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J :-"'• y~~lığı-Edebiyat tarihi dersl~ri-
ı.. sozler - Cog"' rafya derslerı 

Kontenjan 
) 5 inci Y 

Felsefe yılhlı : 

Rus· felıefe hocaaı Hil
. on haf lalar ıçinde 

it Evvelkı gne yeni bir eser da
~pvyet Rusue yıllığı! 

~" ile kulakfğı niçin çıkıyor; 
den kurmsey buna yıllığın 

inan ~i~~ .fllakalesinde cevap 
~ıfedıldıgı ki: (Yıllığın batlı· 
İ kadar b tunlar olacaktır : 

,ıtak~m~a. ib(zarfmda Avrupa ve 
"'ldırmıştı. ğın takip ettiği u

,diseye te etrafında yaprlmı~ 
/tı •r (Journ e§riyatı tahlil ve 
tlı ısya abva 

r başmakı 'I'k I . 
" . , !l ı mesc eıı elra • 
t·ı tıbas o.un~ ve s't•t 1. b' 

R d. .. em 1 ır me 
a usya beraber bunu ala-
ılaşılamıyağcr bazı t tk"kl . .. d e ı erı n lÇID e 
in bugün . 
rdet edere u m~saıyi kolaylaş-
mdi hususftle~ı bazr neşriyatı 

tıu1aıaten tercüme yoruz. 
Her şeyde 
tahamızda tsadını bu satırlarla 

yada o\Jarrir yrllığrn mer
ıe ecnebi ıahaiyet meıeleıi et· 
n neşriyatı:ıakto.dır. Şu halde 
m temele"ir mektebin, bir 

kil bu 0tlacaktır. 
ilt noksan ğına göre dünyada. 
,...lığı ile an vardır. Bir.i ga

tl piyatmdn olan romanlık a
~ünist fıiaitk adamdır. 
ıklin) in b iki cereyanı birle§· 

.~ en yüksıU iki tarzın ikisi de 
1 

mu artık fj intibak ettiremi· 
·.,._ Rus inkıliyete intibak etti
F'm {~tahtı]ın .yetçıJJktır. ı mıga 

ektedir. Ctinıai muayyeni-
,anm en yyeniyetin çar

baz.ı Fraian yeni bir vaka 
zat hakkııni bir te'niyettir. 

fta evvel (Q hakkında oriji· 
dı. Bu sure iaıında bulunan 
m irade ~ı serdediyor. Fa
ek istiyorl~ timdiye kadar ge-
lli milyon tarafından çok ko-
emleketi • didiklenınit bir 

e bu derce 
ılmış olan b * * 
evik rejimin yıpranmrı olma.k
anlar sadece,efe Yıllığrnm bi
Omünist reji 'kranla karııla· 
alki (StaJin) jlva elmekt.edir • 
arsalmasında g akkı Beyan pe
m jsti!.ııde ed , Hilmi Ziya 
r göstermek marazi §UUr 

J'llurlar. hrettin Kerim 

Bi?aenaleyh lkkın_daki .ç~k 
lın) in şeb A temı Senıhın 

e "L sı . 
Ccı~ görünen 'merakla vu· 

~· kısmen bu n alar, Hilmi 
"ili ahvali hakkı at tenkitleri 
mat alaınarnış 

0 
kadar emek 

Undır. rneğe kafidir. 

f Şüphesiz yüJın f elıef e yıl· 
8 .uslu koca bir rile boı bir 

l deruhte d le b·· .. k b" e en uyu ır 

lası bulunan b meraklıları 
ım ' 
k an zaman a ı okumalıdır-

• abilir. Neteki 
vvel T roçkin. ~ 
b ın lı 
e~ olan ba~ dersleri 1 

e bır muk b' . a ıl ıeaı edebiyat 
eydana çıkınıf lisesi müd·· .. u .b. h uru 

gı 1 adisel mzim ta k •• . tt a-
murust rejimi h lderıleri,, adın-

kitabı olarak !U meziyetlere aa
hiptir: 

A) Kitap derli topludur. Başı 
ve nihayeti bellidir. Halbuki biz
de edebiyat tarihi hakkında yazı· 
lan eserlerin bir çoğu manevi bir 
derbederliğin içinde yüzer. Bu ki
tapta bunları göremezsiniz. 

B) Eser hacimli olmakla bera
ber bütün cihan edebiyatlarını 
Türk edebiyatile kartı kartıya 
koymaktadır .. Bu suretle edebi
yat okuyan talebenin cihan kar
traında Türk edebiyatını daha iyi 
mükayese yapabi1meıine imkan 
bırakmakladrr. 

C) Agah Sırrı Bey edebiyat 
mütetebbilerine faydalı olabile
cek hir de kitahiyat ili.ve etmit
tir. Bu kitabiyat ilim ve tetebbü 
çalımı satmak iatiyen kitaplarda.
kine hiç benzemiyor. 

Müracaat edilen kitaplar, di
vanlar hakkında kitaphane ve nu
mara zikredilmek ıuretile hem 
ilme olan merbutiyetini iıpat et
mİ§ hem de çalıtmak iatiyenlere 
yol göatermit oluyor. 

D) Bu eserin edebiyat meraklı· 
ları ve talebe için fay dalı bir ci
heti de eserin içtimai vakıaları 
takip husunda göıterdiği itinadır. 
Birçok edebiyat tarihi kitapları 
vardır ki sadece yeni basılmıt bir 
tezkere hisaini vermektedir .. 

Kitaba ili.ve edilen terkibi ma
lumat her halde tetebbü için çok 

faydalıdır. Bu eıer mektep kitabı 
olmıyarak da faydalıdır. 

Edebiyata meraklı olanlar bu 
eaeı·de içtimai bir hadiıe olan e
debiyatın derli, toplu inkiıafını 
göreceklerdir. 

,,. .... •• 
özlU aözler r 

Listeleri altı aylık 
yapılacak 

Iktısat vekaletinin bundan son
ra kontenjan listelerini altışar 
ayhk olarak yapactğl haber 

alınmlştır. 

§ Ticaret Odası tarafından 
k t . hakkında tetkikatta on en1an . 
bulunması için seçilen komısyon 
henüz vazifesini bitirememiştir. 

Bu komisyonun ancak gelecek 
hafta vazifesini bitirerek rapo· 
tunu odaya vereceği ve bu 
raporun da oda tarafından 
vekalete gönderileceği haber 
alınmışhr. 

Feribot 
Haydttrpaşa He Sir
keci arasında yolcu 

ve yük v agonlnrı 
Haydarpafa ile Sirkeci ara

sında yo!cu ve yük vagonlarım 
taşamak üzere feribut itletnıek 
için hükümetimize müracaat et-
miş olan lngiliz grupunun mü
messillerinden mühendis M. Ke-

çer dün akşam Ankaraya git
miştir. Bugün de feribut işlet· 
miye talip olan mali grupun 
ikinci reisi Kolonel Berri müza
kerelere yeniden başlamak üzere 
Ankaraya gidecektir. 

Saat fabrikası 
Verilen malumata göre ya· 

kında Haliçte bir saat fabrikası 
açılacaktır. 

Muharrir Agiıh izzet Bey, altı Haseki hastahanesi 
sene RMnazanda Cumhuriyet ga- Ha::ekinisa hastalıanesi kübik 
zetesinde neırettiği Davuldan il- bir tarzda tamir edilmektedir. 
hamlar adlı fıkralarını hir kitap 
halinde topladı. Agah İzzet Bey 
bu fıkralarda Cenap Şahabettin 
Beyin tiryaki sözlerindeki tarzı 
takip etmiıtir. Agah izzet beyin 
eserile aon yirmi senenin neıriyah 
içinde ramazan sözlerine ait iki 
kitap baaılmıı oluyor. Birinci ki -
lap Cenap beyin, ikinci kitap A • 
gi.h İzzet Beyin. 

Agah izzet bey kitabında bir 

Adllye \'ekfli yarın 
Ankaraya gidiyor 
Evvelki gün şehrimize gelen 

Adliye vekili Yusuf Kemal bey 
yarın Ankaraya dönecektir. 

Jtalyan ajansı 
muhabiri 

felsefe sistemini ifade etmek ni - ltalyan Stefani ajansı şehri-
yctinde değildir. Hoıuna giden mizde daimi bir muhabir bulun
fikirleri, ho§ bulduğu vecizeler ha durmıya karar vermiş ve muha
line koymuıtur. birlerinden M. Difalkoyu şehri-

Uzun parfamn kraa pufa.dan miıc göndermiştir, 

daha kolay olduğu görülür. Agah r'"••ıı1111ıını11111uı111:ı11111ı•nıcı~111'.111111ı111111111111 11111111ıııı' 
izzet bey kııa k11a yazılarında da '§ - Vergıler nıçın çoğalıyor? g 
muv!\ff aktır. ~ Çünl<U yerli maJısu!leri- ~ 

"' "' "' ~ miıi yemiyoruz da ondan ? ~ 
Co"refya dereleri : g S ı V ·ı ~ ., ~ - açma ııma.. ergı erin § 

Profesör Himit Sadi B, lise ve or· g artmasile, yer:i mahsullerimizi ~ 
ta mektepler için tatbikatlr yeni ~ yememiz arasında ne ınünasc- ~ 
Coğrafya Deraleri adında yeni ~ bet var ? % 
bir eaer neıretti. Şimdiye kadar ~ _ Varya "bem nasıl? U- ! 
bir çok eserlerin sahibi olan Ha· ~ züm, incir, fındık gibi yerli ~ 

aya kadar bütün malumatı tekıif ~ lele olan borcunu ödeyemezse, 
edilmiı bir halde vermektedir. ~ tabiidir ki vergiler artar .. 

künıler çıka} a Eser, Maarif 
usyanın istikb~.liaelerin proğ
ınetlerde bulttıı 'bulunmuı liı

hareket ola ~r. 
senelik tet:!,::R•ıeri iki nok-

rıniştir. - 11 e : 

mit Sadi bey 93 küçük aayıfada ~ mahsullerimizi satamıyan veya:~~-=~;-~=-~~~--== coğrafyanın tarifinden beı kıt· ~ yok pahasına satan köylü, dev-

Sadi beyin bu küçük eaeri ~ Oyle ise: 
mektepler için derli topludur. J Şehirli vatandaş ı Vergilerin ( 
Hem de çalııma zamanını kıaal - ~ artmamasını istiyorsan üziim, ! 
tan bir meziyeti haizdir. Büyük ~ incir, fındık ve diğer mahsul- ~ 
hacimli kitapların göz korkuttu- ~ )erimizi ye, köylünün malına { 
ğu ve dersin esas makıadınr çok ~ müşteri ol l § 

o·-1ger taraftarı olarak, 2 _ 

Nletı eri mektep 
(l> ta .... 

..,( 2 

defa kaybettirdiği vakidir. Eıaı E • _ . = 
m l A t 'ht" d k" .. k h = Mıllı ıkfuat ve Tıu11r- ~ a uma ı ı ıv e en uçu a - : C :: 
cimli kitap hocalara ve talebeye ı~ ruf emlvefı ~ 

. d .. TU""RUL 5111rııııı1111uııııııı111111ıınıı11111ıı1111111111ıııııı11111ıllllllıu1111ıııııııır. 
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Ne vakıftır işitiyoruz •....................................................................• 

Belediye lstanbulun imar 
planını yaptıracak 

Dahiliye, bu meseleye ehemmiyet 
verilmesini bildirdi, fakat cihan

girin hali nedir ? 

Yepyeni aparlmanlerla dolan 

Dahiliye Vekilcti yeni inıaa· 
tın çoğaldığı bugOnlcrde ~stan
bulun pllnsız kalmasını doğru 
bulmadığrndan bu meseleye e
hemmiyet verilmesini belediyeye 
bildirmiştir. Belediye lstanbul 
ıehrinin ileride alacağı ıckli gös
terir bir plAn yapılmasına, esas 

itibarile karar nrmiş bulunmak
tadlr. Belediye, Istanbulun haiz 
olduğu buıusiyetleri göz önünde 
tutarak imar plan1 için beynel
milel bir müsabaka açmağı ve 

bu müsabaka neticesinde plioın 
yapılmasına en tanınmış bir şe
hir mütebaasııına vcrmeği ka-

rarlaşhrmııhr. Müsabakanın ne 
suretle yapılacağı hakkında Da· 
hilty~ Vekllctinden is\enueo ma· 
lfımat bildirilince müsabaka açı· 
lacak ve ıartları ilan edilecektir. 

Cihangir taraflarında yapıtan 
inşaat btanbul için süratle bir 
pl4n tanzimi Jüzumunu sarı· 

halle ııösteren bir misal teşkil 
eder. 

Hatırlardadır ki l 914 de çı
kan büyük bir yangJP Cihangir 
ve T ophanc sırtlarında bulunan 
evleri battan başa yakmlş. bu
ralarını bir harabeye çevirmişti. 
Belediye yangından sonra, bura· 
larda yeniden inşaat yapılmasını 
muvakkat bir zaman için menet
miş, arsa sahiplerinin müracaat
ları neticesiz kalmıştı. 

Flruz •il• ve Cihangir sırtlan 

Belediyenin bu kararı verme· 
sindeki maksat, Cihangirde 20 
metro genişliğinde bUyük bir 
cadde açarak Tophane kışlası 
arkasmdan başlayan Ye Cihan• 
gir, Sıra Seniler caddesinden 
geçerek Taksimde nihayet bu
lan bir tramvay hattı tesisi bak• 
kmda bir tasavvur mevcut olma .. 
sındandı. Fakat bu projenin tat· 
biki için haıı yerlerde çok dik 
olan yol(uşu düzeltmek icap e· 
diyordu. 

Bunun için Ji:ı:ım olan tahsisat 
tedarik edilemediği için İf yıllar· 
ca sürüncemede kaldı ve niha
yet ars:ı sahiplerinin mütevali 
müracaalleri üzerine Cihangirde 
inşaat yapılmasına müsaade edil· 
di. Boş yangın arsaları şimdi al
tı, yedi katlı yüksek apartman
Jarla dolmuş, sırta hllkim yer
lerde yapılan yüksek binalar şeh
irn denizden görllnüşünü çok çir
kinleştirdiği gibi arkadaki bina· 
ların da manzarasını kapatmıştır. 

En çok beş metre genişliğin· 
de olan bu sokaklarda yapılan 
yüksek binalar Cihangiri tama
mile kapladığı zaman lstanbulun 
manzara itibarile en güzel yer
lerinden biri olan bu semtin 
Bey oğlunun Tarla başı ve civa
ıtndaki karanlık, güneş görmez 
ıokaklarmdan yegane farkı bina
larının daha yeni olmasmdan 
ibaret kalacaktır. 

ispanyanın Ankara Şoförlerin vaziyeti 
elçisi 

Dir müddet evvel mezuni· 
yetle memleketine gitmiş olan 
ispanyanın Ankara elçisi M. Ju
an Servet y Veıt Madrille ö!müş 
yerine tayin edilen Aristegui 
şehrimize gelmi,tir. 

Yeni elçi, Rcisicümhur Hı. 
Ankaraya döndükten sonra iti
matnamesini takdim edecektir. 

ispanyanın yeni Ankara elçisi 
1924 yllında fıpanya elçiliiinde 
birinci katip ııfatile şe~rimi~de 
bu'unmuştu. So~ra ~o ~mbıya 
orta elçiliğine tayın edıl~ış_ ora
dan memleketimize gelmıştır. 

Otomobiller de vergi
ler gibi çoğaldı 

htanbul foförleri ıon günlerde 

Jslnnbulda otomobil miktarının 

çoğalması iizerine miişkül vazi· 
yelle kalmışlar<lır. 

Şoförler bir taraf ton işsizlikten 
diğer taraftan da vergilerin faz-

lalığından şikôyet ctmcktcdir!er. 
Verilen malümatn göre şoförler 

bilhassa nakliye vergisinin ve be
lediye resimlerinin azaltılmasını 

Vekdlelten temenni etmişlerdir. 

Şoförler konunu 

Hükumet bu dt!~·rede Millet 
Meclisine verme! üzere bir şo· 
förler kanunu lfiyihası hazırla-

Müteveffa elçi M. Juan Ser· 
vet yVcat 1868 yılında ispanya 
hariciyesine intlsabetmiş, Pekin, 
Kolombiya, Sanliyago elçilikleri 

mışlır. 
kilipliklerinde bulunmuş, Kara-
kas orta elçisi iken 1918 yılında 
Türkiye elçiliğine tayin edil iş- ltfalye nıüteluı SiSi 
tir. M. Vest 14 sene memleketi
mizde kalmış ve evvela l panya 
krallı~ı, sonra da ispanya cüm
huriyetini Türkiycdc temsil et
miıtir. 

