ekseriya 
zaruridir. 

Mektebin neıe ve şetaretleri· 
ni, oyunlarını, saf ve temiz zevk· 
lerini methetmekle analık şefka
tini aldatacak değiliz. Hayatın 

en güzel, en tatlı devresinin 
mektep hayatı olduğunu da id· 
dia etmiyeceğiz; Hayır, mektep 
hayatı - itiraf ederiz ki - zahmet
lidir, nahoştur, fakat hayırlı ve 
faydalıdır. Mektep hayatının 
acılarını tatmış olanlardanız. 

Gözlerini kitaptan ayırmıyor 
gibi göründüğü halde, çocuğun 

hiç bir şey okumadan hayalini 
mütemadiyen aile ocağının etra
fında, anasının ve kızkardeşleri
nin yakınlarında do .aştırdığı 

uzun s:ıatların acılığını pek ya
kından tatmış bulunuyoruz. Fakat 
bütün bu ıstıraplara rağmen 

mektep, seciyelerin tecrübe ve 
inkişaf meydanıdır. Büyük ve 
yüksek faziletler oracia öğrenilir. 
Çocujunuzun hayatta hiç bir ma-

. .......................................................... . ······································-··················· 
Et. oğlu Hllse.>1n Et., Mehmet E!. oğlu Ke· 
nan Et., Ahmet Et. oğlu Osman Et. 

Mardin - Hamdi Ef'. oğlu Fuat Et., llyaa 
Et. oğlu Hızır Ef., Sadettin Et. oğlu Mehmet 
Ef., Abdülkerim oğlu İbrahim Et., Halli Et. 
oğlu Salim Et., Ha.san Ef. oğlu Şeklp El., 
Davut Et. oğlu Ahmet Efendi . 
Aydın - Merhum Mehmet Hilmi Et. oğ

lu Abdullah Cevat Et .. Emin Et. oğlu lbra
hlm Ef., merhum Ali E!. oğlu Hasan Et., 
merhum Hqim Et. oğlu Elmas Et., Hafız 

Mehmet Ef. oğlu HUseyin Cahil Et., Hancı 

Mehmet Et. oğlu Osman Et., merhum Ca.· 
fer EC. oğlu Hakkı Et., KAmil Et. kızı Zch· 
ra Müşerref H. 

Bolu - Mehmet Al! E! .oğlu Necdet Fah· 
ri Et., lırlehmet ağa oğlu K~mil Et. 

Edirne - ı<adrt Et. oğlu Nüzhet Ef., Ali 
Ef. oğlu Orhan Et., SUleyman Ef. kw Ncr· 
nıin H., Recep Ef. oğlu Hikmet Ef. 

Sinop - M . Abidin Ef. kızı MUzeyyen H. 
Siirt - Yusuf Ef. oğlu Hasip Ef. 
Afyon - Carullah Et. oğlu Ahmet Ef. , 

Ömer Et. kızı LUt!lyc Hanım. 
Konya - Abdurrahman Ef. oğlu Abdill

kadlr Ef., Molla Mehmet Et. oğlu lsmall 
Hakkı Et., Molla Ömer Et. oğlu ômer Et. 
Maraş - Maraş orta melttep mezunlarm· 

dan,7 numaralı Ahmet Et. · 
Balıkesir - Hasan Ef. oğlu İemail Et., 

Hhnmet Et .oğlu Tahir Ef. 
Antalya - Merhum Ali Rıza Et. oğlu 

Kemal Et., Ra!C Et. kızı Seniha H .. Abdullah 
Ef. kızı Naciye H., Cevdet Ef. kızı Huriye 
Müzehher H., Mehmet Et. oğlu Gani Et. 

Urla - Ali ağa oğlu MUsllm Et • 
Adana - Mütekait Tahsin Bey oğlu O· 

!uz Et., merhum Fuat Bey oğlu Hikmet Et. 
Kırklareli - tsma!l Et. oğlu Zeyyat Şeb· 

rullah Et. Yo.hya Ef. oğlu Ceıaı Et. 
Bursa - Mustafa Asım Et. oğlu Hllscyln 

Necmettin Ef., Mustafa Ef. oğlu Abdi E!., 
Sadık Ef. oğlu Saffet El. 
Muğla - ŞUkrU Et. oğlu Muammer Et. , 

Memlş Et. oğlu Mehmet Ef., İbrahim Et. oğ
lu Yusuf Ef. 

Mersin - Derviı Ef. kızı Nezihe Hanım. 

niaya tesadüf et111e 
hayatının daima tatlı fi 
geçeceğinden, anaoıll 

vesayetini terkeder et 

cecik bir zevcenin pür 
fakatına nail olacağı 
misiniz? Evet mi? Şu 
dizinizden ayırmayı .... 
rahat ve huzur içiadt 

bırakınız devamlı ze 
bir çocukluğun bütDD 
den istifade etsin, stil 
metli işlerden, hüzOD 
dirlerden, suvuk ve 
Jerden, yabancı 

büyük rakabetlerdell 
keskin oyunlardan 91e 

anayı korkutan bütilP 
uzak tutunuz. Fak at 
bet cevap veremiyecek 

çocuğunuzun milstakb 
hakim olamıyacağnull 
ediyorsanız ailenin dışı 

sil ve terbiyenin met• 
dan korkmayınız. Ç 
yatta en luzumlu ve 
şeyleri öğreten mekl 
cuk burada usul ve k 
nir. Çünki ailede usul 
ne kadar sıkı olursa ot 
riya müsamehae diJir. 
öğrenir, çünkfi ailede 
kolayca gevşetilir, t 
yiiz üstü bırakılır. Hak 
Jet öğrenir, çünkü ı 

ve adalet mefhumu, d 
saadekirlığa mazhar 

Gayret ve faaliyet 
çünkü mektep hayatı 
şa gayret ve faaliyett' 

birinci olamıyanlar, biç 
oyunda ve koşuda biri 
çalışırlar. Samimiyet 

öğrenir; çünkü çocuklat. 
lık ve münafıklık kad 

.şeyden nefret etmezi 
ve tahammül öğrenir 

çocuklar yaramaz m 

biribirlerini rahatsız 

hoşlanırlar. Cesaret ö" 
kü mektep bayatın 

keudi kendini müdaf 
mecburdur, muallimin 

ne sığınmayı bir nevi 
telakki eder. Dostlu~ 
çünkü en esaslı dostl 
tepte vücut bulur. H 
öğrenir, çünkü, hakiki 

olduğu gibi, mektep 
da berke~ ancak ~ 
m~vkii i~gal edebilir, 
se sizi çiğneyip geçe 
yarınki büyük adalll 

mez bükülmez bir kaİ 
şısmdasınız; liyakat 
kmızdan , iradenizde&tb 
niyetin:zden başka 
güvenemezsiniz. işte 
çehresile mektep! ~ 
ve edelim ki mekteP ~ 
kikatte bu derece • 
kunç değildir, bu ,eı 
kadar tath'aştırao, /# 
vumuşalan taraflatl 
Hoca daima mUtbif • 
değildir, dis"plini0• 

mücazattarın affedı t 
Jar da vardır. M~ 

0 
hayattır. Fakat çoC t .. 
mütenasip bir . b•;:ıı 
bizzat cemiyettır. • 

. · · t dab• mız cemıyet en 
kü ac.il, muhik •• • 
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Memleket Haberleri 
!Jlll~llllll!llll~ 

armariste 
Üngercilik ne 

alemde? 
maris hususi mulıcıbirimizden : 

en sene otuz be§e baliğ 0 • 

·nger kayıklarından ve ta· 
ından bu sene ancak üç ta-

-Bunlar da para.sız ve an· 
i ayhk erzaklarile- denize 
ilmi~lerdir. 

takımlar hep bir yerde ça· 
arından, büyük bir tali eseri 

!lllllllilll~lllll ııııııııııııııı 

Demircide 
1111~111 

yol 
ili 

faaliyeti 
JlllOO 

Demirci taze meyvalarını Balıkesire güzel halılarını 
lstanbu_la pek kısa bir zamanda gönderebilecek 

Demirci /ıusust 
mııhabirimi:zden : 

lenin bu son ba· 
bar faaliyeinde 

hitam bulacağın

dan bundan son· 
ra da Demirci

den Simava doğ
ru yapılacaktır. 

