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... mı. Judvig in Italyan 

l, ı 1.1 e J ~.ıu a ·atını 1 a.ş1z1nin Burnnleıde 

Onuncu Senei DeCJriyesini Idrak E~mesi 
111ünasebetile Koyuyoruz 

Bugün 
Ruslarla 

MAÇ 
Nasıl olacak? 

Selanik muhtelitt de Kara
gümrükte Halk stadında 

Pera ile karplaşiyor 

Rus misafirlerimizle TUrk fut· 
bolcuları bugün ikinci maçı Tak
sim stadında yapacaklardır, 

Bu maç şehrimizde yapılacak 
maçların sonuncusudur. Misafir-
lerimiz iki gün sonra Ankaraya 
hareket edecekler 28 cuma ve 
30 Pazar günleri Aokarada, iz

mir, Ankara, Is
tanbul oyuncu
larıodaomfirek· 
kep takımlarla 
iki maç daha 

lt 1 yapacaklardır. 
a Yan Faşistlerinin Reisleri Ve Ba,vekil Musolini 

8 ~~y~ 
41ıdan bir müddet evvel Alman gelmiş, her gün kendisi ile saatlerce Jacak maça sa· 

,_,efckkirlc...:nden (Eını'l LuAdvı.g) ·· .. at u''ç burukta '1ll1Jrı lJ • • go~müştür. Adeta bir heykeltraş Tk 
ıı4 b· aşvekili 111. lJlussolini üe u- nasıl bir adamın vücudunun hakiki başla na ca br. 

lr Tnül A O • 

'llt . akat yapmış, bu müUıl•a- şeklini tesbit etmek için kar§ısına ge- Dün birıncı 
rıırırı t R 1 l't,ı· • 8 elgrafları kısaca haber çer, günlerce onun simasını tetkik e- maçta us arı 

~d~lı. Alıiren bu mülakatın aslını der, en ince hatlannı tecessüm 1:ıtir- Rus muhacim· bilgimizin ve 
"~" J' b" .. b' ı l l E . lerlnden biri tab mini mi z i o 

1 c uyuk ır zevk ve ııcye- m ye ça ışırsa ( mil Lüdvıg) de öyle- Cuma gUnkU 
Q 0kııdu 1• n ""l Ap t dil oyunda "stende bir kuv i . . '" u mu «rm • zanne · ce M. Mussolininin önünde oturmuş, u 
"rJi.öı, nihayet bir kaç gazete sü- günlerce rnulıtclil mevzular üzerinde vet olarak bulduğumuzu işaret 
"tlıl dolduracal-: bir yazıdan iba • etmiştik. ilk maçı berabere ola· 
"Ciiil ona sualler sormuş, cevaplar almış, rak bitirebildig"imizin sebeplerin· 

dir. Adeta büyilk bir risale 
d bu suretle bu inkılapçı hükumet rci- den en kuvvet!iftini de tali ola· 

e ecek kadar rüs'atlidir. 
.. . si i nınrıevi b:r /ıeyk,,lini yapm~a_k_,...,.ıo'-":.".k. ~u'1-uk ~u h .. ~ümler bu 

lı~e8; 1.:atı o.mum n11.1:.retm.eL· _,,." , yavmrga da muva11ak olmu,. günkü maçın ne kadar sıkı ve 
et11; ~ faydalı olurdu. Fakat gün • t r 

bır 1 u • heyecanlı olacağını g5sternıeye 
rıtı114 • uazctenin neşrin~ mecbur 

fiil dig~e b' k 
1 

Yalnız bu noktada şı:.nu da Uave yeter. Yabancı bir sahada oy-
ıı 6 r ır o ·ç yazı ar arasın • 

lı. -1'ttQ inık A b l d k B 
1 

etmek lcizımclır /.:i, Emil Lüdvigin bu namak yadırganlığını atlatan 
·<l'ı'lb arı u ama ı ·• unun a misafirlerimizin bugünkü maçı 
~t•·ıer (l'.,1KIT) ın muhterem o.l.:u - muvaffakıycti yanında l'tl. JUussolini 

' 

.. rı d ··1. k ı '· b lcazanmak için blltün gayretle· ,.,_ rını bu mülcikatı lıı'ç olı•ıa'.:".sa e yu ;se · şc t\a iliyeti büyük ve ·ıe ' - rini sarfedecekleri muhakkaktır. 
't.. il okumak zevkinden mahrum sert bir kaya gibi gözlere çarpıor. b :"'eı... una mukabil birinci maçı mü-

"'Ck. . Al .. 
letc'"ı.çın e.n canlı yerlerir.i ayıra- man mutefeklcirinin sorduğu sual- .savatla bitirmeye muvaffak olan 
~ . "nıe etmeyi nıuı•afık bulduk. ler karşı:nnda faşist fırkası reisinin Türk takımı da manevi kuvvet 

\ 11ı:ıt Lildvig) ltalya başvekili ile -,,erdiği cevaplar o kadar ıtıallfrane itibarile daha kazanmış vaziyet-
' lt'ikatı yapmak için yalnız bir ve o kadar kuvvetli görünüyor. tedir. Bu itibarla onların da ka-

deği/ ·· 1 ·d' z<tnmak hedefi etrafında daha 
~ • gun erce yanına gı ıp Mehmet Asım •t çok çalışmaları tabiidir. 
() "-1Yan Başvekili nasıl çalışıyor, ne i~I er görüyor 1. -

ile Uykusunu feda edecektir, ne de ça'tı,ma saatler·ni .• 

' ~il Ludvig ltalya başvekili manız size bir çok şeyler getir -
i. elledik) sarayında ziyaret miş olmakla beraber şüphesiz bir 
~. rrı··ı·k 

1', Q· u a atını burada yapmış- çok şeylerden mahrum oldunuz: 
ır rrı·· dd 

I' ~ f u et muhtelif mevzu - Cok zamandan beri :;evdigv iniz es
).._. ' ında .... t'·k "'l\ goruş u ten sonra 

tı lll"t f kk ki ikametgahımzı terkettiniz, 
•ttali u e e iri Mussoliniye 
......_ I sormuştur: şiddetli heyecanlardan sonra bel-

~ ktidar mevkiine geçmiş ol· (Alt tarafı 2 nci sayıfada) 
:::: .. ~ h .... :-········· {'9 .......... :::::::::::::::::::::::::::mm:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::::: 

aristeki Müzakereler 
Para işleri müdürü 

Parise gidiyor 
Ankaro, 23 ( HutJusi mu.

habirimiız,den J ; 
Maliye vekaleti para işleri mü

dürü Sırrı Bey Romadaki müza.· 

kereler hakkanda Maliye vekili ile 

görüşmüştür. Sun Bey Pazarte

si günü Parise hareket edecek 
ve orada Saracoğlu Şükrü Beyi 

bulacaktır. 

Maliye vekaleti müsteşara Ali 

Rıza Bey de Parise gitmiştir. 

Yakmda Ankaraya avdet ede

cektir. 

Bugünkü maçta 
takımımız 

Bugiin Ruslarla oynıyacak ta
lnm, nasıl bir kadro ile çıkma-

( Alt tarafı 2 nci sayıfada) ............................................................... ··············································-············ 
Açikta 

Kalan muallimler 
Istanbul maarif müdüriyeti ta

rafmdan açıkta kalan ve biç va
zife almiyan muallimler iç:n yeni 
bir kadro yapılmakta olduğunu 
bir gazete yazmıştı. 

Dün lstanbul maarif müdürü 
Haydar Beyle konuştuk. Muma
ileyh bu rivayetler hakkmda de
di ki: 

- Böyle şey yo:itur. Ancak 
her zaman münhaller olur ve 
bu münhallere inha yapılarak 
tastik için vekalete gönderiliyor. 
Eu listelerin adı kadro ise bu 
işi yapıyoruz. 

Haydar Bey bundan sonra ec-
nebi mekteplerde Türkçe dersin

den dönen bir talebenin sınıfı geç
tiği hakkındaki neşriyat için de 
demiştir ki : 

- Mektepler muntazaman ve 
dikkatle teftiş edilmektedir. Eöy· 
le şey olamaz. 

Yaruıkl Sayımızda ................................. __ ....... 
Eğlenceli yazdar 

SAYIFASI 

Reisicfimhurumuzla Vekillerimiz 
·································································································-··-······· .. 
Dün lstanbuldan 

Hareket Ettiler 

GaziReisicümhurumuzla Başvekilimizin saraydan aynlıılan 

Garl Hazretleri Hariciye ve Dahiliye Gazi Hazr~Ueri 
aynhrlarken vekilleri vapurda Ertuğrulyatında 

(Yazısı 21ncl saylfamızda) 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::: :::::::::::::=:::::: :ın:::m:::::::::: 

-- - 1 ürki_ye Fransa müzakereleri =::::::111ıııır.. - - -
Memleketimiz aleyhine 
çalışanların def edilmesi 

(Taymis) in lstanbul muhabiri Türkiye ile Fransa arasındaki 
meseleleri ha) için vukubulan müzakereleri mevzuubahseder
ken bunların Türkiye • Surye hududunu çizmek, Adana -
Nuseybin hattının Türkiye tarafından satın alınması, Türkiyede 
Suryelilerin, Suriyede Türklerin emlaki meselelerini de hal ve 
tesviyeyi istihdaf ettiğini söyledikten sonra imzalanacak iti· 
lafnamenin daha başka meseleleri de tesviye edeceğini ilave 
ederek diyor ki: "Türkiye - Surye hududu yakımnda bulu-
nan ve memleket aleyhinde çalışan siyasi mülteciler, Erme
niler ve sabık hanedan azası da hudut üzerinden bertaraf 
edileceklerdir. 

-

- Peki ama paraları ça~dın da yanında duran 
mücevherleri ne diye bıraktın ? 
•. - Sormayın Re!s Bey, b~r .deJiliktir ettim, bunun 
ıçın karım da benı ne kadar tekdir etti, bilmezsiniz!. 



Sa fa 2 

Faşizmin onuncu 
• 

senesı 

[BQf taralı 1 inci sayı/ada) 

~i yalnız bir gece gezintisi yapa
maz oldunuz, iktidar makamına 
karıı bir muhalif olmanın ebedi 
zevkini kaybettiniz .. Ayni zaman
da kendinizi halktan uzak tut -
mak müşkülatı başgösterdi. Bir 
gün, galiba, Roma üzerine yürü -
dükten pek az bir zaman sonra 
§u güzel cümleyi yazmı§tınız: 

"insan bir çadırın içinden çıkarak 
bir saraya girebilir, eğer icap et
tiği zaman oradan tekrar çadıra 

dönmek için hazırsa .. ,, Bununla 
beraber dütünüyorum ki, kırk ya
§ına gelmit olan bir adam için ha
yatın bu gibi itiyat tahavvülleri -
ne alışmak zordur. 

Mussolini bu sözlere cevaben 
dedi ki: 

- Tahmin ettiğiniz bu zorluk
lar tasavvurunuzdan daha az ol -
du. Ben (Milin) daki hayatım • 
dan memnundlM!l. Lakin evvelce 
ancak geçici bir misafir olarak 
tanıdığım Romanın heyecan veri
ci bir cazibesi vardı. Romanın ta
rihi topraklarında esrarlı bir kuv· 
vet gizlidir. Romada yaıadığımı 

hiasetmek bu son on sene zarfın
da bende birçok fikirler yarattı. 
Ne vakit ben halkın gözünden u· 
zakla§mak istersem ikamet etti • 
iim (Torlonia) villasında kapa • 
nırım. Benim orada güzel bir a -
bm var: iktidar mevkiinin husu
si hayatımda bana getirdiği bir 
tek fayda İfte budur. Ben iktidar 
mevkiine geçtikten sonra yaıayıı 
tarzmı biç değiıtinnedim. · Y ega -
ne fark furadadır ki, evvelki ha
yatıma nispetle daha basit ye -
meklerle iktifa eder, daha ziyacle 
nebati gıdalarla ya§ar oldum. Na
diren §arap içerim. Lakin ben bu 
jtiyatların ne bir mezhep ve ne 
ahlak meselesi olarak telakki et -

VAKiT ,· 
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l üncü Balkan konferansın da Tür- \ 
İ kiye lehine tezahürler \ 
I Gazimiz hakkındaki hayranlıklar ve izhar olunan\ I candan sevgileri muhabirimiz bilhassa kaydediyor ( 
~ Bükreş, 22 (Hususi muhabirimizden) - dirle yadetti. Yugoslavya heyeti reiıi M. ~ 
§ Konferans hariciye nazm M. Titulesconun Yuvanoviç Gazimizin konferansın Ankara ~ 
\ bir nutku ile açıldı. M. Tilu'esco bu parlak ~ _ içtimamdaki nutkunda gösterile.o belig fikir- -
~ nutkunda "sulh ilin edilmez, istihsal edilir,, s_= • lere istinat ederek gayeye behf:mehal var1-
~ diyerek Romanya hUkümeti ~raliyesinin b\!· ~ 
~ yük davaya karşı ne derece samimi taraftar lacağmı söyledi. Bu sözler fe•kalide bOyük j 
~ ve yarchmcı olduğunu söyledi. lçtimaa riya· bir alika uyandırmışhr. l 
~ set eden Romanya meb'usan reisi M. Cicio Koofetansta Türkiye ve reiılerimiz hak- j 
§ Bop nutkunda Gazi Hz. ile yeni fürlciye k1nda her vesilede izhar olunan candan te- iE 

~ h~klnnda cemilekAr ıözler ıöyledi, çok al· zahlirler, sevgiler bilbaua kayda fayandar. \ 
= k 1 d C . t' k · · · k R • il ~ •t an ı. emıye ı a vama gırmemızı ta • asım i 
5illtııınıı11111111M•tı11Mt111''""'•"'"''"'"'"""'*'""'"''nıımıı1111ıııı111ııııııuııııııı11111111ı••11111...,...ıı•..,...ıı•.....,,...._ıııııııımıı111ınııııı1111111ıınıııııııı111111111ıı ıııııııııııı1ijf! 

Fırka Umumi Katibi Istokholmda 
. Iıtokbolm, 22 ( Huıuıi ) - Umumi l<atip Recep bey 13 teşrinievvelde Istokholmde idi. 

Bırkaç güne kadar memleketimize dönecektir. 
Recep _Bey memleketimizin iktısadı vaziyeti hakkında lıv,çte şunları söylemittir : 

"- Do~r~s~nu söylemek lazım ielirse bizim içtimai ve iktıaadi vaziyetimiz pek memleketlerden 
~a~ kat ıyıdır. Eu kadar memleket gördüm hepsinde ifıizlik ve sefalet hükUm sürmekte ve 
ıçtımai vicdanı kemirmektedir. Hamdolsun memleketimiz bunlardan iridir . ., 

Almanyanın yeniden silihlanması 
Hitlerin Başvekile hitap eden açık bir mektubu 

Berlin, 22 (A.A) - Baıvekile 
hitap eden açık bir mektubun
da Hitler, bilha11a Almanyanm 
300,000 klşilik bir ordu, bliyük 
z1rblılar intaaı mcaaadesioi iıte· 
miş olduğunu iddia eylediiinden 
Alman bülcimeti, Almanyanın 
hiçbir .UmaıJ 29. Ajuatpa tadbtJi 
muhtırasında mDnderiç bul nan 
metalipten başka bir güna me
talipte bulunmamıt olduğunu teb
yin etmektedir. 

Almanya, diğer milletler tes
lihatmın her memleketin busuıi 
vaziyeti hesaba lcahlmak suretile 
Versay muahedesinin Almanya 
için tesbit etmjş olduRu seviye
ye indirilmesini istemekte devam 
eylemektedir. 

Te.tih•bn ta 
bu tezi ke uf e ediği takdirde 
Almanya şimdiki farklı muamele 
gözetmek hususundan vazgeçil· 
mesini yani teslihahn tahdidine 

mllteallik olarak Cenevrede ka
bul edilecek her nevi mukavele
nameoin Almanyaya da tatbik 
edilmesini istiyecektir. 

Bu takdirde dahi Almanya 
tekrar silahlanmak talebinde bu· 
lunmıyacaktır. Fakat, bazı mem
Je~etlerde PJÜdafaa ,il_ili ~dde· 
dilen ·r ta 1m aillbları "ulla...
maktan Almanyanuı menedilcnit 
olması şeklindeki şimdiki vaziyetin 
devam edemiyeceği bedihidir. 

..................... ............... ... ...................................................................................... . 
mem. Hatta ltalyada §arabrn i - T f h ft B k G S ~ · ı çilmeıini teıvik ederim. ilk gün - asarru a ası ÜyÜ azİnİn ve 11Tiye11 er 
denberi monden hayatın eğlen - k· ıı • • • A 
celerinden uzağmı. Ben bütün Mektep talebeleri ve 1 erımızın n- Gazi l-ız.oe ve TUrk 
gün bu masada idare i§leri üze· bankaları gezecekler karaya hareket)erİ mllletloe arzı Şfikrao 
rinde çahttiktan sonra ne gecele- ediyorlar 
yin mutadım olan çalıtmayı, ne Ankara, 22 (A. A.) - Aldığı- B~yük Reisimiz Gazi Hazret- ı .. . . 
'1e sıhhatçe ihtiyacım bulunan ge- mız malumata göre milli iktııat !eri dün öğl~den sonra Ankara- Adana, 

22 (~u~usı muh~~ırı. • 
ce uykusunu feda edemezdim. ve tasarruf cemiyetinin beynelmi- ya doğru yola çıkmışlardır. maz~en} .-. ..Harı~ıye vekılımız 
Daima intizam ve dikkatle çalıı _ lel tasarruf günü münuebetile aç· Reisicümhur Hazretlerile bir· T evfık Rutlu beyan Cenevrede 
mayı adet etmişimdir. Şimdi bu- tığı propaganda iıi her tarafta likte 9aşvekil ismet paşa Haz· Suriyeliler hakkındaki beyanatı 
rada olduğu gibi vaktile gazete büyük bir alaka uyandırmııtır. Bu retleri, dün. ~abah C.e.nevred~n Suriyede derin tesirler bırakınıt 

h f b k 1 l cak gelen Harıcıye Vekılı Tevfık ve Suriyelileri çok ıevindirmit • 
çıkarırken de ayni suretle çalıtır· a ta an a ara yatırı a tasar· Rüştü, Dahiliye Vekili Şükrüka- tir. 
tlnn. Birçok i•le meşgul olabil • ruf parasının mühim bir meblağ lk V k 1 C 1 l b :s ya, hsat e i i e l ey- Suriyelilerin bu huıuıtaki 
mek l·çı"n gu··ndelik hayatımı müm· 

1 
tutması bekleniyor. J b' 1 d K 1 Al" er, me us arımız an ı ıç ı, · "k l ş d .. 

kün olduğu kadar bir çok parça· Maarif vekaletinin mekteplere Salih, Recep Zühtü, Nuri, Hasan mınnet ve fU r~~ ~rı dam ~~ tuc-
lara ayırırım. yaptığı bir tamioı neticesinde bu Cavit, Riyaseticümhur umumi car, esnaf ve e ıp er en murek • 

_ Bu Goethe usulü bir çalrt _ haf~a bütün mektepliler bankala· kitibi Hikmet Beyler de Anka- kep bir heyet tarafından Cümhur 
ma tarzıdır. Geçmi• gün Romada rı zıyaret edecekler ve tasarruf raya gitmişlerdir. Reisimiz Gazi Hazretlerine çeki· 

T kumba ı 1 b ı k b Gazi Hazreileri ve Baıvekili- len bir telgrafla bildirilmi•tir. 
b l f · 1 d b. · · · f rası o an ta e e er um a - T u unan se ır er en ırı sızın ev• 1 mizle diğer zatlar saat on dört Telgraf •udur: 
k l . d l k b"l" .. d ra arında bulunan paraları ban - b kt D I b h d T a a e ça ıtma a ı ıyetınız en k J uçu a oma a .çe sarayın an A k d "be l G · M 
b h d k 

"D b" d d 
1 

a ara yatıracaklardır b" b l n ara a mu ece azı uı-
a se er en uçe ız en a 1a A k 

2 
• ır motora inmiş er ve saray lafa Kemal Hazretlerine: 

fazla kolaylıklara maliktir: Onun n a~a, 2 (A. A.) - Mektep önünde duran Ertuğrul yatına 
•uvarelere, balolara gitmek mec- talebelerı~ ı~n~f mi uallimlerile bir- geçmişlerdir. Yat derhal Derin-

b · t• k E- b d likte ıehrımızın f ve Ziraat ban- ceye dog-ru hareket etmif, kıy
urıye ı yo . ger en e onun 

g
'b" ol d b d . t d·-· kalarını ziyaret etmektedirler. Ta. metli yolcular Derinceden busu· 
ı ı say ım en e ıs e ıgım 
"b" l b'l' · t d' - · . b" lehe için çok faydalı bir ders ve si trene binmişlerdir. Yat liman· 

gı ı ça ışa ı ır, ıs e ıgımı yapa ı· . . d M d b ı 
lirdim. diyord tasarruf terbiyeıının yayılmuı i • a ve armara a u unan gemi-
ı:···-..... :.' .............. ~.:............................. çin de çok kuvvetli bir tetvik ol· lerin yanlarından geçerken dü-. T~;k~; ..... ~i~YI~i;;~... maktadır. t~~\:~.d~·~:h:ıt G~~\iH~::.~;:: 

. bı·r rmı ve Başvekilimizi samimi 
yenı dava Şeker ihtikarı tezahürlerle karşılamışlardır. 

Avukat Münim Muatafa Bey bir §Gazi Hazretlerinin Ankaraya 
kaç gün evvel (Vakit) 0 in bahset• Alpullu beraat etti avdetteri üzerine c. H. Fırkası 
tiği bir meseleden dolayı terkoı Şeker fiatlarını yükselttiği id· umumi katiplik bürosu da An· 
aleyhine bir dava açmıt ve bu diasile Alpullu ıeker fabrikası a· karaya "itmişli ... 
dava dün rüyet edilmi,tir. leyhine açılan davadaki mahku • 8-an--k-a--h-•• -s-s_e_l_e_r_ı·-

Münim Bey terkoıun taahhüt miyet kararı temyiz mahkemesin
ettiği suyu vermediği halde abo- ce nakzedilmitti. 
nelerinden parasını almakta ol • Temyizin nakzına uyularak 
duğundan dolayı dava açmakta • yapılan muhakeme neticesinde 
dır. Şirketin vekili şirketten iza • Alpullu tirketi ile ona izafeten 
hat alacağı için dava ıeri kal· mahknm olan murahhu aza Hay· 
mııtı~ ri Bey heraet etmittir. 

Ankara, 23 (Hususi muhabiı i
mizden) - Merkez dankası ma· 
liye vekaleti hesabına memurlar 
tarafından alınan ve yetmit Jiraaı 
ödenmiş olan hisse senetlerinden 
yalnız bir hissesi bulunanları 

mübayaa etmektedir. 

"Biz Suriyeliler büyük ağabe -
yimiz Türk milletinin mümessili 
Tevfik Rüştü heyin hakkımızda
ki kardeı temenniyatım bütün 
kalbimizle alkıtlar ve te,ekkürle
rimizin büyük Türk milletine ib • 
lağım istirham eyleriz. 

Adanada Behailik 
Adana, 22 (Hususi muhabiri • 

mizden) - Şehrimizde İranlı 
Abdülvehap adında bir §ahsın ri
yasetinde Behailik namile gizli 
bir cemiyet keıfedilmiş saliklerin 
den 9 kiti yakalanarak adliyeye 
verilmiştir. 

Yeni Çekoslovak 
kabinesi 

Prague 22, (A.A) - M. Ma· 
lypetr, ihtimal mesai arkadatları 
listesini, bugün reisicümhur M. 
Maaaryk'e takdim edebilecektir. 

l·········i:ai····A;·;:;.sa 
································· 

Tapu •enetlerinin lı• 

teriyorlar. tt11 
Bir yerde ki "Mahkemt111 

ha!,, ihtarı hiçbir tesir yaptttP 
nun ak8ine "lşte mahkemetıİll 
diyenler çoğalır, o yerde 
mühimıenmcdiği apaçık 

mi? 
işte siz de böyle bir yerdtı 

de böyle bir tapu senedi nı 
yolunu tutuyorsunuz. 