Kurt Şöne atlı bir itfaiye mü .. 
tehassısı şehrimize gelmiştir. it
faiye mütehas ısının lstonbul be
]l!diycsi hizmetine gırmcsi mub· 
temeJdir. 
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Sade nazariye değil , 
kolları sıvamak lizım ! 

Darülfünun haricinde kalan giizide
lerin mühim bir kısmı ihtiyarlamıştır 

Doktor Mazhar Osman Bey, 
'darülfünun itlerile yakından ala
kadar olan ve sık sık bu mevzu 
0

etrafında yazan doktorlarımız
dan biridir. Kendisile konuımıya 
gittiğimiz gün hastalar ve intaat 
gibi Y.orucu itler araaında bunal • 
mıftı. Ayak üzerinde anketin 
mevzuunu anlattık. Suallerimizi 
verdik. Doktor bilhassa kimi mü· 
derris tavsiye edersiniz? bahsi Ü· 

zerinde durdu ve bu sorgunun ay 
dınlatılmasını istedi. 

leriz: llim yolunda yürüyicek, i
liın adamı yetiıtirecek, ilmi yük
seltecek, fen yolunda halka kıla
vuzluk etmek, halka ve insaniyete 
nurlar ıaç.mak, ilim aleminde az 
çok bir varlık göstermek .•• 

Ve lnklllp 
- VniVersitenin inkılap müvace-

he.inde vazilal1. • 

- Oni•enite memleketin fikri 
yüksek inkıli:bında ön ıafta yürü· 
meli, halkın irf aıunın yükıelme • 

Bunun üzerine kendisine, muh- ! ~ 
telif zamanlarda, darülfünun ha- ~, 
ricinde kalmıt bir çok güzideler• 
den bahıedildiğini söyledik. Maz
har Oıman Bey yüzünü buruttu· 
rarak ve gülümsememek iıtir.e -
rek: 

- Artık hemen hiç biri kalma· 
dı, dedi .• 

- Peki ne oldular?. 
- ihtiyarladılar tabii .. :Vaktile 

lDYJDetleri takdir edilseydi, darül· 
fünun bu hale gelmezdi. 

"' "' "' 
Mazhar Osman Beyin sorgula· 

r111UZa yazarak verdiği cevaplar 1 Mazhar 0.111a11 a; 
fQDlardır: . 

1 
k 

sıne ça I)Dlalı •• Kaf asımn ıtı la-
MUteh•••••, !enklt ve mUtalea rile memleketin karanlık köıele -

- Darülfunun, bilhassa tıp fa· 
kültesi jçin 24 senedir çok yaz· 
dnn. Yazılarım tababeti hazıra, 
tababeti seririye, ve lstanbul se· 
ririyatı gibi hekim mecmu:;.!arın • 

'da intiıar ettiği için akademik kal 
mııtı.Ne halkın ne yükaek makam 
ların dikkatini celbedemiyordu. 
Aruıra günlük gazetelerin bu ya· 
zılarımı iktibas eqi§i, bazı meslek· 
tatların hekim mecmuasmda çı· 
kan yazılara günlük gazete sütun-

larında cevap verişi iti canlan -
dırdı. Üç bet sene evveline kadar 
fakültelerimizi adeta kusursuz ve 
pek ileri sayanlar bu tenkitler ü
zerine ite yakından alaka göster
diler. Artık bugün tıp fakültesin
de bir çok yüksek dimağlar, müm
taz hocalar terakki ve teceddü -

' de perestişkar zeki gençler ayni 
diifüncededir. 

Cümhuriyet hükumeti de daha 
ilk günden iti anladı, ııraıı gelin
ce lsviçreden bir mütehassıs ge· 
tirtti, tenkit ve mütalealarına e· 
hemmiyet verdi .. Tenkit çalııma 
sistemimizin bozukluğunu, şimdi· 
ki tarzda ne öğrenileceğini, ne öğ
retileceğini bize anlattı. 

Darülfünun talebesinden ho· 
casına kadar ne eksikliklerle ye· 
tiştiğimizi, kusurlarımız nerelerde 
c!duğunu öğretti. Cümhuriyet hü-
1c\:,..... ~ti biricik darülfünununun i
lır-:. ., 'aynağmın bir gün daha bu 
hnlde Y"4::ımnsına tah=tmınül ede
mez .. Kendi rejimine layık bir 
ilim miiessesesi ister. 

Bernelmilel sahada 

- llnit'crsitcııirı ha11nelmilel salıa-
smda rat:ifcsi ne olmalıdır?. 

Dünyanın her yerinde üniversi· 
tcler ne vaziyette ise, naaıl çalı
şıyor, nasıl hizmet ediyorsa, ne 
tarzda ilmi yükseltiyor ve içinde
kiler ne yolda yükseliyorsa, tale
beyi de hocayı da, ilimi de nasıl 
yetİftiriyorsa cümhuriyet darülfü
nununC:lan da bu himmetleri bek· 

rini aydınlatmalıdır. Bu _aü • 
ne kadar llalk medeni yo 
da ilerliyememit, halk yük
ıek kabiliyetini gösterememit ise 
ha§ta darülfünundur meı'ul .• Bu 
memleketin her hususta ne bilgi
ye muhtaç olduğunu bilmeliyiz, 

ve bu ihtiyacı def için ifi sade na
zariyelerle değil, kollarını aıvıya
rakrak teknikte de ön ayak ol· 
mak ... Vatan için, halk için, fen 
için fedakar olmak, varlığı mem· 
leket için ıeref ve teselli olmak .. 

- Kimi müderri8 tavsiye edersiniz, 
müderris naaıl olmalıdır?. 

- Bu zamanla yetiıir. lı eıaa· 
ta, teıkilittadır .. Y oba fena ku
rulmuf bir yerde en kabiliyetli 
kafalar da güç yürür, kendisin· 
den umulan itin binde birini gö

remez .. Mesela bekim arkadaşla
rımızın, hocalarımızın arasında 

cidden çok yüluek, gayet iyi he
kimler var.. Likin o adam il · 
minden bekleneni yapamamııtır . 
Çünkü yalnız baıına hoca yüksel
mez, yanında bir ilim muhiti, iı 

bölümü ile iyi bir tıp yardımcıla
rı iıter. Bu adamın ne beyni, ne 
ömrü yalnız batına Avrupada gör 
düğümüz o ilmi randımanı vere -
mez. O bir kumandan gibi göıte· 
rir, erkanı harbiyesi, maiyeti o 
kumandayı yapmak için çalııır it· 
ler. O sayede bir adam bir sene
de yüzlerce cilt okur ve yazar .... 
Memleketin güzidelerini herkes 
tanır.. Lakin asıl istikbalin hoca
ları bunlar değildir, cümhuriyet 
rejimi ile yeniden yetiıecekler .. · 
Maksat memur değiıtirmek değil, 
rejim, ve çalııma usulü değiftir· 
mek ... 

Petrol flatları 
Petrol fiatlarınm yilkseldiği 

hakkında ticaret mBdOriyetine 
bir müracaat yapılmııhr. 

Ticaret mOdtıriyeti tahkikata 
baalamısbr. 

VAKiT 

MEKTUP 
111cırırij-vekili Dr. 
R. GcılıiJ ~f:.)'e 

Benim idealist ve inkılapçı kar· 
deşim efendi, 

Sizin temiz ve inkılapçı ruhu
nuzu tanıyanlar arasında birinci 
olmasam bile, birinciler arasında
yım. 

Bilgiler karşısında bütün eksik
likleriyle beraber, hiç değilse si
zin gibi hissetmi§, sizin gibi dü • 
§Ünmüş ve inkılap yolunda sizin 
kadar heyecanlar duymuş bir ar· 
kadqınızım, bir fikir yoldatını • 
zım, buna kartılıklı sevitmemizi 
de katabilirim .. Bundan ötürü • 
dür ki eıerlerinizi dikkatle okur 
ve can kulağile dinlerim. 

Maarif V ckaletine gelmeniz ü~ 
zerine çekmit olduğum tebrik teli, 
girdiğiniz bu yeni yolda, sizin için 
neler dütündüğümü açık gösterir. 

Evet, Maarif Vekaletimiz iman· 
lı, azimli, bilgili ve inkılapçı bir 
bata muhtaç idi. Bu ihtiyacın tat· 
min edilmesini sizde buldu. Sizi 
yakından tanıyanlar bu kanaatte· 
dirler, ve bu kanaatle daima ve 
daima sizin yanınızda bulunacak 
ve sizinle beraber yürüyecekler • 
dir; ıiz bundan eminsiniz .• 

Biraz yukarda arzebmİ§ oldu • 
ğumuz ve~hile bütün sözleriniz gi

] bi, kıymetli ellerde bulunan 
ı V AKIT gazetesinde ıe&li film ö· 

nünde söylcmit olduğunuz sözle· 
ri ayni alaka ve ayni heyecanla 
okudum .• 

Kötü isteyiciler, ve dilliler (1) 
cahiller nasıl düıünürlerse dütün· 
sünler ve ııe -iltedcue....aö.rlesinle.l' 
(2), biz yeni J;ir Türk dili ve 
Türk edebiyatı yaratmak arzusun· 
dayız, bu yolda yürüyeceğiz ve 
tüphesiz inkılabımızın her cephe
sinde olduğu gibi bunda da mu· 
vaff ak olacağız. Bu muvaff akı • 
yetimizin kuvvetini biz imanımız· 
dan alıyoruz. Evet, dediğiniz ve 
diyeceğimiz gibi; biz halka doğru 
gideceğiz. 

Fakat bizimle beraber olmıyan 
ve olmak istemiyenlere anlataca· 
ğız ki: halka doğru gitmekten 
müradımız elbette köylerde konu· 
§ulmakta bulunan kaba bir f iv eyi 
taklit, tatbik ve tamimden ibaret 
değildir; biz meseli. köylünün 
"gordüm,, ünü almayıp ona "gör
düm,, ü vereceğiz. 
Biz, halkın dilinde ve vicdanında 
yafıyan öz Türkçe kelimeleri alıp, 
icap edenlerini yonttuktan ıonra 
edebiyatımıza ao.kacağız; yani o· 
nu kültürlü ve bilgili kimselerin, 
bedii zevk sahiplerinin kabul ede· 
bilecekleri bir inceliğe ıoktuktan 
sonra halka, işte biz sizden ham 
bir ipek aldık, onu işledik ve in· 
celttik ve size güzel bir kumat ha· 
linde geri veriyoruz; giyinin tim· 
di bunu, diyeceğiz ... 

.. :t- .. 

Osmanlılık nasıl bir millet de· 
ğil idise ve olmamışsa, Osmanlıca 
da bir dil diğildi, hele bir Türk 
dili değildi. Bundan yirmi sene 
evvel bu endişelerle inlerken bir 
manzumede §Öyle bağırmıttım: 

Osmanlılık bo, isim, 
Bize lazım nevresim 
Bir ad ile bir fikir 
Bunları almak için 
Artık zaman gelmittir .• 

-\' 1(. 1(. 

Adımız yeni Turan 
Fikir imanlı irfan 
lıte bunda, bu fikir 
Verecektir ıana can 
Ey Türk genci hazırlan .• 
Bu Sözler elbette Türk vicda-

Maurice CHEV AL 
ve Jeanette MAC-DON 

Aşk resmi geçidinin rejisörü 

ERNST LUBITS 
· de' tarafından haznlaoan en son şaheserlerıP 

SENiNLE BiR 
r--TAKVIM--.., 

C:umartesl Pazar 
15 T.evvel 16 T.evvel 

14 Cemı:.ahlr 15 Cema.ahir 
GUn dotutu 6.11 6, 13 
GUn bat131 l:',30 17,28 
Sabah namazı 6,01 6,02 
öğle namazı 12,00 12.00 
lldbdl namazı 15,05 15,1'14 
Akpın namazı 17,30 17,28 
Yatsı namazı 19,ll2 19,0 ı 
lmaak 4,33 4.34 

Yılm geçen \ 276 277 
günleri J 

Mary Do 
O AV .A 

En kuvvetli heyecaOI 
cazip bir ınu ....... 
Hugette 

ve Charle• 
tarafından ıemsil edilen 
sözliı fılm Pel\ }atındıg 
bul halkını G L O 
~-- sinemasına celbe 

Yıtm kalan \ ( ~---• Bu akşadS ctııııer1 I a~ ss 

----------- A S nının bir ifadesidir, ve yeni T u· 
randan müradım Asyanın kuru· s ı N E M • 
mut, çöl olmut Türk ellerine git- Meşhur Rejisör C~ 
mek değildi. Turan: Bütün eski- MILLE'ın büyilk l 
Jiği, asaleti, medeniyeti ve bir ke- reli ve Re~inald D 
lime ile Türkli.ik idealidir. Johnson ve Lili•11 

Biz, Türk dilinde, her şeyın tems'li muht 
Türk olmasını İstiyoruz, amma ŞE V'f 
hiç dar kafalı, ve çember dütün- M AS J-( 
celi değiliz. Her §eyin iyisini, gü- K AD 1 
zelini severiz. Eğer bu bizde yok-
sa o zaman batka yerlerden ve Metro· Go!C.:wııı· 

&. filmi diyarlardan ararız, fakat kendi • ~ ... ._ ___ _ 

mize maletmek ıartile .• 
Birinci Osmana iz af etle Os

manlı unvanını alan Türkler ve 
onların hükumeti, dil hususunda 
biç çapraıık va karıtık dütünme· 
di .. Büyük fütuhatlar bafladıiı sı· 
ralarda bile onların edipleri, ıair
a-a, ,.,..,....._...,., .. ~ :.,,,_1_1_ 

Türk dilinden bqka bir dil, he • 
men bilmediler. 

Tarihimizden bir fıkra hatırım· 
dadır: Birinci Bayezit bir kır eğ
lencesi sırasında, galiba cücele
rinden birine, bir münasebetle 
"Şu ajacın dorujuna çık baka
y1111.,, diyor; sonra bu gibi hitap· 
lar müteredditlerin ellerinde baş· 
ka tekillere giriyor. "Şu dirahtı 

ekberin zirvesine ıuut et,, oluyor. 
Niçin? Arapça ve Acemcelerin 
dilimize hakim olmalarından .. 
lkiıi de ayni manada olan bu 
cümlelerin ikincisini esaslı bir li
san tahsili görmemit olan hiç bir 
Türk anlamaz, amma birincisini 
cahil bir köylü anlar .. 

Tekkelerde Vaktiyle Yunus 
Emrelerin, Etref Rumilerin v. s.
nin o kadar sevilmit olmasının 

batka manası var mıdır? 
Mevlit ayinlerine halkın o ka· 

dara rağbet ve hürmet göstemesi 
fair Türk Süleyman Dedenin dil
de göstermit olduğu mucize değil 
midir?. 

Sonraları malum sebepleden 
dolayı her itimize yabancılık ve 
tereddi parmağını sokarken dili
mize de girdi. 

Şekayik, Numaniyeler yazıldı; 
itle bir kitapki kullandığı dil iti
barile ne Arapça, ne Acemce, ne 
Türkçedir .• 

Tereddi artıyordu, Türk ve 
Türk olduğu söylenen bir ıeyhü • 
lislim Ebu11uul adını alıyor ve a· 
rapça bir kur'an tefsirini yazı • 
yor. Kimler için?. Galiba Arap • 
lar ve araba tapan softalar için?. 
Vakıa mollayı &raplarla softalar 
anlıya bilirdi ..• 

(Sonu yann) 
K. O. Hakkı 

Mtış mebusu 

(1) Bethah ve betzeban. 

(2) lstanbulun her qmtinde bunu 1even 

ıeytan ruhlular vardır. 

DarUlbedayi Şehir 
Temsmerl 

Bu akşam 
Suvare 

saat :lJ,5U da 

Pazarteai • 
Perıembe 

Yazan: Musahip 
zade Celal Bey 

Halk gecesi 

Motoslkle 

Dün 
caddesinden mot 

Ahmet Efendi, rd 
kızı yedi yaşında 
parak hafif suretli 

Ahmet Efendi 
hak~ ında tahkikat• 

Kambiyo bD 
bir yUk8 

lstanbul kanıbi1' 
birkaç gündenberi 
ıelmiye baılaııutttl• 

Saracoğlu şakra 
gittiği gün 58 lcll' rl 
fiye iki günderıbe 
yükselmiştir. 