Bahk esir vila · 

Kazanın genç ve 
gayur kaymaka
mı Esat Bey k6y 
kanununun tat
bikine ve köy 

yollarına çok e· 
hemmiyet ver-
mektedir. Gör· yetinin Sındırgı, 
des • Demirci hu- Kütahya villye· 

Muğla da 
Yol, tütün, incir, 
palamut, badem 
Muğla lııısusi mulıabirimizdcn : 

Vilayet dahilinde yol faaliyeti 
günden güne ilerlemektedir. Bun• 
dan üç dört sene evvel pek fena 

olan viluyet yolları gösterilen gay• 
ret sayesinde iyi bir şekle sokul• 
muş ve bugün kazaların ekserisile 
muvasala lemin edilmiıtir. 

Bugün vilayet merkezine, Bod· 
rum, Köyceğiz, Milis, bir derece• 
ye kadar Marmaris kazaları iyi 

Silifke önlerinde makbul 
nger tarlasına da tesadüf 

erinden epeyce istihsalde bu
ar .. Yüzleri bir parça güldü. 

u ıene Marmarisliler gerek 
ne ve gerek kangava ile iki 

duduna yakın bu· tinin Simav kaza· 
şöıelerle bağlanmıttır. ~ 

150 kilometreden ib~bulu· 
nan Bodrum yolu yolculardan ıon• 
ra ıarp ve yalçın, ve volkanik ara .. 
ziden geçer .. Bu yola çok bü;v.üK t yüz okka sünger istihsal 

•• Geçen sene olduğu gibi 
e de bu zavallılar ıüneger
değer fiatla satamıyacakla· 
endi~e etmektedirler • En 

et Kalimnos, ve Sümbeki rı· 
a sevketmek mecburiyetin

ı· ne::-ırıı .. acaklarından korkuluyor • 
r süngerin okaaını altmış 

kadar sattıkları halde Türk 

lerine azami otuz beı şilin 
riyorlar .. Rumların Türkler 

tuz be§ şiline aldıkları ıiin· 
ri bilahare değer fiatla sat· 

daima görülmektetlir. 

mübahase esnasında sünger· 
n yalnız kendilerine münha
lmasının hayati bir mesele 

u söylediler.. Mutızzam 
arı ve sermayeleri saye • 
na muvaffak olmaktadır

azetelerde ihracat ofisinin 
ede yetmit beş bin okka 

istihasali için tertibat alın
da.ir bir kaç satır yazı gö
Buna hayret etmemek 
·n değildir. 

kadar süngeri çıkarabilecek 
Türk takımı ve dalgıcı yok-

Bunu çıkarmak için yedi yüz 
lgıca ihtiyaç olduğu gibi sa· 

• izde de bu kadar sünger 

in edildiğine göre her ıe· 
mek ıartile senevi ( 8) ilah 

okka sünger istihsali müm 
labilir. 

n Akdeniz sahilleri yani, 
• İtalya, İspanya,F aı, ve 

Afrika, Yunanistan, Tür • 
e Suriye dnhil olmak üzere 
ancak yüz elli bin okka 
istihsal ed'I b'l" 75 b' k ı e ı ır.. ın 

ra aınında bir yanhılık ol· 
k .• 

ariste b" ·ı ır sene evvel te-
l en G.. . 

. uneth Yurt spor klubü 
rı ınuntaz 

aın çalıtmaları sa• 
e YükıeJ111 ~ b 
a futb l ege &fladıJar. • • 

ı 
0 takını, vilayet 

yon uğunu ld 
ed k e e edebilecek 

e uvvetlenmittir. 
ila valisi Bey b k 
· u ta nnın 
§ oyunlarını cörüp takdir 

sene Muğla ormanları rnaal
yangmdan çok harap ol

rdır. Bir iki ay evvel Fethi· 
bulunurken orman yangınla
\İn dağları kaplamııtı. 
r tarafta yanardağlar gibi 

t.t1111.-.nlar fışkırmakta ve geceleri 
ağlarda bu ate§ ler korkunç 
anzara teşkil etmekte idi • 

Junan Demirci- lan her iki taraf· 
nin Kulağuz1ar Demirci Kasabasından bir manzara tan biribirlerine 

köyünden Bor!u - Demirci şose- rılmak suretile halkın sıhhi ihti· doğru yapmaktadır, pek yakında 
sinde evelce köylü tarafından yacı da temin edilmiştir. birl~şecek olan bu yola Demir· 
yapılmış olan ve üzerinde oto- G · t 'k ci de Sima va dog~ ru yapacag .. ı ene kaymakam beyın eşvı • 
mo~il işliyebilen yolu Gördese l d tahminen 15. 20 kilometroluk erile Karataş mıntakasın a ce· 
doğru uzatmaktadır. Bu yolun viz kütüğü satın almakta olan yolu bitirerek raptettiği gün 
ikmali pek yakındır. Eu yol iki namuslu ve fedakar tacir kasa- uzun zamanlardan beri bekledi-
kazayı biri birine bag .. lıyan rok b 1 H d b' g .. i refaha kavu•mu• olacaktır. 
f "" a ı asan bey tarafın an ır ... -. 
aydaJı bir yoldur. k b" Çünkü Kütahya·, Gedis, Simav 

K ço para sarfile epiyce uzun ır 
azanın Karataş mıntakası gibi kazalardan lımire gidecek 

d ·ı 30 1. yol yapılmış, evvelce k6ylüleri-
enı en "'üsur köylük bir mın· olanla Uşak tren hatl1Ddan do-
k mizin gene fen memuru nezareti 

ta a halkının ka:ı.a merkezine laşmıyarak otomobil ile Demir· 
1 l le albnda yaptığı l< azamn cenubun· k ge ir er en tırmandıklara (Kızıl d ciye uğrıyarak doğruca ve ço 
l ) an geçmekte olan Uşak • Borlu 

yo <Uf isimli çok sarp bir yol ucuı bir para ile bağlık ve çam-
vardır. Bu yol da Nafia fen me- şose!>ine bağlanmıştır. lılılar arasından geçmekte olan 

muıuna güzergahı değiştirilerek Kazanın oldukça büyük l<lSy• Demircinin güıel şoşesin~en lz-
tubit ettirilmek suretile ve köy- Jerinin top!u bulunduğu bu mm· miıe gidebileceklerdir. Öte ta-
lerden merkeze yakın olanlarının takaya Kasaba ve Salihliden o- raftan Demirci çok nefis ve 
kendi arzul~ri,le ziraat işlerinin lomobil ve yük arabaları işle- mebzul meyva, çok güzel ve 
olmadığı ilk ve son bahar mev· mektedir. Şimdiye kadar oto· ucuz balı yetiştiren, yapan bir 
simlerinde fenni bir surette şose mobil yüzü görmemiş olan köy- yer o!duğu, bunları en çok Ba-
haJine ifrağ edilmiıtir. lülerimiz sevinç içindedir. lıkeıir ve lstanbula sattığı için 

Eu yol aynı zamanda lcasaba· Kaymakem Bey bugünlerde ta:re meyvalarını bozulmadan Ba· 
ya bir saat mesafede bu:unan köylere çıkmış o'cuğundan bu hkeaire sevk etmek, günde 500 
Ilıcadan ge~mektcdir. Belediye- devirleri unaı>ında Kazanın ce- tezgibta çahıan 2000 den fazla 
miz uarlardanberi bakıms•z ka- nubundan geçmekte olan ıosa· amelenin imal ettiği güzel ve 
lan fakat hem banyo'.arı faydalı dan bir ko~un da merkeze doğ• ucuz Demirci halalarını hayvan 
hem de çay kenarı o'mak itiba- ru uzamuını temin için tetkikat· sırtlarına vurup 1rUalerce yollarda 
riJe de bir mesire olan bu l!ıcayı ta bu'unacakbr. kalmadan bir buçuk aünde Is-
pek dar bütçesi içinde • az para, Mubasebei hususiyemiz tara- tanbula götDrebilmek imkinını 
çok it olmak il:rere - güzel bir fından yapılmakta olan ese• buJacaktJr. Bu imkin elbette bu 
surette tamir ve ihya etmiştir. Borlu • Dem:rci - Simav şoıuinin fakir belde için büyük bir ka· 
Aym zamanda yana başında dört Demirc·ye kadar toprak tesv;ye• :ıançhr. Demircililer bu günü sa-
odalı ferah bir bina da yaptı- si kısmı mükellef bedeni ame- bırsıılıkla bekliyor. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 