Hikliye hatırınızdadır: 
Günü gelmiş borwsunM 

alacaklıya nasıl ödiyeceğinl 
dilfüne uykusunu kaçıran bir 
nın karıaı, pencereyi açıp 
seslenmiş: "Kocam yann sizi 
nu veremiyecek 1,, demiş, çt 
Sonra kocasının içinde kıvrallll 
duğu yatağına gelmiş, demli 
"Hadi, rahatına bak; şimdi u111f' 
mıyan sen değilsin, odur!,, 

Bu işte de siz o haldesiniz. 6 
f uzulf giren rahat rahat ıefa 
yor. Siz üstesine vergisini, siU 
nı, belki de ev borcunun tak•İ 
düşünüp çırpınıyorsunuz. GfJV' 
nizde de deı•letin verdiği tasar1' 
ğıdı var. 

/Jlilkiyet hakkı böyle bir retti 
sika ile tasdik edilip dururke"1 
de kendine aidiyetinin en zati 
delilini bile söyliyemiyecek IJf 
yırsın kanun himaye edemez. I' 
maye kanunun emri olan tasa 
ya kira evrakını yapmıyanları' 
ğil yapanların hakkıdır. 

Bu kanun düzeltilmelidir. 

( Ba§ tarafı 1 inci ıayıf 

lıdır ? Bu düıünülecek bir 
seledir. Bununla beraber ı. 
lcendimize bır talum şekli t 
etmenin lüzumlu bir iş o!o 
na kani değiliz. Ya l nız t• 
kadrosuna ve ovnama şe~ 
dair bir iki düşii ncemizi ' 
etmek isteriz. Cuma günkO 
kımda ahenksizliği çoğaltan 

ta oyuncuların beraberlik 
tasrnda birbirlerine benzenı 
leri idi. 

Meseli hücum hattamııd• 
seri, iki ağır bir de orta ıO 
le oyuncu yanyana geliriJrııi.t 
Muavin ve müdafaa oyuncıJ 
mızm da tertip şekli ayni 
yette idi. 

Bunun iç.ndir ki bugünkO ~ . 
roınuzda daha çok bu niıbet 
Jiği gidermeye çalıımalıyıı. 
tarzımıza gelince; Topun •1 
mıza gelmeaile gitmeıi bir ol 
hd1r. Bir kaç saniyelik tet 
dütlerin neye mal o!dU 
cuma günü peklli gördük· 

Bugün, cuma gün~ü netic• 
daha iyi bir netice alaı•Y1 

menni ediyoruz . 
Pera - Se1An11' 

Busrün evvelki gün Kar• 
rü.k tarafından yenilen Sel t 
mubteliti de KaragOaırOlı , 
Halk stadmda Pera takır01 1-
karşı lac;a ~:l '{' n __.,,,,,_ it 

Esrarkeş Ahm~dlt' ~ 
evinde bl r yani'-' · ; 
Şehremininde Melek b• 'fit 

mahallesinde ç1ngırak ıok1•~· İl 
75 numaralı evde oturan • k. 
namile maruf esrarkeş Ablll~--... 
evine bir bkım tiryakileri t 
d w • t"kl i b• ıgı ve eıuar ıç ı er 
ahnmıı, esrar kabaklarile Y 
lanmışlardu. 
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go1IJll'~·"::ı~::ı::~:F~:~:· Yüksek Beden terbiyesi mektebinin 
ye g •nıız Cümh . . b •• t •• h J ki b • • • :::: 'k:.u2.·~~uı:~u:~·~~i~:ı:~~ u un azır 1 arı ıtmıştır 

aJI• ıııel~ f fı kesılınciye ka
.. ~llllda u bu:unduğu müddd 

go ld ' ona d . b' ı, Ve . aır ır çok şey 
ik bi galıba artık öğrenil
derı rb şhey kalmadı, ki ken-

• a s d'I : e 1 mekten vaz ge-

llıdi A 
nu • liy,d ~upa gazetelerinde 
ini ~karı'- e umerin ve Gorgulo· 

f "t:ına d · bir UlOıı k aır yazılar çıkıyor. 
k &iııe a~ısı,. Fransanın bir 

t can çekılmış, feci bir su-
. Veren k 

lut11:ı ocasının mate-
e İle ~~~~dır. Ve hemen biç 
b'ht goru~~iyerek. münzevi 

t·ı· gcçırıyor. 
•ıra k 
fek arısına geline~. o da 
· at ortadan büsbütün 
f de~ ·ı 
ti . gı • Gazetecilerin zi· 

raı ho• .... 
a İlk -r goruyor, uzun 

iyor, 1•rdı ~öylemekfan çe· 
duı k 'te sıyahlara bürün-

arrıl bi adıoın, geçende bir 
&ö 1Raıeteclye söyledı~i en 

J ter. 
re•ffl' "a . 
ketlı; , ~ra, çok metin bir kadı· 
zotf -~. Otku, aylardanberi beni 

bir' dır tazyik etti, ki artık ka-
z. iP ıe1

111: Beynim, sinirlerim, 
lllıt 'b• t"4 k ~1 ı, yahutta körleı· 

il Csılmiş diyeyim. 

g:z Yaşım da aktr, bitti. 
~ 0caın mücrim değildi. 
-~~kla başmQan gitmişti. 
~lll~ tuh hastası! Kendisini 

tek Yerine giyotine sevi-
~ c lbiitbiş hareketi yapması 
'" il büyük talisizliğidirl 
ılı 

llıı t 8Ylna kadar, ne mesut 
t. ~ \~· .May1ata birdenbire 
~" c ırdı. Yemiyor, içmiyor, 

e Uyku girmiyordu. Ani 
•eyabate çıkma kararmı 

•c M t d p . O an on a arıse yol· 
~li ndan sonra, onunla Pa-

.. v,k,hllidlirlüğünde karşılaş-
nk; ~d es~aınnda yakahyanJar 
an ııı,91 a~ yuzü, gözü yumruk· 
k 0; ~ td~ 1f~iş, üstü başı parça 
rnt ı ~e dınış gördüğüm zaman, 

d
a ~ti11d •e düşüren, onun bu va-

z •' '" zi d b d k" ,or ,ı Old Ya e, ru un a ı a-
l itil' 1~ ttıQ u. Kırık dökük cüm)e
[l]c·•li il ı . Phem bir idealden, Al.. . tttnd· . 
i '4 ~dt11 b •sıne bir vaı.ife ver-

it ,, absediyordu. Evvelce 
~e, a çınalamazdı. Son günle
~td, .. bcak ben kendisine aş· 
tı-. " \'e ,. .. d lıttı ,.ocugumuz an bab-
~i' · laıınan b' · ıt~i , ıraz sak ınleie· 
~ek . g6rdüm. Son gece onu 
tt ••ted' M c' ım, musaade etme· 

Q\l 
Ilı &tyd· b 11, ıın, ala da seviyo-
~~n ebediyen seveceg"' im 
~ lllUc · • .. ~ıtııd, rım değil, hastaydı. 

ır C)nı. Çocu .. ,. I Q111nıd • gumuzu taşıyorum 
agO i 1 ekı a~ doğuracağım!,, 
eııo l' tı .__ ____ _:_ 
o~t~~, carethanedeo 
ı0• 1 1-t,

11
b ŞlkAyet 

tkk llldct b' 

Bu mektep D~rülfünun derecesinde addolunacak ve 
bütün beden terbiyesi muallimleri buradan geçeceklerdir 

Ankarada yeni açdacaak olan - · mektebe yeniden talebe kayJt 
yüksek beden terbiyesi mekte- olunacaktır. 
binin bütün hazırlıkları bitmiştir. Yüksek beden terbiyesi mek-

Mektepte ders vermek üzere tebinin vaziy~ti hakkında görüş-
Avrupadan davet edilmiş olan tüğümüz Maarif Vekaleti umumi 
mütehassıslar gelir gelmez ders- • müfettişlerinden Selim Sırrı Bey 
ler başlayacaktır. bir muharririmize demiştir ki : 

Mektebe muallimlerden ve Yüksek beden terbiyesi mek· 
lise muunlarından olmak üzere tehi altı sumesterli Darülfünun 
24 talebe kaydedilmiştir. Bu derecesinde bir mekteptir. Bu 
talebeler Ankarada bulunmak· sene yalnız erkekler alınmıştır. 
tadır. Kızlar yoktur. Mektep açılınca 

öğrendiğimize göre beden ter- itler yoluna girinceye kadar ben 
biyesi mektebi altı sumeıterden mektepte bizzat oğr•şacağım. 
ibaret o!acağı ve aynı zamanda Sonra iıi gençlere terk• edece-
Mezun1armm DarilJfünun mezu- ğim • Maarif ·vek~lett umum mÜfettişİerinden s l" S B nu derece.inde bulunacağı için e ım ırrı ey bundan sonra 

Sellin Sırrı B. t k ı d bilhassa muallimlerden pek çoğu or a me tep er e beden terbi-
mektebe kayıt olmak istemiştir. cesinde ancak 24 talebe şartla- yesi muallimliği yapanlar bak-

n haiz olduğundan mektebe kında demi-.tir ki : 
Bu suretle 120 den fazla müra· k J ır ayıt muame eleri yapılmıştır. - Bütün kadın ve erkek 
caat karşısında kalan mektep Mektebin bu günkü vazıyeti beden terbiyesi muallimleri ens-
idarcsi taliplerin evvela bedeni ne go-re anc k 24 t~ 1 b ı· 1 c k t'tü J b ··k k k a a e e ı o a a ı o an u yu se me tepten 
vaziyetlerini kontrol etmiş, bun- Te yanlız bir sınıfı buJs)Jacaktır. bir kerre geçiceklerdir. Bu mu-
dan sonra bir de milsabaka im- G l k k d' e ece sene i inci ve ığer allimler için bir ıekil tesbit edili-
tiham açarak fikri vaziyetlerini senede üçiincil sınıfları açılacak- yor. Mamafih bu teıkil henüz 
araştırmııhr. Bu araştırma neti· tır • .Gu sur~le gelecek sene de tesbit edilmiş değildir. 
..................................................................................................................................... 

Tiirkçe bi/111iyen Tiren şefi mahkemede 

Cümhuriyet 
Bayramı için 

................................................... --................ -..................... .__ 

Hazırlık 

ıoon altını hudut haricine 
ç-ıkarmıyacak imiş ! .. 

Dün vilayette toplanan hu
susi bir komisyon 29 teşrini· 
evvel Cümhuriyet bayramımız 

Bu paralan görüştüğü bir adamdan 
almışmış,Edirnede birisine verecekmiş! 

günü yapılacak merasimin vi- Bir müddet evvel, Şark demir 
Jayete ait kısmım tesbit et- yollan idaresinde tren şefi M. 
miştir. O gün öğleden evvel Marsel Bilyoti, Avrupa ekspresi 
tesbit edilen sıra ile Vali ta· hareket etmek üzre iken yaka-
rafandan tebrikler kabul edi- ]anmış, üzeri aranmış ve bin tane 
lecektir. Bundan sonra geçit Türk alhnı bulunmuştu. Bunun 
resmine iştirak edilecek öğle- üzerine, memleket haricine altın 
den sonra da konsolosların kaçırmak cürmile maznun olarak 
tebrikleri kabul edilecektir. tevkif edilmiş ve hakkında istin· 
Gece de Vali konağında bir tak dairesince tahkikata başlan· 
balo verilecektir. mıştı. 

ı•ııı.----------••• Bu tahkikat bitmif, maznun hakkında muhakeme kararı ve· 
idam mahkumu rilmiş ve dün, Jstanbul üçüncü 

ceza mahkemesinde muhakem~
ye başlanmıştır. 

Bir müddet evvel, Beşiktaşta 
Celil Ef. isminde birisini öldür· 
mekle maznun Arnavut Hacı ile 
bu iıte iştiraki görülen Hakkı, 
Istanbul Ağırceza mahkemesinde 
muhakeme edilmişler, neticede 
Hacı idama, Hakkı 24 sene ağır 
hapse mahküm olmuştu. Temyiz 
mahkemesi bu karara bozmuştur. 
Yakında yeniden muhakemeye 
başlanacaktır. 

Inhisa·r umum müdürü 

inhisarlar umum müdürü Hüs
nü bey yarın Karadeniz vilayet-

Mevkuf olarak muhakeme edi
len tren şefi, orta yaşla bir 
adamdır. Türkçe bilmiyor. Mah
kemede kendisine bir avukat 
tercümanlık etti. Maznun Fran
sızca olarak cevap verdi. 

- Bu hadise nasıl oldu. Sizde 
bin Türk altını bulmuşlar. Eks· 
pres hareket etmek üzre iken 
bu para ya!lınızda ne münase
betle bulunuyordu? 

de bir defa görüşen bir adam, 
nasıl oldu da bu kadar parayı 
size emanet etti ? 

- Orasını bilmem 1 
- Sizden bir senet filin da 

almadı mı? ••• Bir senet, bir mak
buz? 

- Hayır l 

- Siz, onun böyle emniyet 
etmesini nasıl tefsir ediyorsunuz? 

- Anlaşı!an kendisinde şah· 
sıma itimat uyaomıt ! 

- Bir kere görüştüğünüz 
halde? 

- Öyle f 
- Peki, siz bu kadar mühim 

bir yeldin tutan parayı, ancak 
bir kere gördüğünüz bir adam
dan emaneten almağı ne mak
satla kabul ettiniz ? ••• Bunu üze
rinizde taşımak, bir yerden bir 
yere götürmek külfetine ne diye 
katlandınız ? Bu adam yakından 
bir tanıdığınız filan değil. Yoksa, 
s!ze mu~abilinde bir şey mi vaat 

etti? 
- Ne gibi? 
- Yani hizmetinize,.... bu 
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- 23 Teşrinievvel 1917 -

- Bir zeplirı filosu Londraya hü
cum etmiş, 26 bin kilogramlık bom
ba atmıştır. 

- Men'i ihtikar heyetinden: Vskü-: 
darda yazmacı Dikran mermer şahi 
ve salaşpur kaçırırken yakalannuş

tır. 

- Çarşıda beş numaralı dükkanda 
Hasan kefenlik patiskanın arşınına 

kırk kuruş istediğinden diı'anılıarbc 

verilmiştir. 

- Süferanın kabulü günü oldu· 
ğundan sefirler dün Babı{iliye gele
rek hariciye nazırı Alımct Ncsimi 
Beyle mülakat etmişlerdir. 

- lstanbul meb'usu ve sabık şeh
remini ismet bey feci bir k-aza neti· 
cesinde vefat etmiştir. 

- Felt }Jareşal Fon Hindenburgun 
altmış beşinci senei devriyesi nıüna
sebetile imparator kentlisine bir teb· 
rik telgrafnamesi göndermiştir. , 

- Ruslar Bolşeviklerden ev~Td 
Kerenski kabinesi zamanındadır. Her. 
tarafta nümayişler oluyor. 'cATiizlJ 
ektiği toprağın hlıkim ve salıibiroı-· 
malıdır,, sesleri... ı 

::::::::::::rm::::::::::::= .... : .. uam-m 

Hariciye vekili Vf> 

Fransız elçisi 
MiJletJer cemiyeti müzakerele· 

rine iştirak etmek üzere Cenev
reye gitmiş olan hariciye vekili 
Tevfik Rüştü ve murahhasları• 
mızdan Sivas meb'usu Necmettin 
Sadık Beyler dünkü ekspresle 
şehrimize döndüklerini yazmıştılC. 
Tevfik Rüştü Bey istasyonda riya
seticümhur umumi katibi Hikmet, 
dahiliye vekili ı Şükrü Kaya, ri· 
yaseti cömhur haf yaveri Celal 
Beyler, Yunan elçisi M. PoJih
ronyadis ve diğer bir çok zat
lar tarafından karşılanmıs, istas
yondan doğruca T okatlıyan ote
line gitmiştir. Hariciye vekilimiz 
öileye doğru Dolmabahçe sara
yına gitmiş, burada Fransa bü
yük elçisi kont de Cbambrun'ü 
kabul ederek bir müddet Suriye 
meseleleri etrafında görüşmüştür. 

Tevfik Rüştü Bey reisi cüm• 
bur hazretlerile birlikte dün 
Ankaraya gitmiştir. 

Fransa elçisi de bir haftaya 
kadar Aokaraya giderek hariciye 
vekiJimizle temaslarına devam 
edecektir. 

iskan işlerindeki sahtekarlık 

Vilayet idare heyeti yaran vali 
muavini Ali Riıa Beyin riyase
tinde toplanacaktır. Bu toplan• 
mada iskan işlerinde yapılan 

sahtekarlık işile suçlu olanlar 
hakkında kat'i kararın verilmesi 
muhtemeldir. 

Sporcu Sait B. cinayeti 

Sporcu Beykozlu Sait Beyi, 
bir gece Beyoğlunda öldürmekle 
maznun Neşat ve Cemal Ef. lerin 
dün Ağırceza mahkemesinde 
Temyizden nak:ıen muhakeme
lerinde müdafaaları yapılmıştır. 
Muhakeme, karara kalmıştır. 

l .e il ~l td ır müddet evel 
r 'doı en b' t• fi ~b l.lta\l ır ıcar~tanenin 

lerinde bir teftiş seyahatine çı· 
kacaktar. 

Hüsnü bey evvela Samsuna 

- Bunu bana bir adam ema~ 
net etmiştir. O müensebetle ..• 

- Bu adamı eskidenberi ta· 
nayordunuz demek? 

mesuliyetli hizmetinize karşılık 
olarak para ?... Her hangi bir 
şekilde menfaat? ::::::::::: ::::: :: ::: :: :: :::::: ::_::: ::::: ::::::: ::::::::::ı 

J l'i telif 
111

0. mubtelif yerlerin; 

Jı•: 'ıı, .. ~cslldet:~~~ra ait fiyat Iiste
~i dıta' "tre~f 1 

ve bu mallar için 
• kı· bald erden peşin para 
oı . ._ 11ld e, mal .. 
tol' . "l)et '• al&k gondermediği 
b• lttıek t, b-.ı adar makamlara 
y• t>ı~ tcdir. ~nulduğu haber ve-

~Qr 11 hususta tahkikat 

ve Trabzona gidecek, bu vila
yetlerde inhisar mildürlüklerinin 
birleştirilmesi işi tamamlandık
tan sonra Artivin vilayetine ge· 
çecektir. inhisar umum müdürü 
Artivinden dönüşte Zonguldağa 
da uğrayacaktır. 

at on be ün kadar 

- Bir defa gördüm. 
- Bir defa gördünüz bir 

adam? 
- Evvet! 
_:_ Birkaç defa görüştüğünüz, 

tanıştığınız bir adam değil? 
- Hayır. Yalnız bir defa f 

Peki, yalnız bir defa gör-

- Katiyen. Ben, bu işi hiç 
bir menfaat mukabilinde olmıya
rak üzerime aldım. Sırf öyle •.• 
iyilik olsun, diye! 

- Bu maksatla böyle tehlikeli 
bir işe giriştiniz ? 

Maznun, kendisini müdafaa 
yollu daha bazı şeyler ileri sür

a bu bin altını hu-

dut haricine çıkarmak maksadı 
olm~dığmı, Edirneye kadar gö
türüp orada kendisinden istiye
cek olan b:risine vermek mak
sadile aldığım söyledi. Neticede, 
mahkeme, bu hadiseye ait şa
hitlerin çağırılması iç!n muha
kemeyi 31 birinci teşrin saat 14 
bu uya bıraktı. 
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Ermeniler arasında yeni hareketler var 
Ermeniler Türk vatanının ve inkılabının icaplarına 

uydurabilecekler mi ? kendilerini 
(Dr. V. Kasapyan) imzasile bir 

11ıakale aldık. Tahkikatımıza göre 
Türk Ermeniler laik partisi şefi o · 
lan bu imza salıibi makalesinde Tür
kigede bulunan ermenilerin bundan 
sonrası için nasıl bir /ıattı lıareket 
takip etmeleri lfızını geldiği hakkın • 
ila çok §ayanı dikkat fikirler yazı • 
yor. Bu yazılar şimdiye kadar (VA
KIT). ın takip ettiği neşriyatın isa
betini de tasdik eder mahiyettedir. 
'Bu itibarla mevzuu bahis makaleyi 
aynen aşağıya dercediyoruz: 

Türkiye haricindeki Ermeni -
leri, Türkler ve Ermeniler arasın
da teşriki mesaiyi iyi gözle görü
yorlar. Türkiyede münevverler 
birliği ba§lığı altında ermenice 
''Nor lur,, gazetesinde "Or,am,, 
imzalı bir ba§makale evvelsi ak -
ıam gözümüze ilişti. 

Dil kurultayında Martayan 
Efendiye gösterilen, resmi maka
mat ve ne§riyat taraf mdan, il ti -
fattan cesaret alarak "Zanneder • 
sem, artık münevverlerin, Türk 
ve Ermenilerin te~riki mesai et • 
meleri için, tasavvurlarının vakti 
~eldi diyor. 

Yirmi sene evvel Kamil paıa· 
nın, vatanın menfaati için, Türk· 
ler, Rum, Ermeni ve Museviler • 
le, müsavi hukukla çalıımaların· 
Cia fayda görerek, bu yolda hare
kete gireceği bir anda, ittihatçı • 
lann gelmesile, bu mukarenetin 
akim kaldığını söylüyor, ve bazı 
münevverlerin bu hususta büyük 
hizmet edebileceklerini zannedi • 
yor. 

Muhterem yazı sahibi, Kamil 
pqamn 20 sene evvelki teşebbü -
ıünün, ittihatçıların meydana çık 
maaile akim kaldığıru hatırlıyor
da, neden 5 - 6 sene evvelki 
Türk • Ermeni teali cemiyetinin 
teıekkülünü, ve idare heyeti 2 ci 
reisi Dr. Jahubyan Stenoinin An-. 
karaya seyahatini, oradaki bü -
yük makamattan aldıklan vait -
leri ve lstanbula avdetinde Erme
ni meclis azalarına müracaatının 
akim kalmasını hatırlamıyor? O 
vakitte Türk münevverleri idi bu 
işe teıebbüs edenler, ve o vaki -
tin hükumeti ise, bu teıebbüsü 
pek memnuniyetle karşılamıt ve 
muavenet edeceğini vadetımitken, 
bu gayet faydalı te§ebbüsün niçin 
ve ne sebeple akim kaldığını, ve 
buna kimlerin sebep olduğunu 
Artam efendi niçin hatırlıyamı • 
y_or7 

ittihatçıların, Kamil Paıanın 
gayri müslimlerle anlaşma prog -
ramının, "belirsiz,, bir müddetle 
geri bıraktıklarını, zira zahiren 
uyuımak, bakın esasen, gayri 
müslimlerle • anlaşmak istemiyor· 
lardı diyor. Fakat taşnaklarla it
tihatçıların, bir müddet opuşup 

ıevi§tikten sonra - biribirlerinden 
niçin nefretle ayrıldıklarının se • 
bebini biliyorum? 

Arıam Efendi makalesinin 
başlığında "Türklerle · Ermeniler 
arasında teşriki mesai sırasının 
geldiğinden bahsederken, _ Tür • 
kiye Ermenilerinin hala Türk 
olmadıklannı - zannediyor. - ki, 
bizce tamamen hakikate muga -
yirdir, ve bu zannın çok fena te
sirleri de 8.!İkardır. 

Türkiyede doğan, büyüyen her 
fert, tabiatile Türktür. Mukare • 
ııet •e saireden bl\histen evvel, bu 
--Oela Palw.e.. hakikatini imanla 

kabul etmek ıarttır. O vakit her sizlikten, hazan da namertlikten, 
hangi bir vatandaı, vazifelerini doğru yolu, hak yolunu görüp, o· 
bihakkin yapacak olursa, mevkii nu takip etmiyen ve milletin ba • 
iktidarda olan her hangi bir hü - ~ında durmakta inat eden, kimse
kumetin emniyet ve teveccühünü İere hakkile millet haini demek 
kazanmış olur. gerektir. . 