TUtOııe 
,re \Te1' 

d ,,odl 
Ticaret o 1 

zümresi içtim• 

k ~ I · · tütOrıc: ve a etının 
sorduğu suallere 

mışlardır. 

Irıtk b1' 
14 (A· 

Cenevre, d 
ganon Irak b&J 

hakkında frao~, 
kfımetleri arasıo 
lif protoko!uoo 
i mzalaaıııtır• 
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" \.,. ....... 
"'..l' · · '~·~·. 
~;:~ı.:·::.:·; .. 

hsen Beyin uşağı . f ~~i~, ·K~«J~i· ~ğa~ı· ~~lisİerden ~a~la· 
nırken görmüş. Acaba bu saklanmanın sebebi ne ıdı? 

-33-
••Böyle mUcrimlerden bir ço· 

tunun dilenci kıyafetine girerek 
lldUrdükleri, vurdukları adamla
flll evJerine bat vurdukları, bev 

diden sadaka istediğinin ken. 
ıne bildiriJmeıini biımetçHere 

yledikleri vakidir. Maksat acı· 
a vurdukları adam yatıyor mu, 
ııamıyor mu? Onu öğrenmek-

Poliı memurunun söyledikleri 
lmadı. Ahsen vt Adil ne böyle 

ltir dilenciden, ne y11bancı bir 
damdan bahıedildıtini iıitme· 
•· Y aJnız bir takım rivayet· 

n dedıkodular vardı ki bun· 
uıaklar bilhaasa lımail ile 

t birer birer onlara anlata· 
u. 

Bır tanftan da konu komşu 
crımin bulunamamaaını zabı

nın IAkaydıs • oe atfediyorlardı. 
iki memurun bu işle meşgul ol

ğunu bılmedikleri ve Rıza ile 
ehmet Aliyi Ahsen beyin ak
ba11 sandıkları için Erenk6-

ederken baktım ki iki poliı yo· 
lun Ozerinde onun kulübesine 
doğn geliyor. YOrOdüler, yürü
düler, polıılu ptida kulübeye 
g irecek sanılırken yola devam et
tiler. Meğer yolu kısalbp arica
dan iıtaavona çıkmak için o ta· 
rafa yürümüşler. Polisler kay
bolmadan Kadri ağa saklandığı 
hendekten dııan çıkmadı. 

Ferit bunlara anlattıktan sonra: 
- Galiba, dedi. Erenköylüle· 

rin hakkı var. Size karıı ı • lih 
çeken bu hmzır herif o1acak. 

O akıam Adil ve Ahsen Fe
ridin anlattıklarını o duğu gıbi 
Rıza Efendıye ı&yledtler. Bu ye· 
ni haber Rııa Efendiyi uzun uza
dıya dUtündUrclO. Sonra Adil •e 
Ahaen Beylerin kendi düşünce
sini karıflırmamak için ıustukla 
rını g&rerek : 

- Affedersiniz, dedi. Size şu
nu sor caktam. Aceba bu Ferit 
ı" ze ıöyledaklerini bizzat g6rmÜ§ 
mil? 

- Tabil. Zaten blltün tefer
ruatile anlatmasından da belli 
idi ki Ferit söylediklerine bizzat 
şahit olmuıtur. Değil mi Adil? 

- Ve tafıilAta bakılırsa baş· 
kasından naklen sBylenemez. Za
ten Kadri ağa hakkındaki şilp
heler gittikçe kuvvet bulmakta· 
dır .. 

Rıza efendi bııını salladı: 
- Bence bu kadar karııık ve 

bir bayii esrar1 ihtiva eden mck 
1 l de hemen hUkilm vr.rme 

ıe e er b" k de 
c!o.:r..ru olmaz. insan ır ço • 

5 b. · u buldu-
laile istinaden. " ıp Fu~ t biraz 
ğunu zannedıyor. a a 
sonra bakıyorsunuı ki •ldanmıı· 
sınn:. b' · 

...... Peki, kfıçOk ktı1P ızım 
d 'b' d aördü· babçenın duvara ı ın e, o 

b. · teığu kirmıu saçla adam ır ız 
kil etmez mi dersiniz? 

- Evet egw er kOçllk Ayte kız 
' d b' z ev· ej'er bu adamt ev en ıra 

Yel veya biraz ıonra g&r.mO' ~l
ıaydı tabii çok kuvvetlı hır ıp 
ucu olurdu. Arna ertesi g~, 
yani hadiıerlen b:r gece geçtıl'
ten ıonra hiçbir ıey ifade e~
mez, Bizi bu itle ıuilt~OIAta uı·· 
ratan hadisenin ıebırden çok 
uzakta cereyan etmif olması ve 
hiçbir iz bırakmamasıdır. 

0 MalQ nya, bir bır~zhk . yeya 
cinayet itinde mücrıcn bırç~~ 
izler bırakır. Evveli parmak ızı, 
sonra birşey unutur, bıçak, ye· 
Jek, fes falAn gibi... Bu hadiıede 
ayte birşeye de irnkln yok. çnn
kü hem AllRhın kırında ıeçıyor, 
hem de mecruhtan çok uıak 
bir mesafede kırk, elli m~tro .• 
Dağda ne izi bulacakııoızl 

(Devamı nr) 

Savıfa S 

ICümhuriyet Gençler mah
feli çalışmıya başladı 

Dün çalışmanın ilk günü idi ; mera· 
sim yapıldı, nutuklar söylendi •• 
Cümhuriyet gençler mahfeli 

dnnden itibaren Heroğlunda Halk 
fırka11 merkezinde çalışmalarına 
batla mışlardır. 

Halk fırkası tarafından Bey· 
oğlu merkezinin Oıt kat salonu 
mahfele terk edılmişti. Gençler 
bu Hlonu tamir ettirerek duvar
Jaranı tezyin etmişler Ye güzel 
bir 1abne Ue muntazam dekor
lar da yapmıtlard1r. Sılonun ha· 
zırlınm111 bıtmıı olduğundan 

dlln mahfelin 1932 - 1933 çahı· 
ma 1ene1inin ilk 1ıünli mllnaae· 
betile 1alonun ve 1abnenin kiltat 
reımi yıpılmııhr. 

Bu meraaimde lstanbul valisi 
Muhiddin, Cümhuriyet Halk Fır
kaaı idare heyeti reisi Cevdet 
Kerim beylerle fırkaDın ileri ıe· 
lenleri ve iaıetcciler ile davtt· 
liJer haıır buluomuflardır. 

Mera1ime, mahfelin musiki şu· 
besinin çaldığı lstiklil marşı ile 
baılanmıf bu'ldan ıonra Gençler 
mahfeli namına Mücteba Sala· 
battin bey bir nutuk irat etmiş
tir. 

MOçteba Bey bu nutkunda 
Cnmhuriyetçi Tiirk gençliğinin 
nzifelerlnden ve ulu başbuğu
muz Muıtafa Kemal H:ı. niü 
gençliğe hitabından bahsederek 

demittir ki: 

Cevdet Kerim Beyden yeni sah
nenin knıat reımini yapm11ını 

rica ctmitlir. 

Alkı,lar ar11ında sahneye çı· 
kan Cevdet Kerim Bey mahfel 
gençlerine hitaben demittir ki: 

- Arhk ferdin kıymeti yok
tur. Cemiyetin birliğin ve mec• 
muun kıymeti, kuvveti ye kud

reti vardır. 

Yakından allkıdar olduaum 
rençlik tabaka ve birlikleri için
de en kuvvetli birlik bu mabfil
dir. Sizi tebrik ederim. Y alnıı 
ıize ağabeyce bir tavıiyede bu
lunacağım. Bllyllk Reiaimll Mua· 
tafa Kemal Hazretlerinin bitap 
ettiği gençlikten bahsettiniz. Bu 
gençlik namuı, fazilet, aai ve 
ilmi kendisine ıuar etmif olan 
gençliktir. Bunu da ıizlerde giSr· 
mekle çok bUyOk iftihar dOyü· 
yorum . ., 

Cevdet Kerim B. bundan ıon
ra 1abnedekl kırmııı beyu kor· 
delayı kesmif, bu ıuretle mera· 
sime nihayet verilerek proırama 
baılanmııtar. 

lllllJllNrRnde hele merkez.in akaydisine 
p,ıp kalıyorlardı. Ne klSş~fin 
civarın da, ne yakın l arında bulu· 
ıaan k imse isticvap edilmemiş, 
lıatt a Kadri ağalardan bile bir 

mı::::::ııı::::::::::::=:::::::::::::: ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::ı::::ıı:ıı::::::::ı:::ı:m:ıın:r.nı - Biı bu hitaptan ilk yasa• 

mızı ve bu nutuktan proğramı

mm çıkardık. inkılap tarihi kcn· 
diıine kitap, inkıllp ruhunu ken· 
dıılne iman, tnkılAp ateıini gön• 
JOne çırat yapandan gençlikten 

(Silah ve Günah) nımında bir 
perdelik bir piyes ve (Sevdama· 
cunu) namında gene bir perdelik 
komediden ibaret olan tiratro 
parçalarını amaUSr gençler tem
sil etmişlerdir. Perde aralarında 
mahfelin musiki şubesi tarafında 
güzel parçalar çahnmııtır. 

fCY Ov .. •---·ı'· LJ <a,.ı. .. ., ı,..,. Bu asırda korsanlık Kadrı ağayı gayet vahti: inatçı, 
k&tlHOfe mOıhit telekki 

isleri için Ab1en beyin caribi 
ralc yalnız onu gBrDyordu. 

de annesi BldOlcten ıonra 
lduju para için de herkes 

Koca bir gemiyi çekip götürdüler, yat
ma ettiler ve 5 Çinliyi rehine aldılar 

Gençleri tebrik eder ve yeni 
sene zarfında muvaffalciyetlerini 
temenni ederiz. 

artık kurtulmaz. Kuyuya dOşen 
O inlulAbı TOrk durunca mu· rençber 

ıey ıöyJüyordu. Bu altınlar 
eden çıktı? kimiıi 5000 allan 

iror, kimiıi daha fazla olduiu· 
iddia ediyordu. 

Bütnn bu dedi kodular nıtnne 
bir gün de Ferit Efendiaine ıa· 
bah kabvıltııını hazırlarken de· 

di ki: 
- Evvelki sabah biıim bah· 
nin duvarından yola bakuken 
dri ağıyı kulübesinden çıkar· 
n g&rdüm. Hııh hızla yllrOd~. 
ıim bahçeye yaklaıınca bır 
dğin içine atJadı, ıaklandı. 

ldemiye baılad ı. Ben onun 
en bByle saklandığını merak 

Honw·Konr, 14 (A.A) - Don 
gece yarı11 bir takım lroraanlar 
lngiliz bandıralı Helicon 'Hpu
ranan zabitlerini baıkına uğrat
mıflard1r. Gemiyi. Horıg - Hay 
k6rfezine l'atnrmilfler Ye orada 
yajma etmitlerdir. 

Hoarı-Konr, 14 (AA)- Kor
HDlar balkma utratbldarı Ho
Jicon vapurunu 45 aaat •ODra 
ıerbeat bırakmıtlardır. Korun· 
Jar geminin tabiiyetini belli et
memek için bacalan boyamıtlar 
bir harp gem111 olmasından 
korktukları bir vıpurun yaklaş-
bğını g&rilnce gemi zabitlerini 
&lllmle korkuımuılardır. 

iki Gülüşlü Kadın! 
Araen Lilpenin yeni bir macerası - 74 

1'Cll&4ut : .Atod& fôUafı.. ıa~ ~ : "" 

Zuhalın cinayeti 1 ra ~eli~~, .onları da bulacağıma 
Marki Ja d E emın ııbıyım .• 
ulün ded~ · : rlemont derhal Raulün bu tüpheıine Antonin 

ıaını yapın d 8 . 
lcluiu yerde durdu da 

1
1
' ıran i,tirak etmiyordu .. O, Raulün bun 

mırıldandı: ' • ıın dal· ları da bulacaiına kat'iyyen emin 

- Demek •rbk haki'-- idi .• Süt babasına kendi emniye-
rk &at mey• tini de telkin etmek için, elini sık-

a ç acak.. Ah El" be . 
ikamını alarnaın~~ .~z~ dtm tı ... 

l yuzun en Jorjöreye gelince, büt.ün yüzü • 
11tırap ar çektilb Ölii .. .. 

.. munu nün çizıileri ıerilmit, dinliyordu . 
payan eırar perdesini açabilme-

b Ditleri kentlenmitti. • Bir türlü 
e aca a muvaffak olabilecek . 
·z ı mı· Raulün bu iti halledebileceiine e 

• Raul, sakin bir sesle cevap ver· 
ı: 

min olmak istemiyordu. Kendisi 
bu itle senelerdir uiratınıyor 
muydu?. Bununla beraber, aley

- Ben bu hakikati biHycrum • hine olmuına rajmen, hakikatı 
kaybolan elmaslara, ıerdanbkla- biran evvel anlamak istiyordu. 

lşk ence ye uframaktaa korkan 
iki Çinli yolca kendilerini deni-

ze atmı9lardrr. Bunlardan biri 
gemide kalan kızına acıklı bir 
ıurette veda etmi9tlr. 

Yolculardan S Çinli rehine ola
rak alınıp gBtDrDlmGflOr. Va
prJJda bulunan iki AYrupah ka
dın hiçbir ıuretle incitilmemiıtir. 
iki lnıiliz torpito muhribi vak'a 
mahalJine pek geç olarak gel
miflerdir. 

Helicon vapuru bu suretle 
üçüncü defa olarak korsaDlaran 
taarruzuna uğramış bulunmakta
dır. 

Nihayet Marki hareket etti ve 

bundan on bet sene evvel, Eliza.· 
bet Ornen ile geçtiii yoldan tek
rar yürümeğe baıladı.. Arkasın· 
dan Antonin sonra da Raul ile 
polis müfettiti yürüyorlardı. 

Bu dört kitiden en sakini §Üp

hesiz Rauldü. Önde giden Anto-

nini tetkik ediyor, onunla Klara 
arasındaki farkları tespit ediyor· 
du. Genç kızın, Kiradan daha a:1. 
ahenkli bir yürüyütü vardı. Buna 
mukabil daha emniyetli yürüyor• 
du .. Antonin de Klaradan daha 

az tehvet, daha az sihir vardı •. 
Amma, Klaradan daha çok prur 

tatıyor, ondan daha tabii ıörünü
yordu. 

Raulün bu yürürken ve arka • 
dan ıördüğü feyler, ıenç kızı kar· 
tıdan göründüğü zaman da belli 
oluyordu. Bunu, Raul, pnç kızın 
yanına doiru ıolrulup da yürine 
baktıiı uman anladı- Antonin 

bafazaya and içti... Üıklldarda Seydiabmet derc-
MOçteba Bey bwıdaa ıo~ra sinde rençber Mehmet don bos-

mahfelın temq•, mu111d rcıı m 
tubealain 1932-1933 aeneai zar· tan kuyusundaki dolap beyıirini 
fında yapacajl iılerdea bahset· ç6zerken ayağı kayarak kuyuya 
mJt " COmburiyet gençler mah· dUşmliştOr. 
fellnin çabımaaına pek çok yar· Mehmet bir çok yerlerinden 
dam eden Halk fırkasının ileri yarala olduğu halde kuyudan çı· 
gelenlerine teıel<kOr ederek karılmııtır. 

nur.::nm:mm 11mını:::ımıın::::::::::::::::r::ı:r.:::mnnmı:na:muıuarmliiiiAAIWWWim&D1 

Radyo şir kelinden 
lstanbul Telsiz Teldon irsal merkezimize ahiren ıetirtüiimiz 

e~as akilmfilitörlerin yerlerine vaz'ı için ayın 15 ve 16 ıına mllaa
dıf Cumarteıi ve Pazar akşamları radyo netrlyab yapı1mıyacak. ve 
ancak pazartesi saat 18 den itibaren tekrar muntaaaman neırayat 
yapılacak tar, 

Raulü yananda hi11edince kıp kır
mızı keıilmitti. Fakat bir kelime 
bile konufllladan yürüdüler. 