Bursttda bir karı koca Emet .kazasında Köylü borçları 
Buraa - Muradiyedc Ahmet Emet hususi mulıcıbirimizdcn: l 

Bey hamaJleıinde Ankaralaı Su- Emet kasabasına 35 kilometre 
zmir - Köylü borçları üzerin-

de tetkikat yapılıyor ve bir takım diye Hanım Çınar önündeki bak- mesafe ile ya km Tav~anh kaza· 
kal Aptullah Efendiden helva sında bir kimseye faydası dokun- tedbirler almıyor. Ziraat Bankası 
yapmak için nişasta almış, akia· mıyan her an kataba ve mahalle
m& helvasını hazırlamış ve karı · lerde dola~an cİn3 köpeklerden 
koca sofraya oturup doyuncuya bir kaçı kudurarak insanlara sal
kadar helvayı yemi,lerdir. dırmağa başlamış, yedi sekiz kişi· 

Bir müddet şonra midelerini Yİ dalamıştır. Bunun üzerine der
kaplıyan sancılardan §Üphelene- ha) kaza belediye3 incc tedbir itti

rek Sudiye H. bakkala koşmuş haz edilmiş, ısırılanlar lstanbul-
daki Darülkelp hastaneJine cön-

- Bana verdiğin nişasta mı

dır? Yoksa başka ıey mi? demiş-
tir. 

Bakkal verdiği nişastanın üstü
beç olduğunu görmüt ve: 

- Eyvah!. .. demiştir. 

Üstübeç helvası yiyen karı ko
ca haıtaneye kaldirilmıtlardır. 

Marmariste de geçenlerde Bozbu
run ile merkez kaza arasındaki en 
kıymetli ormanlar mahvolmu§tur • 
Deniz kenarına kadar uzanan ke
male gelmit ve hatta geçmiı olan 
bu kıymeth servetin satılmıyarak 
mahvolmasını görmek insanı pek 
ınüteeaair ediyor •. 

Balık otlu Neçml 

derilmişlerdir. Emcde ayni mesa
fede bulunan Gediz kazasında da 
hissedilen ve kendini göster:miyc 
başhyan bu gibi hadiselerin önü· 
nü almak üzere tedbirler ihmal e· 
dilmemcktedir. 

Emet kasabaıında da belediye 
dairesince ciddi teşebbüslerde bu
lunulmuş, mahaHelerde bulunan 
faydasız köpeklerin \rÜcudünün 
kal dm im asma başlannıııtır, 

Karısını parçohyan 
Tekird~ğ - Hiç bir blbahati 

olmamasına rağmen bir hiddet 
esnasında karısını balta ile par
çalayıp öldüren bir katil 18 sene 
ağır hapis cezasına mahkum edil· 
mittir. 

köylünün 929 senesinden evvelki 

borçlarını dört muayyen takiste 

ayırmııtır. Köylüler bu borçları 

hu taksitlere göre ödiyeceklerdir. 

İzmir Ziraat Bankası Jzmir köylü
süniin vaziyeti hakkında merkeze 

bir rapor göndermittir. Bunda 

borcun ödenmesinde mü§külat ol· 

duğu bildirilmittir. Umumi mer· 
kez meclisi de bu raporu muvafık 

bulmuttur. 
Köylüler borçlarını taksitle Ö· 

diyeceklerdir. llk taksit bu ayın 

nihayetinde tahsil edilecektir. 

Arapklrde bir cinayet 
Arapkir - Adliye odacıların· 

dan Aptullah ile oiulları bir ka

dın meselesi yüzünden ut mualli

mi Filposun evine taarr z ederek 

f ilpoı ile Artin iıminde birisini 

öldünnütler ve Paylan isminde 

bir Ermeniyi de ağır ıurette ya

ralaınıtlardır. Aptullah ile oğulla

n yakalanmıılardır. 

bir mesai aarfedilmittir. ' 
Köyceğiz yolunun üzerin'de mü• 

him köprüler vardır. Billiuı~ 
Namnam çayının üzerine huıuaf 
muhasebeden köprü yapmak kab~l 
değildir .. Bir kilometre geni§liğin 
de bulunan bu çayın kıtın akın• 
tısı cidden müthittir. ~ 

Köyceğiz - Muğla yolu üzerin
de Balıklar köprüsü de vana da 
bu inşa edilmiştir. Diğer mıntaka• 
lar kimilen bitmiştir. 

Yalnız yukarıda yazdığım çay 
kalmıştır. Bunu da muvazenei U• 

mumiyeden yapmaktan batka ça· 

re yoktur. 
Köyceğiz - Fethiye yolu üze· 

rinde bulunan ve vilayetin müliim 
sularından biri olan Dala· 
man çayının üzerine köprü kur • 
mak mühim paraya mütevakıftır. 

Bu da vilayetin küçük bütçeıin
den temin edilemezse de, timdi
lik muhaıebei hususiye tarafın • 
dan bir duba yaptırılmıt, bu su· 
retle gelip geçme temin edilmittir. 
Bu yol vilayetin ana yollarından 
olup ehemmiyeti vardır. • ı 

Tamamile inşası uzun zamanla• 
ra ve mühim mesaiye muhtaçtır. 

Marmaris - Muğla yoluna bu 
sene azami bir faaliyet sarf edile· 
cektir. Bu yol açılına Muğla mü· 
him bir iskele ve sayfiye kazan· 
mıt olacaktır. 

Çünkü Marmaris yalnız vilaye• 
tin değil, belki Türkiyenin en gü
ze) yerlerinden biridir. 

Havasının, suyunun, manzara• 
sının, güzelliğinin eşi yoktur. Bu 
yolun en ehemmiyetli kısımları 

yapılmış, pek az kısmı kalmııtır •• 

Bu senek ı tutun 
Bu sene vilayet dahilinde çok 

az tütün vardır. Geçen sene bet 
milyon okka tütün yapan Muğla 
vilayeti bu sene, kat'i tahminlere 
göre ancak sekiz yüz bin okka tü· 
tün çıkarabilecektir. 

Maamafih bu tütün enfes cin· 
sinden olup vilayet şimdiye kadar 
bu kadar nefis tütün yetitlirme· 
mittir. Rekoltesinin azlığı fiatlar 
üzerinde müessir olacaktır. 

Geçen seneki tUlUnler 

Geçen seneden kalan milyon • · 
larca okka tütiinler yava§ yavat 
ıalllmaktadır. Geçenlerde Jıtan -
buldan gelen Hüseyin Sabri fir· 
masrna mensup memurlar vilayet 
dahilinde mühim miktarda alıt ve
rit yapmıtlardır. Vilayet merkezi 
fiatlarm fazla dütüklüğünden tÜ• 

(LUtfon ••rıfarı çeviriniz) 
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Ne söylemeli ? Çeviren: 
fa. 

Hamdune hanım kendi kendi· 
ne konufuyordu: 

- Evet, oilumun bu kızla ev• 
lenmesini doğru bulmuyonnn, bul 
muyonmı amma, o kadar yalvar· 
dı ki, ıeıimi çıkarmadım. 

Doğrusunu iıterıeniz, birazcık 

da çekindiğim için ıuıtum. Sevi· 
fen iki kitinin önüne geçmek iyi 
değildir. Kızı, hiç gözüm tutmu • 
yor. Hem sevgi ile batlıyan ev • 
lenmelerden hoılanmam. Seva'İ, 

sonradan yavaf yavq köklepne • 
li. Ben, kocamla otuz yıl beraber 
Yatadım ve öldüğü gün onu çıldı· 
raııya seviyordum. Böyle iken ilk 
evlendiğimiz zaman biribirimi • 
zi sevmiyorduk, sadece beğenmit· 
tik. lıte öz ıevgi böyle olur. 

Ama bir taraftan da Ahmet 
yirmi dokuzuna bastı. Uslu, itini 
bilir bir çocuktur. Kanımı seç • 
meaini bilir. Kızın adı Leyli. imif. 
F otoıırafım ıördüm. ince, güzel 
bir kız. Bir yerde daktilo imit- A
nasını· babaaım aorup aonqtm • 
dum, namuslu kimaelermiı. Ara • 
mızda oldukça ayrılık nr amma, 
pek de aldırmadım. Ne ise, kızı 
birkaç güne kadar ıöreceğim. Ba· 
kalım DUil? 