Vatan uçurumdan kurtarılmı,, Yüz binlerce, bigünah insan • 
her şey hiçten meydana geti - ların istikbalile oyruyarak, onla • 
rilniiş, bütün Türklük, yeni kuv - rı tedrici tedrici ıefalete sevket
vet ve metanetle tükenmez azim- mek asıl hainliğin büyüğüdür. 
le, cesim bir tank gibi önüne çı • Eski harap olmuf, ahıap bir 
kan engelleri ezip geçerek, önle- bina, yeni olur mu? Senelerden • 
rine düımü§, o parlak yıldızın ar• beri, iliklerine kadar iılemiı, eski 
kasından, yeni, serbest, hayırlı ı ve küflü fikirli adamlardan ha • 
hayatı yaıamıya doğru gidiyor • yır beklenir mi? Milleti felaket • 
lar. Bu uğurda çalıımak azminde ten felakete ıürükliyen ıebepler • 
olan her sınıf efrada vatanın ih • den birisi de bu zihniyettir. 
tiyacı vardır. Vatan bu uğurda Umumun saadeti için, artık bu 
hizmet etmiye koıanları - mem • zihniyet sayıf alarını, millet itle
nuniyetle kabul etmiye hazırdır. rinden atılmaları lazımdır. Turna 

Deniliyor ki, biz de çalışmıya canyan Efendinin dediği gibi 
hazırız, ..ıakin bize yüz veren vaktile Ermenilerin "Çıkmaza 

yok. Bize karşı soğuk muamele girmeleri,, kendi ellerinde değil -
yapılıyor. Bizim ve müslüman di, lakin, şimdi o çıkmazdan çık· 
Türklerinin arasında büyük bir mak için çalıımak onların elinde
emniyet,aizlik olduğunu görmek dir. Uyumak devri çoktan geç • 
zor bir 'ey değildir. Bunun lesi • mi~tir, iş görmek devrinde yafa • 
rini hepimiz, bu gün, teesaüfle dğunızı görmiye çalışalım. 
hisaetmiyor muyuz? Maalesef e - HükUmetin kendisi için kabul 
vet. ettiği prensipleri alalım, ve laik 

Hastalık malum, tedavisi ne • teıkilat yapalım. 
dir? Ruhaniler, cemaatlerinin re -

Tedavisi ortada olan emniyet· fah ve ıaadetlerini temin edecek 
sizliği kaldırmak ve Türk islim olan bu prensiplerin tatbikını ko· 
vatandatlarımızın, samimiyetle u laylaştırmak için, gönül arzu eder 
zat.mak arzu ettikleri elleri, sa - ki, kendiliklerinden, yalnız dini 
mimi ellerle sıkmak ceıaretini içi- olan asıl vazifelerine avdet et -
mizde hinetmektir. Bu ne ile sinler. 
olur? Hali hazırdJ<i cismani heyet-

Evvela, bu vatanı her cihetçe, ler de, ön ayak olmaktan çekin -
hiçten var eden teflerin, vatanın niyorlaraa, yerlerini, memleketi 
saadeti, inki,afı ve Yatamaıı için benimsemİ§ ve günün prensipleri· 
kabul etmiı oldukları "prensip ni hazım ve kabul etmiş zevata 
ve metotları,, seve seve kabul e- terketmeleri icap eder. Akıi tak
dip yapmak - yani kendimizi dirde, bu gidi,Ie, istikbalde, "Va
Türkiyede bir ecnebi gibi değil ktile Türkiyede de refah içinde 
bir Türk vatandaıı, ve bu vatanın ya§ıyan servet sahibi Ermeniler 
hakkile cansiperane çalııan öz varmış!,, diyecekler gibi görünü • 
evlat ve sahibleri gibi görmeliyiz. yor. 

Şayet o vakit de müsavat yap • Evet, bizim en zayıf tarafı • 
mazlarsa, o vakit serzeni,te bu • mız siyaset ilminde beceriksizli -
lunmıya hakkımız olur. ğimizdir. 

Zannediyorum ki, - Türk Er - içimizde siyaset hastalığına 
menilerinin hepsinde, · bu husu • bunlar müptela olanlar varsa, 
siyet mevcuttur. 

Fakat bir çoklarının korkusu 
hudut haricindekilerin bu hareke
ti ne yolda telakki edecekleri en· 
di§eıi, ve bazı hayırsız grupların 
da hüsnü niyet gösterenlere haini 
millet diyeceklerinden çekindik -
leri içindir ki, meydana çıkamı • 
yorlar. 

Menfaati tahsiyesini gözete • 
rek, yahut büyüklük aevdaaile, 
hazan bile bile, hazan becerik -

Türk islim vatanda§larımızdan 
bu ilmi, yavaf yavaş öğrenmele -
ri lazımdır. O da lüzumunda ge· 
ne Türkiye için hizmet maksadile 
olmalıdır. Zira ıeflerimizin ıaye • 
sinde, bir hakiki Türk vatandatı 
için bundan böyle, meydan açık, 
istikbal parlak, vatan büyük, kuv
vetli ve şereflidir. 

Bunu bilmemiz elzemdir. 

Dr. V. Ka•apyın 
===:::::::=.a:--:.::::::::::::: ..... :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Türkiye ve Suriye 
Fransa ile aramızdaki müzakerelerden 

sonra esaslı bir anlaşma ihtimali 
Adana, 21 (A.A) - 11Geçik

mişhr,, Suriye fevkalade komi
seri M. Ponsot, dUn ekspresle 
şehrimize gelmiştir. 

Fevkalide komiser, kendisile 
görilşen TOrksazn gazetesi mu· 
harrirlerinden birisinin Istanbul· 
da cereyan etmekte olen Suriye· 
liler ile Türklerin emlaklerinin 
tasaruf meselesi •e Adana-Mey· 
damekber şim,ndifer hathmn it
letme umurunun Tiirkiye intikali 

hakkındaki müzakerata dair su· 
aline cevaben demiştir ki: 

"Müzakerat devam ediyor, bu 
iki meselenin de birkaç güne 
kadar kat'i bir neticeye varaca
ğını kuvvetle i!mit ediyorum.,, 

Muharririn Suriye meclisi ve 
Suriye - Fransız muahedesi hak· 
lnndaki sualine de: 

"Suriye meclisi ayın 25 inde 
toplanacaktır. Bahsettiğiniz mu· 
ade hakkında söz söylemek sa· 