Marki, harap olmuf duvarlar 
arasında ve yabani otlarla dol· 

Raul eliyle bir yeri itaret 

yordu. Marki tasdik etti: 

- Evet! 

edi-

- Kat'iyyen emin miıiniz 7. 

mut yollardan ıeçiyordu. Bu Y,,. lettiiimiz anı aynen mulaafau e• 
lun iki tarafında küçük ajaçlar, diyor .. Hatta, dönüp baktıiım za• 
ara llra da, büyük, ıenit ve mer· man bana eliJe bir öpücük ,ön· 
mer vazolar vardı •. Nihayet, mer· d · · B 1 

- Evet. Hatıram, bu ıon bir· 

d ermıf ta. u manzarayı nası unu-
d ivenlere doina. bir ajaçlık yer e 

tabilirim. F evkalide muhteriı ha• durdular. ve Raul sordu: 
_ Elizabet ile burada mı dur· lile yapbfı bu itareti, etrafmı çe-

dunuzdu?. viren yqillikleri, fu yan tarafta• 

E ki vazoyu.. Her 9eyi1 hepsini - vet .. 
_ Tamamen burada mı?. aynen hatırlıyorum. 
_ Evet. Ben timdi durdu • - Kendiıinden ayrılıp da kö· 

ium yerde idim. ıeyi saparken tekrar döndüiünüz 
- Şatodan sizi ıöremezlerdi, zaman onu rene ıördünüz mü?. 

deiil mi?. E 
- Hayır, ağaçlar mani oluyor• 

du ..• 
- O halde, Elizabet Omen, siz 

kendisinden ayrıldığınız zaman 
turada duruyordu. 

- vet .. 

- Derhal mi ıördünüz? • 

- Derhal delil, fakat bir kaç 
saniye ıonra !. 

(Denau .,., ) 
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Konyada fabrikalar 
mımııw1ınım 

Kayseri de 
maarif hayatı 

Bursa kooperatifleş 
Orta Anadoluda ikbsadi faaliyetin 

artmasına sebep olacaktır 
Kadrohırdakl değl· 

şlkllkler 

Vilayet içindeki zırai kredi koo 
leri yetmiş beşi buldu, yüze çık' 

Konya ucuz mudur.· pahalı mıdır ? Kaç mektep var? - Kaç kişi 
okuyor?- Mektepten ahnıp 

kocaya verilen kızlıir 
....... 

Kayseri hususi muhabirimizden: 

Yeni ders yılı başlarken Kay· 
serinin biraz da maarif hayatın • 
dan bahsedeyim. 

Orta Anadolunun oldukça ka· 
labalık tehirlerinden sayılan bu 
vilayette orta tahsil ihtiyacına ce
vap veren mektepler kafidir de· 
nilebilirse de köylerimizin pek 

Konradan 

Konva hususi muhabiri
mizden: 

Dlr n1anzen1 çoğu mektepsizdir. Üç yüz bin -

tarafın dediklerinde birer haki- den fazla nüfusa malik bu vilayet 

Türk ve Rus miltebaısısların
dan mürekkep heyet burada 
yapbğı tetkikatta bilyilk mensu-

cat fabrikasının mülga Ziraat 
mektebi civannda kurulmasını 

muvafık görmüştü. Burada pa

mukları yıkayacak su bulamadı
ğı için başka bir yer aramak 

zaruret ve mecburiyeti ksrşısın· 
da kalmıştır. 

Iska kanalinin suyundan isti
fade edilerek fabrikanın şehre 

bir saat mesafede bulunan Ka
raaslan köyü civarında tesisi 
münasip görülmllştür. Fabrikada 
yıkama ameliyesi için 2S.30 lib-

re suya ihtiyaç olduğu mütehas· 

sısların ifadelerinden anlaşılmış· 
tır. 

Haber aldığımıza göre tesis 
edilecek fabrika dört kısımdan 

ibaret olacaktır. Birinci kısımda 
pamuk yıkanacak, ikincide 
hallaç işleri yapılacak, üçün
cü de pazen ve basma dokumak, 
dördüncüsünde de boyama ve 
kalıp ameliyesi görülecektir. 

Mütehassıslar bilhassa keten 
ve pancar meselelerile de çok 

yakından alakadar olmuşlar ve 
tetkikat yapmışlardır. 

Sık 11k kuraklık geçiren Kon
yanın sanayileşmesi bir zaruret 
halini almıştır. Vilayetimizde top-
rak mahsullerinin bollanması yağ
mura bağladır. Yağmuru kıt olan 
senelerin hasat mevsiminde sa· 

çılan tohumu bile alamamak fe~ 
caati vardır. Fabrikanın Konya· 

da kurulması orta Anadoluda 
büyük bir ihtiyaca cevap vere· 

cektir. Hükümetimizin isabetli 
gör6tleri ve hareketleri de müd
deamızı teyit eder mahiyettedir. 

Mlltebassıslar Ereğli kazasında 
da tetkikat yapmıılardır. Ereğli 
suyu ve meyvası bol bir kasaba
dır. Arazisi mllnbit olan bu ka
zada toprak mahallerinin çoğu 

yetitmektedir. Evvelce burada 
bir ispirto fabrikası kurulacaktı. 

Bu tasavvur nedense ftiliyat sa· 
hasına intikal edememiıtir. 

Sulama ı,ıerl 

Ankaradan gelen bir heyet de 
sulama sahasında zirai tetkikat
ta bulunmaktadır. 

Konya ucuz mu, pahah mı? 

Kenya için ucuz diyenlerde 
var, pahab diyenlerde.. Her iki 

dahilinde 127 ilkmektep ve 220 
kat parçası vardır. Bugün Kon· muallim vardır. llk tahsile müda-
yanın hoşlandığımız ucuzluğu ba- vim on bin talebe mevcuttur. Bu 
zı gadai ihtiyaçlar üzerindeki fiat sene tahsisat konmadığı için yeni 
dilşilklüğüdilr. Mesela buz gibi mektepler yapılamamıttır. 
Karaman etinin okkası yirmi beş ilk mektepler müfettitlerinden 
kuruttur. Yirmi kuruşa satan Şevket bey Ama.yaya ismet bey 
kasaplarda vardır. En iyi tavu· Sivaaa batmuallimlikle naklo • 
ğun tanesi 011 yedi buçuk kuruş: Junmuılardır. Yerlerine Giresun 
tur. Ekmeğe de pahalı denile· ve Tırabzondan iki müfetti§ geldi. 
mez. Birinci nevi halis undan Altı aydanberi münhal olup orta 
yapılmış ekmek sekiz ve sekiz mektep müdürü Srtkı bey tarafın· 
buçuk arasındadır. Fakat sebze dan vekalet edilen maarif müdür 
bu sene her nedense o kadar lüğüne Erzurum lisesi müdürü 
ucuzlamamışhr. Meseli çalıfasul- Sıtkı bey tayin edilmittir. 
yesi on, on iki kuruştur. Barbun- Kayseride ilk mekteplerden 

batka 200 mevcutlu ıehir yatı 
ya fasulyesi kırk kuruştur. Do- mektebi vardır. Bu müeuesa. 
mate• b-. •• altı bnplc ·--.--,t·~çen aene muvazenei umumiyeden 
tadır. Patlıcanın okkası yedi bu· idarei hususiyeye devredilerek 
çuk kuruştur. Yemiş de oldukça mıntakaya dahil vilayetlerin İ§ • 

yüksek fiattadır. tirak hisselerile idare olunmakta • 
Borsada beş kuruşa sahlan dır. Bütçesi (57410) liradır. Yatı 

ıeftalı burada otuz kuruştan a· mektebinin müdürü Latif, muavi· 
şağı değildir. Her sene iki üç ni Behzat, muhasebecisi Vasıf 
kuruta verilen siyah namında beylere sekiz ay evvel itten el 
üzüm, bu sene on kuruştan aşağı çektirilmiıti. Uzun müfettiı tah • 
düşmeyor. işittiğime göre Adana- kikatından sonra mesele mahke -
dan yemiş getiren bazı esnaflar meye kadar aksetti. Hala netice 
aralarında söz birliği yaparak belli değildir. 

Epcydenberi vekaletle idare e· 
ve sermayelerini de birleştirerek dilen bu mektepde yeni müdür 
celbettikleri yemiş ve sebze!eri 

geçenlerde vazifeye baılamııtır. 
muayyen fiattan aşağı düşürme- Bu zat Konya kız muallim mekte· ı 
yorlarmış. Buna Konya belediye- bi müdürü İbrahim Beydir.. Bir 
sinin göz kulak olması lizım ge· sen evvel ayni mektepten terfian 
lir. 

Konyanın kavunlara 

Burada karpuz kavun da ma
halli mahsulü olduğu için hayli 

ucuzdur. Kavunları çok tatlıdır. 

Fakat gariptir ki Konyanın meı· 
bur olan kavunlarının ismi [Div
lik] dir. Knun dediniz mi mak· 
bul addetmiyorlar. Okkasını iki 
ve Uç kuruşa sattıkları bu bal 
küpü Divlikler hakkında halk 
ağzından bir çok sitayişler işit
tim. Halk şairlerinin destanlar 

yazdığını öğrendim. Adeta Ka
radeniz halkı "Hamsi,, hakkında 
ne kadar derin bir sevgi besli-

yorlar, onun yoluna kurban olu
yorsa Kooyada da Divlik için o 

derece cazibe ve bağlantı ile 
yeryer menakıbını tekrar edip 

dururlar. • 

Giresun fındıkları 
Fındık piyasamızda fiatlar 

matluba muvafık değildir, me· 
seli dün kabuklu 16-17 iç 39 
dan satıldı. 

orta tetrisat emrine verilerek Kon 
yaya gönderilmiıti; bu defa da 
Şehir yatıyı 11laha memuren av· 
det etmiıtir. 

Kayserideki orta tahsil mües • 
seıelerine gelince: Bunlar lise, 
orta, köy muallim, T ali.s Ameri • 
kan mektepleri olmak üzere dört 
tane idi. Bunlardan üç senelik 
birinci devre muallim mektebi 
her sene 40 • 50 mezun vermekle 
köylerimize hoca yetiıtiriyordu. 

Bu ders senesine girerken li.ğve • 
dildi. 

Talebesi Denizli, Konya gibi 
muhtelif mekteplere takıim edil -
di; Nihari devam edenler de li -
seye girdiler. Mektebin müdürü 
Murat Bey Buraaya, muallimleri 
muhtelif vilayetlere tayin edildi • 
ler. Mektep efyasından leyli 
mektebe lüzumu olanlar liseye, 
nihari mektebe lazım olanlar or -
ta mektebe devredildi. Bina Vi
layet emrine terkedildi, bu ıuret
le Kayseri bir mektep kaybetmit 
oldu. 

Orta mektep: Kız mektebi ola· 
rak açılmıt olup iki defa muhte

; lit hale ifrağ edildi. Mevcudu faz-

Gemlikte bir fıçı fabrikası açıla 
Gemlik hususi muhabiri

mizden: 
Bursa Ziraat bankası müdiirü 

Hakkı Manço B. çalışkan bir 
gençtir. Hakkı B. şimdi bütün 
gayretlini köylü işlerine ve bil
hassa kooperatif tesisine hasret• 
miştir. 

Geçen gün buraya zirai kredi 
ı.: ooperatifi teşkil için gelmif, bu 
hususta halk ile temas ederek 
merkezleri Gemlik, Küçükkumla, 
Büyükkumla, Narlı, Armutlu, 
Engürcük , Hamidiye , Adliye, 
Kapaklı Cihatlı, Umurbey olmak 
üzre kazada onbir kredi koope· 
ratifi teşkili suretile kooperatif 
faaliyetini Gemliğin bütün köy· 
lerine teımil etmiştir. Bu koope
ratifler son zamanlarda tasdik 
olunarak umumi heyetleri Hakkı 
Beyin nezareti altında teşekkill 
ederek faalliyete geçmişlerdir. 
Bir münaaebetle kendisile görüş
tnm. Kooperatif!er hakkında iza· 
bat aldım. Hakkı Manço B. di
yor ki: 

- Gayemir, köylünün istihsal 
kredisini en ucuz şeraitle te
min e mektir. Bur,~va 2eldiğim 
zaman faaliyette dGr~, kooperatıt 
buldum. Bugüne kadar vilayetin 
birçok kaza, nahiye ve köylerin· 
de açtığımız kooperatifler yetmiş 
beşe baliğ olmuştur. Köylü bu 
teşkilattan çok memnundur • 
Köylünün l u alakası istikbal için 
geni' mikyasta ümitler vermek· 
tedir. 

Bu sene vilayet dahilinde 
kooperatif adedinin yüze çıka

cağını tahmin ediyoruz. Ge!'Il· 
likte teşkil o'unan kredi koope
ratifinden maada bir de salış ko
operatifi teşkil etmek üzereyiz. 
Bu salış kooperatifleri mmtaka
mızın nefis zeytinlerine mahreç 
bulacak ve satışını temine çah
facak tır.,, 

Fıçı fabrikası yapıhyor 

Gemlik ve c:van zeytinlerinin 
barice sevkini daha temiz ve 
usulünde olarak temin maksadile 
burada bir fıçı fabrikası tes·si 
için faaliyete geçilmittir. Bu me· 
sele ile meşgul olan komisyon 
son içtimaını fırka bınasında yap· 
mış ve mukarreratını bura zira-

la olmamakla beraber kızlarımı· 
zın tahsilini temin ediyor. Bu se· 
ne yeni ıube ile talebe yekunu 
yüzü ıeçti. Fakat koca bir viliye· 
tin orta tahsil çağında olan kızla· 
rının adedi her sene altmışı geç· 
memesi doğrusu çok tayanı hay· 
rettir. Bu altmıt talebenin bir 
çoğu da memur ve zabitan kızla
rıdır. Yerli aileler kızlarını biran 
evvel çattafa koyup erkekten ka· 
çınnak için 12 - 13 yaıındaki 
çocuklarının ilk mektebin son sı· 
nıfını bile bitirmesini bekliyemi· 
yorlar. 

Bu yüzden Kayseri kızlarının 

cahil kalması dikkate ıayan bir 
meseledir. Bazı ailelerin kızları 
da orta mektebin birinci ve ikinci 

at bankası ıubesi v 
karadaki umumi 111 

bildirmiştir. 

Bu sene Gemlik fi 
Gazi kazalarında zeyt•' -..ı .. 
reketlidir. Yirmi milYDl'JI.,.. 
dar tahmin edilmekt: .. ~ 
nun on milyonu ki 
mİIVOl)U da v.saolıli ı>l-' 
nılac:aktır. Eskiden 
bir çok zeytin de • 
reç bulunmazsa zey~•·111111...-
endişelidir. Halk 
memnundur, fakat m• 
nini düşünmektedir. 
evvel de Ticaret od 
tacirlerin\ toplıyarak 

akdetmiştir. Bu içti 
numaralı kararnam 
maddesinde sayılı 
cat mevaddı r.ıeyan 

bulunmadığ.ndan ze . 
1 mPvat arasına girııı 

maksadile iktısat ve~.ı 
racaata karar verrtlll" 
b b "b. ik ususla azı mu un 
sail hakkında vilayet 
ile de görüşü!eceği 
tedir. Geçen senedell 
iki buçuk milyon kilO 
tinin ihracı için Od•• 
sözleşmiye girişmif ff 
şıhklar almttlardır. f'd, 
ibracati temin yoıuo .• 
faaliyet sabası dabi 
maktadır. 

sınıflarında iken pİ 
ya evlenmek suretile 
hep yarıda bırakıll 

Talas AmerikaJI 
Memlekette elli ıeP~~ 
mazisi vardır. Vald'f 
kollejlerile an• .. ::
mış. Bilahare hu 
kapatılmı! ise de t 
evvel yalnız. e~kek 1 
saade edilmıştır. 

1 l h caret ve san a a 
nıflı bir orta mekt ·bl 
lik marangozluk gı 
. ' .. ~ ·1 ekt ıtler de ogretı 111 ~ 
misyöner ruhu tat• 
bitte rağbet kaz 

( Devamı 11 111c:I 



ünkü heyecanlıgüreşlerı Selfınik mu?,teliti 
, - . gelmedı. 

Türkiye Futbol 
birincilikleri başladı ı)Çoban Mehmetle Himmet Slioik muhteliti ite Karagüm~ 

rük takımı arasmda yapılacak 

11ej>ir~~~ni yeneme~iler ! 
rJ / 

Çoban Mehmet 

Balkan güreş turnuvasının şeb
ıni.zde 3 ve 5 teşrinisanide ya· 
alacağını haber vermiştik. Ro
en, Bulgar, Yunan, Sırp ve 
Qrk güreşçilerinin iştirak ede
ekleri bu turnuvanın pek be-
ecanlı olacağı muhakkaktır. 