• • • 
Leyla, Ahmetle ~if&lllandıiı 

gündenberi, onu, her aktam Pan· 
&albda "Haylqrf,, da görür. Ah· 
met koıa kota gelir. Bir aat, a· 
ranra yarım aaat oturur, konutur
lar, biribirlerine bakıtırlar, durur
lar. Gün olur ki Ahmet: 

- Leyli, der, seni evine ka -
dar ıötüremiyeceğim. Tekrar dö· 
nüp çalııacağmı. 

Leyli. ıuaar, boynunu büker, 
eve gider. Aina bilir ki, Ahmet 
çalqkan bir çocuktur, evlendikle
ri zaman onun, kuracaklan yuva 
için ıağlam bir deıtek olacaktır. 
Leyli. için Ahmet, en güzel, en i· 
yi, en kuvvetli, en çalııkan, en 
büyük adamdır. 

Konuttukları zaman, Leyli. 
hep tunu sorar: 

- Annen ne diyor? 
- Anneıi mi 1 Hiçbir tef de • 

miyor. 
- Artık her feY oldu, bitti. 

f 

Daha ne diyecek? Bu cuma aeni 
eYe ıötürüp ona tamtacajım. 

-Bu cuma mı? 
- Evet. 
-Ne çabuk. 
- Hiç de değil. Geciktik Dile. 

iki aydır nif&Dlıyı:ı, daha bekli • 
yelim mi? 

- Sahi. Ama bilmem neden, 
korkuyorum. Ya annen beni be -
ğenmezae .. Hem kendi.sine ne di • 
yeceğim .. Şimdiden tatmp keke· 
liyorum. 

- Hayır, hayır .. Çirkin bula· 
cak korkuyorum. ilk kartılatbiı· 
mıs zaman beni beienmezae ölü· 
rüm. 

- Deliıin Leyi& •. Seni o çok· 
tan tamyor, yüzünü, gözlerini, 
saçlarını, konuflllanı, her feyini 
biliyor. 

-Nereden? 
- Hepsini l»en anlattnn. F o • 

toirafım da ıöıterdim. 
- Eh, sen anlatbnaa iyi! 
Gilliifüyorlar. Leyli, gene: 
- Hep, diyor, ilk ıördüiüm 

zaman ne diyecefimi dütünüyo • 
nam. Kendisine "Hanım anne, be
ni ne kadar aevindirdinb,, mi de
sem? 

- Canım, timdiden hlyle feY• 
leri ne diifünüyoraun. Annem iyi 
kadmdır •• Korkma! 

- ()yle amma en Cince benim 
bir teY eöylea.n gerek .. Yoksa 
"Hanımefendi, oilunuza, batka • 
ama Tel'IDekten daha hotlanırdı • 
nnr amma..,, diye mi bqlaaam. 

- Çocnkaun Leyli, böyle fey· 
ler töylenir mi? Ne ise, bu gün 
perıemhe, yarın öf leyin gelir ıe • 
ni eTden almm. 

• • • 
Otomobil evin kapısında dur· 

du. Ahmet Leyliyı elinden tutup 
indirdi. Kapıyı çaldılar. Bir uıak 
açb, onları içeri alıp bekleme o • 
duma ıiitiirdü ye: 

- Ahmet bey, dedi, hanune • 
efndi timdi &f&ilJ& inecek! .• 

Leyli, ..kılıyor. Gen.it odada 
bir apiı, bir yukarı dolqıyor. 
Ahmet plillaai7..k ona bakı • 
JW· 

Bir ara, Leyli, bu kadın ayak 
aealeri durdu, a7naya koprak 
kılık k!Jafetine bir töz attı: 

- Ahmet, salon bir yere ay • 

nlma, Wsi bat bata bırakma .. 
Bak, &DDene ne diyecetDn •• 

Kapı açılmıfb. Usun boyla, 
aiyablar ıiyimnif, batına kır dUt
müt &ir kadın elleri ıöiıünde du
ruyor, Leyl&ya bakıyordu. Bu Ah· 
mtıclin anuı icli. Kamana ile ıe • 
linin balutlan karfılqtılar. Son· 
ra, Leyi& birdenbire lıottu, Ham· 
dune hanımın boynuna atıldı. 

Hamdune hanım, ıelininin o • 
mımindaa, oflana isi te'Yinç, iyi· 
Itk dolu ıözlerle \,akıyordu. Ah • 
met, bir arabk, bu sözlerde bir 
damla f&f ıörür ıibi oldu. Ham
dune haıum: 

- Haldan varmıı, diyordu, 
pek tirin lazmıı. 

• • • 
Otomobilde Leyli Ahmecle: 
-Ah, cliyorclu, aöylirecek bir 

teY bulanıadım. 
Ahmet ona derin derin baktı 

Ye ilk defa dutlaldarından öpe • 
rek: 

Alamet, Leyllnın yüzüne bakıp 
gülüyor. Onun bu fatkmlıfmdan 
ıöisü kabanyordu. Ne kadar te • 
miz kız! Ne kadar çekingen 1 Son 
ra: - Böylesi dururken, dedi, li· 

- Dütünme, diyor, annem ae- fın ne deferi Tar, 
ni çok beğenecek! Fa. 
--- ------ - --- . .. - - - -------- - - - ------- ~~-

tünlerini satmakta biraz müıtai• 
nidir. 

Diler nuntakalarda bu fiat dü· 
tüklüğüne rağmen alıt verit hara· 
retlidir. Fethiyede tütün kalma· 
mıfhr. 25 kuruıtan 35 kurup ka· 
dar aa.tılmıftır. 

Dadyaya giden bir kumpanya 
az fiat Terdiğinden it yapamanuı· 
tır. Miliata ve Muğlada daha bir 
•İktar tütiba blmrıtır. 

mıntakalanndan biri de Dadya 
kaıuıdır. F abt yolıuluk, •eaait
aialik bu mıntaka mahsullerinin 
revacına mani olmaktadır. Bu ıe
ne tahminen t 80 hin okka kadar 
incir iatibsal eclilmif Te bet kurut· 
tan OD lmnqa Jraclar atılmakta• 
clu. 

Harnup, palamut, badem mah· 
aulii de faalacbr. Bademin doluau 
25, palamutun okkuı iki kurut • 

Dadra mahaullb tur. 
Vili1etin münbit ve mahsuldar ... . iL c. 

VAKiT 

3UncU Kolordu Sabnalm•ı 
Komisyonu lllnlan 

1 - 932 Tütün bey'iye ikra
miyesinden elde mevcut kalan 
paradan on ıeneliklerini alan 
malullerin ikramiyesi ait olduk
ları şubelere göoderilmiıtir. Eı· 
babı istibkakın şubelerine mu
racaatJarı. 

2 Mütebaki para 931 ve 
son 932 tevıiatına vaktinde 
ademi muracaatları haaabile it• 
hal edilmiyenlere ve derecui 
farkı verilmiyenlere teni edile· 
cektir. Bu son tevziattao sonra 
vaki olacak muracaat nazarı iti• 
bara alınmıyacağından bu ailne 
kadar askerlik ıubelerinden 
bildirilen liıtelerde isimleri ya• 
zıh eıbastan baıka esbabı iıtib· 
kakın askerlik şubelerinde isim
lerini cetveli mabaosuna 31 Si· 
riaci Teırin 932 tarihine kadar 
kayt ettirmeleri ve pbeleria de 
Birinci Klnun 932 de Milli Mil· 
dafaa Veklleti Tekant tubeaia
de bulundurmak Ozere bu cet• 
vellerini glSodermeleri illn olu• 
nur. \851) (5193) 

• • • 
lzmir müstahkem mevlci kıtaat 

ihtiyacı için (81 000) kilo sığır eti 
kapalı zarfla mftoakasaya kon· 
mottur. ihalesi 23-10 932 pazar 
gOoü saat (15,30) dadar. ihaleye 
iftirak edeceklerin vakti muay· 
yeninde lzmir MOstahkem meYld 
satınalm11 h omisyonuna mDra• 
caatlarL (823) (5081) 

bmir müıtabkem mevki kıtaatı 
ibüyacı içio(181,200)kilo •tır eti 
kapah zarfla münakasaya kon• 
muıtur. ihalesi 23-10-932 pazar 
günü saat (16) dadır. ihaleye it· 
tirak edecekJerin vakti muayye· 
oinde lzmir mllstabkem mevki 
aabaalma komisyonuna mDraca
atları (822) (5080) · 