.--• Bütün şehir halkı 

GLORYA'DA 
Kemali muvaffıkiyctle gfüterilmektc olan 

M az y Dugan'1n davası 
Fransızca sözlü filminden başka hiç 

bir şey bahsedilmiyor 

Hupette Duflos - Charlea 
~-- Boyer tarafından --~ 

lstanbul Belediyesi: 
DarUlbedayi Şehir Tiyatrosu 

Temalllerl ı 

23 - 10 - 932 
PAZAR ISTAKBUl BELEDIYES 

giinü Suvare 
saat 21,30 da 

Mucize 
Komedi 3 per
de 2 tablo 

~~~t~ ~~~I 
1111 1 Yazın: R. de flers 

ve F. Croisset 
Tercüme E: : 1. 

Gnlip Bey 
Halk 

' 11111111 
gecesi 

BORSA 
22 T.evvel 1932 

·-~~~- -~~~~ 
Nukut (Sebf) 

~----~--~ o--~~·· 

20 t. Fransız 17~ ' Şilin Av. 28-

l Sterlin 720- ı Pezeta 17-

1 Dolar 'll3,- ı Mark 50-

20 Liret 218- ı Zolotl 24-

20 r. Belçika 
ı Pengö 32-

117- 20 Ley 25-
20 Drahmi 27,-

20 Dinar 6:'-
20 Iaviçre 8513- 1 Çervoneç -
20 Leva 2R.- 1 Altın rı21.-

ı Florin 85- ı Mecidiye 38,50 
20 Kuron Çek 12 ı- 1 Banknot 239-

Çek flatlars (kap. sa. ı6) 
Parla 1203 Prnğ !b 23 
Londra 71BO Viyana 4.0';50 
Ne• York 0.4750 • ıdrlt 5 7tı03 
MJIAııo 9.25 50 Berlln 1.9864 
Br" 'ksel 3.406! Var~ova 4.22fı0 

AUna 79 84 :' .J tc 3.64-
Cenevre 2.«75. Bülcref 1p.ss 
Bot)' 65.83 -~ST•l .s:- L 

;terdam 1.1 787 !.Io:skovr 1007.: 

Esham -t nanka8l g,so • r · rkoe 28-
Anadolu !3,70 Çimento Ar. 9,-
Reji 4,85 Unyon Dey, 2190 
F;'-. Heyrtye 1450 Şarlt Dey. 250 
Tramvay 50,- ttaıya 2-
U. Sigorta ıu Şark m. ceza 95-
- monU 2350 Telefon ·-

ıatıkrezler Tahviller 
İbi.. dahUI ·--- -----1111 Elektrik -
Şark O.yollan !'i,30 Tramvay 49 
D.Muvahhlde 56.75 Tünel 111,50 
GUmrUkler 5,to Rıhtım ı~.15 

Saydi mahl 4,20 \nadolu 1 36, 10 

Bağdat 4,SO Anadolu 11 36.10 

Askeriye - A. MUmenm 38,40 

TAKViM 
Pazar Pazartesi 

23 T.evvel 24 T.evvel 
22 Cama.ahir 23 Cama.ahir 
GllD dotufU 6,41> 6,41 

GUn batışı l:',18 17,16 

Sabah namazı 6,40 6,41 

Öğle namazı 11.~2 ll,2!1 

ikindi nam&Zl 14,56 14,55 

Akf&Dl namazı 17,18 17,19 
Yatsı namazı 18.50 18,51 

tmaak 4,41 4,42 
Yılm geçen \ 

284 284 
runıert J 

Yılm kalan \ 81 80 gUnlert J 

1 

' 

Almanya 
Yeni intihabı 

Jer kazandılsf 
Bertin, 22 ( A.A ) -

ajansı muhabirinden : 
1 

Almanya'da siyaset . . 
0 

önümüzdeki 6 teşrinisaııı 1

1 
bab ile son derece ıneşgı' 
maktadır. •• Almanya hübü'I!eti, jhtı~I 
rane bir h t.. ltı harake~ 1

1 
etmiş o lup inlilrnbata aıt 
rüat kabilinden bir 1akıOI 
birlerden baş1ca bir şeyle ~ 
olmamakta, muhalefet fı 

1 . . d'I . .. 1 t• ıse şım ı n re1 ıme \ arşı . I 1 
larını şiddetlendirmektedır; 

Muhtelıf fırkalar, büyO 
faaliyet sarfctmekte ve b 
kombinezonlar tasavvur eyle 
tedirler. 

Eirço' :: şayialar ceverııtl 
mektedir. Bilhassa von S 
cher ile M. Brüning arıı 
bir mülakat vukuu şayiası fi 

Bu son şayianın c: sıl ve 
yoktur. Fak at von SchleİC 
diğer bir takım sİ)•aset ad• 
rile görüşmüş olduğu ııJO 
kaktır. 

Teferruattan kRt'ı naıııt 
lecek olursa vazizetin b 
manzarası şudur: intihab11~1'\ 
ticesi hakkında toplan b1' ~ 
minde bulunmak mümküPd 

Hitler fırkası mahsus bil 
vaffaluyetsizliğe uğrıyacıı'-' 
takr,ben :>O kadar azalık 
bedecektir. Yeni Reichs1' 
Nazi Merkez koallsyonu 
mıyacaktır. 

' """""~ 
Yeni ciclıslagda ~ur 

büylik olacak olan Hugeob 
müzahereti olmadıkça sağ . 
hın ekseriyet tophyabilaıeS' 
kin ve ihtimali yoktur. . J. 

Bir so\ cenah hükfimetı ~~J 
imkan dairesi dahilinde dei1'. 
Mamafih şimdiki vaziyetill 
yıp gitmesi şüphelidir. 

Muhtelif mahafil, miJJetJtf 
bıtası olmıyan bir hükuınel 
sanuru imkansız olduğuo~ 
sürmektedir. 

Diğer taraftan Hindenb 
normal şeraite avdet etrnJ 
zusunda bulunduğu söyleJI 

lktısadi planların lusmeıı f 
mete uiramış olması, hii~ 
tin "parlamento esasına ~ 
nit,. olması nazariyesinin ~ ıf 
ve taraftar bulunmasını 

etmiştir. . / 
Bidayette hayali telak~1 ~/ 

miş olan bir 11Sendikalar 
nesi,. ne şimdi muhtemel 
rile bakılmaktadır. ..:t 

Böyle bir kabinede •"' 
merkezciler ve sosyalist f 

kalistler bu!unacakhr. 

:::::::::::::::ı:::::::::::::::n:ı:ınn:::::ıı:::::::::::: 

Eununlaberaber, böyle bi: 
je kısmen hayalidir, anc~k t 
mehafilin hühumet ile nıılle 1 
sındaki ayrılığın bitanı bıJ i 
arzusunda bulunduğunu 

lahiyeti yalnız bende o'ıaydı, si
ze bir cevap vermek kolaydı. 
Fakat bu hususta fikir ve söı· 

leri ehemmiyetli olan baıkaları 
da vardır. Maamafi bu mesejeti 
mec:iste mevzuu bahsedeceğim. 
cevabını vermiıtir. 

Muharririn son söz olarak tim· 
deye kadar muallak kalan me-

seleler halledildikten TOrkiye ile 
Fransa arasında bir yaklaşmamn 

mümkün olup olamıyacağma da. 
ir sorduğu suale, fevkalAde ko

miıer; Franaanın bunu çok arzu 
ettiğini ve böyle bir yaklaşmanın 
çok mUmkuo ol~uğunu ıöyle

miıtir. 

eylemektedir. . tt 
Bir koalisyon kabinesı 

müşkil görünmektedir. • ,,, 
'haı" Hihayet, fırkaların nı f'. 

ra verecek olan Hi11denbor e
huaba katmaları icap etd' 

dir. ~.I 

Müthiş bir yaoll~f 
Londra, 22 (~·~) -; 8" 

dan Reutere bildırılıyo ' .,,, 
bah erkenden Komatsu 

knııştıf· lesinde bir yangın çı JI 
)erce evin yanmış olına 
korku:uyor. 
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Sfenks Konuştu! 1 
Maurice de Cobra 'nın Son Romanı : 2 

Dünkü kısmın hu!asası ı ve polo hikayeleri bir müddet ih· 

191 F . 
k:rıt ~anisa~a~ ge~en taahhütlü bir m~ktupta amc~sı~m 
ndısıne muhım hır servet bıraktığını oğrenerek gıtmış! 

Peıaver ıehrinde bir akşam lıa- mal edilir .. Buşan Maksvel ken· 
tırası. Jngiliz zabitleri klübünde gece disini dinliyenlerin merakım u
hayatı başlamak ilzere. Barın önün- ynndırdığma memnun, devam et
de üç yüksek iskemlede zabitler viski ti: 

sf' 
b 

-40-
ko;ı Size bütUn civardalci dedi· 

arın rı'v ti . F . 
ltlıı·ı ' eye erın erıt va· 
1i,p

1
.'. geJdiğir.i söyJiyonur uz. 

•ını 1· . . v 

'ıtla b ze yetıştıren bu uşagı-
' en biraz konuşayım. 

~tad Kabil değil. Çünkü Ferit 
an çıkh. 

: Çıkardmız mı? Ne vakit? 
fitti, ~~n çıkarmadım. Kendisi 

, un al<şAm birdenbire. 
tGıı Vay, birdenbire mi Büsbü

ııtti? 

' Evet .. 

lliı:-- Ben bunu pek de tabii bul-
ıOturnf B d. b' . tibj . .. u gı ışh.: ır ış var 

görunüyor, 

ra,-
1 
Hayır, hiçbir şey yok. Dün 

~t~ ek~ti olan Manisadan taah
~ir hır mektup aldı. Orada 
~IG •rncası varmış. Bu adam 
~, .. ~:e varı yoğu Feride kalmtş: 
t\ll 

1 
bu emlikin birkaç bin lira 

bıı ~ağını tahmin ediyordu. Ferit 
Ya ~beri ahnca hemen Manisa
dabR•tnıek için can ath ve bir 
di·· a gelmemek üzre gittil Ken· 

'"'ne d\lın Orada ne yapacağını sor-
121b.' Çiftlikleri satıp savarak 
-ayı~~~ bir dükkin açacağını 

'· 
\tıb S z. Feri de gelen bu mek

u giSrdünüz mü? 
-,. ' Hayır, görmedim. Görüpte 

~te::Dda.ca2ı~ 1 Za!tm be,k.i d 
Y ım goıtermıyecektı! 

k._~ Tabit , çUnkü göstermesi 
11 de· 'td· gı ı. 

tir'ı· Bu adam benim yamma 
~ 1 b' k kad ır aç sene oluyor. lsmaH 

~ak ar eıki değildi, ama onu da 
dıın •adık bir adam olarak tanı
~r · Namuslu bir uşaktır. Beni 
)a acak hiçbir hareketini biJmi
ı. rurn A - d ~•ld ~ • yagı a harpte sakat 

•gı için. 
....... Ayağı sakat mı idı? 

k~~ E~~t, tahta ayaklıdır. Far-
lbedınız mi? 

'>; Hayır... Fakat bu adam 
k,t anuo sakathğı kadar içinin de 
•d:olığını gizlemesini bilen bir 
"'- lb galiba. Birdenbire savuş
~ .. 
~ laon derece tüpheJi bırşey-

1 •kip etmeliyiz. 

ı,t ..... b istediğiniz gibi harekette 
tıatt• . lakib ınız, fakat korkarım bu 

....._ ~•nız da boşa gidecek. 
ti~ b unu yakında anlarız ama 
"-t 11 noktada küçük bazı iza
~İtde:~.eyiın, o zaman F eridin 
ıaı,llid ıre sauşmasının ne kadar 
•itıi .... s·~ olduğunu tealim eder· 
d '"'' ız· 'lci le ın yatak odanızın altın-
'1tın1 ••anın içinde birkaç bin 
bit L~1

11 Yarmış. Bu ka1a metrük 
,. ~de· · K '"i d ınıış. imsenin şüphe· 
der- ''et edemez. Anahtarı son 
"• ~~e nı h' 
i'itıizd il" a ırane bir tarzda bile-
~i? Si: ~ kayışın içinde.. öyle-
'ttıı 1 

11 parayı ve bu anah· 
•itı • ırrını 1 ı S ıt, it· ene erce gizlemiş-

o..... 1111•eye sezd' · · · t ... , b' ırmemışsınız 
1iı"'"'d ır gUn Adil Beye anlat

,, .. ._ "40 llQ b. k 
b· "'•le _ ır aç giln sonra bir 
ıı,... ugrarn 

l'JI tıtıitd •ı, ve paraların 
dıtın en alınan anahtarla aıı-

•ot 1 gör ·• ı_ ll)oru
111

• p rnuısiloüz. Tekrar 
• tııa bilet· . aranın yerini, anah· 
~). •ayı ın~zde. olduğunu kim· 
' J.t. ' 1111f mı idiniz? 

•Yır h' k • ıç iınseye •• 

- O halde hangi evliya, han
gi mücize sahibi geldi, kimseye 
görilnmeden eve girdi. Doğru 

sizin odanıza çıktı, doğru biıe
ğinize yapıştı. Anahtarı aldı aşa· 
ğıya indi, kasadan paraları ala
rak kapıdan çıkardı. 

Bu evliya mı nedir? Eöyle şey 
olmaz. Olmayınca s'zin muhave
renizi işıteo birisinin eseri olmak 
ilk akfa gelecek ihtimaldir. 

- Peki, fakat biz bu bahsi 
bahçede ve ancak tir kerre ko
nuştuk. 

- Olabilir. Bahçede ya sizden 
evvel geJip onlarm arasında uza
narak, yahut size coğru gelirken 
bebsin ehemmiyetini duyarak 
giz:enerek birisi hepsini duymuş 
olacak. Bu muhavereyi işiterek 
ondan bu tarzda istifade etmesi 

için yegane şiiphelenilecek adam 
buradakilerden kimse olabilir mi? 
Onu tetkik edeceğiz. Fakat ma
dem ki kaçan F erittir. 
- Bu söz üzerine Adil ve Ahsen 
birbirlerine bakıştılar. Polis me
murunun tahminleri çok doğru 
gorunuyor, fevka ade şüpheyi 
calip no ı, ta ları izah ediyordu. 

Maanıafıh son birçok şüphe· 
lerin hakil<attan uzaklaşması ha· 
la onlara tereddütten ayıramı
yor ..:u. Rıza efendi devam etti: 

- Bu günkü de'aile istinat 
ederek her şeyi aşağı yukarı 
~öyle izah edebiliriz: Ferit sizin 
esrarmıza ya bir tesadüfle ya 
sevki tecessüsle vakıf olduktan 
sonra bunu bir şeriki cürme an· 
lattı. işte kızıl saçlı adam o ola· 
cakhr. 

( Devwm var) 

içerek konuşuyorlar.. Bir arkadaşla- - Benim de Roberts gibi altı 
rı üçüncü kocasından boşanan bir si- aylık izinden döndüğümden ha
nema yıldızına dördüncü koca ola- beriniz yok galiba?.. Tesadüfen 
cakmış .. Hayreti Başka bir arkadaş- Londrada hayli garip bir macera 
ları, Roberts, salonlar ve balolar sü- duydum .. Oradaki Arjantinliler· 
sü şık bir zabit, hudut kıt'alarına gö- den pek zengin bir çiftlik sahibi 
nüllü olarak gidiyormuş ... Hayret! ... benim klübüme devam ediyordu. 
Şimali garbi Jıudut kıt'alarına gönül-

1 
Günün birinde, Mösyö Perez ba • 

l.ü olarak geçmek ne demektir?. Hint na: 
- Efagn hududunun en yabanı, en 
vahşi barınılmaz yerlerinde tehlikeli 
bir lıayat; ileri mevzilerde, yağma, 

çapul ve pusudan başka bir şey dü

şünmiyen asi kabileler arasında ser
pilmiş istihkamlarda bir nevi muvak
kat kalebentlik ..... 

Simlada, Oveti, Musoride, Hin
distanda mümkün olduğu kadar 
eğleninlen hu sayfiyelerde mon
den yaşayıfa, çiçekli ziyafetlere, 
dana ve kadın maceralarına oka· 
dar düşkün olan yüzbaşı Roberts 
altı aylık izininden dönünce gene 
her gece ölümün, lakayrt yıldızlar 

"- Geçen akşam Hindistan or 
dusundan bir arkadaşınızla bera· 
berdim, dedi .. Yübaşı Roberts .... 
Onu tanır mısınız?.,, 

"-Tabii, dedim, Edvard Ro
berts, daha teklif sizçesi 44 üncü 
alaydan Edt Roberts .. Ona nerede 
rastladınız?.,, 

Arjantinli bana şu cevabı ver• 
di: 

=::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:u::::=:ıc 
altında, dolattığı o sarp ve ıssız 
dağlara çekilmiye mi karar ver· 
di? 

"- Cenubi Amerikalı bir mil
yonerin, Mösyö Döno Galesin e
vinde... Bakara oymyorduk.. O
yun büyümüştü .. Arkadaşınız bo
yuna kaybediyordu .. Hatta Ledi 
Hikmote gülerek dedim ki: 

"- Genç bir yüzbaşının beşe 
çekmek yüzünden bu kadar para 
kaybedebilmesi için Hindistanın 
ordusunu şahane beslemesi icap 
eder!.,, 

250 Yıl evvel 
Eınafın naınl lıakkındao 

gdiyorlardı ? 
Dünkü sayımızda eski kanun 

namelerin esnafa dair hükümle 
rinden bahsetmiş, ekmekçi, ka _ 
sap, ahçı ve işkembeci, börekçi 
gibi esnaf hakkında neler kayde 
dildiğini göstermiştik. 

Bu gün de başka esnafın "Na
sıl hakkından geldikleri,, ni anla 

Kanunnamenin biri yoğurtçu 
lar için "Yoğurtçular mevsimin 
de nark üzre halisini satalar,, de
yip geçiyorsa da öbürü şu takyit 
leri koyuyor: 

"Ve yoğurtçular yoğurdu gözleme 
yüküne göre nark vercler. Sığ r südü 
koyun südünden otcak (?) evvela ni
şasta ve su katmıya/ar. 

Ve kaymakçılar ve peynirciler 
dahi gözlene. Her ne gelirse zamanı
na göre nark vereler .• , 

~irl<ec ler ve turşucu ar 
Gene kanunnamenin birinde 

turıucular eksik satmayıp çürü 
mütünü katmıyalar.,, ibaresini 
görüyoruz; ikinci bir nüshada hü
küm daha taf si ilidir: 

Burada deniliyor ki: 
"Ve sirkeci/er gelderi 800 dirhem

dir. Her bir gelderi her z.amanda bir 
buçuk buçuğu ola; gayet iyisi ola.,, 

"Ve turşucular eksiği gözlene. 
Turşuları insaflı satalar inat edenle
rin hakkından geline. Turşu sirke 
ile kurula. Kepek ekşisi ile kurulmı
ya.,, 

Helvacılar, şerbetcih: r 
Kanunnamenin helvacılara, 

§erbetçilere dokunan maddeleri 
daha tatlı .•• 

"Helvacılar balın okkası dörde o
lucak helvanın okkası alhya olup ba
demli helva yediye, ama balı gayet 
iyi ola. Ve caniki lıelva baldan olup 
okkası dörtten tecavüz etmiye. Pek
mezli helvanın okkası üçe ola ve üzü
mün dahi böyledir. Akidenin narkı ü

züme tabidr. Onu on bir üzere nark 
vereler; ama yetişmiş olup göynü -
müş (yanmış) olmıya.,, 

Kanunnamenin ikincisi helva 
cılar faslına şu maddeleri ilave e 
diyor: 

"Ve karma balı helvanın okka&ı 

yedi akçe ola; bu bal begayet iyi ola 
ve iyi pişireler ve sair esbapları ona 

Günde 
Bir Fıkra 

Kalem Efe~dllerinden birisi 
blitUn erkadaşlar1ndan kaçar, 
dalma bir kenara çekilir, dU• 
şUnceye dalar, kimse ile ko· 
nuşmaz Jmiş. 

BlrgUn arkadaşıar1ndan biri 
yanına girerek sormu, : 

Yalr.ızlığı pek seviyor• 
sun uz gaUba ı .. 

Evet, evliyim de .•• 
r 

G 

:A:vfistu r " alılar ve 
tütünLrimiz 

Avusturva tütün rejisi miidür· 
ferinden Her Seklin riyaseti al
tında bulunan bir heyet Viyana
dan şehrimize gelmiş ve Anka· 
raya gitm · ştır. 

.Heyet hükfımetimizle bir ta· 
lrn.s anlaşması yapılması ıçın 
m!ı za kerel erde bu unacaklardır. 
Bu m ııi erelerdeo müsbet ne· 
tice çıktığı takdirde Avusturya 
rejısmiP hmır piyasasından yeni 
yıl mahsulü tütün almıya başlı
yacağı ve memleketimizin muh
teJıf mınta alarmdan 3 milyon 
kilo tütün satın alacağı söylenil
mektedir. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::ı:m:::::::::::::::::::::::: 

göre ola. Fıst1klı llcfra ki baldan piş
miş ola, okkası dört akçeden yukarı 
olmıya. 

Şerbetçilere dair hükümler iki 
kanunnamede farklı; birinde şu 
hüküm var: 

"Şerbetçiler dahi üzümü,-ı okkası 

bir akçeye olucak şerbetin iki okl:ası 
bir akçeye olup miski ve gulabi ve 
leziz ola ve karlı ve buzlu ve şay (?) 

ları pak ola.,. 

İkinci kanunname şöyle diyor: 
"Ve şerbetçiler dahi göz/ene. Ku· 

ru üzüm okkası bir al;çeye satılıcak 
§Crbet okkası bir akçeye ola.,, 

Sonra hoşafçılara dair bir fık· 
ra okunuyor: 

"lloşaf<;tlar dalıi gözlene. Ekşi ol
'i',-ııga. Aldıklarına göre salalar ve fıo
şafları begayet temiz ola.., 

Kaymakçılara dair bir batka 
ibare: 

"Kaymakçılar kaymağa nişasta 

koymayıp begayet pak satalar.,, 

Dikkat ediyor musunuz? Bü • 
tün adı geçen mahsul yerli fey -
lerdir. 

Yarın da terziler, kavaflar gi
bi esnaf hakkında kanunname 
neler söylüyor, onları nakledece 
ğiz 

Bir batka zabit daha ötekilere 
katıldı •• Yüzba§ı Döbutan Makse• 
vel.. ince yapılı, bacakları bol ki
lolu içinde gergin, kırmızı kırpık 
bıyıklı, alaycı bakışlı, serbest yü
rüyüşlü yüzbqı Makıevel "Deh
li,, nin canlı gazetesidir. İki sene 

. umumi valinin maiyetinde bulu
nan Maksvel'in görmediği, bilme· 
diği ve aklında tutmadığı şey yok 
gibidir. O Hindistanın Saint -
Simon'udur. (•) rütbe, terfi en· 
trikalarmı ve Kalkütarun son de· 
dik'odularmı bilir: Dranagor mah
ranesinin "Firjpis,, de Madras 
taburundan genç ve güzel bir mü
li.zimle danaederken görüldüğü -
nü ilk o haber verir. Seravana 
mihracesi veliahtının Londralı es
ki bir aktrisle münasebeti yü -
zünden İngiliz siyasi ajanım meş
gul ettiğini de bilmez değildir ••• 
Ve ört bas edilen bir rezalE>tin bü· 
tün iç yüzüne tesadüfen aşina de
ğilıe bile en akla hayale gelnıez 
teferrüatı tecrübeli bir tefrika 
muharriri muhayyelesile icat e • 
der. 

11k evvel kolonel ôna sordu: 
- Ey, azizim .• Rehberler ala

yından Robertsin hudut keşif 
krt'aaına geçtiğini siz de biliyor 
musunuz?. 

T b ... , - a ıı ... 
Ve elini harın keru~.nna vura· 

rak Hintli barmene çattı: 
- Sert bir martini, boy!.. Ça

buk ol, baykuş suratlı! . Ha ne 
diyordunuz, dostum?. Evet, Ro
berta dünyanın zevk ve safasm
dan çekiliyor .. Artrk ne Sim)a gü· 
zellerile dansettiğini, ne valinin 
karısile Ping pong oynadığım gö
receksiniz .. Salon fantazileri ye
rine konıerve öküz eti, kızıl kum 
ve haydut suratları!.. 

- Peki amma onu bu harekete 
ıevkeden ne?. 

Genç erkanı harp zabiti göz 
kırpb, martiniden bir yudum aldı 
ve fısıldadı: 

-Bir kadın .. 
-Yok canım! •• 
İngiliz askeri klüpler:nde ka· 

dınlardan nadiren bahsedilir am· 
ma, fırsat düttükçe ve ille böyle 
bir hikayenin kahramanı ve kur· 
bam bir arkada! olursa merak u· 
yandırır ve bitmez tükenmez av 

Robertain hiç de parlak olmı
yan mali vaziyetini bildiğim için 
Mösyö Pezeri dikkatle dinliyor • 
dum .• 

Arjantinli dostum ilave etti-;

- "Zaten, madam Döno Ga· 
lesl-t bu genç zabit pek alakadar 
görünüyordu. Kocaaından gizli 
manalı manalı bakıştıklarınm far 
kına vardım .. Lakin asıl garibi, 
azizim, sabahın dördüne doğru 

Mösyö Döno Galea, cıgara du
manlarına bürünmüt yirmi kişi 
arasında banka açarken ben çıkı· 
yordum .. Evin holünde Fragona• 
rın fırçasına layık bir lavha ile 
karşılaştım .. Boş bir salon köte· 
sinde güzel madam Döno Gales 
sizin yüzbaşının kolları arasında 
idi.. Sıcak ıklim kadınlarına mah· 
sus bir hararetle dudaklarım uza
tıyordu .. Sessiszçe kapının yolunu 
tutup smşmak nezaketini göster· 
dim .. Lakin bu zabit sizin arka· 
daşınız ise, rica ederim, kendisi• 
ne tetik davranmasrnı, ve kadın
ları öperken kapıları kapamasını 
tavsiye ediniz .. Bilhassa Londra• 
da, bu cins ahenktar jimnastikten 
hoşlanmazlar .. Mösyö Dönu Ga
les orada bulunsaydı, mutlak bir 
rezalet çıkarırdı, çünkü çok kin
dardır ... ,, 

- Arjantinli işte bunları sÖy· 
ledi.. İzinli iken öğrendiğim işte 
bu.. Artık dostumuz Robertsin a
ni kararının kadın yüzünden ola· 
cağı fikrime belki iştirak edersi· 
. ' nız .... 

Dört zabit, bakıştılar, arkadaş
larının söyledikleri bin türlü ih
timallere meydan veriyordu.. En 
şaşıranı genç Mac Geragor .. Ka
dehini bir hamlede dikerek hay· 
kırdı: 

- Onlara lanet olsun! .• Avru· 
pada altı ay geçirdiniz mi zevk 
ve safaya dalıyorsunuz.. Sahne 
kızları başLmızı döndürüyor, bu
raya Pençabın bütün istirityeleri· 
ni ağlatacak bir daüssıla ile dolu· 
yoruz .. Ben baş kumandan olsay· 
dım senede altı ay izin verirdim .• 

(Devamı var) 



Sayıfa 6 

Kontluktan Dilenciliğe 
lspanyol asılzadelerinden %engin bir kan kocanın 

dilenci kıyafetinde bütün ispanyayı gezmeleri 
ve bu suretle geçinmeleri 

-2-
Kocam icatlarının bota çıktığı· 

ru görünce hiddetli hiddetli ar
kamdan geldi.. Arkamızda da 
köylüler ahmak ahmak bakıyor

lar .. Ne ~iyeceklerini bilmiyorlar. 
Fakat daha zeki ve intikam al· 
mağa daha hevesli olan çocuklar 
peıimize takıldılar.. Bir saat 
kadar: "Piero !,, -kaçıyorlar· di
yerek bizi kovaladılar.. Niha
yet takipten vaz geçtiler. O vakit 
bitap bir ağacın altında dü§Üp 
kaldım .. Kocam hiddetli hiddetli 
söyleniyordu: 

- Ne haltettin canım! Cebi
mizde ekmek alacak on paramız 
yok.. Eğer böyle yapmamış olsay
'clın epeyce para alırdık.. Şimdi 
ıabah yemeğini nasıl yiyeceğiz ? . 

Beni tekrar sarmağa başlıyan 

'delice kahkahayı zor durdurta -
rak, uzakta görünen oldukça mun
tazam bir çiftlik binasını göster
'diın: 

- Git bakalım turadan biraz 
yiyecek iste .. Ne dütünüyorsun? • 
Biz dilenci değil miyiz?. Elbet 
herkesten sadaka iıtiyecek ve ne 
alırsak onun!a karnımızı doyura· 
µğız! .• 

Dedim .• 

Kocam bu ıözlerime itiraz ede
miyerek iıtemiye iıtemiye eve 
'doğru yürüyor .. Eve yaklaıtıkça 

adımlan yava,Iıyor .. Nihayet eve 
:varıyor •. Az ıonra da geri dönü
'1_or: 

- Bana bet ıantimlik bir pa
ra verdiler •• Çiftçi ancak kendi
sine yetiıecek kadar ekmeği oldu
gunu ıöyledi.. Maamafih gayet 
nazik hareket ettiler .• Her ne iıe, 
beş santimle ancak bir lokma ek· 
mek alabiliriz •• Şimdi karnımızı 

<loyurmanın çareıini araıtıralım. 
Beni dinle ... Sen beni burada bi
raz bekle, ben t~mdi kahvaltı bu
lur gelirim .• 

Güsti, sepeti aldı .. Dikkatle et· 
rafımızdaki incir ağaçları ve as
ma kökleri arasına süzüldü.. Az 
sonra sepeti güzel yemitlerle do
lu olduğu halde geldi... Bir kaç 
hisküitimiz kalmı§tı.. Bu bisküit· 
lerle yemitleri tatlı tatlı yedik ... 
Mübalağa zannetmeyiniz, öm
rümde bu kadar tatlı ve zevkli 
yemek yediğimi asla hatırlamıyo
rum .. Sevincime hudut yoktu •• 

10 lletellıe 5 seyirci 

Ertesi gün derede yüzümüzü ve 
ellerimizi yıkadıktan ıonra oylu· 

teptedirler.. Belki hunun için, 
meydana zorla be§ kiıi toplıya -
biliyoruz. 

Bunların arasında tatlı yüzlü, 
lekeli cüpbeli, geni§ pantalonlu 
bir ihtiyar papas, bitleri üzerin
den akan bir ihtiyar çoban, köyün 
münevver kısmını teşl:.il eden ec
zacı ve biri var.. Hayretle baka
caklarına, büyük bir alaka duyu· 
yormuş gibi dinliyorlar. 

Geniş omuzlu, iri yapılı bir ka· 
dm da bir taraftan yavrusuna me 
me vererek diğer taraftan da ko· 
camın garip şarkısını vecdile din
liyor ... ilk defa olarak ehliyeti
mitimiz tasdik edenleri bulduk : 
Herkes bize bir sadaka veriyor ... 
Şişman anne bir de iri bir ekmek 
sunuyor .. 

Bu ıef er başımıza gelenleri an· 
lt"".tmak sırası geldi.. Mükemmel 
lspanyolca bilen kocam, gayet 
bozuk bir lisanla ve bir türlü an
lagılmaz kelimeler ilave ederek 
geçirdiğimiz felaketi anlatıyor ••• 
Bu anlatış herkesi müteessir edi
yor. Küçücek yavrularımızı gur
bet diyarında bıra.ktığımızı söyle
diğimiz zaman iri yarı kadın 

hayflanıyor: "Ah anacığım! .. Za
vallılar neler çekmiıler.. Allah 
muinleri olsun .. ,, Böyle muvaffak 
olacağımız aklımıza gelmezdi ••. 
Sevinçle oradan ayrıldık. 

U zaklaftığımız ıırada kocam 
bana diyordu ki: 

- Gördün mü?. Bu sefer bet 
kitiden elli santim alabildik .. Dün 
elli kiti vardı .. Bir dütün ne bü-' 
~ 'ik ziyana girdik ... 

Hararet gittikçe artıyordu •••• 
Tatlar ayaklarımızı acıtıyor, vü
cudumuzu bir uyufukluk kaplı -
yordu .. Bir köye uğrıyarak kazan
crmızın on santimi ile sıgara al
dıktan sonra bir incir ağacı altı
na çekildik .. 
· Hadiselerle dolu seyahatimiz 
sürdükçe çektiğimiz en büyük sı
kıntı sıgara bulmakta olmuştur •• 

Aktama doğru olduğumuz yer· 
den kalkarak deniz yolunu tut
tuk .• Fakat yol bitmek tükenmek 
bilmiyordu... Saat dokuza kadar 
yürüdükten sonra denizi göreme-
den durıınağa 'mecbur olduk. Bi • 
raz tenha bir çiftlikten geçerken 
çiftçi kadın bize yüzü gülerek su 
ikram etmiıti. Tam uzaklaıaca • 
ğımız sırada da bet altı yaıında 
güzel bir yavru ve mini mini kız 
arkamızdan kottu.. Bir peçete 
verdi... Ve: "Allah sizinle ol
sun!,, dedi •• 

Küçük yavrunun bu bahıiıine 
rağmen iyi uyuyamadmı.. iman 
dütünceaiz olur da vücudu yoru
lursa mükemmelen uyur 'YUlllu
şak yatağa falan ihtiyacı yoktur. 

VAKiT 

VAKITın 
-····-··-·················-
Avukatı 
--··-··-·-····· ... ---

Avukata, hakime, mahkemeye git

meden, bir kere Avukatımızdan 

rey alınız. Adınız saklı kalacaktır: 

kabında, pulunu gönderenlere 

mektupla cevap verilir. 

Fayizini vermiyen adam? 
N. remzUe gelen mektuptan: 

- ipotek karşılığı ikraz ettiğim pa

raya borçlu konuştuğumuz faizi tim
di çok bularak vermemiye kalktı. Ne 

yapayım? 

- Borçlu tüccar sıfatında biri ı.e 
faiz mukavelesi yüzde dokuzdan faz
la bile olsa borçlu ödemige mecbur -
clur; ek8Utemez. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::n::ıa::::c:: 

Halkevi köycülük 
şubesi 

Halkevi köycülük ıubesinin 
Silivri kazasında dolaıbğını ve 
Alipaşa köyü ile Celiliye k6y
lerinde tetkikat yaphğını yaz· 
maştık. 

Köycülük ıubesi tarafından 
bu köylere gönderilmiş olan dok· 
tor; bu civar halkınm fazla ııt· 
ma hastalığı olduğunu gösteren 
bir rapor vermiıtir. Bu rapor 
üzerine şube bu köylülere dağı· 
h!mak Uzere iki kilo kinin ve 
ıulfato alarak göndermiştir. Bu 
ilaçlar köylülere bedava olarak 
dağıtılmıştır. 

Hapishanede büyük 
bir isyan 

Şikago, 22 (A.A) - Şikago 
tribün gHetesinin verdiği bir 
habere göre Ontidio hllktimetin
de Portspmouth hapishanesinde 
çıkan isyan flenGz bastırılma· 
mışbr. 

200 mevkuf, 40 kadar gardi
yana yaralamışlar ve rehine ala
rak aJakoymuşlatdır. 

Gönderilen askerler, hapisba· 
neye karı• kuvvete mOıtenit bir 
hareket yapmakta tereddnt g6s· 
termektedir. 

Asilerin bapisyaneye mahsus 
yiyeceği, ele geçirmiş olmalarına 
rağmen aç bırakılmak suretile 
yola getirilmeleri Umit edilmek· 
tedir. 

Ahlaksız papas 
Londra, 22 (A.A) - Stiffkey 

rektörü o!up gayri abliki hare
ketinden dolayı takibata maruz 
kalmış olan Davidson, azledil
miştir. Bu kararı veren Morvich 
klise mahkemesinin reisi olan 
mezkür nahiye piskoposudur. 
A,-ni zamanda rlltbe tenzili ka· 
rarı da verilmittir. 

Bu karar, maznuna isnat o~u
nan abli\csızlağın mevcut oldu
ğunu kabul edilmiş olduğunu 
göstermektedir. 

muza devam ettik .• Az sonra ku· 
rak vadi yerine hot bir manzara 
kaim oldu .• Yorgun yorgun yürü
yorduk... Çıktığımız seyah~ti ev· 
velki kadar hot ve eğlenceli bul· 
mamağa bqlamıttık .. Bereket ver 
sin bir kaç evden mürekkep bir 
köye vardık .• 

ilk defaki tecrübemiz iyi neti
ce vermemit olmakla beraber 
ıansımızı bir daha denemeğe ve 
bir konıer daha vermeğe karar 
verdik •. Köyün meydanına var· 
dık .• Eski bir kuyunun kenarına 
oturarak konsere bqladık •• 

Fakat manen yorgun olan kim- r 

seler kut tüyü yatak üstünde bi-
le rahat edemezler. Değil bizim 
gibi ispanyanın graniti üıtünde ... 
llk gece tatlı bir uyku, ikinci ge· 
ce ondan daha güzel bir yatağı
mız olmakla beraber uyuyama • 
dık .. Bir taraftan tatlar, bir ta
raftan dikenler bize türlü türlü 
zahmetler veriyordu.. Bir taraf· 
tan da suzuluktan azap çekiyor· 
duk •• Diğer taraftan elbiselerimiz 
rütubetten nemleniyordu • 

Kumbara 
Sahipleri: 

Güati, bir gün evvelki gibi far
kı söylüyordu .. Bu sefer uydurma 
ıarkısına vaktile Mısırda dinledi-
ğimiz bir Mısır ıarkısımn hatırda 
kalan bazı parçalarını kanpdı .• 
Unutınuı olduğum bu tarkı ho
suma gitti •• Çocuklar henüz mek- ( DeDtlllll. var) 

29 teşrinievvel kumbara
nızı c!o!durm1.1 gDn'iidflr 

Kumbarası 
Olmıyanlar: 

Bu hafta içinde it Bankaıın
dan alacağınız kumbaraya, ilk 
artbracağınız parayı 29 tqri
nievvelde atınız. 

- Tllrldye Iı Bankası-

Yeni Filim ter 
Opera Sinemasında 
•••n•.-------- wnn••- • 
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~ol~ny.a istiklali 

!6 Tcşrintevvct Çarşamba akşamı -Opera stnemasında ~sterilmiyı 
başlanacak olan Polonya istiklAli filminden bir sahne 

Polonyahlar, uzun seneler Çar 
idaresinin boyunduruğu altında 
yaıadıktan ve her türlü işkence 
ve itisafa maruz kaldıktan sonra, 
elde ettikleri istiklalin ne ağar 
fedakirlıklara mal olduğunu gös
termek için bu mükemmel ve 
heyecanlı filmi vücude getirmiş
lerdir. 

Serajevoda pathyan ve arşidük 
Fransua Fredioandın ölümüne 
sebep olan rövo!ver kurşunu, 
müthiş tarihi badireyi kopardığı 
zaman, Po~onya, vatanının kur· 
tulacağına iman eden büyük 
milli şairi Mikiyeviçin ilbamkh 

sözlerinin hakikat olmasına inti
zar ediyordu. 

işte, tam o sırada, Krakovda, 
müteheyyiç büyük bir kütlenin 
kudretli teşvik ve daveti, bntün 
Polonyalıların kalp:erinde makes 
bulmuı ve Polonyanm sadık ev
latlannı mütecavizlere karşı bir 
ölüm mücadelesine sürüklemiştir. 

Harp fırlınasınm müthiş g ir
dap ve mezabimine atılan iki 
gençten biri olan Jersi Miraki, 
düğününün arifesinde vatan aşkı 
uğurunda sevgilisini terkte te
reddüt etmemiş ve Kiola mınta
kasında bulunan Rus erkanı 
harbiyesi planlarını ele geçirmeyi 
istihdaf eden bir sefer esnasında 
ağır surette yaralanmıştır. Yara· 
lanmasına sebebiyet veren bu 
milsademe, nışanlısınm mali~a
nesi civarında vukubulmuş o'.du· 
ğundan, tesadüfen keyfiyetten 
haberdar olan aevgiliıi kendis;ni 
eve almıt ve en müşfik bir ih
timamla tedaviye batlamıştar. 

Birdenbire gelen, bir zabit 
kumandasındaki kauk suvari 
müfrezes;, orıun mevcııdiyetini 

keşfeder. Kazak kumandanı, o· 
nun, Rus erkanı harbiyesi plan
larını elde eden genç olduğunu 
g6rilr. Planlar nerededir ? Mira· 
ki, bir mezar sükutu muhafaza 
ederek, bayatı bahasına da olsa 
sırrına ihanet etmek istememek· 
tedir. Nışanhsı Hanka, çıldıracak 
bale gelir. Kalbi, kin, nefret ve 
husumetle dolu olduğu halde, bu 
letafeti bikriyenin s!hri füsunu
nun mukavemetsuz tes:ri alt.oda 
kalmıı olan hış;n kazaktan mer
hamet dilenir... hatta, sevgilisi· 
nin hayatını kurtarmı1k için, ken· 
di namusunu fedaya bile hazır· 
dır ... 

Hilekir kazak bunu kabul fi 
Mirakinin hayatını bağışhyac•~ 
vadeder. Fakat, gizlice de oO 

kurşuna dizmeleri emrini verir~ .. 
Ölüm, esirin başı üzerine oıel ... 

um kandlannı açmış, vahşi 'ıı .. 
kerler, ODU idam yerine silr0 
!emeğe başlamış'ardır.... d 

Tam o sırada, ufukta, imd• : 
gelen Polonya suvarileri h•Y' 
b l. · ··tb" b" d .. t n•L" e mr... mu ış ır or lı" 

acaba, zamanında yetişebilece 
ler midir?... .

11 Kılınçlar parlar.. tüfenkierı 
mekanizmeleri şılurdar.. geo' 
m~tbiş, l<0rkunç bir ini inliJjİ 
ö üm müstekreh dışlerıni göt 
rerek smtmağa başlamışlar ... . .. 

Ühlanlar, rr.ecnunane bir ıO~ 
atle ilerlemektedirler, hemen b 
men yetişmek üzeredirler .•. 

Emirler verilir, silahlar pati~ 
zafer ses!eri y~kselir... Or~ 
işlerini bitiren Ühlanl.ar,. ~at; 
larmın jstiklalini .tek~ı~ ıçın "" 
dıkları diğer emırlen ıfaya 
şarlar.... · J 

Film, serlavhasına tema'} 
layık Polonyalılara şeref vere il 
bir kudrette o!duktan ma•bİ' 
teknik ve folograf itibarile de 
şaheserdir. 

..................................... ::,, ::::::::::::: .................................... . 
Şlkagodokl s~rgl. 
1933 senesi ilkbaharında ~ 

kagoda açılacak sergiye me~çi' 
ketim'.z namına da iştirak 1 

hazırlıldar başlamıştır. . 1, 
Verilen malumata göre bu 1~ 

meşgul olan lrnrnisyon ~i1'~id 
sergisi için en az 50 bıo ·~ 
s:ufedileceğini tahmin etmitll ,· f 

··' Ticaret odası bukadar rıa er 
yapıldıktan sonra bir seyyar 

5 d• 
ginin hazırlanması ve ŞikaP0ir 
da bu serginin eşyalarıod•0 par 
t fad~ edılmesi için bir r• 
hazırlamağa baş'amı,tır. 

Petrol ve benr.İJI , 
Ticaret müdüriyeti petrol ~i 

-1<sekhğ 
benzin fiyatlara.un yu ştl• 
karşısında tetkikata tiaşl•~' ket• 

ı t o, şır 
Dün de bir ço., pe ~ • da•et 

leri ticaret müdüriyetıne fi atıO 
edilerek kendilerinden 1~111at 
yüksekliği hakkında °:s~riyetİ 
istenmiştir. Ticaret ınO ar-' 
toplanacak mal6mata aaı 
bır rapor bazırlıyacakbr. 
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Güz EL 

Bütün saplı 
Türklerin 

çalgılar 
malıdır 

~' Mııır tarihi mütehassıs -
aı~ 7 anbura nev'inden çal -
ttteı ~ilittan on bet uır kadar 
~· Yadan Mısıra gelip yer -
~ı,, Yolundaki kanaatlerini 
S 111akalede yazmıttmı. ( 1) 
~ "-.~arihi karıılaıtırmalarda 
~atta en ileri gitmit olan 
olclı.&..~ her .. dev~r için orta Asya 
-~ gosterıyor. En eski Çin 
•e P.f leri saplı çalgıların Türk 
ıaı-. .,0ıollar arasındaki üstün 
-""ICiırf 

eaı tık· 1 yazmıtlardır: Esasen 
t'tıı 1 \'e en yeni bütün saplı 
' Salgıları Türk ve Mogollar -
~ .'lıllı!nışlardır. (2) "Tan - pu 
~ lfte bu Türkten gelme çalgı· 

'n biridir. 
Fiilı k"k , 1 a ı a, orta Asyada uzun 
~ 1 Çalgılara verilen toplu isim 
~b(Tanbura) dır. Mogolla; 
~h ur, Kırgızlar Dumbra veya 
)~ra, Kalmuklar Domr, Oati -
~ Donıbra, Y avmut Türk -
Iİ!aıe erj. Tamdır derler .. Ayni ke-
11~ liındiatanda Tumburu, Tam 
~e ~e T umurah gibi değitiklik
~} Utradı .. Buhara, Hiyve, Tür
~1 te Mısır topraklarında ise 
lııt. ,'!«nıt tekil üstün tutulmuş
·~: 'Tanbur,, ki, cem'i Tanabir 
\~"~cezri (Tanaba) itibar olu
~d~ kuçük tan bur ise T anbura 

e.ldı .. 
J~ll eski acem lugatlerine ge -
~onlar, halk etimolojisine is
'ı.r Ten bere vey;ı T enbur yaz· 
' dır .. Eaki rusçada Domra 
,.llttur: Ruslar, dört türlü insan 
\ille göre dört boyda tan bur 
~ el.na getirdiler ki, balalayka 
~bunlardan çıktı. Kafkuyada 
~ur, macarlarda (Tanburika 
\ > .. denilen çalgılar ayni soy -
~küçük örneklerdir. Cenup İs· 
~ •nın lehçelerindeki Tanbu • 
\ "t Tanburizza, Tanbura at· 
~ huna boylarındaki Türk mu
~ -tıralarını yaıatmaktadır -
dit-:. ~l\avutçada Tamura var • 
~~ni rumcadaki Tanpuron, 
~~~l· on ve Tsiburi de tanbura 
' 