Beynelmilel temaslarda en çok 
Oıümlizü güldüren güreşçiJeri-

21iı olduğuna göre bu mi!saba
.,,tkaları büyük bir sabırsızlık ve 
reoınuniyetle bekliyoruz. 

t~:J Tanınmış ve kıymetli güreş· 
adi" çiJeri ihtiva eden ecnebi takım-

prile karşılaşacak Türk mil!i gü-
fe ef takımını seçmek için federas

ti• .•ıon takdire değer bir surette 
oo,~alı makta devam tmektedir. Bu 
t~~ışmaların hedefi Türklüğü 
,,/~mail edecek gUreşçileri hak
,~~le seçmek olduğundan bilbas

tOJ ıta dikkat ve itina edilmekte 
rôl'~ayı hesnbile galibiyete pek o ka
j.,ldar kat'i Joymet verilmemektedir. 
b/. Bunun pek yerinde olduğu da 
ıı1' ınuhakkaktır. 
il Milli takımın seçme müsabakala
I rına dün de Beyoğlunda H. fırkası 
i alonunda devam edildi. Ala· 
~Jt:ranga güreşle yağlı güre~ ara
~~, d k"ı bariz farkı görmek için 
ıım a . 
bu rnüıabakalarda beş on dakı-

d• k bulunmak kifl gdiyor. 
oiO aBaştan başa hareketli geçen 
itıi atireşlerin verd iği heyecan, hat-

.. 

Himmet peiıllvan 

ta herhangi bir futbol maçındaki 
heyecam bile geçmektedir. Dün 
akşam bilhassa Saimle Beşirin 
karşılaşmaları dakikalarca süren 
bir heyecanla karşılandı. Saimin 
civa gibi seyyal hareketleri, Beşi
rin ağır ve yerİQde mukavemeti 
dakikalarca birbirlerini yenmek 
için bütün kuvvetlerini döktüler. 
Saim biraz faikti. Fakat hakem 
heyeti l:ıu seçmelerin her hangi 
bir birirıciiik müsabakası olma
dığına, maksadın en iyi güreşçiyi 
seçmiye matuf o!duğuna işaret ve 
Saimin faik olduğunu da ilave e
c!erek bu genç'erio g:!lecek hafta 
bir kere daha güreşmelerine ka· 
rar verdi. 

Aym netice, Çocan Mehmetle, 
Himmet pehlivanm karşılaşma· 
sanda da görüldU. Biribirlerini 
u2un zamandır bihakkın yenmiye 
muvaffak olamıyan bu iki dağ 
p~rçası bu sef u de yenişeme
dıle~ ~e Üzerlerine düşmeleri 
endışesıle seyircileri bir kat da. 
ha heyecana verdiler. Mehmet 
daha seri, daha hareketli görü
nüyordu. 

Hakem heyeti Mehmedin ya
rım puvan farkla faikiyetini ka
bul ve ilin etti. Fakat yukarıda 
işaret ettiğimız ayni düşünceden 
c: olayı bunların da gelecek hafta 
tekrar karşılaşmalarını kararlaş-
tırdı. 

t ......... -.---..--.-.-... ···-······································· • te -=:::::::::::::.-: ==:::::::::: ::=: ..... .-:•---··· ......•..... ··----....................................... . 

us futbolcuları bu sabah 
şehrimize geliyorlar 

arülfünun takımı 
ilk hazır Jık 

dün Kadıköyünde 
maçını yaptı 

. GeçenlerdeRusyaya giden Türkl ıçın Rus lutbolculanndan mü· 
:alnmıns:a bu zivaretlerini iade rekkep bir sporcu kafilesi bu 

dün maalesef yapılamamış
:'r~ç Sebebi de dün sabah ,?ele
cekleri bildirilmesine ragme.n 
Selinik mubtelitioin gelmemış 

3 - 4 Istanbulspor galip 

l·t· Yunanlı o· 
olmasıdır Mubte 1 ın b d'l • d b mü a ı -
yuncuJar arasın a 371 

Pasaport 
lerin bulunması ve d .• · . .. ti d geleme ıgı 
meselelerı yuz n en d 
dün söylenen rivayetler arasında 
'd" K ümrük sahasın a 
ı ı. arag 1 • b' tte maç ar dfin hususı ma ıye 
yapılmıştır. 

Fenerbahçe stadında 
dünkü oıaçlar 

gU Ka 
1STANBUL H (.A. J.,) - Bu n • 

' t llf ckzer· dıkl:ly Foncrbahçc stadında muh e 
sız maçlnn yapılmıştır. ... ... ,.

0 pe Fener.,....~ 
Fcnerbnhçe B. takımı pıl 

genç takımı arasında blr kupa ınac~ :pa: 
mıt ve D. takımı f - O salip gclere 

1ZM1R, H (A. A.) - llugUn be§ ı;rup 

arasında T'llrklye futbol birincilikleri nlhat 

mUıınbakatan bn§lndı. Alenncak etadyomunu 
dolduran binlerce kl§lnln önUndo takımlar 
bir geçit resmi yaptılar. 18,40 da bnşlıynn 

bu geçit resmi çok alkıglnndL Bunu mUto· 
aklp mUstnhkcm mevki mızıka takımı latik-

llll marıını çaldı. 

c. H. Fırkası idare heyeti reisi ve Bnlı· 
kesir meb'uııu Hacim Muhittin Bey anha -

nın ortastnl\ gelerek takımlara §U hıtabe;i 

söylci1l: 
Aziz gençler, ııovgfll konuklar; 

Ho, geldiniz. CUmhuriyet utkesinln dilrt 
kö~eslndcn ynnık yurdumuza ı;cro!ler gelir· 

cllnll:.. 
A:rkada§lar, TUrk kellm•!Slnnl yanıba m

da e.ynl mnnnyı ifade eden başka kelime • 

lor do vardır ld, onlardan birisi de 1dmnn 
ve apord•ır. Türkler bUtun dünyada el'ıylcnl· 

len (TUrk gibi kuvrnUI) darbımcı:;ellnl kuv· 

yı kazanmıştır. tak ın vctlcrile temin ctml§lcrdlr. Dı m"l< arltadıı.§· 
Bundan eonra Vefa suıeyınıınlye 1 

- ıar, Türle ~c spor kcllmeleı1 ayrl rnanayı 
•tIT Bu ma· d k k ....,, U lan arasında bir maç yapılmly ~ıtrnlgken ifade c tn 1 1 ıı..ue~ r. 

cm birinci devrl'Bf O - O berbere le hlerlne Arkael~lnr, her oeydc olduğıı g!Ll spor 
ikinci devrede Vcfnlılar rU;..g~r aU:afaaST • l~lnde de mt'dCnlyet dUnyMı ycnt lılr yol nç

olmasına rağmen SUlcymanlYC mikl ol ya- mıgtır. ı~u yollardan birisi dcı bu'{lln ıncım·uı 
nm htalarındnn · istifade ederek g 

1 olduğunuz ve muvaffakıyet ic;;ln blrlblrinlz!e 
parnk 2 - O galip gelnılşterd r. R 

..,.1 ek cuma us- "arpıoacağmız futbol oyunnudur. H''rlnlze Bu mac;;ı mUteaklp 6~CC kz Y 

ıara ka!"§ı çıkacak muhtelit tııltımm e :- muva.f!akıyeUcr dller ve tekrar hoş geldi-

siz mllsabakası yapılmıştJr. nu karışık ; nlz derim.., 
lmn lc;;ln ayrılan oyunculardan RebU, A'TI ' Hacim Muhltun Beyin çok nlkışlıınnn 
Fikret ve Lcblebl Mehmet gelmediklerinden bu nutkund!lD sonra be§ takım lzmlr halkı· 
takım mevcut oyunculardan ŞU ııekilde ter{; nı selılnıladı. 
tip oltınmuııtu: HUııamddln. Ya~ar, HUsn ' :Merruılm bltUkten sonra lııtanbulspor vo 
Muzaffer, Nihat, SUtcyman (Vefa), Niyaz!, Konya takımları sahayı l3gal ettiler. Hakl'm 
Hakkı, Zeki, Şeref (Be.ıkta§), Eşref Beşlk-
tq. 

11' Trabzon mmtakasından Cafer beydi. 

Bu takıma karşı çıkarılan takım da krr- Takımlar gu gekllde yer llldılar: 
mT ı takım lSml altında şu.J!lll:etlı; teşekkUl tetanbulspor: Kemal, Ali, Saml, Aziz, 

etmlıtı: Hasan, Fahri. Nihat, Sal~hatlln, Saldhuttın, 
Safa Fener, Burhan, Tevfik, Cevat, Nu- Orhan, Tevfik. 

rl, (Fener), Nuri SUleymıuılye, Ll'ıtfl Fener 
Nuri Beşiktaş, Namık FcnC'r. 

:Maç 2 - 2 ye tıcrabor!Jklıı nctlcelenmtıı-

tlr. 

J{onya: Nehll, Rırn, Rahrl, SUle;;mıan, 

şevket, Cemal, Nııll, Reıat, lfaldu, .Adnan, 
Arlt. 

::-::::::::::::::mna:usıım::::::::::::::::::::: ::::::: 
Oyuna. lfonya ba§ladı. l lk akın tııtanbul

ıııpor mUdntılcri taratınClnn kcslldlktcn eonra 
Konya knleslno doğru akıın lııte.nbulspor sabah şehrimize gelecektir. En 

iyi futbolculardan erekküp eden 
Rus takımı telmik itibarile ol
masa bile 3tletik meziyetler boy 
ve vücut fazlalığı itibarile Türk 
takımı karıısındR sayılı bir kuv
vet teşkil etmektedr. Büyük 
komşumuzun sevimli sporculan 
bu sabah gerek denizde gerek 
karadn büyük ve samimi mera
rimle karşılanacaklar ve şehri
mizde kalacakları on gün zar
fmdıı şereflerine müsamereler 
verilecektir. Rus takımı biri ge-
lecek cumaya diğeri pazara ol
mak Üzere şehrimizde iki meç 
yepacaktır. ilk maç Fenerbabçe, 
ikinci maç Taksim stadında ya
pılacaktır. Misafirlerimiz gelecek 
cumaya kadar şehrimizde diole
occekleri ve yol yorgunluklarını 
giderecekleri için sabayfıl taze 
ve yaru1mamış bir kuvvet olarak 
çıkacaklardır. Bu itibarla yol 
yorgunluğu takımımız için bir 
avantaj olamıyacnktır. Ruslarla 
malum olduğu üzere !<arıılaşacak 
olan Türk takımı, Darülfünun 
takımımızdır. 

Gal11tasaray, Beşiktaş,Fener ku
lilplerimiıe mensup sayılı oyun
cularımız darülfünuna mensup 
bulundukları için darülfünun 
takımı bu kulüplerin bir muhte-
liti halinde sahaya çıkacaktır. 

Bu itibarla iyi teşkil edildiği 
takdirde Türk takırnı iyi ve dik-
kate değer bir kuvvet olacaktır. 
Bu da maçlardaki heyecanı art-
tırmaya başka bir sebeptir. 

Corlo.rı birkaç paııtan sonra &ılAhatUnln n -
yağile ilk golU kaydetuıer. Golden no:ıra 
Konyalılar mukabil bir hUcum yııptılar. ı~ 
tanbu!Jıpor akyhlno bir Jcomer oldu. I\•)mer 
dıp.n atıldı. 9 uncu d:ı.ktkadıı lste.nbulun 
g11%ol bir akını ots yUn neUcclcnd!. Ofsayt 
vuruııuncıa.n topu lcnpan Konya. flnğ içt bir 
tıd çalımdan sonra lııtanbul kalerılne ı;tızcı 
bir §llt allı. Kal<mln snğ tarafından dl§arı-

yn ı;ılmn bu §Ullcn sonm oyun mUtc\•nzln 
blr &1c•kil aldı. H Unctı daltll<ada Snldlıntu-

ntn sıkı hlr §lltu Konya l<aleıılnln rllr;:ı lnt 
ınyırarnk dı~arı cıl<lı. C' 

Biraz ılaha lcknllc oynn.dıklan gl:lrlHcn 
lııtanbulsporlulnr henüz haki 1 

m Yeli alamadı· 
lar. Sn!AhatUn bir lkl çalımdan sonra tekrar 

güzel bir §Ut nttı. Konya kalecisi bunu tut

~u. Yalnız lat.anhulaporda bu daktltnlara ka· 

f
ar lnaznrı dlkkaU celbeden 1.ılr gcy vn.r 8 
avu ynptıl r.. • 

15 inci dnklkndn 18 yarda haricinde 
bir iki çalımdan sonra kendisine \'eril<'n pa
sı Snl!hntUn •kı • nci dc!a l{onya ağl&rına 

taktı. Bu gold n sonrn. Konyalılnr durakla· 
dı. 1starıbulspor forle.nnın hep Salı'lhntUni 
bcslerrıelcrlnc bir tUrlU mllnl olıınııyorlar. 
Nitekim Salt\hattın gcno güzel lılr ııns nl· 

dı, Derhal kaleye hnvalo ctU. Falmt, lınkııın 
bunu ofsayt çalmış bulunuyordu. 22 inci <ln
kllcada Konya snğ içi letanhul J<nle!!l önUndıı 

ç~ırrı yaparlcı~ tırtanbul mUdnWcrlnd n bl· 
ri eliyle topa vurdu. Hııl<crnin vordlğl pcnııl
tıyı l{onyalılar kalecinin ııoJundnn gılzcı bir 

gole tahvil ctUler. Konya tnlomı golll ya· 
tıktan sonra açıldı. Dııha cnnlı ve daha gu
urlu bir oyun tatbik ctmlyo ba§lndılnr. JA· 

kin geri hallnnnıı nıızıırıın torların bUtUıı 
gayreU rt yabana gidiyor. Oyunun heyeti 
umıımlycsl Uzl'rlnd ınUesslr bir \'tıZlyctto 

iken Konya ror hattmııı bozuk oynnmnsı 
nlsbt :Cnlkhctln lstnnbulspora gcı;meslıı sc· 
bcp oldu. ·Dakikalar gcçUlcı;o bu hnltlınl;ıcl 
blrnz ıtııhn ııu:ıaınııtı. Yalnız bu hnklmly • 
tc nığnır.n Konya nıcrke:r. rnuavtnlııfn İs -

tıı.nbııl muıwinlnln lelnnbtıl mUdıı1'Hcrlnin 

gerisine dot,TU verdiği uzun bir paın ııllrntll 
ııtıtıc gole tah,11 etU. llu pasa no mtlı !\fi :nı· 
tıoabllmlıı :ııo de kaleci ı;ıkış ynpabllmlştı. 

Konyıınrn bu golll ur.un uzadıya alkışlandı. 

Devrcntn bitmesine he§ daldka var. 11."la-o 
bl hakimiyet tekrar lstıınbula geçtf. Son 

bir iki dakika içinde bu hakimiyet tnzyika. 
lıık1Ir1p ctU. Be§ :Cor, Uç haf, J{onya kalesi· 

ne hücum ediyor .• Konya aleyhine bir kor-. 
ncr dıgan ntıldı, ve d vrc bitli. 

lldnd do\Tc lstanbıılun gtlzcl bir bUcu• 
mu lle l>a§lotlı. llk dııklkaıia l{onyn nlcy • 

hine bir l<orn<'r oldu. J{onya lnkımı çok ge.rl 
oynuyor. Bunu hisseden lstıınbull!JlOr oyun• 

culan hücum ııckllnl <leı'tlııtınlller. 

Ycıllncl daldlmd:.ı Snlllhntlln vole bir Vlt• 
ru,1n topu Konya kalesine gönderdi. ToP. 
Ust direği yalıyurak geri dışarı çıktı. 

ıs Uncu dnklknda J{onya mlldafil Sırn• 
nın nynğı incinerek snhadnn ı;ıktı. Kony~ 

10 ld ı lle oynnmıya b:ıoladı. Konya tnkınu 

bUsbUlUn geri t kildi. Oyun tıdcta tek knle 
§Ckllnc girdi. 10 mcı dnklkada Sırrı tekrar 

oyuna girdi. lstıınbulun hllcumlan devam .. 
da .. :Mııamııfib, bUtUn bu hücumlara rağmen 
got yok •• Oyun zevkslzteııtı . 