• • • 
lzmir müstahkem mevki kıtaah 

ihtiyacı için (70,800) kilo sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya kon· 
maıtur. ihalesi 23-10-932 pazar 
giinll saat (15) le : ir. ihaleye itti· 
rak edeceklerin vakti muayye-
ninde lzmir mliatabkem mevki 
sabnalma komisyonuna mOra-
caatJar1. (824) (SOS2) 

lstanbul asliye birinci hukok mahke· 
mcsinden: Süleymıniyede Ehnaruf ma· 
ballcslndc Taş odalar sokağında 21 No, h 
hanede oturan irfan Beyin Elemdar ma
hallesinde Çatal çeşme sokağında I 4 No. 
da oturan Ayşe Nadire han1aı aleyhine 
ikame eyledıği ılıcak ve tedbiri ihtiyati 
talebine mütedair davanın cari mobtke· 
mesinde müddaleyhaya gönderilen dava 
arzuhali ve davetiye zahnna verilen mcş· 
ruhata nazaran mumalleyhının gösterilen 
adreste bctunmadığt ve lkıımetgAhı ha· 
zırısının meçhul bulundu~ anlaşılmakla 
H. U. M. K. nun 141 inci maddesi mu· 
cibincc iltnen tcbliğat icrasına ve J 2 ~ün 
müddet tayinine ve mu hı~ emenin J 7 • 
1 O · 93~ pazart~si saat 14 do ta liklne 
karar \'erlldlğf teblijt makamına kaim 
olmak üzere ilAn olunur. 

lstaobul 6 ıncı icra memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı tahb 
acze ahnan Samatyada Narbka· 
pıda yazmacı Selim Yuıuf Ma· 
noli efen dinin baoeıiode mevcut 
oda takımı ve yazma basma lca
hplan vesaire 15-10-932 tarihinde 
saat 12 ile 14 arasında paraya 
çevrileceğinden taliplerin mezktr 
glhı ve saatle mahallinde baZJr 
bu:unmıhuı ilin olunur. (4692) 

Aranıyor 
Sellıüldi dibaf Nari Efendi mahd• 

mu Nihat Beyin kendisini alakadar e 

del' mühim bir iş hakkında görütmek 
üzere tstanbalda Yenfpostabane ar· 
\asında Basiret hanında 12 n amara
da Edip Seydi Beye müracaat etmeli 
rica olunur. 

ÇOCU 
1 numaralı bilme 
kazanan karileri 
16 Eyl61 1932 tarihli ıazetemizdeki çocuk sayı 

bilmece fU idi: 
17 - ıyor - Ey - açıl - 161 - de - ler - li9' 

mek-ve-ilk-tep-bir-de-rin-teı-" 
Halleclilmiı tekli ıudur: 
"Liaeler 17 Eylul ve ilk.mekteplerde 1 T eırinie 

or.,, 
Doiru halledenler aruında çektiğimiz kur'ad~ 

Dariittefeka Ji.eainde 350 numaralı Be ha Efendiye ı 
tir. 

Beha Efendinin kol ıaati olan mükftf atını ida 
maamı ye ıelirken bir de fotografım ıetirmesini ri~ 

llOrekkepll kaleM kazananlar kertmesi Kev.er, 3 -
pa§& 11<>kak 13 numarad& 

1 - KOllJ& AJmu-yı Orta mektep UçQncU 
anut talebulndaı bir numaralı M. Hayri, 2 
- Kuleli ukerl U.Ui t uncu Rnıf taıebe

.mdell m Zeki. ı - Alman mektebinde 
ticaret birinci 1tnıfta lamalı Saclt, 4ı - Bey
otıu Kumbaracı Yokutu l"rancelacı ap&rtı
mmıı No. 10 Gtlztn Recai. 1 - Galata.saray 
llaul taıebeslııden 11'8 Omnan N&Cl Bey ve 
Hanımlar birer mtlrekkepll kalem kuannuı
Jardır. 

Birer kutu ,e1cerle111e kazanan 
28 tallll k•rll111lz 

ı - Malatya Adil lhtlau mahkemem 
mutanUki Kemal Beyin kerimelll n Kalat
ya orta mekt.ep birinci •uut dördüncü ıu
be talebulnden 1015 Semahat, 2 - lılardlıı 

valisi Tal&t Beyin kardefl Cevdet; a - Da
rUflal&ka u.eai 7 lncl auutta 228 .Bahir, ' -
lııtanbul poeta mUtekatdi Muatata Efendi 
kertme.ı Perihan, 15 - Fatihte Çarpmba -
Be,.:etta ceddaJDde 70 mmıarada Sallha, 
6 - UüUdar 11 bıd Uk mektep 236 numa
ralı Zıyaeddln, 7 - Kuımpapda kUçllk Pi· 
yale. Epoetpap ,,okUf'I 13 nuınanıd.a Cemal. 
8 - Kıs mektep .. DUll1&l'alı NurUmıJaa n
h&rı, 9 - Antalya orta mektep muııiki mu
allimi P'alırtye, 10 - Boma.da topçu oğlu 

Mehmet ŞUkril, 11 - Dolmamhçe araym
d& rtyueU cUmhur poıttacııarmdu LWebur
cuiı tbrablm otıu AU, 12 - ~köy Zey
UnUlt Tqevler eoltak 14 n~arada Gtıztn 

Hllflm. 11 - Bomontl Bulgar çarpaı bıaet 
Pqa eok&k 24 nüıürad& B . YavUZ;H. -
Beyottu Yelllc;&J'fl caddatnde 23 numarada 
tıınıall Adnan, 11 - l.tanbu.I 'eh&adebqm
d& vesnedler, hamam karpmnda a numara
da Bekir, 16 - Beyotlu ~Uaevl llae.11 ' Un.· 
cQ amıt 209 numaralı Eııter Zonana, 17 -
6 meı me~ UçtlncU amıf talebe.tnden 181 
numaralı CeW.Wn, 11 - lmılrde BalCJ!ar 
tçt.nde 108 numarada Halit Seytetttn Bey 
mahtumu Ali Hikmet, 19 - ÇenlberHtaf 
orta mütep il nwnan.11 Seyfl. ıo - Uakil• 
dar, :th.aaniy9, YalıboJU ü numarada Sevtm, 
21 - Gemlik merkea ilk mektep 4 Uncu •t· 
ruf talebe9tnden 198 Namıka Recep, 22 -
Konya Ktdfkli ktlçllk zabit mektebtnde llar

dfnll Ram.asan oğlu İlmall Dolan. 23 - Sı
va.ata hUkqmet caddetlnde kilaJ)çı zade 09-
man Efendi TIWtulle Nept Nafia, 24 -
6 met kız mektep 2'4T numanJı HaDdan 
Fevli, 25 - Bakırköy Yenimahalle UçUncU 
eokak M ııumarada Jılunftak NecmetUn 
Bey n HaıınnJar birer Jı:utu 19Jı:erteme ka· 
unmıflardır. 

Birer kutu çllrol•ta llaaa11a11 
talnU8' 

hUl<umet caddesinde • 
atnde Ramiz, 5 -
Turan mah&lleıd ıs• n 

Ortaköy lııkele aokak ıs 
Salavof, 12 - lııtanbul 

aokağmda 23 num.arad& '1l 
y1n h&ııealnde ümmU G 
mUezzln zade Hacıbey nı 

mi, 1' - Adanada Ttlrl< 
39 numarada LGtfl, 15 -
odu& V&111taa1le Hacı Ali, 1 
zade mahallesi 179 nwn 
- lııtanbul kız orta mekte 