1 Çalgılann türkçeden boz -
~-rıdır. 

(~i ek Kopuz, Bozuğ, Cura 
~lcti~kad~ ve refakatçi de • 
lil' ("J)' ~aglama, Bulgarı, Çö • 
~, t ) ııbi tanbura nevilerinin 
'İlt:.erek ta F bA "b' T·· k ,""t' ara ı gı ı ur mu-
t~larının asırlarından be -
1: "İti &san tan buru,, "Tan buru 

~:", el' liirki,, veya "Tanburei tür
l)e l ;,_ anı an en muhteıem ve 

~ile•'" · " ının hep türkçe at veya 
• er ~'"'1 latnnalan bu sazın 
'de.,, it.: .olan alakasını takviye 
~I 11~ Türk musikisinin 
~d ~ 1fte bu sonuncu nevi 
"1'111 ,,e bağlanmıttır. Ce. Hu -
~ilde .\ceın musikisi,, isimli e • 
ı:"lcıer ı:,ediği gibi, "Tanbur, 
~· ~-li afından icat edilmit ve 
'll~e ııı!hlle yalnız onlar nez -

'iltıol>ecl!~z kalmıtbr,, (Musiki 
._. •ca~ ıaı, sayıfa 3072). 

ı..~1~1 ~\irk tanburu,, arap 
~ile erınde hiç bir devirde 
~ıu ... _ le•il- O A 

'~ ~ &111ecnıı, mesela En 
> ~Ua ta&mmamıtbr. Villo 

&eçen aann bqlan -

gıcında, "llive edelim ki, diyor -
du, Mısırda bu nevi tanburlar an 
cak Türk, yahudi, rum ve hazan 
ermenilerin elinde görülür; Mı -
sırlıların elinde ise hiç görülmez. 
Bu müıahedemiz ayni neviden 
bütün çalgılar hakkında caridir,, 
(1810). Tanburun öz Türklüğü 

hakkında baıkaca deliller aramı· 
ya bilmem ki lüzum var mı? 

En eski Yunan edebiyatında 
bir ,.Pandur,, kelimesi vardır ki 
Orta Asyamn (Danpur) undan 
baıka bir ıey olmadığı görülü • 
yor: Dr. Curt Sachs'ın dediii gi • 
bi iki kelime arasında sadece bir 
metathesis baıkahğı vardır; P. 
ve D harfleri yerlerini değiıtir -
mitlerdir. Miladi ikinci asır Yu -
nan gramercısı Pollüks, Pandu
run Asyadan geldiğini ve Asur • 
yalılar tarafından ( ! ) icat edil 
diğini yazmıttır; bu üç telli sazın 
Yunanistanda milattan' bet asır 
evvel bilindiğini de Athene'nin 
bir rivayetine göre eski Yunan 
şairi Öphorion'un bir tiir parça • 
11nda Pandurun adı geçmekte 
İmİf. Ayni Athene'ye göre, Habe
şistanda oturan Troglodytler ka • 
hilesi bu çalgıyı defne ağacından 
yapmakta imiıler. (Athene'nin 
Mısırda doğup Pollüka'ün çağda -
§1 bulwıduiunu aav- ec:lel&m).ei 

itte tanbura hakkında Yunan ede
biyatında görülen bütün malu -
mat bundan ibarettir.. Miladi 
dördüncü ura ait olarak ele ge -
çirilmiı iki Yunan kabartmasın -
da birer kadının saplı aletler çal
dıkları görülmekteyse de, bu re. 
simler hakkındaki kanaatlerini 
müstakil bir risalesinde de bildir 
mit olan Th. Reinach, saplı çalıı· 
ların Yunanistanda daha ziyade 
akustik tecrübelerinde kullanıl -
dığını ve "d'origine exotique,, 
ıeyler olduğunu yazıyor ("Yu -
nan musikisi,, isimli eseri, 1926, 
sayıfa 127) .. 5 ili 7 inci uırlarda 
yatamıt bazı )itin muharrirlerin 
Pandura, Pandorium, ve Panduri 
um isimlerini hep yunancadan a 
larak üç telli çalgı manuile kul. 
)andıklarını görüyoruz .. 

Bu son bilgilerden sonra, tan· 
buranın ancak milattan sonraki 
asırlarda Avrupa.da taammüme 
yüz tuttuğunu, ve Athene'nin bir 
hatası yüzünde latinceye de pan 
dur teklinde geçen bu yunanca 
kelimenin bozulmamıt teklinin 
(Yani tanburamn) milattan çok 
evvelki Aayab, Aauryalı ve Mısır· 
lılar nezdinde de hep uzun saplı 
çalgıların adı olduğunu anlıyo • 
ruz. 

Pandur adının, bu günkü Ana
doluda hiç bilinmemesine muka -
bil Avrupada bin bir ıekli var -
dır: Orta Kafkas yanın osset leh -
çesindeki Fendur, Kafkas erme -
nicesindeki Pandır ve Phantirn, 
gürcüce Panturi kelimeleri hep 
tanbura manalarına gelir ki, bu -
ralara Ukranyadan ıeçtiği tüphe. 
sizdir. Dr. Sachs'ın çalgılar ka -
musunda, bütün Avrupa dillerin -
de kullanılan Pandura, Bandoer 
ve Bandürichen' den tutun da ta 

!JilµWC"o 
··--·········-·---·-· 

iki kardeşin 
yaptığı eser 

DarnJbedayi yakında iki kar· 
detin vücuda getirdiği bir eseri 
sahneye koyacakhr. Bu eserin 
ismi " Uç saat ,, br. Üç saat, 
Ekrem Reıit Bey tarafından ya· 
zalmış, Cemal Reıit Bey tarafın· 
dan bestelenmit bir operettir. 

Eserin müellifi olrn Ekrem 
Reşit, Cemal Reşil'in biraderidir. 
Memleketimizde olduğu gibi Av
rupada da tanınmış bir muhar
rirdir. Fransızca olarak yazdığı 
kitaplar Fransada, Amerikada 
rağbet görmüştiir. ( Barbarosun 
hayatı) isimli eseri cenubi Ame
rikada, Rio de Janeroda sevil
miştir. Muharririn, gene Fransız
~~ o~arak yazdığı, ( Desorientes) 
ısımlı eseri de muasır Fransız 
romancıları tarafından takdir 
edilmiştir. 

Eseri besteliyen Cemal Reşiti 
bizde tammıyan yoktur. Kıymet
tar bestekarımızı Avrupa san'at 
Alemi de takdir etmektedir. 

Cemal Reıitin Londrada, Nev
yorkta, Ubeyde, Viyanada muh
telif eserleri çalınmış ve umumi 
bir takdir kazanmıştır. Kıymetli 
bestekir1mızın, pek yakmda Da
rlilbedayide oynanacak olan (Üç 
saat ) operetinden maada Liyon 
ve Pariste çalınacak olan S.8 
isimli hava sazları için yazılmış 
bir eseri ayrıca ilk baharda biz-
zat müellifin ittirakile Paris sen
fonik orkestrasında çalınacak 
olan ( ~oncert_~ C~omatiq,ue ) 
ve ~cole Normilie'in. or~estrasın
da çalınacak ( Gtineşli manzara· 
lar ) isimli eserleri vardır. 

Darftlbedayl mec~ 
mu ası 

Bu güzel tiyatro gazetesinin 
otuz üçüncü sayısı çıkmıştır. için
de 1. Galip, M. Kemal, Musahip 
zade Celil Beylerin ve Seniha 
Bedri Hanımın makaleleri, Bed· 
rettin Beyin Anton Çekof'tan 
tercOme ettiği bir tekeUOml bi
klye \'e aan'at haberleri vardır. 
Şekspirin on ikinci gece isimli 
eserinin tercümesi de iJive bir 
forma halinde verilmektedir. 

Blöf 
Muharrir arkadatlarımızdan M. 

Feridun Beyin Fransız muharrir
lerinden Georyes Delance'io ese· 
rinden naklettiği Blöf isimli üç 
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Aşık Talibi' nin 
iki koşması 

Geçen yıl Sıvavsta bir halk ıairleri bayramı yapılmıştı. Ana
dolunuo muhtelif yerlerinde yaşayan halk şairlerimiz bu 
bayrmda bir araya gelmiıler, yazdıkları şiirleri çalıp söyle
mişler, şenlik yapmışlardı. Bu bayramı tertip edenlerden 
ve halk edebiyahmızm merakla ve tetkikçilerinden ŞJir Ahmet 
Kutsi Bey, son zamanlarda "Sıvas halk şairleri bayramı 
ismile bir risale bastırmıştır. Kuze kağıdı üzerine resimli 
olarak basılan risalede halk şairleri bayramı ve Sıvasta 
kurulan Halk şairlerini koruma derneği hakkında izahat 
verilmektedir. Bu risalede aynı zamanda zamanımız halk 

· şairlerinin bazı şiirleri de vardır. Bunlardan Aşık Talibi'oio 
iki güzel koşması ile fotografmı ahyoruz. 

Koşma 
Şu güze!in adı Esme 
Dar1hp ta bana küsme 
Kendini köşeye kısma 
Kapıya çık sen el gibi 

Seni gaybetine sordun. 
Yolunun üstüne durdum 
Bir çala yüzünü gördüm 
Haman aavu9tun yel gibi 

Kendisi esmer benizli 
Seherdeki yıldız gözlü 
Karakaş kırmızı yüzlü 
Açılmış gonca gül gibi 

Aşıklar cefayı çeker 
Güzeller belini büker 
Dili tatlı sözü şeker 
O yanakları bal gibi 

Dağlarda yatan evliya 
Yalvardım gani mevlaya 
Hoyu da benzer selviye 
Üğrüoür şıvka dal gibi 

Sana geldim Babarözü 
Yaktı beni eli gözü 
Yusuf ağanın tek kızı 
Akar bulanır sel gibi 

Talibi derdi tazele 
Güller bağışlar gazele 
Benim gördllğOm gOz':le. 
Hizmet eylesem kul gıbı 

Koşma 

Hakka tapınan aşıklar 
Ayrılmaz bir yola gider 
Dünya mahna tapanlar 
Herbiri bir kola gider 

Çarkı felek gökte döner 
Rahmet melekleri iner 
Her çiçeğe arı konar 
Ayrı ayn bala gider 

Gönlünü enginde gezdir 
Malını meydana düzdür 
Altını sarrafa bozdur 
Başka yerde pula gideı 

Sahapsıza kimse bakmaz 
Tarlasma suyu akmaz 
Kız evladı ocak yakmaz 
Oda bir gün ele gider 

(Aslı) yandı (Kerem) ile 
Derde düıtli verem ile 
Mal kazanan haram ile 
Ahırında sele gider 

(Talibi) arar dermanı 
Sllremedim şu devranı 
Uçtu kuşların kervanı 
Her biri bir dala gider 

perdelik komedi, önümüzdeki 
salı akşamından itibaren Darül
bedayide temsil olunacaktır. 
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Bandolon, Mandola ve Mandolin '1/ _ •• IJ.~A ~ 
e varıncıya kadar bin bir teklini o~ .......... -....... . 
buluyoruz: Bunlar da kelimenin ,A&;;;t·-Rasim Ressam Cevdet 
Yunan - Latin telaffuzundan a B • b- tü• Beyin • • 
lınıp az veya çok bozulmuı tey - eyın us sergısı 
lerd. B" tu··rkçe kel" . b Gen,. ve kıymetli beykeltra- Genç san'atkarlar1mızdan res· 

ır.. ır ımenın a Y , d -ı 
tından bu kadar aykırı macera şımız Hadi BeRy g.eç~nbe~ eb'.ot~n ds~~ Cevdl etd Beyb.vücuda. getir· 

1 b
.
1 

· 
1 

. - üstat Ahmet as•mın ır ı:s u- ıgı eser er en ır sergı yap-
ar geçe ı mıt o maaı garıp de . B b t B · b .. ,. . . ., .. b" . on yapıyor. Hadı ey üsUi ya- n:ıı ır. u sergı uglln Beyoi· 
gı~ mıdır. Böyle ır . .;nacera kı - parken Ahmet Rasimio bir çok lunda Foto Selay ve Joayye sa· 
mın aklından geçerdı. fotograftarından da istifade et- loounda açdacakhr. Ressam Cev• 

Kö•e Ml:aı z~de mittir. Heykel bitmek üzeredir. det Bey Nazım Hikmet Beyin 
Mabmu Ragıp Ahmet Raaimi yakından tanı- neşrettiği şiir kit2planndaki re-

(1) Bundan evvelki makale geçen yanlar yarın güzel san'atlar aka- ~i~leri yapan gençtir. Bugünden 
pazar günkü sayımızda çıkmıştı. demisine giderek Hadi Beyin ıllbaren ziyaretçilere açı!acak o-

(2) Meraklılar Lavignac musiki d·w• · - k 1 · · d k anaiklopedi8inin 176 ila 179 uncu sa- vllcuda getır ıgı eserı gorece • an ser&:ısın e i eserler yalnız 
yıfalarım bu makBatla tetkik edebilir ler, ıan'atlcira eser hakkındaki beyaz • sıyah çizgi ve gölgelerle 
ler. mülahazalarını söyleyeceklerdir. yapılmıştır. 

(3) Vasıtamızla Mısıra ve Balkan- Bunun üzerine Hadi Bey :::::::::::::::::::::::::::::::::::===::::::::::::::: 
lara kadar yayılıp bütün o taraflarda evvel cuma günn Ahmet Rasim 
~:h;!~cu;:;:ti:':: v~ü!::bZ::,ı':!':; he~kelin ıon tashihlerini yapa- Bey için Beyoğlunda musiki san
ra11gelmekteyiz .. Buzuğ kelimesini a- ca tir. atkirları cemiyeti binasında ya• 
cemlerin Buzurk ıekllne aoktuklannı Hadi Beyin eseri, matbuat pılacak ihtifalde teşhir edilo-
Uaoe edelim.. cemiyeti tarafından 28 Teırini· cektir. 



Sayıfa 8 

Beraz Kadın tlca.-etı 
Orada polisler iri boylu , adeta yon
tulmuş bir kaya parçasına benzerler 

Yazan : ? Tefrika : 33 

Poliı memuru bu sözleri söyle
dikten ıonra odayı gözden geçir
meğe baıladı.. Güneı banyosu 
yapan kadının resmi önünde hay
rete düştü ve bıyıklarını burarak 
dedi ki: 

- Yay canına, Mösyö Bobbi 
ıizin eviniz ne güzel, hele şu res
me bak .. Adeta canlı gibi duru
yor .• Çok hoşuma gitti .. Vallahi, 
itiniz yolundadır .. 

Bobbi, polis memurunun mak· 
ıadını bir türlü anlıyamıyordu .. 
O işin sonunu endişe ile bekliyor 
du. 

Lülüye gelince o mutfakta ate
şin üzerinde duran rostonun yan
masından korkuyor ve bir türlü 
dışarı çıkmıya razı olmıyordu ... 
Memurun gözleri tablodan sonra 
ortadaki masanın üstüne takıldı, 
kaldı .. 

- Vay efendim vay! Siz ade
ta prens gibi ya§ıyoraunuz be .... 
Şu gördüğüm Fransız tarabı hem 
de şu methur "Şaplı,, tarabı de· 
ğil mi?. Talili adamımız vease· 
lam .. 

Lülü bu imayı anlamıştı.. Me
mura hemen bir kadeh tarap ik
ram etti .. Memur ikram edilen 
bardağı eline aldı .. Askeri bir va
ziyette durdu ve gözlerini karşı
ya dikerek bir çekişte şarabı bi· 
tir~i .. 

Akebinde dilini bir defa §ak· 
lattı .. Yüzü bütün bütün gülüyor
du. Dedi ki: 

- Hakikaten güzel ıarapımıt, 
diyecek yok .. Ah Mösyö Bobbi 
sizler çok mes'ut adamlarsınız ... 
Nasıl olsa para kazanmanın yo
lunu buluyorsunuz, halbuki bizler 
öyle değil.. Onun için şöyle bir 
düşündüm .. Kendi kendime de -
dim ki: ' 4Joze yavrum! Bugün 
yılbatıdır .. Senin mahallende iki 
vicdanlı genç vardır .. Gider on -
lara {mes'ut bir sene, iyi bir sıh

hat, çok saadet .• Evet çok saadet 
ayni zamanda bol bol para te
menni edersin) dedim, hareke
tim iyi değil mi?· 

Bobbi, artık herifin maksadını 
tamamen anlamıştı. Eline yüz pe
zoluk bir banknot sıkıştırdı ... He
rif parayı alınca veda ederek çı
kıp gitti. 

Yalnız kalmışlardı .• 
Yemeğe oturdular. Evvela sof

radaki istirityeler yendi! lstirit
yeden sonra büfede mayonezli, 
salçuı içinde kırıtan levrek balı
ğı geldi.. Tam sofraya konurken 
tekrar kapı çalındı. 

Bobbi ile Lülü gene biribirleri
ne endişe ile bakıştılar .. Lülü kal
kıp kapıyı açtı... Kapıda başka 

bir polis memuru gözüktü .. Bu a
dam birinci memurun karde§i i· 
mit gibi ona benziyordu. 

Büenoı Ayres, polislerinin hep
si ayni yapıda, iri yarı şeylerdir • 
:Adeta yontulmuş bir kaya parça
sını andırırlar. Bu da ilk gelen 
benzeri gibi "iki genç,, e sıhhat 

ve saadet, uzun ömür, bilhassa 
bir "bir çok para,, temennisinde 
bulundu .. 

Bu da birincinin müsavi oldu
ğu §ekilde savuldu .. Bunu bir ü
çüncü, bir dördüncü, bir beşinci 
ve nihayet bir altıncı memur ta -
kip etti .. 

Anlqılan bütün Büent'ı Ay -
reı zabrtuının hepsi gayet ter· 
biyeli ıeyler olduklarından ma-

hallelerindeki "genç çift,, lere 
yeni seneyi tebrik etmeği bir va
zife tanıyorlar. 

Bobbi istirityeleri keyif ile ye
mişti.. Fakat misafirlerin biribiri 
arkasına gelmesi onu aaabileş· 
tiriyordu... Mayonezli levreği o 
kadar tatlı bulmadı .. ondan sonra 
sofraya gelen tavuğu sert buldu . 
Salatayı ağzına almadı.. Gittikçe 
fazla sinirleniyordu.. Bu ıırada 
gelen misafirler Bobbi'nin şara -
hının dibine darı ektikten sonra 
Şamberten ıarabına yanaştılar ••. 
Bobbi ıarabm böylece batkaları 
tarafından içilmesine ıon derece 
kızdı .. Dostunun aaabiliğini gö
ren Lülü'nün ye'iıten gözleri ya
şarmıştı .. 

Ne diyeceğini bilmiyordu. Tat
lı tatlı geçirecekleri fU yılbatı 
kendilerine zehir olmıya batla -
mıf tı .. Kadının son ümidi büfe
nin üzerinde duran şampanya -
da idi .. 

Nihayet Bobbi f&mpanya tiıesi· 
ni eline alarak mantarını patlat· 
tı .. Tam bu anda kapı gene ça
lınmaz mı?. 

Artık buna tahammül edile· 
mez! .• 

- Bu geleni kapıdan def ede
yim de görsün.. Bu ne demek, 
§Öyle rahatça bir kadeh ıarap da 
mı içmiyeceğim?. Ne rezalet .• Ben 
onun hakkından gelirim.. Ne o
luna olsun ... 

- Aman Bobbicilim .. Ayakla
rını öpeyim .. Bir meeele çıkarma. 
Bilirsin ya ! Bizim kazancımız 
bunların elindedir.. Eğer onları 
kendimize dütman edersek .. 

Bobbi çok içerlemitti.. Artık 

kulağına bir ıey girmiyordu.. Ka 
pıya kotlu .. Fakat açınca dona 
kaldı, kapının önünde poliı ko
miseri duruyordu •.• 

- Buyurunuz möıyö lö komi
ser .. Rica ederim içeri tetrif edi
niz .. Sizinle müterref olmanın se
bebini sorabilir miyim?. Emrini· 
ze amadeyim efendim .. 

- Affedersin Bobbi, böyle bir 
günde insan taciz edilmez amma. 
Seni burada bulacağımdan emin 
olduğumdan geldim. Galiba ra -
hatsız oldunuz •. Bak bunu iıte • 
mem .. 