215 inci dakikada Konya blraz canliuıdı. 
Halta latanbııl t.tıkımını bozuk oyuna sev " 
kedC'cck kaıJnr canlandılar. lstanbul defan .. 

111 aıluşık va bozuk oyııııyor. MUdnfllcriı:ı. 

vunışları frnn. l{nnyalıl&r hundan çok cesa
ret alarak hU..:ııma baglaılılnr. lslnnbul lm· 

lesi sıkıı:ıtı. Kalecinin fcdal<l\rlıg-ı bu sıkıDılc 

vaziyetle tııtıınbul takımım Uç defa ınnAlıi~ 

blycttrn kurtardı. Oyun Uzı>rlnoo bu de!o. 
konya sal; iti mUe3Slr oluyorctu. Çok fillhl;f 

oynamasına rağmen lııtanbul dcfıınsmı hır

palıyor. 86 mcı d kike.da Konyalılar muluık· 
kak blr anyı lmçırilllar. Gllğtls \'e knfn llo 

lltl metreden klllcyc sokularak topu anğ • 
dan dı§ıırı attıtnr. 

lstanbul takımı çok iyi bir akm yaptı, 

:Muhakkak go\ olacnk bir ha\•aleyl Konya 
kalcclsl kornere ntlı. Koı\yalıle.r mııknbll 

bir akın yaptılar. Top sağ içte. '91r lkl ça· 

Jımdan aonra aıığ mUıJarıı do u.tlııtnrak ka· 
ı.ının ooı:t ı:ıwıycslııdm \ılr gol altılar. nu gol 

ıJaltlknlarca alkıı:ılandr. Oyun bn~layınca ts
taııbulspor biraz sert oynııımya ba§ladı. Fa
knt bu ıı rtılk cluı rlyn keneli nleyhlerine ı>

ıuyordu. Konyll!Llıır dnha ntılgnn oynnmıya 

bn~ladılnr. Oyunun bitmesine 6 daldl<a vnr. 

Top bir oraya bir burayn gtdc gele nihayet 

Konya kalesi anUnde fazla dola§mıyn. bn§· 

ladı. Dcvr sonuna iki dııkika kaldı. Kon· 

yalılar tekrnr acıldı. Son dakikada top tek
rar Konya kale:ıl llnUne geldi. • IUda.fllcrln 

lılrisl gnyrl nizami l.ılr lıarclıclto lıulundu. 
VerUcn penaltıyı latanbulsporhılar gUzcl 

hir \:Unışla golo hıhvll eylediler. Du surctıo 
oyun 3 - 8 beraberlikle bitti. 

Maçın ınuayycıı ınUddot zarfıııda l.ıcra .. 
bcrllklc bltmeıı1 Uzcrlno blrlnclllk tallınnt.na• 
mc.sl mucibince türer çcyn:k ıınntllk Jkf 

dııvre rlııha temdidi 111.zımg llyordu. \'e böy· 

le yapıldı. Bet dnklkıı lrıUrCLlıattcn sonra ta• 
kımlar yenid n sabaya çıkUlıır. llk on bcı 
dnklkalık hattııymda netice almak için bU· 

tUn gnyr tlcrlle ı;tllı§an h r iki takım çok 

candan bir oyun oynuyorlardı, l{~nynlılnr, 

Salll.hnttıne nc!l'.B llldımınmnl· için etrafını' 
bir muıuuınm ı; mbcrl çevlrmlflcrdl. Oyun, 

eluıcrlycU Konya lmlesi ctrafındn oynanı• 

yordu. lııtnnbulrıporun soldnn fnl<l1;1ııf eden 
ııır bUcumu <'.BllnBındıı 1101 agılt dcmarkc 

kalınıı.Bındıın isi ifade ederde I\onyo.lrlarm 

lmlealno kndnr indi \'o rrUz 1 bir pasln to· 
pıı sııll\hattlııo .> ollndı. SnlfltmttJn Uı:erlno 

atılan I\ımyıı ınlldııfllcrlnln ınllrlahııl' lao 
m<'ydaıı vcrıııcd ıı gUzel bir plA c ile takımı· 
nıı gnlıbly l :ımyısını kazandırdı. J\'.oıı,Yalı • 
ların bu golden sonra hiç d oımaz.~a bcrn· 

bcrltğl te.n1ln için bir Bnyı ynpmıya çalışa -
cııklan znnn diliyordu. Fakat, bllflkla defan· 
sn çcklldllcr. Haltukl dnha tnzln gol y -
eeler hl! nette d (;i~mlycc kU. Du yanlış 
l1arcket lstnnbulsponm 1 in yaradı \ e o • 
mln bir oyun oynnınıyn bn§ladıl r. 

lltlncl çeyrek aal\t znr!mdn lstanbulspo
run hnlılml;ıcll haltı hteıı diliyordu. Fakat 
ild tnrat d:ı ıınyı yapnmııclılar \C ınac;; la • 
tıınbu!Bporun 4 - 3 gnılbıycuıe bitti. 

lzmlr- Altınordu : 2 

Trabzon - ldnınn 
Ocogı: 1 

Saat 16,20 d İzmir otmplyonu .Altmordtı Darülfünun lllkımını teşkil e
decek gençler dün Kadıköyünde 
F enerbabçc stadında toplanarak 
iki takım halinde çalıştılar. Res · 
mimiz bu çalışma maçında aho-

Bu defn lırumbut takımı durokln Deli 
nıtı dakika için ~ursuz bir oyun tatbik et-

tiler. Bu vaziyet Konyalıların fn.zla enerji 
sarf tmclcrtnc ve bu yllzdcn trlbUnlert dol· 

ile Snmsuıı grup oanıplyonu ~rab%on idman 
Ocağı snhaya ı;ılttılnr. 

Takımlar: 

durnn binlerce ld inin !Jualıınnı t oplamaln- Trabzon : Cclı'll, Naci, .Abbaa, Mustata, 

mııbr. Tma \CSlle oluyordu. (devamı 9 uncu sarfade) 
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Beyaz Kad•n ticareti Mısır-Türkiye z::,~~:kc1:~~,~ A 1 L E 1

~ 
· · ~ . iktısadi işleri Ham ı 

lçerı gıren delıkanlı yere paralar Gençlikte şeref c 
serpti, herkes kapıştı .• Mısır bankası meclisi ~ 

Yazan • ? Tefrika • 26 reisi Mısırd;ın az mal Onların hemen huylanıp öğrend .. ı 
O vakit kumral saçlı adam l güveniyordum. Artık asıl müş • aldığımızdan k ) d k• 1 

( 

zahmetle ha,ını kaldırıyor, ihti - . terilere de emniyet etmiyelim şikAyet~I bir ÇO ·şey er var ır 1 •' ' _ 
yara doğru bakarak içkiden kısıl- mi? Birkaç gün evvel Avrupadan Çünkü şeref takdir edilmek biz. bunlarla alakadt'cıfaı 
mı§ bir sesle homurdanıyordu: "Jano,, kurt gibi beyaz ve siv· şehrimize gelen Mısır bankası istemez. Tıpkı fazilet gibi kendi değiliz. Söümüzü gen~ kliı 

- Sus moruk.. Kafam şişti.. ri dişlerini göstererek güldü. Vik idare meclisi reisi Talat Pş. Harp varhğile kanaat eder. Şeref, ediyoruz: DeHklerioiif}e 
Sana uyuyacağım diyorum. Mü - torun omuzuna eli ile hafif hafif d T k l l bubbinefis mebdeinden de ay- u P"n 

1 k. ünkü oros e spresi e mem e· gibi kullandığınız ş l'Wr · 
barek bir türlü laf an amaz ı.. dokundu ve sesinin tatlılığını boz· rıdır. Çünkü bubbinefis büyük d' ? v.,.. n 

b b k ketine dönmek üzre hareket et· seı veti sizin mi ır J 
Viktor da benim gi i u i İ a· madan cevap verdi: olsun, küçük o:sun kendini sev- d yer 

damı seyrediyordu. İhtiyarın hare -· Darılmayın ama babacan.. miştir. mekten ibarettir ve bilhassa ken· mek baklunı nere e:.. 1rı 
k · • k d k t Mısırın en büyük bankasının sunuz Vakıa bu ser · etını te rar e ere genç en ay - .Çok sulu şeylersiniz .. İnsanın ya· di menfeatlerini temin etmekten · ~1 c 

· k b ı · ·· d··v·· b' d erkamndan olan Talat Pş. Harp ı k · eçece nı mu a e eyı gor ugu ır sıra a kasına ç.am sakızı gibi yapışıyor • hoşlamr. Halbuki şeref, büyük ge ece , sıze g in' ·· ı d d' kı' burada bulunduau müddet için· d d •,,e J 
teessur e e. 1 

: sunuz. lnsan elinizden kurtulmak • şeyler haricindeki mevzularda hemen tim İ en sı~ ır -
Bunlar baba oğuldur. Bunlar için ne yapacağım bilemiyor. Bak de iş bankasmı ziyaret etmiş, kendini göstermez. Dirayet ve lir mi? Ebeveyniniz ~ ( 

da karı darbesine uğramı'şlardır. 1 k jktısadi bazı tetkikJer yapmıştır. marı"fet veya tabı'ı~ faikiyet gibı' 1undukça onların 111,;.n küçük Lenondan yüz pezo u ki-
Böyle karı yüzünden sürünen ko- nel aldım. "Fasulye,, de bana yüz Talat Pş. Harp hareketinden şeylerin bite biiyüklerile alakadar nisbetle komşunun rz 
ca aileler var emin ol. elli pezoluk sıkıştırdı. "Nane kay- evvel kendisile görüşen bir mu· değildir. Şeref, gıdasını yaloız besindedir: ~ 1 

Bana bir köşede oturan bir a- barrı'rimize şunları söylemiştir: bu··yuk ve yü'·sek duygy ularda, B Jd anı• U mağı,, seksen pezoluk sokuşturdu. H u ma an, an 
dam gösterdi. Bu adam dı'k dik M ı T'· k' d k. t · fi' b k ti d "'"' nı Daha yüz elli pezo da.. - ıslr a ur ıye arasın a ı emız ve şere ı are e er e a· ancak zaruri ihtiyacı .. . w • 
yere bakıyordu. Sanki yerdeki bir 
delikten bütün hazinesi uçup git -
mitti de o deliği seyrediyordu. 
Aptallığı andırır hali vardı. Vik -

tor haşmı bana yaklaştırarak bir 
sır tevdi eder gibi şunları söyle -
di:. 

- Zannedersem iştiha açacak 
bir şey içmek sırası geldi. Biraz 
cin ile bir kuraço içmek istiyorum. 

Bar sahibi bu yeni siparişi işi
tince biraz kuşkulandı. Anlaşılan 
müşteriye pek itimat edemiyordu. 

Fakat mü§teri pervasız! Bir ta • 
raftan siparişi yaparken diğer eli 
ile beni göstererek: ''Efendi ıs • 
marlıyor!,, kelimelerini ilave etti. 
Bu sözler barcının içine düşen 

kurdu giderdi. "Cambaz,, yeni ge 
len içkiyi keyifli keyifli içrniye 
başladığı sırada içeri buradaki a

damların varamıyacakları te -
mizlik ve zarafetle giyinmiş bir 
adam girdi. 

- Buna Yano derler, dedi 
cambaz. Al sa.na san' atında mu • 
vaffak olan biri, a.ym zamanda i
yi yürekli, gönülsüz, kibirsiz, can 
bir çocuk. Onu çok severiz. 

Yeni gelenin bu muhitte se -
vilmiş olduğu anlaşılıyordu. Her 

kes onu bağırarak karşıladı. Ma -
sada davul çalan ihtiyar bile iki 
eli ile mükemmel bir da"Vet tram
peteıi vurdu. Giren delikanlı tat

lı tatlı tebessüm ediyordu. Kendi
sine gösterilen iyi muameleden 
sevindiğini anlatır bir tavırla ce
binden birkaç pezo çıkardı, serpti. 
Herkes paraları toplamıya hücum 
etti. Birkaç dakika barın içersi 

bir muharebe meydanına döndü. 
Sonra tekrar sükunet geldi. Hal
kıın yere hücumuna "Cambaz,, iş
tirak etmenıişti. O redingotunun 
içinde aza.metle duruyor, şerefine 
halel getirmek istemiyordu. Ma " 
amafih delikanlı masamızın ya • 
nından geçerken koluna yapıştı: 

- O Y ano ! Eski dostum .. Ben 
den ne kadar kinel almak 
fikrindesin? •.. Biliyorsun ya ü -
midim hep sende .. 

- Geç kaldın bahalık. Yallah 
imanıma kadar kinel satın al • 
dun. Biraz evvel olsaydı seni 
memnun ederdim. Ama dedik 
ya.. Başkaları senden daha atik 
davrandı. 

Viktorun yüzü hayabnda en 
büyük kederle karşılaşmış olan 
bir adamın yüzü gibi ekşidi. Yeis· 
li bir tavır takındı ve ağlar bir 
seıle bağırdı: 

- Ne dedin Viktor .. Ne dedin 
etki dostum? .. Beni bu vaziyette 
bırakı1onun öyle mi? Ben sana 

Bu sözleri dinlerken kendi ver
diğim paranın azlığını görüyor • 
dum. Jano ise lakayt bir tavırla 
saymıya devam ediyor. Böy]ece 
henim gözlerimi kamaştırmıya uğ 
rafıyordu: 

- Ne diyordum .. Yüz elli pe
zo da Kornifleye sunduk. Popol 
altmış pezoluk verdi. Mokarona 
gelince o da yirmi pezoluk .. 

Viktor birdenbire engerek sok
muş gibi yerinden sıçrıyarak ba -
ğırdı. Domates gibi kırmızı olan 

suratı, birdenbire olmuş patlıcan 

gibi karardı, hiddetinden ne ya • 

pacağıru bilemez bir hal almış, 
dudakları şişmişti. Biraz evvel 
dostluk sözleri ile allayıp balladı· 
ğı "Jano,, nun suratına bu defa, 
şiddetle şu sözleri bağırdı: 

- Vay hain vay! Demek bu e
nikten de almışsın ha.. Öyle ise 
benden mutlaka yüz pezoluk ala
caksın .. Yoksa vallahi İş fena o • 
lur ... işte bu kadar. 

Hem de hatırıma gelmişken 
şunu da ıöyliyeyim, şu yanımda 

gördüğün efendi Jaklarozun dos

tudur. O benden taın yüz elli pe -
zoluk kinel aldı, anladın mı? 

"Cambaz,, açık göz bir adam • 
dı. Muhitindeki adamlarının ne • 
den fazla müteessir olacaklarım 

bilirdi. uJano,, benim yüz elli pe· 
zo verdiğimi duyunca benden ge
ri kalmak istemedi, sinirli bir ta • 
VIl'la elini cebine soktu ve iki yüz 
pezoluk banknot çıkararak masa

nın üzerine attı. Sonra bir lahze 
düşündü ve nihayet memnuniyet
le başını sallıyarak dedi ki: 

- Dün "Marsel,, yetmiş yedi 
müşteri kabul etti. Bizim karı el-

li bir, küçiik de altmış üç müşteri 
bulmuşlar. Şu numaralar üzeri • 
ne oynıyacağınn, mutlaka taliim 
yaver olur. 

Menhus he'tif kendisi için ça • 
hşan kadınları aruıra hatırladı • 
ğını ve onların günde kabul ettik

leri müşteri1erin sayısından bile 
kazanmak çaresini aradığını bu 
sözlerile anlatıyordu. Bu sözleri 
söyliyerek talii yaver olacağına 
hükmederken bana baktı ve 
0 Viktor,, a dönerek şu sözleri ila
ve etti: 

- Sonnıya, söylemiye hacet 
yok. Eğer kazanacak olursam ka· 
zancımın yüzde onu senin. Biraz 
da sen taliine güven değil mi to· 
sunum .. Haydi karıılıkh .. 