18 - Kaywert tehir yatı 
taıabealnden (555) Tahir, 
Mu.ııtata Daim, 20 - _..,.ı11111ı-• 
Bey kerimesi Perihan. 21 _... 
mil Bey mahtumu AU K 
nada llkmektep talebe.W 
Trabzonda Murat, 24 -
t1de KAzun Bey k 
de. Bomontidc Kbım Bey 
.25 - Kaaımpqada Mus 
Kadık~ycle FUat, 27 -
aım, 28 - Ferlköyde Ndıoi 
Haaan Hulki, 29 -
tep talebesinden Mehmet JJ. 
Salt Bey kerlmeal Ferhandtt 
Mustafa Bey kızı Şaztmeııt. 
Ali Num"et. 33 - Maçkadl 
34 - Ankarada Rqat, 3&. 
Salın Ali, S& - .Ankarada 
kln, 37 - Beyoğlu Kamer 
- Huan Baarl, 39 - 'üs 

de Naci Ali, •o - AkaarS1 
Namık, 41 - lzmirde Y 
Aydında Ukınektep taıe 

•3 - ırtruz ağada Huan 

~klat Perihan. 46 - Ve 
DoA'&n Nadir, 47 - FaUh 

- Rt.§at AU, •9 - Akııa 
znn. ro - Ha.ııekide KAmlJ 

. Sevgili karilerim 
mize ve çocuk sah' 

gösterdikleri derin 
layı bilmeceyi halle 
ren bütün karilerİlll 

1 - Benbenu.a 11.... Oenlt Nuri, 2 -
Baluridly Kur çbneato fabrtkumdll 17.Mt B. larak birer kart ıö 

Bursa ipek Böcek 
EnstltOstl MtıdtlrlOğDnden 

Evvelce •erilen ıeraiü fenniye daireainde tohum 
nın yalnız Dat kat tlç odaaı tebrit olunacağından itt' 
lerin 31 'f eıriniewel 1932 tarihine kadar Eostitil 
mllracaat etmeleri • (5342) 

Gübre ilanı 
lıtanbul Belediyesi Karaağaç Müell' 

üki bedeli 2030 lira oloo paymaballi ve mezbab' 
bir ıeoe içinde birikecek kDbreJer için yirmi glD 
palan mOıayede aeticesinde Terilen bedeller eksik 
belediye mGıayede ve mtinakaaa nizamnamesi dl 
hafta daha iflnıoa karar verilmiıtir. Verilen bedel b• 15 
g6r1Ud0ğl takdirde 12-10.932 çarıamba güoll saat -
ıeaede ihalesi icra ıltoacaktır. Taliplerin yevıni 11t• 

ıeıede hasır buhınmalan itin o~unur. {5231) 

Eakifebir iıtuyonuoa bir aene zarfında geıecek 
m&rlcrinin tahmil ve tabliyeaioin kapah ~rfla -
Birinci tepin 932 pazar pil ıaat 1 S te Anlr•,. 
kezinde yapılacakbr. Tafaillt Ankara ye Hayd~fl 
birer liraya ıablu ıartaaaıelerde yuahdar. (S ) 
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Marangoz ve ın,aatçı 

K_apı, pencere, tavan, döıeme 
~ır •e imali, mesakin plan ve 
OJe keıif ve şartname tanzimi 
al ve tamirini kabul eyler. _ 

,, ..... _................. "stanbuı· ve 1rakya· _.:._ .... ., ı mmmmmmmm .1...' asa r e==. ' 

1111 eker Fabrikaları 1!!1 

Istanbul Evkaf müdüriyetin
den: Babüssaade agası Bosnevi 
Akh:sari Ahmet ağa vakfının 
icarei vah id eli akaratından bu
lunan Beyoğlunda Gılavani so
kağında 11 mükerrer No. hı 
oteli le tahtında liftin bodru 11 ve 
Ayaspaşada Yahyaçelebi mahal
lesinde Acıçeşme so\tağında 18· 
20 No. lu ve beş katlan ibaret 
Alımetağa aparlımanı yirmi ay 
müdd et le beher katı ayn ayn 