- Eıtağfirüllah, neye rahat
sız olacağım .. Bilakis teşrifinize 
çok sevindim .. Acaba bana söyli
yeceğiniz müstacel bir ıey mi 
var .. Yoksa kanun harici bir ha
rekette mi bulundum?. 

- Yok canım .. Sen de aklına 
neler getiriyorsun.. Böyle gel· 
mekten maksadım nlbaıını teb
rik etmekti.. Hem seninle, hem de 
şu mini mini hanımcığını .. ikini· 
ze de sıhhat temenni ederim .. 
Mes'ut yafayınız.. Bahusus ıu 
girdiğimiz sene sizin için kazanç 
h olsun .. Evet kazançlı, hem de 
sükun içinde bir sene geçiresiniz. 

Bobbi ne diyeceğini bilmiyor • 
du .. içinden dütündü: "Demek bu 
da ötekiler gibi ... ,, Sonra yüzüne 
uydurma bir sevinç hali verdi: 

- O halde lutfen oturup bi
.zimle bir tampanya içersiniz de
ğil mi? • Franıadan mahıuı ge· 
tirtilmiş iyi marka bir §ampanya 
dır .. Hem de oldukça eıkidir. 

- Doğrusu rahatsız etmek iı· 
temem amma .. Güzel Lülünün ıe
refine kadeh tokuıturmaiı reci· 

VAKiT 

Bir Afusikişinas 
.................................... 

102 yıl 
yaşıyacak! 
Daha istedıi{i 50 seneyi 
nasıl geçirecekmiş? 

Perağdan verilen malumata 
göre meşhur musiki üstadı Jan 
Gübelik 102 sene yaşayacağına 
kanitf ir. Kendisi halihazırda 52 
yaımdadır. Onun için geride 
kalan elli senelik ömrü için bir 
plan hazırlamıştır. P.imn başlıca 
noktaları şunlardır : 

1 - 13 sene daha konserler 
verecektir. 

2 - E u on üç seneden sonra 
25 sene musiki eserleri yap· 
makla meşgul olacak. 

3 - Hayahnm geride kalan 
12 senesini de musiki dahası 
muzari dinliyerek geçirecektir. 

Garip bir ihtiyar 
Bartın, 21 (Huıuai) - Bartının 

Balat köyünden araba ile garip 
bir ihtiyar getirilmiştir. Göbeği· 
ne kadar uzun sakalı göğsünün 

kıllarına karı~ıf, kirden, koku • 
dan yanına varılmıyan garip bir 
ihtiyar .• Sağ elindeki bir yara 
büyüyerek kangren olduğu için 
köy bekçisi ve muhtarı tarafın -
dan zorla şehre getirilmittir. lımi 
Uzun Ahmet oğlu Mahmuttur. 

ihtiyar hastaneye getirilince, 
birbirine karıtan saç ve aakalları 
keıilmit ve vücudundaki kalın 

kir tabakaıı sabunlu sıcak ıu ile 
ve ıert fırçalarla ancak temizle
nebilmiıtir. 

Kendisinin anlattıklarına g8 • 

re: 74 yaşındadır. Sultan Hamit 
zamanında bahriye askerliği yap
mıttır. O zaman ıan'atı tornacı -
lıkmıı. • Bir oğlu varını§, büyük 
muharebede aıkere gitmif, yıllar· 
ca gelmemi§, bir evi varmıt; fa· 
kat, bir kıt günü oduıuuz kalmı!, 
odun getirecek kimıeıi de yok· 
mut, evini atağıdan ba,lıyarak 

söke ıöke yakmıt ve evsiz kal
mıf •• O zamandan beri yazın 

dağlarda, ağaç altlarında; kıtın 

köylerde, samanlık ve ahırlarda, 
baz an da açıkta yatıyormuı. • Ea· 
kiden çok zenginmi,. • Fakat pa· 
rasını yemişler •• 

Nçin tırat olmadığı sualine: 
Elbiıeıi olmadığını ıaç ve ıakal· 

larını kestirirse kıtın ÜfÜyeceiini 
söyleımittir. 

ihtiyar niçin yıkanmadığını ve 
ne zamandır böyle kirli durduğu
nu sualine de gayet tabii bir ifa
de ile: 

- Eh .. 30 yıl var, demittir. 

Leh tayyarecfsl 
Asyada bir seya bale çıkarak 

memleketine dönerken tehrimize 
uğnyan Leh tayyarecisi yüzbaşı 
Karplnski bu sabah saat yedide 
Varfovaya hareket edecektir. 

:ıı::::ınııı::ı:ının:::::ı:::ı:ı::::::::::::::ımr::::n 

detmek de çok insafsızlık olur ... 
Kabul ediyorum .. 

Komiser masa başına bir kü· 
çük koltuk çekerek laübali bir ta· 
vurla oturdu .. Lülü şar.npanyayı 

kadehlere dağıtırken o etrafı ıey· 
rediyordu .. Dedi ki: 

- Eıyanız mükemmel, her ıe
yiniz yolunda, hiç bir eksiğiniz 

yok ... Doğrusu tebrik ederim .. Bu 
kadar mükemmel ve rahat yafa• 
mak herkeıin karı değil! 

t lJevamı oar) 

23 T eşrinie~el 1931 

MUtercimi : 
Zonguldak mebusu 

Halil 
AiLE 

Zarafetsiz konuşmalar, istihzalar, '' 
galiz lafzenlikler ... ~ 

b'te baJ' 
şakrak neşelerden, mu 1 

1
,et "Cemiyet hayatlarıua karışmak 

biç de mutadım deiildir. Fakat 
oralardan arasıra havadis alırım. 
Oğrendiiime göre, genç kızlarla 
konuşmak, tamamen ahmaklara 
ait bir şereftir, bunların saçma 
sapan söz söylemekteki istidat· 
Jarım, kof ve manasız cümleler 
bulup sarfetmekteki kabiliyetle· 
rini söyliye söyliye bitiremiyor
lar. Zamanımızın, bayır, yanıldım 
memleketimizin diyecektim, ha
nım kızları en ziyade bu ıibi 
şeylera teşne imişler ve bu saç
maları, bu manasızlıkları, mide
lerinin muhtaç oldıığu gıda gibi 
kapıııyor. 

Nadir bulunur bir yemek gibi 
hazmediyorJarmıı. Halbuki bu 
hanım kızların; hoıa gidecek 
bir değil, iki, üç ve bazen dört 
türlü meziyetleri de varmış; her 
şeyden, batta güzel san'atlardan 
bile bahıederlermiı .. 

"Her şeyden bahsederler, pek 
doğru; fakat hiç bir şeyle alAira
lanmazlar, anlayışları azdır, duy
gudan mahrumdurlar; bu, g<Sr
dükleri tahsilin semeresidir; ab
IAklarmı koruyacak, onları ev 
hayatının faziletlerine bazırhya
cak şeylerden hiç bahsetmeyiniz. 
Bütün bilgileri sathi ve zahiridir. 
Her şeylerinde bir maksat gil· 
derler: Gösteriş l . Okurlar; oku
muı sayılmak için... Musiki ile 
meşgol olurlar; çaydan sonra 
alkıılanmak için ... Bazan iyi kötil 
resim de yaparlar; fakat (Komil
fo) aarnnmek için. BuDlara ııa ~ 
bu gibi şeyler, bayağı boynun~ 
bir (Boa) sarar veyahut geoit 
kollu bir tayyar giyer gibi an· 
cak modaya uymak için yapılır. 
Bu hanım kızlar gitgide bir ta
takım istidatlar edinirler ki yal
nız gururu ateılendirmiye yarar
lar, beklrhkta hiç bir faydaları 
yoktur; fikri biç bir kıymetleri 
olmadığı için evlilikb!n sonra da 
yaşatılmaları müml<iln değildir. 
Cemiyet hayatmdaki halimiz, a· 
Iııtağımızdan farkla olmayacağın
dan dil, tabiatile cansız ve ca
zibesir, bozuk ve kaidesiz bir 
lehçeye alışır; bir lehçe ki daha 
soğulc ve daha tatsız olmak için 
iddiakirhktan ve maliımatfuruı
luktan çekinmez. Bu lehçe, bir 
nevi paradır ve tercihen ahmak
lar arasmda tedavili eder. Çüokn 
bu nakdin borsasını dolduranlar, 
daima bunlardır. Buraya bazan 
akla başında olanlar da • sarf 
bitse almak için· gelirler. Fakat 
kenarda kalmak şartile. ŞUphesiz, 
gOçlükle katlanılabilecek bir şart. 
Hele yaı yirmiyi geçmemişse, 

hele sinede ateıli bir de kalp 
varsa • 

• • . • Şu halde genç kızlarımız 
naııl şeylerdir? Onları delikan
hlarımızla ve bilhHsa kızlarımı· 
ım bunlarda aradıkları ve boı
landıkları ıeylerle CSlçebilirıiniz. 
Acaba bu ıeylerle, edep ve za
rafetle birleşik, mümtaz meziyet· 
ler ve kabiliyetlermidir? Bana 
temin ediliyor ki ha vır... Şu 
halde bunlar, kadına karıı mert 
bir zihniyetten doğan saf ve ne
cip nezaketler, rikkatli ve ıay· 
illa sevgiler, mllfrit fakat temiz 
ve sadık ibtiraalarmıdır? Temin 
edildiğine göre, memleketimizde 
bilinen ve manaaı anlatılan ıey· 
ler değildir. Hiç olmazsa güzel 
müsababe.lerden. sevimli. sen ve 

ve hareket veren gönül b~00ı 
}erinden haber veriniz... il• ft 
da mı yol<? Var, yok dei ~ı' 
kat müsahabeler kaba ve il f. 
ketsiz, neşe ve hayat evve ,; 
rültülii. sonra müptezel ,e _J 

1 ben-· yane ve en sonra ahşı an b•ıl D 
gibi tatsız ve manasız. Şu tb 
ne kalıyor? r tr 
"Daha çok şeyler var. Bu , ·, 

da herşeyden evvel oıetk• ~ ' 
unvao tercıb o!unur. Bunlk .it 
sonra (yaran meclisi) nde 'tiıı · 
mlan imtiyazlara ehemmiyet;: 'J 
rilir. Vakıa bunlar uydur;n• ~ •li 
lerdir amma vazıh ve goıe •rı 
par imtiyazlardır. Bunlardan Pu 
ra daha az sahte, fakat a ~ b 
ması zamana mütevakkıf 
zenginlik imtiyazlara gelir. ~11 
evvelkilerin rakipleridir. D 
dolaşıp o mevkileri tutacak 
Bunlardan sonra ne var? ~İ 
veya pek az birşeyl Zarı -
konuşmalar, şetaretsiz istibı• t 
zarif lAfzenlikler var. Daha? 
sassız ve nezaketsiz saf 
ateısiz duygular var, sonra 
aşeret usullerine ait kaid 
değil de balolara, dansları 
bilgiler var; bunlardan daha 
him olmak üzere mağrUf 
yüksek te uçar kuruluşları, ti 
ve terbiyeli görünmek için - IQ 

ziyet alışları, tavır takınıılafl, ~ı. 
saç tarayışları unutmiyaluD·d( l, 
mağrur ve zuppe, ıefih ve ·~ 
gusuz ( Kumilto ) yu tamyor~ 
değil mi ? Glise eldivenler 
de, silindir şapkası koltuğU 

kurulmuf duruyor. Kırav 
dikkat odiyoranaaunuz2. • ~ 
Bu lcaeler ıeylerin içinde eo;;, 
göze çarpan, en dik vaziyet 
gendisidir. Bundan tık, b ~ 
güzel, bundan sevimli kaf 
olur mu 1 hte efendim, ei -
mf;nin bayıiyetini ahmakhğıll..I' 
zelil derekesine dOtüren ...-.. 
kıraliçelerin beyendikleri 1...,. 

• 
Şüphesiz görünüşte 

olMn şeylerin genç kız Ozeri 
ki nüfuz ve tesirlerini inkir 
meyiz. Hele bu ld~rpe varh~ 
dan bir filozof muhakemesi ~ 
lemek doğru bir ıey oı. '/. 
Fakat bir kız, yavaş yavaş /. 
rOnüte kapılmamah, bal.tiki A 
ziyetleri, sahtelerinden ayıt~ 
öğrenmeli ve bilhassa se ~ . 
bulunmanın ehemmiyetini O İ 
miy arak faziletli bir banıaO t-" 
mağa çalışmalıdır. Züppel~ 1;: 
yalandan, kendini beyenJS11f,fbl 
ten, hulasa fikri daraltan, lı ~ 
karartan, ahlAk ve tabiatı~ 
çaltan her şeyden nefret et11~· istidadını kazanmıı 01111•~ 
Genç &uzdaki teşebbüs kO~ 
pek az olduğu için bilyilk .,,,,_ 
letlere kendiliğinden abtOI~ 
isteyemeyiz. Bunun için bG .-1 
letlerin luhumları ruhuna atı 1~ 
ve değerleri kendisine a11fatl 
olmalıdır. ~ 

Kadın'ığa haa faziletler t~ 
sın da, genç kıza mah901• Öf! 
görünen bir fazilet vardır. il~ 
diğer kadınlar da görerll~ye ıso' 
miz bir letafet verir. Daır11;,f" 
şumuza ıiden ve bizi bllf. d' 
bu let11f et, yüzilo gnzellı~~o '1,,1, 
yaşın zerafetinden. zekin kb 
kinliğinden, istidadin par~ Jll 
dan doğan bir teY el 
Daha gizli ve daha .011 ~'/ ., 
ıeyin mabsulüdOr. Sır .. lit / 
gözle g6rillmez, fakat ıell 
cluyulur. "Ma1uoıluk f" p11l 

( o-ıJOlll' 
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Haberleri a ı 
! ,1 ---•ııııımııımm--ı• 

stanbulspor,, Türkiye birinciliğini 
nasıl kazandı ? 

Savıfa 9 

Hariciye vekilimizin dünkü beyanatı 
····················--·· ... ···---······························································ .... -·--
Milletler cemiyetinde Türkiye 
Cihan sulbünü takviye için yapılan 
mesaiye iştirak için Türkiye daima 

hazır olduğunu ispat etmiştir 

1 

ğili ff 
e ~,r '1°' f 1 U k• • k J d J Cenevreden dUn gelen ve zımdır. Esasen muvaffakiyetin 
e!l,~ r ıye Şampıyon ta JIDI yarJO zmir en ge iyor, Ankaraya gldenHarlciye veklll çaresi de budur. Biliyorsunuz 

_J, S '" d Tevfik RU,tU Bey Anedolu k" C h f"l" · · d"k" 
bbe~ "ii porcular taraı"l.ın an merası·mıe karşılanacaktır ı, enevre ma a 

1 mı şım ı l ıtll' u 
0 

I •J•n•ına 'u beyanatta bulun· halde en fazla meşgul eden 

u tb.o.'. 1 b~ıtnriird_c_ yep_ılan Türkiye Hüseyinin aksaması yüzünden bir O'-'u.na. başladılar. _Hatlar ara- mu,tur : mesele Almanın terki teslihat 
J " Bildiğiniz gibi Milletler ce-

ur• ,ltıriıı· ncılıklerı maçlarının mütemadiyen Altınorduoun so· smda ırtıbatı tamamıyle kaybet- konftransmdan çekilmesicir. Al-
" ı v, J t · ı ·d· E d f d t miyeti 13 üncü heyeti umumiye .,ı.i 10!ı11 lst 9 anbulun genç şanı· lunda cereyan eden oyuı un 23 mış ;r, 1 !· un an isti a e e - manya, teslihatta müsavat isti-

.. ~ '" anbul k nı bılen Jst L ı hacım içtimaında hazır bulundum. lç-rı •t\I' spor ta ımının ·· ·· ı k 'k c! b' ı mesı an u mu yor. Fransa, evvel fı emninet me-l• '4\\t ı ra'-'b· 1 . urcu c:a ı ;sına ır hOrr.er b lt . k 1 J 1 . k l . . "lk .. l d'ld"Y' •··"' . 'llord Ki ı zmır şampiyonu 1 , D c: : , a ı suı a ın ar a zmır a esı- tıma ı gun er zanne ı ıgı ve l h I d 
ll~tiııcilır.: ~yu yenerek Türkiye bi- o cu. !"~" g.ce~ atışta.o sonıa ni ~aımağa ve saısmağa başla- 1'arar verildiği gibi her senekin- se esinin al ini talep e İ)Or. 

yet r llıııtıı~'llı de l< d _ Altır.oH u ular guzel bır akın dılar. l u vaziyetin tesiri hemen Benim fikrimce terki teslihat 
,J "· '-t b azan ıgını yaz- yaphlar <:ag- taraftan ortaya 

27 
_ı k k den lusa olmadı. Bilhassa bütçe l ... k.=.t d 'b' .. .. 

ı r"çl. •lı'bı' ıı an u'ı:pcrun l:u "· etefı"ı t 1 t. ""' H k f ·ı k inci c:ü j acfa fotanbul lehine k 1 ·ı mese esını ış a e ergı ı gorunen y _ 'S ve katibi umumilik teş j atı ı e 1 h L"k h b" " 
ıe •rııı lt\iııj ktzanan rocuklar ,a ·.an, crru c'a'~~kn 1 ada ıhe uk~a .: teLrüz etti. Nihat ayağına geçir- bu iki ta ep aKı atte em m-

ı ... · d , ı a~ ırcı. A-U aHı a ar a a ımı d•Y• t b' k" .. k J d meşgul o!an 4 üncü komisyon b" · · 'tmam eder hem de ı"•ı" 
a~ Pllrı'I• ...ıır en gelecek Adn,"'n y•t Istanlul sporda. ıgı opu -ır t.:_·çu çe ım ~n ııını ı ' 7 .. .. ~ s ı-b ..ıd S 1- müzakerelerinin müşkülata uğ- d h' d" B' a b ._ fchrimize dönecekler T k k "dd ti" , ki rnnra a a ııu ıne verdı. a a· ikmal e er ma ıyette ır. ınaen-
f kı.~" kızaodıkları l'b" t b abıyı A<:o şı, , el 1 o.m~ a haddin 15 .}ardadan sıkı bir şüt- ıaması içtimaı birkaç gün daha aleyh, bu iki talebi telif etmek 

""Cak ga ı ıye e era er . tıı:orcu .u ar, so ve l I t t. , _ • ı- _ d tt h 1 ' t d'kk t 
Bo tdıt {cki!de karşılanacak· sağ hE>flarının aksamasına rağmen ke d an.uu.un uçür.cü go unu e uza ı. a va ve şeraı nazarı ı a e 
D İ l<ıtşılama rneıasimine bu tehlıkeleri Sabahattinin feda- ab ettı. t k Cenevreden memnun olarak alarak bir şekli hal bulmak 
cık Jtt •tfebkküUerinden başka vi- 1 ar!ıklari sayesinde .kurtara bi- } un, e r~r başlar başlamaz avdet ediyorum. Orada Milletler biç gayri mümkün değildir. 
'{a ~, t eledi ye de i<tirak ede- li~ oı laıdı. lstanbu . sı:on an Nıhat sakatla- cemiyeti müzakerelerinde hazır Elverir l<i herkes kendi roena• 
raf "fehir banc.'osu" da l:ulu- 40 ıncı dakikada Sait güzel narak O}'unt1an çıktı. J!d cç da· l:uJunmakla beraber cemiyete fü yanında ve kendi menfaati 
bı•~ tM bir pas alc!ı ve ustalıkla miida- kika lstanl::ul tak~mı on kişi oy· mensup devletlerin ricaJile ve imiş gibi diğerlerinin menafiifiİ 
hı? .I.,.,b ,•çın tafsi latı fileri atlattı fakat lOFU çok cıç- nadıklan. s~nra Nıhat tekrar O}U: terki teslihat meselesi münase- de göstermeği adet edinsin. Di· 
ylJ'. · daa u Spor· Altınorc!u maçına tığı için kal(ci bir çıkışla lu na g!rdı. O} ~n sür' atlı betile Cenevreye gelmiş olan ğer taraftan mevcut beynelmilel 

le a g,len tafsilatı karileri- tehlikeyi bertaraf etti. l\f.ukabil ve zevklı cevam eoıyor. 39 un· c!oslum M. Lltvinof ile muhtelif teabhütlerin henüz neticesi alın-
lırtıi;rı2e1n bildiri} oı uz: bir lıi:cmr.da l öyfe bir feeakar- cu d&ıkil,ada lstanl:ul kalesi ya· - dd' 1 d b 1 mad .. n yeni tealıhütlerc müstenit 
·I lttt . (A.A) - tGe. c_ikm. _i~-. Jığa s .. at:a .. battin _dcş.tü. , lunlarınca bir firikik cezasını Hü· ve mutea ıt temaa ar a u un· .. 

" kıy { tb l b 1 - 43 d k ı. Al mak ı'mka·nını elde ettı"m yen"ı m0kan"ızmalar aramak zaruri '•h•kat e u . o . ırıncı ~~ı ~ucu. a ıK~Oa tınorc.u seyin 
0

çe_kti. l'dif bir vutuştan · .. 
ıı~k arının fınalı, bu gun .aleyhıne l:akcm br p( naltı ceza- sonra ıkı i1ç kafa ÜJerinde dola- Bütün bu siyasi rical ile gerek olduğu kanaatinde değilim. 

•aı sta?ında lstanbul mm- sı \'erdi. şarak l<ale direğinin üstünden mütekabilen memleketimizi ali- Terki teslihat meselesinde ol· 
: ,t lı11ffanıpı) or u Jstanl: u lspor Lakin lslanl ul!porcular, bu a\·uta gitti. kadar eden meseleler, gerek duğu gibi, emniyet meselesinde 
ıD ~ ııı0r~r nııntal:ası şampiyonu ptnaltıdan istifade edemediler. 41 inci dakikada bir lstan~ul dünya meseleleri hakkında mü- de Briand Kellog misakını esas 
lafl, ~ı. U talumiarı atasında ya· Tcpu kaltnin sağ tarafından spor akınında top Salabattine davelei efkir ettik. diye kabul etmek ve bu misakı 
fJJ•d(. •kı~ı dışarı att.lar. geldi. Salahattin sıkı bir vuruşla M 1 1 . . • . k" . harakete getirme çarelerini ara-
e ' tt\li ar saat 16, 10 da halkın 44 ür:cü dakikada Jstal ul nı- topu ka!eye attı. Fakat top, ka- il et er cemıyetıne ıştıra ımı- yıp bulmak kafi gelebilir. Her 
rf1J t alkışları arasında sahaya sı_f sah.rsın_d~ v~, Jstanl:u~ a!eY_- lenin sonuna doğru ve Tevfiğin zin ilk ıenesi bu içtima şayanı halde dünyanın sıkıntısı devam 
~ 1,.. ' ~Akem, lımir rrııntaka- hına hır frıkı.~ 0·~ u .. Cemıl çe.k~ı: ayağına geldi. Tevfik topu çok memnuniyet o~muşlur. Cihan sul- ediyor. Bugünkü buhranı az :ı:a· 
ğU Nıyaıi bey idi Parayı Jstanlul mcc!afılerıoden bırısı b kl lt' O . t" k k hunu hakkile lemin için sarfedi- zamanda ortadan kaldıracak bir 

ltr · L unu k uı tardı e e ı. sman ye ışere ur-
v f kazandıktan sorra ta- r." ,. • . tardı. lstan!;uJ takımı artık ka· len • ve edilecek olan mesaiye mucizeye intizar etmemelidir. 