- Canım ben ıeni bilirim. De· 
di. "Cambaz,, sen usulünce hare
ket eden bir adamsın seninle yo· 
la çıkan, yarıda kalmaz. Var key~ 

iktısadi ve ticari münasebetlerin rar. Roşfuko'oun şişkin, fakat 1 r1V: 1 

f miktarını ayırmak a 
1
,,.. i 

inkişafma her iki taufm da ça- sathi feJsefesi, şere ve hubbine· la bilirler; Fazlasını a• • 
1 

çalışması lazımdır. iki memleket fis mebdelerioin ayni şeyler ol· e1 
arasında eşya mübadelesi öte- duklarım iddia etmekte tereddüt bundan fazla birtuJıık • 

B dd k b d . gasıplık ve soygunc . .w-
denberi mevcuttur. Fakat bu etmez. iz, i iayı a ul e ebı· oiS"li 

liriz. Fakat' insanları fena yol· olursunuz. Hareketi bahis üzerinde. ehemmiyetle na
zarı dikkate alınması icap eden 

bir nokta vardır. Mısır ve Tür

kiye arasındaki ticaret blanço
su Mısmn aleyhinedir. Yani 
Mısır Türkiyeden, Türkiyenio 
Mısırdan aldığına nazaran daha 
fazla mal sahn ahr. Bu, üzerin· 
de ehemmiyetle duru!mağa 

değer ve tetkik edilmesi Jazım 

gelen bir meseledir. Türk itha
latçılarmın mısır mahsuUerinden 

ne gibilerini memlekete getire 
bileceklerini bilmeleri lazımdır. 
Her iki memle'ket piyasaları 
tetkik edilmelidir. 

"Mısır Tür ki yeden mühim 
miktarda tütün satın ahr. Fakat 
Mısırda sarfedilen tütün yarnız 

Tiirkiyeden gelmez. Başka mem
leketlerden de tütün sahn alır. 

Bu cihet te başlı başına bir 
tetkik mevzuudur. Mısmn tütün 

ihtiyacmı tamamile Türkiyeden 
temin etmesi kabildir. Fakat 

niçin böyle olmuyor da her yıl 
başka memleketlerden de tütün 

alıyoruz. Bunu Türk ihracat tüc
carları ehemmiyetle tetkik et· 
melidirler. Türkiyenin Mısır pi
yasalarını tamması, rekabeti te

min ederek orada tutunması la
zımdır. Bu her iki memleket 
için de çok faydalı olacaktır. 11 

Hırsız ve yankesici 
Polis tarafından hırsızlık ve 

yankesicilikle tanınmış RefaiJ is
minde bir sabıkah yakalanmıştır. 

ihracat tacirleri 
ihracat ofisi ihracat muamelesi 

yapan tacirlerin adreslerinden 
mürekkep bir katalog baznlamı
ya başJamışhr. 

::=::::::::::::::::!:::::::::::::::::-:::::::;:::=::::::::::; 

fine bak canım .. Kısmetin açık ol 
sun .. 

"Jano,, uzaık)a§mıştı. Kinel o· 

Ytınu üzerine yapılan hu garip 
hesaplar tuhafrıma gidiyordu. 
Viktorun kazancını da fena bul
rnuyordumJ sordum: 

- Dostum, sen burada epey 
kar ediyorsun galiba .. Sağdan üç, 
soldan be~ ala ala akşam olunca 
cebinde oldukça hürmetli bir pa· 

ra birikmiş olur sanırım. 

(Devamı v.ar) 

!ardan yürüterek, kirli vasltalar nizin ceıalandırmadııı!~~ 
kullanduarak servet yığdıran bub- landırmak istemedik!~~ 

binefis ile sırf b;ıbasının şerefini sızhktan başka birf~1 b. ~ 
kurtarmak için bütün servetini O kadar büyük bır ~al 
feda ederek sefalet içinde raşa· Jiyorsunm~. Bundan . ı~ıı 
mayı tercih ettiren diğer <bubl?i· bu servetin nasıl bır tf c 
nefs) iı birbirinden ayırmak şar- Jiyor musunuz? soodf~ 1 

tile ... (1) · ld -u? 
sıze veren o u ıu /.: 

Demek oluyor ki şeref, geoç-
fazla ve lüzumsuz •oc 

tikte teşvik edilmeğe ve maruz k o,-
kalacağı tehlikelere karşı bizzat ğmıza zahip olur e l,ld 
gençler tarafından müdafaa o· zaruri olanı da mab~eı 

"ze emin misiniz? Bug lunmağa layık bir mebde'dir. t 
G~bçlilcı, ferE!f ve na"1us telt!kki-· vur ve tahmin et İ ~ 
sinde çok hassastır, şerefini hiç par aK ofouğ~nu far 
bir şey mukabilinde feda ede- kat, siz (yarın) dan 
mez. Mamafih tatbikatta ekseri· niz; en muazzam ı 
ya şaşırdığı ve kendince makbul 
zannedilen işleri de şeref ve na· 
mus sahasına sokarak aldandığı 
görülür. Jzah edelim: 

Gençlerin şerefs.zlik saydık· 
]arı ve hemen huylanıp alev· 
lenecek derecede hassas ol
duklara hareketler en ziyade 
sözünde durmamak, oyuna bile 
karıştırmak, oğranıfao bir hak
sızlığa mukabele etmemekten 
ibarettir. Halbuki daha ehemmi. 
yets[z olmıyan bazı şeyler var
dır ki bunlar hakkında bu has
sHiyeti göstermedikleri gibi, 
her hangi bir ehemmiyeti haiz 
olabileceklerini akıllarına bile 
getirmezler. 

Mesela dikkat ederseniz gö· 
rürsünüz ki gençler: 1. - Borç
lanmakta, 2. - Dost edinmekte, 
3. - Eğlenmekte tamamen gev
şek ve müsamahakar· davramrlar. 

Ôdemtmek filaile borç etme
nin, utanılacak bir hareket ol· 
duğunu izaha lüzum yoktur. 
Vaktile pek münteşir olan bu 
fezahat günden güne azalmakta, 
şeref ve namus telekkisinin ge
nişlemesile mütenas·p olarak in· 
tişar sahasını daraltmaktadır. 

Bundan başka alacaklılar da us
landılar, kendilerini nasıl koru
yacaklarını öğrendiJer. 

Eğer gene aldamrlarsa bu 
akıbeti kendi ellerile hazırhyor· 
lar demektir. Mamafih, alacak· 
hlar ekseriya daha çok müc· 
rimdirler. Çünkü menfur bir mu· 
rabahanın oJtaJarım gençlere arz 
eden bizzat kendileridir. Fakat 

l 11 \laktile dilimizde bunların birin· 
cisine (hubbinefis), ikincisine (lzzeti nc
fisı denirdi. Bu itibar ile ( izzetinetis ı 
şeref venamus melhumile temamen uz-
lasabilir. Mütercim 

gün içinde toz "e 

mahveden felaketleri 
Acaba bu yıkıntıo 

içinde 

halde bem~ireıinin ~ 
çük kardeşlerinin t• 

1 
ve ihtiyar ana - bab:t 
ekmeğini gasbetıııe 

yan kimselere ne d:Jl' 
anada babada sa 

namına hiç bir şefb,ı. ı~ 
tan başka müstak J, 
bir yığın borç de;,Ata)ı 
yeni hayata yalıtll ;t-Jc. 
kar!ıkla giren!ere, b•ıı-l»it ' 

k11ıfı..1ri 
duktan sonra çocll1,,,~~I 
maktan sıkılm1y11P .1,~ii u • ıııı l\I 

Gençliğin bır . burı 
dost intihabındak: din 

ğıdır. Pek eski b~~;fil 
yadını tekrar ed~if' a 
dost kalmadı.,, dbi~E ' 
Bu buln ve be. le 

••'' fJrl mayınız. Dost d,- fw er 
enderdir araoı• fJ,mıt 

' iır• 
Dostlugunuzu ti • 

'dd" c1°•. 'bk bilhassa, cı 1 ıaııl~j a 
ve bayağı abb•P yY1~11 

meyiniz. Söz011'~ -~·~ ~lar 
d · ,e •1 lpra masıo, erlP ol'-'. 

luk mahiyetinde ~lan 
sebetlerdeo bOtOıt. alur 

. etdl der 
menizi tavsıye el 1 

... • ttOS aı 
gençhgın en • b 
açık olma~ınd•ı . J 

es•"" ahbap oluverın 
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İ(ayseride maarif hayatı 1 
3UncU Kolordu Satınalma 

Komlsronu lllnl.srt 

a., tarafı 6 ıncı -yıfada) na okuyacak talebe için yapılan 
rilerle beraber kırk bet talebesi imtihanların neticesi belli olunca 
rdır. kazananlar Kayseri lisesine gön • 

kftfekteplerin en mühimmi olan ı derilecektir. 
İ ıona bıraktım. Kayseri er· 

1 
Mektep haricinde bir de elli ya· 

~
liıeıi Anadolu liselerinin en ı laklı "Tal ebe yurdu,, mevcut olup 

"z emme~inden biridir .. Eski bir J gayeıi köylerden, uzak yerlerden 
bi e malık olup idadi zamanın· 1 okumak &fkile gelen kimıeıizleri 

(1 )laçılmı9, memlekete bir çok 1 çatııı altında barındırmaktır. 
etli adamlar yetittirmittir. Bunlar harap medreıe ve han 

1 ıene talebeıi biraz daha faz. ko''telerı'nd k 1 kt ku l k e a ma an rtu ara 
rl akta olup bu ıene mevcudü bir muallimin nezaretinde leyli 
b yüzü reçmiftir. Sınıfların mektep hayab l'İbi muntazam 

n hepsi bir kaç fubeyi havi- programla çalııırlar. 
Her ÜÇ lisan - ingilizre, l 

~ §le Kayıeri liıeıi, takip ettiği 
e ızça, almanca - okunmak- ilmi ve terbiyevi gayeaile, üzerine 

aldığı mes'uliyetli ve ıerefli vazi
fenin zevkile emsali araaında en 

İyj dereceyi muhafaza etmek az· 

minde; vatan ~vlitlarını milli ter· 
biye ve her türlü hayat kabiliyet· 
!erile mücehhez olarak memleke-

te müfit unsurlar halinde yetittir· 
mek emelile çalıtmaktadır. 

Mektep idareıi; yeni dera ıene· 
ıine daha kuvvetli hamlelerle, da· 
ha büyük ümitlerle hatlamıttır. 

Faik 
Bilhassa kooperatif çocukların 
b~aye iıletmek, taaarruf etmek, ' 

~~ı malı kullanmak gibi görgü· SEYRISEFAIN 
ı . 

ı çok terbiye etmittir. Mek-
0 in her türlü kitap, kırtasiye İ· 

\ yaptığı için hissedarlarına bir • 
/li kir tevzi etmekte ve talebe 
ihtiyacını kendi kooperatifin

dı temin etmektedir. 

Merkezi idaresi r:aıata köprülıaşı B 2623 
:>ul c A. Sirkeci l\llibllrdar zade Han 22640 

lzmlr • Pire • lskenderlre 
Poltaaı 

(f zmir) ı_s Birinci teş· 
rın aalı 11 de. 

Trabzon postası 
ı~ektepte talebenin bedii hisle- (G .. 1 l) 19 bi-

terbiye, zevkini inki,af, na • u cema rinciteı· 
istidatları himaye gayesile çalı rin Çarşamba 18 de. 

dft bir ''San'at sergisi cemiyeti,, ·' 
B lzm lr • Mersin Postası 

l', ır. una mensup talebe dera ( C •• h . ) 
le ndemusikile, sahne itlerile um urıyet 
~ l olur, reainı atelyeainde ça- 19 Birincitetrin çaııamba 10 

Her hafta muntazaman mü- da. Galata rıhtımından kal· 
İtlb'e salonunda talebe toplantı- karlar. 

• 1 k f Bu ıefer 0idiıte Gelibolu ,apı ır, on eranslar, konıer· • 
. rtip edilir; aan'atki.rlar, fa· ve Marmaris'e de uğranılacaklar. 

h kk d (546>) a ın a etüdler hazırlanır. ıı--:-:--=-·-----..::..:....:~'._-I 
ktebin zen&in bir lc:ütüpha· l S Birinci teırinden itıbaren 
•ardır. Türkçe ve her liaan- Bandsrma Ye KHabiga posta-

l kitaplar mevcut olup taleb-- ları lstanbul'dan Hat 17 de 
... - kalkacaklardır. (5425) 

tetebbü merakı, aerbeat müta· !~~~~~~~-----.. 
;~,;~~;;;~;:~;,;;: r~sm.i· 
lebeye tecrübi ve mütahhu KARADENiZ POSTASI ! 
ı.,_~:·~:~::in Jôzım gelen llERZURUM~ 
ektepte spor tetkilatı lazım H :: 

li vapuru PAZAR j! eheınmiyetle takip edilmek· i 16 Teı.evvel il 
• Gençler bilhassa voleybol· • 
ahirdirler. Her ıene diğer i günü akşamı Sirktci'den hare- H 
): :·1. ketle (Zonguldak, lnebolu, A- :.:. 

ep er talebesile komıu mem· 
lerin ıporcular: ile futbol ve Ü yancik, Samıun, Ordu, Giresun, il 

tizrn .. b il Trabzon Sürmene, ve Rize) ye :i 
. rnusa akaları yapılır. . • ıı· azimet ve avdet edecektir. n )~' hır piyango ile ıenelik va· .. 

"'unr temin eder. 1 Fazla tafsiJAt için Sirkeci i! 
't tün bu d .. ili Yelkenci Hanındaki acentalı- h ıay ıgımız talebe lef· İ •ı 
e rının ba d . ğına müracaat. Tel: 21515 İi 
Jt•: lan . tın a rneıaı ve fa· u:::::::::::::::::::::ı:m:::::r.::::::::::::ı ::::ı:mm 

,. zırn etm k .. l"'k il il' e uzere a a a-

Yerli mamulatından (2000) 
adet velense kapah zarf suretıle 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
22· J. ci T eş. 932 tarihine mllaa· 

dif Cumartesi saat (14,30) da 
yapılacaktır. Şartnameı1ini gör· 
mele üzere taliplerin hergün 
miinakasaya ittirak edeceklerin 

o gün ve saatten evvel An.kara 
da Vekalet Satınalma Komısyo· 
nuna milracaatları. (838 (5l07) 

Tahhiidünü ıfa edemiyen mil· 
teahhit ve hesabına (50,216) adet 

sarraciye bobin ipliği kapalı. zarfJ~ 
münakasaya konmuştur. ı.hale11 
8-11-932 tarihine müsadıf salı 
günü saat 15 te yapılacakhr. 

ümuoe· Taliplerin şartname ve n 
sini görmek Uıere bergün .mil· 
nakasaya iştirak edeceklerın ° 
gün ve 11atinden evvel teklif ve 
teminat mektuplarının makbuz 

mukabilinde Ankada M M.V. ıa· 
tınalma komisyonu riyasetine 
tevdi eylemeleri. (875) (5443) 

• • • 
Oç yüz bin kilo un kapıla zarf 

uıuln ile mllnakasaya konulmuı· 
tur. ihalesi 9. Teşrinisani-932 
çarşamba gDnll saat lS tedir. 

Şartnamesini görmek lizere Is· 
tanbulda Fındıklıda IJI. kolordu 
aahoalma komisyonuna mliraca· 
atlan ve ihale günll vaktinde 
teminat ve teklif aıek tuplarım 
makbuz mukabilinde Ankara 

merkez kumandanlığı sahnalma 
komisyonu riyasetine vermeleri. 

(874) (5442) 
• • • 

Yerli mamulitından 20 ili 
ı J 40 bin adet malra, kapalı zarfla 

münakasaya konmuıtur. ihalesi 
9-11·932 tarihine mDsadif çar
ıamba gOnU saat IS te yapıla· 
cakbr. Taliplerin ıartname ve 
numunesini görmek tizere her 
gOn ve mDnakasaya iştirak ede· 
ceklerin o gUn ve saatinden ev
vel teklif ve teminat mektupla· 
rının makbuz mukabilinde An· 
karada M. M. V. SahnaJma lco
miıyonu riyasehne tevdi eyJe
meleri. (876) (5444) 

Fatih Mal 
Müdür iü tünden: 

Unkapansn'da Haraççı Kara 
Mehmet mahallesinde Üıkllbi 
caddesinde yeni 27 ve 29 N. lı 
fevki odaları müştemil dOkkinın 
kıymeti beş bin beş yüz lira ol· 
duğundan müzayedesi kapalı zarf 
usulile icra edilecektir. Müzay~
de müddeti 10 Birinci Teşrin 
932 tarihinden 3 Teşrinisani 932 
tarihine kadar yirmi beş gilndür. 
Taliplerin 3 Teşrinisani 932 ta· 
rihine müsadif Perşembe günll 
saat onda Malml:dürlükte müte· 
şekkil mü:ıayedat ve ihalit ko· 
m;s;ıorıuna muracaatları. (5323) 

nı\l 1~ dırnlerden birer reiı bu· 
er~a ır. 