tasımpaşa Kulaksızbarutçu 2 

~~~~- ~r~6~4} ve inşaatçı m::: :::: 

!!!! Türk Anonim Şirketinden : 1111 Kadık6y. ikinci sulh hukuk 
ahkemesınden. Kadıköyün de :::: :::: 

füi Alpullu· tpeker fabrikasının lstanbul depolaundan kristal toz, sandıkta ve çuvalda kUp m~ • ad~ 18 NO: lu hanede mukim 
rahım Ati bey kerimeleri. Şük· 

t_..- Jaye ve Ş~vkiye. hanımların Ate· 
~ Şeyhubı tabır olunan ruhi 
. ,,,,. astahkla !11alul oldukları anlaşıl. 

ini şekerleri atideki fiatlarla her isteyene bin kilodan eksik olmamak Uzere aabhr. ii~i .... :::: kit ayn verilmek üıere 2 t Eylul 
932 tar ihinden itibaren ı 5 Teş· 
rinievvel 932 tarihine kadar yir
mi gün müddetle müzayedeye 
vazedilmiştir. Talip o 'anların 
0o 7 1 / ı pey ak çel erini müstas· 

m~ Kristal toz, kilosu 36, kuruş 30 para mi 
nn Çuvalda küp, kilosu 38 1-2 kuruş m~ 
~in Sandıkta küp, kilosu 39 1-2 kuruş ~m .... . ... 

lıst sına bınacn Hacirlerine ve 
ef pndilerine mezkiir hanede mu-

"{11~ mü!e~aidinden Vehbi beyin 
ıı tayınıne karar verilmiş o l-

ma Taşradan vukubuJacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve ~ü~ebakisi ba?1ule senedi mukabilinde m~ 
m! ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren. bılcumle .~asaraf ve mes'uliyet mü_r ~fü hiben Çemberlitaşta mülhak va• 

kıflar idaresine ve yevmi ihale 
olan 15 Teşrinievvel 932 Cumar• 
tesi günü saat 15 şe kadar Ev
kaf Müdüriyeti enciimeni idare• 
sine müracaat eylemeleri ilin 

ifü teriye aittir. Müşteri isterse sıgorta ettırır. ifü 

\.!ilı1l!i!i!!i~~:.~;;;~:.;~;;.,:~· blçsteaknabpuı ı 4ş:~:~ -~ :~~:.:·;~4~0 a~;~ ~~ii;.~:;,;!:!i~:i~~~mmmımJ 
d ğundan her alakadarın tarih· 
~ ıladan itibaren 10 gün içind~ 

........... -... ....::::::::: .ı,Le~f~yeti tayine itiraz edebilece
eıll~lan olunur. (4698) 
~ 

~, Görülmemiş r Sultanhamttmında ' 

~Ademir~;;~d:;a,m~v~;~~;;~liği::1 BALCILAR 
ı<-' ve zaf ıyetı umum iyeye IE 

a Gi::d:'k::;in - Mağazasında 
.-ı T 

rJ& ~lMeşhur prol Brown Secquart ve erk j ti Ca t d 1 · ı f • 
s ıı1Steinach'ın l>eşfidir. Kadın ve erkek re 0 ayJSJ e faS ıye 
Fa~kı yoktur. li er kutu derun ünde G .. . · ı 
~ türkçe olarak tarifesi mevcuttur. § oru memı·ş 
arı;f~ Urnum deposu Ist. Bahçekapı'da 1 
oC'l.J.6AMAN ecza deposudur. He eczane ı 
-;v Ye ecza depolarında bulunur. Kutusu ~ T 
e.rsd'~ kuruştur. Doktor beylere tesirini ~ e n z 1 1 A t 
e?ılllrube için makbuz mukabilinde bir ~ı • 

ırı ı,utu gönderilir. ~ Sergi ayııı onbeşinde başlayacaktır. 
~ınonııuıııııınıııı aıuınıııııınııııınınıınııııwıınıuıııoınıınıuı111nnııııınıl,~--·••••••••Iİİ••••mm~;;.;~ ••• .I 

olunur. 
lstanbul icra Hakimliğinden. 

lstanbulda Bahçe Kapuda Ana
dolu hanında 15 No. Ju Yazıha- • 
nede Komisyonculukla iştigal 
eden Mehmet Hilmi beyin .Kon· 

kordato Talebile vuku bulan 
müracaatı üzerine icra kalman 
tetkikat neticesinde: Konkordato 

talebinin nazarı itibara alınması· 
na ve icra ve iflas kanununun 
278 ve 279 cı maddelert muci
bince borçluya iki ay müblet 
verilmesine ve lstanbulda 4 cu 
vakıf hamnda 34 No. marada 
Avukat Abdulhak Kemal beyin 
Komser tayinine ve işbu mühle· 
tin ilanı ile beraber icra ve if-
las Daireleri Ye tapu sicil me· 
murluklarına bildirilmesine karar 
verilm iş olduğu ilan olunur.(4695) 

SEYRISEFAIN 
Merkezi idaresi Galaın kopru başı B 2623 

Şulıe A, Sirkeci 1uhlirdnr zade ilan 22 

lzmlr • Pire - lskenderlye 
Postası 

Ege 11 Birinci teşrin salı 
11 de. 

Trabzon postası 

K d • 12 birinci ara enız teşrin çar-

şamba 18 de. Dönüşte Tire
boluya da uğranılacaktır. 

lzmlr - Mersin postası 

M • 12 birinciteşrin 
ersın çarşamba 10da. 

Galata rıhtımından kalkar
lar. (5313 

~ansızlık. Romatizma, Sıraca, Kemik, Sinir, 
' err.m hastalıklar-ına, yürüm\..ven dis çı

karamıyan çocuklara, genç "ve ilitiy~dafa · Hasan Kuvvet $urubu 
K O cvA1

zT A ş 
Menba Suyu ve Gazozu 

iÇiNiZ. 
86brek karaciğer k 1 . . M' 
tedav· . um arını erıtır. ıde, damar hrstaJıklarımn 

ıaıne yarar Türk. . f 
temiz suyudur F b 'k ıyen: en sa ve hafif' en leziz fevkalade 

M kez de. a rı a : tlytıkdere Piyasa caddesi "Jel. 32.54 
er w posu: Galata, Fermeneciler 102 Tel. 40713 
Beyoglu deposu: BeyoğluKooperatif bakkaliye mağazası. 

ıll•••• Kalyoncu - Kulluk 13 - 15 Tel 40338 ----•ı 

Adana Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - 26225 yirmi altı bin iki yüz beş • lira keşifli mektebimi
tin yatakhane pavyonunun Tıraça tamiratı, mektep temellerinin 
takviyesi; haricen çimentolu sıva, badana ve dahilen yağlı boya 
.ile telvini, heli duvarlarına müzaik imali ve su oluklarının tec

di, umumi inşaat şartnamesi esaslarma tevfikan ve keşifoame· 
~ nıucibince tamir ve inşası 26 Eyliil 932 den 15 teşrinievvel-

2 tarihine kadar kapalı zarf usulile ve yirmi giln müddetle 
1Dcvk" 

2 
11 münakasaya vazedilmıştir. 

'\'c • "'i:'" ~ aliplerin usulü dairesinde tanzim edecekleri teklifname 
vea~~k~ ınşaa.t ve tamiratı ifaya muktedir olduklarına dair resmi 
zar n'0 

.. teınınatlarile birlikte ihale günü olan 16 - 1 o . 932 pa
olan glc:~.saat 14 te Adana Maarif Müdürlüğünde içtima edecek 

18Yona milracaatlan ilan olunur. (5093) 

lstanbuı Gümrük Mtıhaf aza 
(sa b Başmüdürlüğünden: 

ray urnu 
ı _ D . su yollarının tamiratı hakkında) dır. 

lık la kırdı;:: va~ıtalarının 5U alacakları boruların tamiratı pazar-
2 _ Kırd ya onulmuşlur. 

bafaza Başm~cUıa t~.rtları kağıdınin tasdikli suretleri lstanbul Mu· 
3 _ K rd r llglinden ahnacakhr. 

~' kurulac k ı 1 ırma lstanbul gümrük Muhafaza Başmüdiriyetinde 
A 4 _ aK adım satım komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 
~·· at (14) tedir~rma 22·10-932 tarihine rashyan cumartesi günü sa· 

5 - Her istekli b • ·ı · b d 1. 7 5 • . kur l k • ıçı mıı e e ın % , gu olan 84 lıra 94 
ko:i~yuo muval kk

1
at _güvenme "teminat,, larile belli saatten evvel 

na ge rne erı. 

. 6 ~ Örnek : Istaobul Gümrük Muhafaza BatmUdOrlüğUnde 
ııteklıler arada görebilirler. (5348) 

lıtanbul dördüncü icra memur
luğundan : T emamına 3500 lira 
kıymet taktir edilen Galatada 
Hacıağma mahallesinde Çeşme 
meydam caddesinde eski 14, 16 
ve yeni 12, 14. 16 numaralarla 
murakkam kayden ve kadimen 
tevsii intikalli berber gediğinden 
münkalip mukaddema dükkin 
eJyevm maa arabahk ahır ile ge
dikten Ari balen ise 250 metre 
m.urabbaah araziyi havi mozayik 
imalitbaneaini mu,temil maa 
arazi bir bap ahşap hanenin te-
mamı açık artırmaya vaz edilmiş 
olup 15 - 1 O· 932 tarihinde şart
namesi divanhaneye talik edile-
rek 3 - 11 · 932 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 14 den 17 
ye kadar ls tanbul dördüncü icra 
dairesinde açık artırma ile satı
lacaktır. Artırma ikincidir birin
ci artırmalarında l 300 liraya ta· 
lip çıkmış o'up bu kerre en çok 
artıranın üstünde bırakılacnktır. 
Artırmaya iştirak İÇİtl yüzde ye
di teminat alınır, müterakim ver· 
giler ile belediye resimleri vakıf 
icaresi müşteriye a ittir. 1424 nu-
marala icra ve iflas kanununun 
119 uncu maddesine tevfikan 
hakları tapu sicilleriyle sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılar ile di
ğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin bu haklarım ve 
hususiyle faiz ve masarife dair 
cılan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbiteleriyle bildirmeleri laZJm· 
dır. Aksi halde hakları tapu si
cilleriyle sabit olmıyanlar aabş 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Allkadarların işbu mad
deyi kanuniye ahkamına göre 
tevfiki hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak isteyenle
rin 931-900 dosya numarasiyle 
memuriyetimize mOracaatlan ilAn 
olunur. (4693) 

' 

lstanbul Beledlyesı llAnları 

~-----------------------Istanbul belediyesinden: Belediye z- batası talimatnamesinin 