?-1 ~~'°ı lt!kil~uer aldalar: Ttop, Tevn.lıt et .ı~ldıli. "-"Ken~ı pala bi~ oyun ıat~ik etmiye baş- ıulta}>erver TOrkiye cumhuriyeti Dünya bir istihale devresi ge-
oi". A u spor: Kemal Ali Sa· r.ısı sahr sında o clu~u aıde 65 il d F l d .. .. . d . . . l l 

, ı " • ' • . _ •• ı a ı. or ar an uçu gerıye çe- aıma samımı yet e ve gayret e çirmektedir. Yeniden muvazene 
t JI ~ tı~811!asa~, Fahri:. Reş~t, n:etr~lık Eahayı sur~ş!e _kat e~e?, kildi. Lakin bu sistem bile aley- iştirake hazır olduğunu isbat et· kurmak, ancak maziden müdev· 
uO,İ ~ .abaltın, Sa.ahaltın, Tevfık, Talua:ının ıkıncı golunu hinde oluyordu. Çün'kü Istanbul miştir. Esasen bu gayeye hizmet ver beynelmilel siyasi ve iktisadi 
~af ~Ord . . de yaptı. . oyuncuları Altınordu:uların iler· maksadıle CenCYre müessesesine iş er için iyi niydlerle tasfiye ej'I t Huü. Sa_bahattı~, Osman, Top, ortaya geldı., )emesinden istifade ediyorlardı. di ı k 
~ 

0 
)t t • seym, Cemıl, Arslan, Oyun tekrar başiacıktan !Onra Son dakikalarda artık topa kim· girdik. Bundan herkes emin r. yo'unu buma , milli varidatı 

1-.Ji tL-:'11 Adil Muhittin Sait Alt ' ı 1 · b" h- ·· Bu defa Çin • Japon ihtilafını çokaltmak, beyne~milel mübade· I"' . ~ • • • ır.orcuıu ar scrı ır ucum se koşmaz oldu. Ne lstanlıulspor 
\.'ıtıı , yaptı!ar 18 ya~da battı . içinde ve ne de Altınordu oyuncuları tetkike memur 19 Jar komitesinde leyi tevsi eln:cklc müm!tündür • 

•• ,. ~1 : ev;era. l~tanl:u spor hak~m hata_lı bır ~arekch pen- eskisi gibi oynamıyor adeta vak· inhilal eden azalığa, haber aldı· Evvel~ milli hayalta mütemadi 
. ıl ~\ e a&g. bır hücumla Al· altı ıle teczıye eth. tin gecıkmesini ve oyunun bit- ğınız gibi, Türkiye intihap edil- bir gayretle adım adım bu faa· 
~f ll ,,t..~ kaıu·~e aktılar. Ort:!a: ~e!11ilin. ç~ktiği top, kale di: mes"ni bekliyorlardı. mittir. Biltün dOnyayı alakadar liyeti tanzim ve tezyit ederek, 
rı ~~u .. hmır merkez muav .nı regı~ın ~ı1t~n~ çarparak gerı Şilt meraliimle verild; eden bu mühim meselenin halli- diğer taraftan beynelmilel saha· 
r >"'t R'Uzel bir kafa vurutıle geldı. Ka.e onunde l·usufe gele:!~ Şuursuz olarak dolaşn top da ne memur bir komisyona Tür- da mübadeleyi teshil eyliyerek 
h l-, lırdı. kargaşalık esnasında topu kalecı ayaktan ayağa giderek devre ni· kiyenin intihabı memleketimize bugünkü müşl<ülitı tahfif etmek 
· ~ ~~· lstanbul müdafoasınc'a lrn~ardı. t t ld hayetlendi \•e IstanbuJ spor takı- karşı beslenen emniyetin bir te- kabil olabilecektir. :.._":' it-,·, ._al•sı"ne do""ndU Ha- .op or aya 'a ı ı ve yarım mı Altır.orduya 0-3 galip gelerek . t .. lj. "" K "' , k ı. 2 O I t b ı zahürüdür. Hiç Şüphe '-'oktur ki, emnıye r. tli l . .. - .. .• . cıa IHO rnr.ra C.(Vre . san u Türkiye fut~ol şampiyonluğunu J 

ş I , 't~i l~~t b1r şutunu _ zmı~ Sfoıculaıın galibiyet ile bitti. kazanmış oldu. Terki tesltbat, iktısadi buhran ve kredi ) ollRrını açcr.ak bu 
1 -" ~kli 

0 
u. Oyun, çok sur_a!lı Ikinci kıum Miisal:akad2n rnnra futbol fe· gibi mese!eler ayrı konferans- ameliyenin gayri müfarik bir la-

ır~ uyor. Yalnız lzmııın Ikı"rc'ı c.'"vte Altır.orcunun d h l ·1 ların mevzuu oldugyu ı""ı'n "Samb- zımıdır. Mahaza, buhran devr:knin ~ 1 .... •ol tarafının aksamasın· . ... D f erasyonunca azır anan şı t me· .,. .. sona yaklaşmakta olduS?una a· 

0,,-,İ · 1~tıbuJsporcuların istifade hccum:~e başl~dı.h .. ahadha hat- ıafs·mdle ve v:ıl! Kazı1mt Pabş~ ta- lede bugünün bu büyük dünya naat edenlerdenim. 
lıtı Rö .. 1.• y 

1 1 
tında limlan ı:.;U ucum an son- ra ın an şanıpıyon s an u.spor me!eleleri müzakere edilmedi. · 

ııO '16 ru uvor. anız so • I y d b' h"' takımına eeri ~ mi~tir. Gerek me- Müşahedelerimin en samımi 
jktı" ttle._'!Yin aksıyordu. l u va· ra slarıl:u!spor sag. an .. ır u- rasimde haıır bulunan orou mü- Terki ieslihat konferansının umu- ve kat'i bu'isası olarak s ize ~u· 
iti~~ ~ ••tifade eden lstanbul· cum yaptı. Mehmedın. mvdahba-l fettı'şi Fahrettin paşa ve gerek mi komisyonu gelecek ayın son- nu söyliye_vim ki, insan dünyanın 
1 •• ıv L ar 8 ı"nc"ı dak"k d v ks•Je top ortaya geldı. Istar. u l d b 
.... _1' ~tt v ı a a sag 1 h" b' b 1•. H'" . Kazım paşa Türldye biı incıliğini arın a ve dünya iktısat bu ranı bu haline bakınca ahval ve şe· 
tı " . •aıtasile lopu ortalad· ı. a e) .•ne ır ent 0 u _ useyın ı ı: ı ' k· ·ı k f d Ş b lt M t 

~ tt l T k - alan stan ·u sı:;or ve ı ıncı iğini on eransı a u a a veya ar - raitin n isbeti dahilinde diğer 
•bin ayagy m t çe slı. cpu f ( rar ayagına ge- ı.azanan Altın ordu takımı kapta- t t 1 kt 

t il,• ~ le' a geçen op, çiren Adil l:unu dirkt bir vu· H a op anaca ır. memleketlere nazaran Mustafa 
•"""..~ . Yll ınıae olmadığı halde ruşla kaley'e gönnerdi. Fakat iyi !arını tebrik etmiştir. EeyneJmilel konferansların sür- Kemal Türkiyesinin ve ismet 
~ \ltiti.lündcn ağların üzerin- yer tutmasını bilen lsta~bul lia- Tür kiJ'C cd t im {i:mpiyo- at:i ve mt:smir neticelere var- paşa idaresinin en iyi olduğunu 
tv. a.. ti bir h.. d N "h Jecisi bu tehlikeyi l olayJıkJa ber- nası i a ne tice kııdi madan tevali etmui bazılarını ve memleketımizin en az sıkıntı 

•'''~•b ucu. m a top, 1 a- taraf etti. iz m·.· r, 21 <A A) - ' 'G ., c"ık- d · l · · dü lm·s·ı hak k ı · d b ı d _.ı, ,, & a g ld A , J ~ ünya ış erının 2c ~ - ve müş ü.at ıçin e u un uğunu 
,..,, ... ~i • .ıı • e ı. IS anı ça ım· Altınorculular kfndilerini tep· mışt ı" r,, ·. ruotn A !sarcak stad- dd J b tt ı .. _11 ·q~ vntlne g ·· d f" d ' b km da tere fü..e ve a a nev- görü} or. Bu müşahede memle• 

11,,..ır t•n sonra cçenk mu .. alııb.e 1amıya ve mt\'cudiyetlerini his- ' 'Cm"r.da Tu""ık i , ·c eskıim bı'rı"n- o · f"ı. · d .,. ç J .. J midiye dü~ürüyor. ı;eoım ııımm- ket için en ziyade vatanın dııın· 
1 -~ () ,1 ~ .' 0 ~\JZ~ ır sett i rmİ)e çalışıyorlar. Hatta lu ciJikleri finalleri ytpı! mıştır. Mü- d d v 

ti,,. 1111 ı zavıyed tt .. d b k k d ' · · ••t ce dünyanın için e çırpın ıgı dan daha l<olay ve daha kat'i 
llcu d ._. en ıçnı a ı. yu:z en ~ em er. isını mu e- sabakaları bü\;ük bir l<alabahk 

~ •ta y a~kada Istanbul ta- addit clafalar tecziye etmek mec- ı müşbi!ata çare bulmak her halde oluyor. Bu da, kendimize karşı 
t~ t'orduı•rtıgı_ l::u tahavvülün buriyetiode k2ldı. lstanl:ul kalesi sryrel miş \'e bmiıe tarnc;mile bu çareyi aramakla mümkündür. emniyeti her an artıracak bir . ~ -:ı 86r~1·~. ı'.zerindeki tesiri önünde colaıan top bir !'talık meçhul ol:m ~ u srora karşı çok Belki, arama yollarını, tetkik ve müşahededir ki samimiyetle ar• 

1~ ~\il k,1,d~ ... ~.Ucuma geçtiler fluhi~tinin ayağına geçti. Onün- alaka gösterilmiştir. Şimdiye ka- mesai usullerini ıslah etmek Ji- zediyorum.,, 
tıo' ~ıt"•ltci ~1 onunde bava la nan de kur se olrr adığ ı ha!de t oı: u dar ~ a pıl an rn ü saba k a 1 arın tek- ......... ·····:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

• ~ ı-. llıotduı urtardı. fazla açmasıcıdan e!e geçmiş mil- nik deu:cefer: ~unlardır: ··b~ .. Ü~00

hanıma da galebe çatmış- Adil bey, 1 .kazanmış 2 kaybet-
JeJ;,. ~'Ptıı ular, tekrar bir bü- him bir fu!alı kaçırdı. Altınor- · Ferdi ln l ırç biriııci Enver B. tır. Ferdi kılınçta En~er bey 7 miıtir. Florede Ekrem bey, 2 
od ,t liri Çt~r, top Saidin ayağın- cu biran elde elt ği tu faik va· lstanl:ul Balkan ve Türkiye şam- mübareze knıaomış hıç kaybet· mübareze kazanmır. hiç kaybet-

lı .. lllı11 L .. •ından SOnta 18 varda ziyeti pek çaluk t·aybetti. O'-un piycnu, ikinci Nihıtl B. lstanbul, memiştir. Nihat bey, 6 kazanmış . r R d b'i 1 k 
l "'- ,.. q"'llıe d k ·ı le k h ı üçüncü Cihat B. Istanbul, dör· 1 kaybetmiştir. memış ır. 1 van ey, azan· 
'41' l '-t11n n •fanda bir hata attı tamamı e arşılı lı i!cum- düncü llhami B. lst:ınbul, beşin- Cibay bey, 5 kazanmış 2 kay- mız 1 kaybetmiştir. 
~ ~~ lc,ı'en~ekti. farla mrtc: vıızin bir şekilde de- ci Orhan B. Istanbul, altıncı betmiştir. Ihsan bey, 4 kazan· Müsabakaların neticesinde fe· 
~ lQ ın sağ tarafından vam ediyor. Muammere. tbirir.ci kolorC!udan). mış 3 kaybetmiıtir. Or~a!-1 bey, derasyonca ihzar edilen madal· 

'/ti il i1ati On dördür:cü dakikaya l·adar ( A k J 2 kazanmış 5 kaybeymıştır. Mu- yaları lzmir valisi Küzım Paşa 
L_ ı_ dalcikaya k d kararsız bir şekilde devam eden K"ar.aımral"r. arasır.da flore bı"rı"n· b 2 kazanmı 5 k tahtaı'llQ trıı1111 .. • a ar oyu- vaziyet yavaş yavaş Istanbul:u- .. arnmer ey, ş ay- merasimle sporculara talik etmiş 

1ı, '-lcı c.e~ksız oldu. Is- )arın lehine inkişaf etmiye ve ci Suat Harım ( Jstanbul ), betmiştir. Ferdi epede Rıdvan ve bundan sonra bütün eskrim-
İlll._'kı, h 1111 baraz daha iyi lstanbuJlu1ar hakimiyeti eJe al· ikinci Neriman Htnım (lstanbul) bey, üç milbaıeze kazanmış hiç ciler tribünlerin ve halkın önün-

~:rdaber neticeye doğ· baıladalar. lz:nir muhacim üçüncü Sabiha Hanım (lıtanbul), kaybetmemiştir. Ekrem bey, 2 de resmi geçit yapmıtlar ve tid· 
-m.l!'---=•~•1ıUD11....J1LlI1aıy LIUlL....L.D.allL..J.as.......111&111LU1.....ll.!1K.111.!ııl..IL..l.!!ui!!u!Jrauıu!!=z...L.~l~2~a!.l!:ın!!!!d!:!.!a!.!k!.!i~N!.!!.!ih:!.!a!.!:t--!:!b~e~f:!!lo~r~e~d~e...!.....::k=az=•::n::m=•:!.f....:.1 ....:k::.::•:::Y~b~e~tm~iı'....:.:ti:.=..::...r. lb1a11 detle alkıtlanm~chr. 
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Kısmetler 
•: . • • ı • • • • ~· • : • • : • 1 • 

Emine nine1 93 harbinde latan· 
bula hicret etmiş idi .• Emine nine 
her zaman bizi yanına çağırır 
-zavallı her halde yalnızlıktan 
aıkılırdı da- masal söylerdi. 

Bir gün Emine nine bizi gene 
etrafına topladı ve: 

- Çocuklar, dedi, size bugün 
anlatacağım masalı, bana kiiçük
ken, memlekette (Bulgariatanda) 
dedem anlatırdı. Ben de şimdi ai
ze anlatacağım .. 

Nine önündeki mangala cez-
' veyi sürdü, bir kahve yaptı, bir 

yudum hüpürdettikten sonra: 

- Çok bir 4ey değil yarabbi, 
bize bir ağalık veueniz yetişir. 

Fakat allah onlara da mesele
yi anlattı. Çingeneler ağlaşmıya 
batladılar ve: 

- Zaten öyledir, dediler, 
aan fakir olurıa böyledir. 

Allah sinirlendi: 

in-

- Öyleyse dedi, size fakirliği 
veriyorum, Gidip dilencilik yapı· 
ruz, ağlayınız, yalvarınız. Sizi 
başkaları beıliyecekler. 

Bu sözleri söyledikten sonra 
allah, kalktı ve giyinmiye hazır· 
landı. Fakat tam kapıdan çıkar -
ken rumlarla kartılaıtı. Bunlar, 
diz çökerek yalvarmıya, haykırıt· 
mıya batladılar. 

- Vaktile, diye başladı.. Ce
nabıhak dünyayı yarattıktan son
ra bütün milletlere kısmetlerini 
'dağrtmağa baılad. Cenabıhak 
Türkleri daha çok sevdiği için on - Ne İstiyorsunuz, yahu .. Söy 
]ara ağalığı verdi. leyiniz bakalım! 

Bunu haber alan Bulgarlar he- - Ey büyük allah, biz de, se· 
men koşup Allahın huzuruna çık· nin bitmez tükenmez hazinele • 
ınıtlar .• Allah so:-muı: rinden bir hediye almıya geldik. 

- Ne istiyorsunuz b k l ? Şimdiye kadar da, bize ağalığı a a ım •• 
Size ne vereyim.. vermen için çalıttık çabaladık. 

Bulgarlar: • Elbet bunu bizden esirgemezsin. 

- Efendim, demitler, bize a- - Peki ama aiz de pek geç 
ialığı hediye etmenizi istiyoruz. • kaldınız. Değil ağalık, elimde 

- Peki amma, bunu Türklere mevcut bütün hediyeleri dağıt • 
verdim .. Siz başka fey isteyiniz.. tını, bitti. Türklere ağalık, Bul • 

- Vah, vah .. Halbuki ağalığı garlara İf, yahudilere hesap, 
biz ne kadar isterdik.. frenklere iyi dütünce, çingenele-

- Kahil değil. Olamaz.. Ben re fakirlik hediye ettim. Size bir 
.:verdiğim §eyi geri alamam.. Fa- ıey kalmadı .. 
kat mademki muhakkak bir §ey Rumlar kızdılar. Yalnız alla -
istiyorsunuz.. Size hediye olarak ha isyan etmiye cesaret edeme • 
''çalışma,, yı vereceğim. dikleri için: 

Bulgarlar teıekkür ederek ay· - Ne fena insanlamııt bun -
rıldılar.. lar, diye öteki milletlere hücum 

Allahın herkese hediye dağıttı· ettiler, ne kurnaz inaanlarmıı, 
ğınr haber alan müaeviler hemen her teyİ kendilerine almıılar bi • 
Cenabbıhakkın huzuruna koıtu • zim kıe.metimize bir §ey bırakma· 
lar.. mıılar. 

- Biz de, dediler, hediyemizi Allah durdu, dütündü, niha • 
almağa geldik.. yet: 

Allah uzun aakalını aıvazlıya· 
rak sordu: 

- Siz ne istiyorsunuz baka· 
lım .• 

- Biz mi?· T abiı ağalık istiyo·· 
ruz .• 

Allah bıyık altından gülü.msi-
yerek: 

_Geç kaldınız, dedi, baıkala.
rma verdim •• 

Yahudiler ıiddetle itiraz etti
ler: 

_ Neden batkasına verdin, ya
!"ap ! .. Biz Musanın milletiyiz, bu 
ibize yakı§ırdı .• Sen hesabını yan· 
lış yapmıısın ! . 

Allah cevap verdi: 
- Madamki öyle diyorsunuz, 

o halde size "hesap etmegw j he· . ,, 
C:liye ediyorum .. 

X ahudiler küs küs dönerken 
huzura frenkel çıktılar. Allah 
aordu: 

- Siz ne istiyorsunuz?. 
- Ne mi istiyoruz?. Bu da su· 

ıal mı? Elbet ağalık istiyoruz. 
Allah ıbaşını salladı ve: 
·- Siz de, dedi, geç kaldınız 

baıkasma verdim gitti. ' 

Frenklerin canları sıkıldı: 
- iyi düşünmeden hareket et

DÜ§Sİniz, Yarabbi, dediler, bize 
ver. 

- Hayır, hem madamki aiz de 
iyi düşünmekten bahsediyorsu
nuz, size "iyi dütünmeği,, hedi
ye ediyorum •. 

Frenkler daha kapıdan çık -
madan, içeriye çingeneler doldu: 

- Yarap ! .. Bize de bir hah • 
F! vermeniz için geldik! 

- Ne bahşiı istiY.orsunuz ba
lalım7 

- Kızmayımz, dedi, sizi de 
eli bot gönderecek değilim. Za • 

ten elimde bir tek hediye kaldı, 

bu da "Kurnazlık,, tır, onu da 
size veriyorum. 

Istanbut 4 üncü icra memurluğundan : 

Temamını dört bin dört yüz elli üç 
lira kıymet takdir edilen Molla F'naridc 
Nuru Osmaniye caddesinde yen! 25·25· l 
numaralı yctdiğerine maldup maa arsa 
klglr dükkAn ve üstündeki odaların te
manu açık arurmaya vız edilmiş olup 
10 teşrinl sani 932 tarihinde şartnamesi 
divanhaneye talik edilerek 26 teşrini sani 
932 tarihine mUs:ıdif cumartesi günü sa
at 14 den 16 ya kadar açık arnrma su
r~~lyle satılacaktır; Artırmaya iştirak için 
\'Uzde vedi bu,.. k . • . '. ~u tımınıt akçesi ılınır, 
müterakım vcrgt bel di k f . • .. . . . .. e ye va ı ıcarcsı 
muştcnye aıttır. 9<l9 •·n'h\i . k - ""' ıcrıı ·anunu-
nun 119 uncu maddesine tevfikan hak-
lın tapu slcllleriyle sabit olmıyan ipo
tekli alacaklılar ile diğer alAkıdaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bn haldannı ve 
hususiyle faiz ve mıısarife dair olan id· 
dialarını ilAn tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitclcriyle bildirmeleri 
JAzımdır. Aksi halde baklan tapu sicil
leriyle sabit olmıyanlar satış bedelinin 
Paylaşmasından hariç kalırlar. AIAkadar· 
ların işbu maddeyi kanuniye ahkAmına gö· 
re tcvflki hareket etmeleri ve d:ıb:ı fazllı 
malOmat almak istiyenlcrin 932 800 do· 
ya nuroarasiyle memuriyt'timize müraca
atları ilan olunur. 

Beşinci icra memurluğundan: 

Mahfuz olup paraya çevrilmesi 
mukarrer dDklcAn eıyası 27-10· 
932 tarihine mfisadif perşembe 
günü saat 9 dan itibaren Beyoj'
lu Meşrutiyet caddesi Minare so· 
kak firederiçi pasajında ve dük· 
kin önUnde birinci açık arhrma· 
81 yapılacaktır. Taliplerin lüzu
mu müracaatlan ilin olunur. 

(4978) 

VAKiT 

Evlenenler 
Beyoğlu dairesin
de bir haftada ev
lenenlerin isimleri 

1 - Nışaotaşında bostan so· 
kağında 3 numarada Mehmet 
Efendi kerimesi Afife Hamın ile 
Nışantaşmda bostan sokağında 
3 numaralı hanede tüccardan 
Osman Efendi oğlu Mustafa 
Efendi 16 teşrinievvelde. 

2 - Pendik Bağdat cadde
sinde 73 numarada Halim Efen
di kerimesi Sabahat Hamm ile 
Beyoğlu kuloğlu sokağmda 29 
numaralı hanede Tütün inhisa· 
rmda Hüsnü Efendi oğlu Feri
dun Bey 16 leşrinievvelde. 

3 - Feriköy Cabir sokağında 
12 numarada Manuel Efendi ke
rimesi Anastasya Hanım ile F e· 
riköy Cabir sokağmda 12 nu· 
marah hanede garson Yani Ef. 
oğlu T odori Efendi 16 teşrini
evvelde. 

4 - Beşiktaşta camii atik so
kağmda 13 numarada Mustafa 
Efendi kerimesi Saliha Hanam 
ile Beyoğlu meşrutiyet mahalle
sinde 27 numaralı hanede bıçak
çı Mehmet Efendi oğlu lbrahim 
Efendi 17 teşrioievve ide. 

5 - Beyoğlu meşrutiyet ma· 
hallesiode 73 numarada Rışit 
Efendi kerimesi Seher Hanım 
ile Beyoğlu m~rutiyet mahalle· 
ıinde 73 numarala hanede nak
kaş Hasan Efendi oğlu Mustafa 
Efendi 17 teşrinievvelde. 

6 - Firuzağa mahalleıinde 
57 numarada lraklis Efendi ke
rimesi Anna Haoım ile Beyoğlu 
Firuzağa mahallesinde 57 numa· 
ralı hanede muallim Raymon Ef. 
oğlu Filip Efendi 17 teşriniev· 
Yelde. 

7 - Kadıköy Osmanağa ma
hallesinde 16 numarada ~erkis 
Efendi kerimesi Horoksa Haoam 
ile Feride caddeıiode 28 numa
r'11ı hanede sigortacı Ohannes 
Efendi oğlu Mibail 17 teşriniev· 
velde. 

8- Hasköy Çeıme sokağıada 
42 numarada Davit Efendi ke· 
rimesi lsterya Hanım ile Hasköy 
Çeşme sokağında 42 numarada 
hammal Yuhana Efendi oğlu 
Avram' Efendi 17 teşrinievvelde. 

9 - Nişantaşında Kavakvak 
mahallesinde 7 numarada Mustafa 

Efendi kerimesi Kamuran Hanım 
ile Nışantaşmda Vali konak so
kağında 7 No. da ıeyyar Mah
mut Efendi oğlu Ali Efendi 17 
teşrinievvel de. 

10 - Bedreddin mahallesinde 
8 No. da Davit Efendi kerimesi 
Horis Hanım ile Bedreddin ma· 
ballestnde 8 No. da sayyar Av
ram Efendi oğlu Yaşova Efendi. 
17 teşrioievvelde. 

11 - Beyoğlu Y enişebirde 
101 No. da Şvari Efendi kerime· 
si Vatita Hanım ile Beyoğlu 
Yenişehirde 101 No. da peynir· 
ci Pavli Efendi oğlu Nikoli Ef. 
17 teşrinieyvelde. 

12 - Hasköy Şükrü Bey 
aparbmanında 7 No. da Nesim 
Efendi kerimesi Mirkada Hanım 
ile Hasköy Şükrü Bey apartımn
nında 8 No. da seyyar Avatiya 
Efendi oğlu Nesim Efendi 17 
teşr inievvelde. 