'len ttebin . 
bil f 1 Pansıyon kısmmda 

az a talebe mevcuttur 
\'U lik Ücret l 70 1. • 

P. T. T. Levazım ve rv1ebani 
müdüriyetinden: 

lediğ ki aradır. Me· 
rde ~u. arı ve kardctler tenzİ· 

\atıf ade ederle E k'd f, ev .. . t. ı ı en 
eccanı tabır edı'I b en ve u 

d ~nıyion tetkilatı Y 1 ra ı .. . apı mca 
t h Vekaletı heıabına ok 

mı uyan 
l idar talebe vardır Gen b 
ıra • e u 

ğı delerimizde hükumet namı-
ıf. 

ndui 
ı.l'ft'lr v P r 11 ~ " 

idaremiz telefon şebekeleri için 1250 metre muhtelif çiftlikte 
lclğıtlı ve kurıunla kablo pazarlıkla mllbayaa olunacaktır, 

Pazarlık 15 teşrinisani 932 tarihine müsadif sala gilnü saat 
14 te lıtanbul'da Yeni poıtanede P. T.T. Levazım müdüriyetinde 

ıcra oluoıcakhr. Taliplerin şartnameyi almak için her glln ve 
pazarlığa İftiralc için de yevmi mezkürda muayyen olan saatte 

yüzde 7,S nispetindeki teminatlarını hamilen komisyon riyasetine 
mnracaatlan. (5418) 

Sayıfa 11 

Adana Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

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

didi, umumi inşaat ıartnemesi esaslarına tevfikan ve keşifname· 
si mucibince tamir ve inşası 26 Eylül 932 den 15 teşrinienel· 
932 tarihine kadar kapah zarf usulile ve yirmi gün milddetle 
mevkii münakasaya vazedilmıştir. 

2 - Taliplerin usu ü dairesinde tanzim edecekleri teklifname 
ve işbu inşaat ve tamirata ifaya muktedir olduklarına dair resmi 
veaailcin teminatlarile birlikte ihale günü olan 16 • 10 • 932 pa• 

ıar günil saat 14 te Adana Maarif Mildllrlüğilnde içtima edecek 
olan komisyona mOracaatlan ilan olunur. (5093) 

Vakıf paralar MildilrJUğUne borçlu 
oalen Zevatın nazarı dikkatine 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden: 
ıdaremiz namına merhun bulunan gayri menkul emval yeni 

icra ve iflas kanununa tevfikan 4 Eylül 932 tarihinden itibaren 
icra daireleri tarafından 1atılacağı ve badema vadeleri sonunda 
borçlulara idaremizden üç aylık ihbarname tebliğ edilmiyeceii ve 
kAffei muamtlit ve takibahn mezkur dairelerce ifa edileceği 
alAkadaranca malum olarak borçlarım vadeleri sonunda ödeme· ' 
leri veya usulu dairesinde yenilemeleri Hlıumu ilin olunur. (5290) 

inhisarlar Umum 
Müdürlü günden: 

Tip numunesi veçbile ve pazarlıkla: 
1. - f204,S) metre kostllmlük kumaf; 
2. - (73) çift fotin satın ahnacaktır. 
3. - Kumaıı idareden verilmek üure· mevcut modeline göre• 

(73) hıkım elbise diktirilecektir. 
Taliplerin nUmunelerimiıi gUrdOkten sonra • paıarhğa iıtirak 

etmek üıere-17-10-932 pazartesi gllnU saat 14 l-2 ta Galatada 
MUbayaat komisyonuna müracaatları. (5341) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

15,000 Kilo Pirinç: Açık münakasası: 30/Teşrioievvel/932 pa• 
zar günü saat 11 de. 

5,000 Kilo Sabun: Açık münakaaa11: 30/Teırinievvel/932 pa• 
sar ıDnU nat 14 te. 

15,000 Kilo Kuru fasulya: Açık mUaakaaa11: SO/teırioievvel/932 
pızar gUnil ••at 15 le. 

15,000 Kilo Nohut: Açık mOnalcasası: 31/Teırinievvel/932 pa• 
ıarteıi gllnD saat 11 de. 

S,000 Kilo Kuru OıOm: Açık mOnakasası: 31/Teşrinievvel/932 
paıartui günil saat 13,5 ta. 

5,000 KiJo K•rpit · Açık mlinakaaası: 31/l'eşrinieTvel/932 pa· 

ıartesi gllnü saat 14,S ta 
5,000 Kilo Kazın Tutyası· Açık münakaaası: 31/feırinievvel/932 

. . . . pazartesi gllnil saat 15,5 ta. 
Denız Kuvvetlerı ıhtıyacı için yukard · 'kt J ya 

1 n k a cına ve mı ar arı • 
ıı ~ eıyanm m na asala11 hizalarmdaki giln ve saatlerde yapıla· 
ca~ından tırtnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve vermeğe 
tı~ıp olacakların da münakasa gün ve saatlerinde muvakkat te
mınat ma~buzlarile birlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazım satın• 
alma kom1syonuna müracaatları. (5292) 

Karacabey Harası müdürlüğünden: 
Bu sene b oyunlarımızdan alınan 4010 okka merinos yapa· 

ğilc 959 okka meıiııos yünü; 5959 okka }arımkan yapağ'J; 1638 
okkR kıvırcık yapağı; 1783 okka yarımkan kuzu yfinile -412 okka 

kıvırcık yünü, dört kıaımda tefrinievvelin 20 inci perıembe gDnU 
saat on beşte aleni müzayede ile Harada satılacaktır. Taliplerin 

• teminat akçclerile yevmU mez~Qrda Hara MUdUrlDğOne mllra· 
caatlan. (5274) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

15000 kilo ııiır eti: Açık münakaaaaı 23 Teırinievvel 932 
pazar günü Hat 14 te. 

l SOOO 0 " " : Açık münıkasaaı ı3 Tetrinievvel 932 
pazar gUnU saat JS le. 

500 " Çıy Açık rnünakasası 23 Tttrinicvvel 932 
pazar gUnO aaat 16 da. 

Marmara Üuübahri ve KC\caeli Müstahkem mevki kumandan• 
lıjı ihtiyacı ıçin yukarda yazıla Dç kalem erzakıo hiıalarındeki 
gOnlerde ıçık münakanlan icra olunacağından ıartnamelerini 
görmek için her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin mUna• 
kası j'On saatte muvakkat teminat malcbuzlarıJe birlikte K11ım• 
paııda Deniz Levazım aatınalma komisyonuna mDracaatlan. (5149) 



Sayıfa 12 VAKiT 

Beşir Kemal letafet suyu 
Cilde tabii bir letafet k 
leri izale ile cildi gilnef ye 
muhafaza eder. Şiıeıi 60 
Sirkecide Beşir Kemal • 

Eczahaneıidit· 

.. 
Doktorlarımız ' 

Doktor - O~ratBr 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastaııklan mUtehauıaı 

Muayene: 10-12 Ortaköy, Şifa yurdu 
1~18 Beyoğlu, tstJklM caddesi No. 193 

(Opera .uıemaın kar§181) 
TeL 4,2221 - 4,1960 

Operat8r Doktor 

Akif Tevfik 
Muayenehanesi: Ankara caddesi, 60 No. 

ya nakletml§tlr. Tel. %03%'7 

Doktor 

Arlstldl 
Muayenehanem: 

Emlnönll: EmlnönU han 3 Uncu kat No.8 

Doktor 

A. Kutlel 
CUt ve zWırevt baatalıklar tedavfhane.11 

Karaköy börekçi fırını sırasında 34. 

oı, doktoru 

Arşak Sflrenyan 
BeYotlu ı.t1kı4ı caddelll numara 803 
lılwr apartmıam. MUracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 ve l!S - 11 

ye kadar. Telefon 4042• 

Doktor 
Emin Şflkrtl 
DahW haatalıklar mUtehasaısı 

latazıbul Sultanmahmut tUrbesi, Babı
All caddeel, No. ıo. Telefon muayeneha

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3W 
"Her gün öğleden sonra saat H-18., 

Orolol • Doktor 

Feyzi 
BOtıırU, meeane, idrar yolu hutaııklan 

mUteheMl!!J 
Beyoğlu, latikl&l caddesi EUıamra 

apartmıan No. 8 Her g1lD Gf1edea eoan.. 
TeL Be)'Ollu 28815 

aroıoi • OperatBr doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

butalıkları mUtehusm 
Jıl1&&7enehane: Türbe, lılahmudlye cad

delll. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 

Fuat Fehim 
Cumartesi - Pazartea1 - Çarpmba. ve 
Pertembe günleri öğleden sonra haeta
tarmı kabul eder. Çata.loğlu, Zeki Bey 
(Sıhht apartmıan) No 5. TeL 2016' 

Doktor 

Feyzi Ahmet 
CUt, zUhrevt ve tenaaw haetalıkları 

mUtehasaısı 

BabıAU caddesi, kÖfe bqı ll'eyzl Bey 
han numara: 43. Sabahtan akfama ka

dar hasta kabul olunur. 

Doktor 

Hasan Basri 
Edfmekapr, Acrçeıme eokak No. (9) 

Muayene: (Her gUn saat 1~18 e kadar 

Operat8r Doktor 

Halli Sezal 
Dlvanyolu: Doktor Emin Pqa eokak 

' numara 20 Muayene aaaU: 13 - 18 
Telefon 28390 

Urolol Doktor 

Hakkı Ru,tn 
idrar ve Tenasül yolları birinci amıı 
mUtehaaaw "P ARİS,. den Diplome 

lstikl&.l C&ddesf Yrldrz apartıman 
No. 322 

Doktor 

Horhorunl 
lıluayenehanesl: EminönU Valide kıraa -

taneal yanında Tel: 2,4131 tetanbul 

Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahpqa hastahanesi idrar yolları 

mUtehassrsı operatör 
Muayenehane: Cağaloğlu eczahanesine 

bltifik. No. 30. Telefon 21614. "Saat 
115 - 18 hasta kabul olunur . ., 

Doktor 

Kaplkyao 
Muayenehanesi: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 26 
Telefon: 2 1077 tetanbul 

--------------------~ Dı, tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parlı darWtUnunundan mezun 

Çafaloflu Halk Fırkuı: kar§rsmda Sıhhi 
apartunan No. (T) 

Doktor 

Osman Serafeddln 
Maa,yeaebaae: Calaloflu, Nuruomnanıye 

caddeıd No. .(lJJ.) 'J'eleton 20893 

Doktor 
Reşat Httseyln 

Kulak, boğaz ve burun h..,3talıklan mU
tehassısL Muayenehane: Türbe Mahmu

diye caddesi, No. 10. Telefon: 22622 

oı, Tabibi 

P. Şamlıyan 
Beyoğlu, Istlklll cadde8I No. (28) 

(Mulennıj yan.mda 
Muayene saati: 9 - 12 ve H - 21 

Doktor 

Robert Behar 
Doğum, Kadm hastalrklan miltehaaaw 
Beyoflu, Altıncı Daire Saadet apartı

manr 4 Telefon: 42!S26 

Dl• Tabibi 
Yervant Arşak 

Beyoğlu, Atacaml, tetJkl&l caddesi lıla

rlnopulo apartımanı No. (98) 

inhisarlar Umum 

Adet 
MüdürlüOünden: 

180 Küçilk Sepet 
165 Büyük ,, 

Pazarlıkla alınacak olan bu sepetleri vermiye talip olanlann 
1
/o 7,5 teminatlarını hamilen 19-10-932 çarıamba günü saat 15 te· 

Galatada Milbayaat Komisyonuna müracaatlan. (5408) 

j Devlet Demlryolları llAnları 1 
Eakitehir istasyonuna bir sene zarfında gelecek maden kö

mürlerinin tahmil ve tahliyesinin kapah zarfla münakasa11 30 
Birinci Teırin 932 pazar günil aaat 15 te Ankara'da idare mer
kezinde yapılacaktır. Tafsilit Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
birer liraya sahlan şartnamelerde yazıla· ır. (5299) 

Nehari- Niıantaşı'nda - Leyli 
Mabeyincilık ve Halil Rıfat Paşa konaklarında 

~işli Terakki Lisesi 
Tesis tarihi: 53 •ene evvel 1879 tarihinde SeJlnik'te 

Ana, ilk, Orta, Llae aındlan-Fran•ızca, ingllizce kurlan 
Kayıt muamelesi: Hergün 20 den 17 ye kadar yapılır. Ayrı ayn binalarda kız 
ft erkek alebeye mahsus leylt tcşkilAtı mevcuttur. T•liaıatnlII!e gönderilir. 

Kız - Telefon: 42517 - Erkek 

SATİE 
12 ay vadeyi değiştirmiyerek 

fletf rit l esis•ı fiıtıı~ıı 
0/o ıo indirmiştir. 

Peşin tediyat için 
hususi şartlar vardır •. 

Yalnız 

KOCATAŞ 
Menba Suyu ve Gazozu 

iÇiNiZ. 
En yüksek kimy"gerlerimizin raporlarında böbrek, karaciğer 
mide, hı slahklarma karşı şayana tavsiye olduğu göste
rilmittir. Türkiyenin en saf ve hafif, en leziz fevkaJide 
temiz suyudur. Fabrika: BUyOkclere Piyasa caddeai Tel. 32.54 

Merkez deposu: Galata, Fermeneciler 102 TeJ. 40713 
Beyoğlu de'J>osu : BeyoğluKooperatif bakkaliye mağazası. 

•••••Kalyoncu-Kulluk 13-15 Tel. 40338 ____ .. I 

• 

Marangoz.,. 

Kıpı, pencere, 
tamir ve imali, 111e 

proje keşif ve 
imal ve tamirini 
Ka11mpa1a Kul 
uumara marangoı 

Aliettin. - ( 4664) 

(ıE~:-~ L una_···HANEDE Park 
İ.:::::r.:.-:a:~ . 

!!I! lsf anbul Halkmm Yansı .... 
1n• M S!§.hanedeki 
füf ~irmi muhtelif Amerikan v~ri ~ğl~nce: ölüm. küre~i, ele~tri~li 
i~~ bıller, uçan sandalyalar, hedıyelı nışan atış talımler1, Sıhhı muz 
ff1 ve ördek avları, müzik ve dans .. 
• 

Cuma ve Pazannızı ağız tadile geçirmek isterseniz Şişhanedeki LUN A - PARK' a 

--·····-········· .. ··················-·····--······-·······················~·--·- - ---· ······-·········· ....... ····--············-..._ ........ - ........................... _. •• WO!"ti! iii·~·-5·-ı H 

:::.---.;..-:-.:::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..-:::~-===--==-..... 

t LIRA}A 
Yüzü ile kuş tüyü yastık 

lstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuı tllyll fabrikasan· 
da kuş tliyünün kilosu 100 kurut ylkll ile yorgan 12, ıilte 
ı 2 liradır. Kut tliyilndeo salon yasbklan ve kut tlyll kumaşı 

bulunur. Ankarada aatq mağazaıı : Saib Fraako 

'11elefon : 28027 

Bereket Tavuk Çiftliği 
Damızlık: Yumurta· Piliç, beali, yağla, semiz tavuk, piliç. tavuk 

hastalıklar~ cumaları öğleye kadar meccanen teşbiı edilir. 

nazarından (W asserm 
mülleri) Kan kürey 
fo ve ısıtma hastalık! 
balgam, cerahat, ka 
Ultra mikroskopi, bu 
Kanda üre, şekı:r, Ki 
tarlarının tayini. Dtv 
Mahmut türbesi No. J 

VA 
,__Erenköy Kazasker Camii karşısı. Tel. frenköy: 210 _ _, 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede hüyük ikramiye 

4 O. O O O L;radzr 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Fırsatı Kaçzrmayznzz 
iştirak Ediniz ••• 

KARYOLA"e~~~;::s~şy• 121/2liraya ~~:ıa 
Sirkeci EbOssuut caddesi Tel. 22652 

Çocuk, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelif renk· 
)erde karyolalar hastane ameliyat odaları malzemeleri ucuz fiatla satılır. Her türlü 
ölçüye göre sipariş dahi kıbul edilir. Fabrikada ve Eminönü, Setlnlk Bon· 

mar,eal ve Yerll Mallar PazAr1nda da ayni fiatla satılır. 

Senelik 
6 aylık 