229 uncu maddesindeki sarahate tevfıkan kullanılacak kireç ve 
horasan fıçılarıuın nümuneleri Beyazıt nahiye merkezindeki evzan 
baı memurluğunda mevcuttur. Kireç ve horasan bilcümle esnahn 
buraya müracaatla nümunelerini görüp 30 Teşrinievve l-932 tari· 
bine kadar bu nümuneye tevfikan fıçı ihzar eylemeleri ve bu 
tarihten sonra nümunesine mugayir fı çılar ile kireç ve horasan 
satanlar haklarında muamelei muktaziyenin icra olunacağı alika· 
daranca. malüm olmak üzere i lin olunur. (5355) 

d Koço ~fendinin vesaiti nakliye resminden olan borcundan 
olayı hacız altına alınan Repo markala ve burda bir otomobil 

9~2 yılı birinci teşrininin 17 inci Pazartesi günü saat 14 de 
Şışhane karakolu karşısında 33 numaralı Yuvan efendi garajında 
bilmüzayede satılacağı ilan olunbr. (5358) 

Beyoğlu belediye şubesinden: Bit· erkek keçi bulunmuştur • 
Sekiz gürı içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. (5357) 

lstanbul Evkaf Mildürlüğü ilanları f 
Vakıf paralar MOdUrlUğUne borçlu 

ooJan Zevatın nazarı dikkatine 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden: 
idarem:z namına merhun bulunan gayri menkul emval yeni 

icra ve iflas kanununa tevfikan 4 Eylul 932 tarihinden itibaren 
icra daireleri tarafından satılacağı ve badema vadeleri sonunda 
borçlulara idaremizden üç aylı~ ihbarname tebliğ edilmiyeceği ve 
kiffei muamtlit ve. takibatın mezkflr dairelf'rce ifa edileceği 
aJakadaranca malum olarak borçlarım vadeleri sonunda ödeme· 
!eri veya uıulü dairesinde yenilemeleri lüzumu ilin olunur. (5290) 

Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

1 O O. O O O Liradır 
Piyango timdiye kadar binlerce kişiyi ıengin etmiştir. 

FlCsBtı l(açzrmayznzz 
iştirak Ediniz ! . 



I 

Sayıfa 12 VAKiT 

7 

lfil~trıın@~ UJ~ill&IB&V Wl1 
illlliJ [X] mJ (ill ınfu [f fünı ın ~ ınfü[L&W ~ 

ERKEK 
kunduraları 

den başlar 

ÇOCUK 
kunduraları 

den başlar 

MEKTEP 
çantaları 

den 

Her çeşit ve fiatta ka ın iskarpinleri 

başlar 

terlik-
teri, bavulları, evrak ve el cantaları 

Beykoz Kunduraları 
Güzel 

Ucuz 
Sağlam 

.. 
• • • 1 ~ • ~ -

_.. Yerli Nallar Pazarında Rrayınız,,. 

Istanbul ( Bahçekapz ,. Beyoğlu) .. Ar.kara .. Samsun ... 
"Beyoğlunda HYDEN Mağazasında da satılır." 

OR 

1855 senesinde tesis edilen 
ETABLiSMAN 

• 

Bahçekapı - lsf anbul 
K 

Şarkın en vasi, en güzel tertip edilmiş ve en ucuz satan nıüessesesidir. 
Tuhafiye ipekliler Çatal ~aşık ve bıçak Tefrişat levazımı l\lutbah le vazı matı 
Beyaz çaınıışırlar takımiarı Yatak örtüleri Sahtiyan mamulua 
Eldivenler 

Yünlüler Gümüş mamulatı Masa örtü ve Jtriyat 
Pamuklular Saw;ılık 

Şapkalar 
Her nevi kumaşlar 

Demir mamuldu peçeteleri Züccaciye 
Ayakkaplar Kırtasiye El havlulan Oyuncaklar 

Kadın erkek ve çocuklara mahsus hazır elbiseler 

Satış toptan ve perakendedir 
"S T A R" ve "M E G B A R" 

Gibi Türkiyenin iki büyük ayakkabı f abrikasinın deposu. Kadın 
erkek ve çocuklara mahsus lüks ve hergün giyilecek 

kunduralar vesaire ..• 

K müessesatı ; 
stoklarını asgari karla satar. 

1 LiRAYA 

' Veresiye Yüzü ile kuş tüyü yastık 
Istanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyü fabrikasın
da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 
12 liradır. Kuş tüyünden salon yastıkları ve kuş tüyü kumaşı 

ay vade ile istediği

niz Mağazaler 
den pazarlık et

tikten sonra ve
receğimiz ku 
ponlarla iste
diğiniz eşya ala

bulunur. Ankarada satış mağazası : Saltı Franko 
• 1,elefon : 23027 

KARYOLAvc ~~~~~~s:şya 121
f2 liraya ~~:ıa 

Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 

bilirsiniz. 

Çocuk, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelif renk· 
lerde karyolalar hastane ameliyat odaları malzemeleri ucuz fiatl:ı satılır. Her türlü 
ölçüye göre sipariş dahi kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, SeUinlk Bon• 

Teshilat 
Celal Bey han No.33 Orozdibak 

-- karşısında Tel : 23946 -
marşesl ve Yerli Mallar PazAr1nda da ayni fiatla sarılır. 

, 
Doktorlarımıı 

Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları mütehassl.91 

Muayene: 10-12 Ortaköy, Şifa yurdu 
ıs-ıs Beyoğlu, İ8tlk1Al caddesi No. 193 

(Opera sinema.er kar§l.91) 
Tel. 4,2221 - •,1960 

Doktor 

Aris ti dl 
Muayenehanesi: 

(l;mlnönü: Eminönü han 3 Uncu kat No.8 

Doktor 

A. Kutlel 
Cilt ve zührevt hastalıklar tedavihanesf 

Karaköy börekçi fırını llD"ll8lnda 3t. 

Diş doktoru 

Arşak Sürenyan 
Beyoğlu laUklAl ca.ddcsi numara 803 
Mısır apartımam. Müracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon •0424 

Operatör Doktor 

Alfk Tevfik 
Muayenehanesi: Ankara caddesi, 60 No. 

ya nakletmiştir. Tel. 20327 

Paris Tıp Fakültesi mezunu 
Cilt ve zührevt hastalıklar mUtehassıaı 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babıali caddesi Meserret oteli ka.rşı.smda 

Avni Bey apartımanı 125 Sabahtan 
Alqama kadar 

Doktor 
Balıkçı yan 

Muayenehanesi: Beyoğlu mektep eokak 
No. ı 7 Telefon 3626 Beyoğlu 

Doktor 
Emin Şükrü 
Dahill hastalıklar mUteha.ssı.sı 

İstanbul Sultanmo.hmut tUrbesl, Babı
All caddesi, No. ıo. Telefon muayeneha

ne: 22622 - Telefon ev: •.3125 
"Her gün öğleden 10nra saat 14-18,. 

Uroıoa • Doktor 

F e y'Z1 
Böbrek, me.sane, tdnır yolu hastalıkları 

mUtchBJISlSJ 
Beyoğlu, lsUkltıl caddesi Elhamra 

apartıman No. 3 Her gUn öğleden sonra. 
Tel. Beyoğlu 283:S 

Uroloö • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Burun, mesane ve idrar yolu 
hastalıkları mOtchas.suıı 

Muayenehane: TUrbc, Mtlbmudiyc cad
de.si. No. lO. Telefon 22622 

Doktor 

Fuat Fehim 
Cumartesi - Pazartesi - Çarpmb:ı ve 
Pel"§embc günleri öğleden sonra hasta
larını kabul eder. Çağaloğlu, Zcld Bey 

(Sıhht apartıman) No !>. Tel. 20164 

'PERTEV 

MÜSTAHZARATI 
FABRiKA Si 

İLK TORK MEV ADDI TIBBIYE 
VE lTRİY AT F ABRlKASI 

SA$LIC~ ll!JST Ali ZARATI ı 
Knm Pon.. Dvdok ı..,.ı. 
Bri7antl• Ptrtw Kolonyalar 
T ....ı.t Poclrat.n t.an.ıu V. S. V, ~ 

Ecnebi /.larkolrınndan_ Çok Dalıa Uau .Ntfaıefçı 
Ptk Oalıa Müktmmtlrlir. 

Doktor 

Hasan Ot 
Muayenehane: Edirneıcapı 

kak No. (9) "Her gUll 
kadar hasta J«I tnıl 

idrar ve Tenasül youarı 
mütehassısı "PARlS.. 4111 

tstlkla.J Caddesi Yıldl21 
No. S22 

Doktor 

HorhorO 
.Muayenehane.si: EmtnönO _. 

tanesi yanında. Tel: 4 

Cerahpaşa hastahanesi l 
mUtehassı.sı o 

Muayenehane: Cağaloğtu 
bitişik. No. 80. Telefon 

15 - 18 hasta kabul 

Diş tabibi 

Mehmet 
Parls darUlfUnunundall 

Çağaloğlu Halk Fırkası 
apartıman No. ( 

Ebe ve kadın hıı.staııklart 

Beyoğlu lsUkla.I caddesi 
yanında No. 4:Sl: Tel B

Her gUn 5ğledcn 

Doktor 

Osman Seraf 
l\luııyenehnne: Cağiıloğlu, 1""t .... I 

caddesi No. (19.) Tel 

Doktor 

Reşat Hils 
Kulak, boğaZ vo burun h 
tehasslsL Muayenehane: 

diye caddesi, No. 10. Tel 

Diş Tabibi 

P. Şamlıf 
Beyoğlu, lstiklAI caddesi 

(Mulenruj ynnm~ 
Muayene saaU: 9 - 12.,. 

Doktor 

Robert Be~ .. 
Doğum, Kadın hnstalıltları 

Beyoğlu, Altıncı Daire 
manı 4 Tclcfon: 

Diş Tabibi 

Yervant A 
Beyoğlu, Ağııcam!, lstiklAI 

rlnopulo apartımam ~ 

Zayi 
Kadıköy orta 111 

1928 tarihinde aldığı_. 
namemi zayi eyledi 
çıkartacağımdan eski 
yoktur. 244 Rıfkı A 

Gündelik Slyıı.sl 

lstanbul Ankara Oıddcs1. f. 

Telefon Nunt 
Yazı ~ler1 telefonu: 

dııre telefonu : 

Telgraf adresi: ~tıııl 
Posta kutusu rl°' .... 

Abone bedeller!.! 
---Türkiye --Senelik 1400 

6 aylık 750 

8 aylık •00 

ı aylık 150 _... 
llln Ucretlerl : pıt 
Resmi 111\nlann bir sŞ 
Ticari llAnlann bir sa~ 1 
Ticart l!Cuılarm bir san .,..,,. 
KUçUk 11ınıar: fi'., 
Bir defası 30 iki dcfııBlsJS Jrfl 

dört defası 7:S vo on def ııtt 
Uç ay!ık llP.n verentcrln 
nendir. Dört satırı gcçeD ~ 
satırları beş fıımlştaD b 