13 - F eriköy Kuyulu bağ so· 
!<ağında AS No. da Teses Efen· 
di kerimesi Kohar Hanım ile 
F eriköyünde Kuyulu bağ soka
ğında 45 No. h hanede eczacı 

~ 23 T eşriniev:-eı 

Bir Yunan ko so a-
nesıne taa z 

" j\btllıı: 
Aoveu, 21 ıA.Aı - Uzun micilerdir. Aralarında . 111~ ··oıs" müddettenberi Anvers limanında des isminde bir de lcornu vr 

d Jearı ve civarında serseri bir vaziyette Eu adam geçenler e . tir· 
dolaşan ve birçoğu komünist tis vapurile Anverse geı~ış yt 
olan 30 kadar Yunan gemicisi Abramidesin Anverste ı'k r,r 
dün zorla Yunan konsoloshane· nan mahaHlinde kargaŞ~ 1 ııısb' 
sine girmişler, konso!osla iki karmak maksadile suretı 0111ır 
memura ağır muamelelerde bu- susada gönderildiği zaPtl 

lunmuşlardır. Bu taarruz üzerine maktadır. 
• • kO!I' 

zabıta dün gece ve bu sabah Konsolos, Abramidesıo 11dı 
iki araşhrma yapmış, 40 kadar soloshaneyi basan çeteni~ ba~~lr 
kimseyi tevkif etmiştir. Bunlar· bulunduğunu gördüğünU 5 

dan birçogu Yunanhdır. miştir. . ol•İ' 
Konsolosla memurlar bu ya- Bu taarruz esnasmda Nıc şıır· 

kalaoanlardan 12 isinin miltear· des dudakiarından yaralaot11
1 

ke" 
rizlerdeo olduklarmı taoımışlar· Çağrılan bir cerrah yarao•0 

dır. Bunların hepsi Yunanlı ge· narlarını dikmiştir. ~ 

........................... ·························-··················································::::: .... ···························=·····················-····· ·················································· 19 
kalfa11 Agop Efendi oğlu Naz· A •k R11S' 
ret Efendi 17 teşrinievvelde. merı a ve • of 

14 - Beyoğlu lskender ıoka· i(e uyuşmak istif 
ğında 32 No. da Salamon Efen· Londra, 22 (A.A) - ~ 
di kerimesi Sayoro Hanım ile Telgraf gazetesinin siyasi oıt1,, 
Beyoğlu Iskender caddesi 32 biri, Litton raporu Milletler: 
No 1ı hanede kunduracı Nesim kt'' 
Efendi oğlu Davit Efendi 17 miyetinde tetkik ve müZB ~ 
teşrinievvelde. sine başlamadan evvel J3

.rtt 
d. l b.. ·· k b. faslı) 15 - Sütlücede Tekke soka- 1P omasının uyu ır ·ıJi• 

ğmda 8 No. da Hüseyin Efendi göstermekte bulunduğunu bJ 
kerimesi Şükrüye Haoım ile SUt· riyor. . bt 
lüce Tekke ıokağıoda 8 No. lı Japonyaom yeni MançurırJof' 
hanede Bekçi Bekir Efendi oğlu kumetinin tanıoması fikrine e~ 
idris Efendi 17 teşrinievvelde. kovayı imale ettiği söyleııfll d• 

16 - Şah kulu Değirmen so· tedir. Bu 3 bükümet arası~ 
kak 7 No. da Avram Efendi ke- yakında bir ademi tecavüı 
rimesi Lusi Hanım ile Şah kulu ıakı akli muhtemeldir. . ; 
Değirmen ıokak 7 No. Jı hane- Daily Telgraf gazetesiıı1" ilj' 
de tofar Dimilro Efendi oğlu yasi muhabirinin verdiği ta~1~ 

- Yani Efendi 17 teırinievvelde. ta göre Japonya Sovyetler b fO' 
17 - Hasköy Piri Mehmet hükumetinin endişelerini bıl ~.: 

paıa Yeni sokak 10 No. da Ah· retle yatış ırdıkta soura ~ 
0

di 
met Efendi kerimesi Fatma Ik- rika efkarı umumiyesioi f<t 

bal Hanım ile SUtlilce Mirahor lehine çevirmiye çahşacaktır· .~ 
köıkn 145 No. da Atçı Abdi Japonya bu maksadma vsr~b0' 
Efendi oğlu Mustafa Efendi 17 için yeni Mançuri hükumetin~,.~ 
teırinievvelde. rt" · 

18 _ Beyoğlu Dua tepe 41 yUk nafia ioleri için Attle b~" 
No. do Mehmet Efendi kerimesi şirketlerile müsait şeraiti \'İ~ 

mukaveler aktine sevk ve teŞ 
Fatma Hanım ile Beyoğlu Dua- edecektir. 
tepe 41 No. la hanede kundura-
cı Mahmut Efendi oğlu Salih ~~ 
Sıtkı Efendi 17 teşrinievvel de. Dünya piyasasında pıııı' .,~ 

19 - Y eniıehirde 27 No. da Dünya piyasalarında P'~se 
Dikran Efendi kerimesi Manik fiyatı son günlerde yüks~ se' 
Hanım ile Yenişehir 27 No. h baılamıştır. Bunun en bü)'il~.11ae 
hanede Dikran Efendi oğlu Ro- bebi istibsalatın % 25 nisp'tı 
pen Kirkor Efendi 17 teşriniev- noksan olmasıdır. 
velde. 

20 - Kasımpaşa Hacı Ferhat 
sokaiında 71 No. da islim Efen
di kerimesi Zekiye Hamm ile 
Yahya Kethüda aşıklar sokağm
da 73 No. lı hanede komisyoncu 
Sadettin Efendi oğlu Mehmet 
Celalettin Efendi 17 teşriniev
velde. 

21 - Beyoğlu Kocatepe Har· 
bire sokağında 1 No. da Veli
demir Efendi kerimesi Zinalida 
Haoım ile Kocatepe Harbiye so
kağında 1 No. Jı hanede garson 
V elAdemir Efendi oğJu Y orgi 
Efendi. 17 teşrınievveldc. 

22 - Beyoğlu Can kurtaran 
mahallesinde 8l No. da Hiisnil 
Efendi kerimesi Fatma Hayriye 
Hanım ile Tımtım mahallesinde 
285· 1 No. h hanede . modelci 
Osman Efendi oğlu Mustafa 
Efendi. 17 teşrinievvelde. 

23 - Okçu Musa caddesi 
105 No. da Avram Efendi keri· 
mesi Fralto Hanım ile Okçu 
Musa caddesi 105 No. 1ı hanede 
müstahdem ·Salamon Efendi oğ
hı Avram Efendinin 17 teırini
ev\•elc!e akitleri icra kılınbııtır. 

17 teşrinievvel 932 tarihinde 
Beyoğlu evlenme dairesinde 23 
çiftin akitleri yapılmıştır. 

., etil 
Beyoglunda bedavıı 

dersleri bfilİ 
Cümhuriyet gençler 111

9
fjlOe 

edebiyat şubesinden: Mısb ştıt• 
meccani lisan lrnrs!arı açılr:l1.~iıı:e 
Almanca, Fransızca ve 1PS'1

0ıs" 
lisanları üzerine müretteP ede' 
bu kurslara herkes deva~ gU" 
bilir. Dersler haftada i~' t 4 
akşamları verilecektir. J(ıır ıı~' 
Teşrinisani 932 cuma gOP k ~e 
şamana kadar devam ~de;; ,aı· 
dersler<.: 3 Teşrin ·sanı 9 bllf' 
martcsi gününden itibar~:ti)'eıJ' 
Janacaktır. Ders almak 1 ııle' 
lcr cuma günleri sabohtaP t 1J 

.. ıaa 'it• 
şama kadar ve her g~? BeYO~ 
ten 17ye kadar mahfılnı b'' 
lu Cümhuriyet Halk f ırknsı 

9
tl' 

d k. d . . müraca 
nasın a ı aıresıne 

kayıtlarını yaptarmaları:__-/ 

Zayi . del 
ktebıf1 ~ 

Yüksek ticaret me lı r 

almış olduğum 1 17 numar~ (<Of 

4-3-~9 tarihli tasdiknaıneını / 
bettim yen:sini alacağımdan ·ıJ' 
kisinin hükmü olmadığı 99'1 

1 (4 ~ 
o.unur. . d' 

Ticaret lisesi talebelerıP 
346 numaralı Fuat 

• 
l 
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Ualurlu Bir Tarih 
l9 Birinci Teşrin 

~laari7et BaJfalDI aym umanda bittin dOnyaca kutlulanan 
iL .... cllr • 
.. .lirib, para blriktinlele b .... yacak her yart •kadqı 
..... bir b•·•ıaç ... ldtlr. • umumi ta .. rraf 1anıında 
e, ::_~e alma. 

ulrayarak Mr he1ap açbramz. 
~ paralar plecek yıllann bayramnn daha •ar

dalaa ıeYiaçle ıeçirm•ir ,arayacaktır. 
TOrkiye Ziraat Bankaıı 

eniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Kilo Nohut; Pazarblda mOnakuaıı 24 • Birinci Teırin • 
ıarteai - 1aat 13,5 ta. 

Kilo Makarna: Pazarlıkla m&naka .. ıı 24 • Birinci Teı· 
932 pasarteai ı&n& 1aat 14,5 ta. 
'- makilla yatı : Paurhlda m1Dakua11 24 birinci Tepin 
Plzarteai pil aaat 15,5 da. 

llaraaara Oaıbabrt .. M&stahkem meni kumandanı.ta efra· 
enelce mllnakuaya konulup ta teklif edilen fiatJar ıaU 

inden dolaya teknr pa~rbkla mUnak ... ya Tuedilen 
Ye makarna için daha eh•en flatlarla talip olanlu11ı Ye 

bal Deniz LeYaam depoaa ıp. enafa .. çhlle Ye plnrhkla 
ton makine yata Yermek iıtiyealeria biselarındaki gO" ve 

munkkat teminat makbmblrile birlikte Kaıımpaıada 
leYaam ubnalma komiıyonaaa mDracaatları. (5544) 

nhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
ll'eaia içia 1aba almacak (500) ton -.aclen klmlıGDGn prt

i mucibince n kapalı urf amlile mOaakaNya konulmut· 
Talip olaalarm prtnameyl ılrmek Oıer• her al• Ye mDaa
a iftirak etmek lcha "7,5 teminat akçelerile birlikte zarf
lllbaret 5- J 9S2 ca•arteti .-ı ..- (15) • _.... Galtı
lllbayaa koma.,on- ftrmelerl • .(5454) 

al albaca icra memarlu· 
Bir depla temini lati· 

:'-laDIDda mahcaı Ye paraya 

reaıi bar kalak yiln top 
atpa .. yokUf'IDcla trikotaj 

30-10..932 tariWacle pa
• 19 W. 

... lr arbrma• iera ini.
talip olan araa 1••• ve 

•ezkfarde .. h.aliacle laaur 
eak memanaaa .aracaat· 

ilan olaaur. {4997> 

Y Sirkeci adreai l 5 kar .. 
Poata paluaa baYi mek tapla 

le her iı için mal6mat 
Ye •erir. 4944) 

ı, ... ,.l'IUI 
k ve EMANET YURDU 
.. IOZ. dllpr, daw:ara, 

~--- ••acı •• reacberlere 
Sirkecide paket P01taae-

11mda rdiıaaotl ban No.. 5 
4882) 

ti caddeaillde No. 65 
r""•1aa•a 4 odab mapmbab 

l&ab 25 linya kirahkbr. 
r .. .., ..... ki ecuca Çabakciyan 

•Oracaat. (4895) 

a blllnde 

Fabrikası 
KanaMldr Ye 

btaal»al ikinci ticaret mabke
meaindeil: Sekban ude Ahmet 
Nkdet ber vefdll avukat Kimi 

Darllıfl!lf aka LıaeJi 

MIJd•rıa,.,..,. ı 
Talebe için mUaalr_. ile yap

tmlacak 700 çift kunduraya ta· 
lip olanlann 24 T91ri9ienel 932 
pazarte1i ... ı uıt 14 te •• 
miieaka ıartlannı .. mele iati
yenleria de laer al• Nunosma
nitede Ceeı, t.ckiliyeye mi· 
racaltlan. (5514) 

Sadıkzade BıraderJer 
Vapurlan · 

KARADENiZ OSTASI 

SAKARYA 
vapuru p AZAR 

23 Tef.eYvel 
aDnB akıam .. at 18 de Sir
keci nhhmından hareketle 
(Zonplda, lnebola, Sammn, 
orcw.: Gire80D, Trabzon, Ye 

re oimet n •~det ede-

KREP PRETON 

(pekiş moda bürosu 
takdim ediyor: 

KREP PRETON, çay elbiseniz 
ve tayyörliijiinüz için intihap 

eclebilecejiniz en lüks 
ve modem kamaıbr. 

lı Bankası 
-~-1~;.ıta:farihi istikrazı ahilt 

aurvu· lb hamillerine 
m -.adeB Ye 30 numaralı kupon bedelini 

"T ..... nl 1932 tarihinden itibaren Oımanlı banka11nm Gala-
ve llera ldan&eri ile Viliyet Merkezlerindeki bilflmum pbe-
GlpluiDclea teıviyelİne mubaıeret edileceji ilin ol..,. 

20 Tlrk lira11 itibari kıymetli beher tahvil bpoıaaaa maka
bil enalu nakdiye olarak 50 kurut tesviye oluaacakbr. 

Kuponlann, numara bordurolara ile birlikte ibra Te talimi 
illerine, <>amanla Banka11 tarafından blmillerlae, l»eraJI tediye 
5 (bet tBa aoara getirilmeli muktazi bir makbaa Yerilecektir • 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
BaşmüdürlüAUnden: 

(10 adet aıtllllk muıamba) dır. 
ı _ Zonplctak sDmtlllll aa ..... a abnacak 10 adet lrtDIDlr 

•Uf818laa (açık) lardarmaya konahDuthır • 
2 _ Karduma prtları kltaclmm taıdıkli aaretleri BqmOdlriı-

retimizclea ab•acakbr. 
3 _ Kardar• e.,.nodlriyeti•izde kurulacak ahm ubm komi•· 

fODU '8nti•da• yapılacaktır • 
4 _ ~ H-11·952 tarihine raı'ıyan pazartesi ıtınll aaat 

4
5 _ Her iatekli, biçilm'ı bedelin % 7,5 ;u olan 105 liralık •-tllllll ...... !MmiDat" Jarlle belli -tt•n enel komİlyo
..... eri. 

ş, laiak : lltebhl GOmrllk Malıafau BaımlldGrlllilndedir. 
kliler orada pre bdir!er • (5b 1 O) 

ı tanJ>ul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Saıtababetlnden ı 
llerkuimis için İDfa ettirilecek bir moUir teknesi kapalı urf 
file mDnak ... ya Yaıedilmiftir. MOnalcaaa 16 Teıriniuani 932 
bioe mllıclif Çarıamba günü saat on dörtte icra edilecektir. 

T.lllpleria prtnamealai almak Oıere hergUn Galatada Kara Mu
..W .. cle Sabit Salabiye Merke11 Len.. ... ..... 

ı-a mlhaaatlah. 15547) 
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ZJiyeti umumiye, iştiba

ınaiık ve kuvyetsi:dik ha
!atında büyük faide ve 

tesiri görülen 
Fosfatlı 

Doktorlarımız 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıklan mUtehaasıaı 

Muayene: lG-12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, tstlkU\I caddesi No. lll3 

(Opera sineması karşısı) 
Tel. 4,2221 - 4,1960 

Dok tor 
A.rlst l d i 

Muayenehanesi : 
Emln!!nU: Eınin6nfl han 3 Uncu kat No.8 

Doktor 

A. K u t i e J 
Cllt ve zUhrevt hastalıklar teclavibanesı 

Karaköy börekçi fınnı sırasuıda 34. 

!>iş doktoru 

Arşa k Sü re nyan 
Beyoğlu lstlkltıı caddes:I numara 303 
Mısrr apar tnnam. Müracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kad:ı.r. Telefon 4042.ı 

Cilt ve zWırcvl bastaııklıır mütehassısı 

Do k tor 
Bahaettlo Şevki 

BabıaU caddcsl Meserret oteli karşısında 
Avnl Bey apartımam 125 Sabahtan 

Ak§ama kadar . 

Doktor 

E ınln Şü krü 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

lstanbul Sultanmahmut tUrbcsi, Babı· 
Ali caddeal, No. 1 0. Telefon muayeneha· 

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 
"Her glln öğleden sonra saat 14-18,. 

OroloO • Doktor 

Feyzi 
Böbrclc, mesane, idrar yolu hastaiıklan 

mUtehaasısı 

Beyoğlu, lstikl!U caddesi EUı:.unra 
apartnnan No. 3 Her gUn öğleden aonra. 

Tel. Beyoğlu 2835 

Urolol • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Böbrek, mesane ve idrar yolu 

hastaııklan mOtehassısı 

Kua,enehane: TUrbe, Mahmudiye cad· 
dut. No. 10. Telefon 22622 

Dokto,. 

Fuat Fehim 
Cum:ı.rtesı - Pazartesi - Çarşamba ve 
Perşembe gtlnlerl öğleden sonra hasta
lamıı kabul eder. Çağaloğlu, Zeki Bey 

(Sjıht apartnn.an) No 5. Tel. 20164 

Doktor 

Feyzi Ahmet 
cilt. zUhre\1 ve tenasuı haatal.ıklan 

mUtehassısı 

BabıAll caddesi, köşe başı Feyzi Bey 
han numara: 43. Sabahtan akşama ka

dar hasta kabul olunur. 

Dokto r 

Hasan Basri 
Edlmekapı, Acıçc§me sokak No. (9) 

Muayene: (Her gUn saat 15--18 c kadar 

Uroıoa Doktor 

Hakkı Rüştil 
idrar ve Tenasu.ı yollan blrinct sınır 
mütehassısı "PARJS,. den Dlplome 

Tatlk!Al Caddesi Yıldız apartmıan 
No. 322 

Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahpaşa hastahanesi idrar yolları 

mUtehassısı operatör 
Muayenehane: Cağaloğlu eczahanesine 
bitişik. No. 30. Telefon 21614. "Saat 

15 - 18 hasta kabul olunur • ., 

Doktor 

Kapik yan 
Muayenehanesi: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 26 

Telefon: 2 l0i7 lstanbuJ 

Operatör • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
i drar yollan hıuıtalıldan mUtehaaaıaı 

EmJnlSnU (Sablk KarakB§) banma 
nakletmiştir. Cumadan maada her gUn 

hnstaıannı kabul ve tedavi eder. 

Dr, tabib i 

Melımet Rıfat 
Parla darllıtilnun:ından mezun 

Çağaloğlu Halk Fırk88I karşısmda Sıhhi 
apartunan No. (7) 

Ooktor 

Nuri Mahmut 
Kadın hastalıklan mUteh:ısımıı 

Hastalannı Maçkada Bcmar aparlı-
manmda (l ) numarada kabul eder .. 

(4937) 

Doktor 

Osman Seraleddln 
l\luayenchane : Cağaloğlu, Nuruoamantye 

caddesi No. (19.) T eleton 20893 

Doktor 

Reşat Hilseyin 
Kulak, boğaz ve burun haataııklan mü
tehassısı. Muayenehane: TUrbe Mahmu

diye caddeat, No. ıo. T eleton: 22622 

Oi' Tabibi 

P. Şamlıyan 
13eyoğlu, tstikl~ caddesi o. (%8) 

(Mulenruj yanında 
Muayene saati: 9 - 12 ve H - 21 

Doktor 

Robert Hehar 
Doğum, Kadm hastalıklan mUtehaasısı 
13eyoğlu, Altmcı Daire Saadet apartı· 

manı 4 Telefon: 42526 

Oilf lablbl 
Yervant Arşak 

B~yOğlu, Ağacamı. lstlklAl caddesi Ma· 
rlnopulo apartımanı No. (98) 

\, 

1 

1 LlRA}A 
Yüzü ile kuş tüyü yastık 

lstanbulcla Çakmakçılar, SandaJyacı Jarda kuş tityü fabrikasın
da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, şilte 

ı 2 liradır. Kut tüyünden salon yastıkları ve kuş tüyü kumatı 
bulunur. Ankarada satış mağazası : Sallı Franko 

1,eJefon: 23027 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Ru l<eşidede bü yük ikramiye 

4 O. O O O LJradzr 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Fırsatı Kaçırmayınız 

iştirak Ediniz ••• 

VAKiT 23 Teşrinievvel 19~ 
=--

ark Malt Hulisası 
KuHaoıoıı. 

Her eczanede 

Bu çocuk 
Niçin 
Mahzun duruyor? 

Çünkü onun kumbarası yok! 
29 teşrinievvelde bir Kumbara 
hediye ederek onu da sevindiriniz 

Türkiye'de Cumhul'İyetin kurulutu günü, bütün dün· 
yamn (Tasarruf günü) dür. Küçük, büyük, kadın, er· 

kek herkes o gün para biriktirmeğe batJar. 

Bu hafta içinde it bankasından alacağınız 
Kumbaraya para atmıya baılayınız 

Gelecek sene bu tarihte bir çok paranız olur 

1 ıs 1 

Afyon Nafıa Başmilhendlsllğlnden : 
Emirdağı • Ştikraniye yolunun (10999) lira bedeli keıifJi 

6 + 000 -.,... 10 + 000 kilometreleri arası in .. att 2 - 11 - 932 tar~
hiode encümeni vili~ette ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 
münakasaya konulduğuadan tartname ve keıifnameyi g6rmek 
iıtiyenleıi.ı ve talip olanların % 7,SO teminatile encümeni villyete 
mtiracaatlan ilin olunur. (5555) 

Mekteplilere mahsus 

Talebe Yurdu 
Şehzadebaşı caddesinde açılmışbr 
Darülfµn~n ve liselere çok yakındır 
Geniş, büyük bina ve yeni temiz eıyayı görmek, elverişli şera
iti anlamak içjP her gtin Şelizadebaımda Konservatuvar soka
ğmda Yurt binasındaki MOdiriyete sabahları: (Saat 8 • 10) a 

akşamlan (16-18) e kadar milracaat edilmelidir. 

Deniz Levazım 
komisyonundan: 

Satına ima 

15,000 kilo sade yağ kapalı zarfla müoaka!lası: 7 Teşrinisani 
932 Pazartesi günü saat 13 de. 

2, 500 kilo beyaz peynir: Açık mOnakasası: 7 Teşrinisani 
932 Pazartesi günü saat 15 de. 

Marmara Üssü Bahri ve Kocaeli müstahkem mevki kuman
danlığa ihtiyacı olan yukarda cins ve mikdarı yazılı erzakın hizı· 
aaodaki tarihte mlloakasa11 icra kılınacağından şartnamesini 

Bono 
Her türlü bon olula mA.zbata.-~ 
urc i \'e deyin ilmubaberl ve saı 

vesikalar üzerine her ~ekilde isler 
yapar. Balıkpazar Maksudiye hail 
No. 35 Ujturlu zadeM. Derviş -

'f,.lpfnn 23397. 

VAK 1 T 
GUnedellk, Siyast Gazete 

Istanbul Ankara Caddesi. VAKiT yurl/I 
Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu : %4879 
l dare telefonu : 24370 

Telgraf adreal: tstanbul - V AKiT 
Posta kutusu No. '8 

Abone bedelleri : 
Türkiye Ecnebi 

Stnelil: 
6 aylık 
3 aylık 

ı aylık 

1400 Kr. 2700 Kr· 
750 1450 • 

400 " 800 • 
150 .. 300 • 

llln Ucretlerl : 
Resmi illı.nlarm bir satın 10 Kurul 
Ticari 11!1.nlann bir satırı ı2,5 

Ticari UAnlann bir santimi 2:5 ' c 

KUçUk illnlar: 
~- f6 

l31r defası 30 lkJ defası 50 ne- defa51 tuf' 
dört defası 76 ve on defası 100 kurUf ca· 
tıı: aylık llAn verenlerin bir defası ııı~:_. .. 
nendir. Dör t satırı geçen llAnlarUJ 
atırlllM bet kUJ'Uft.&n beup edilir 

g&rmek istiyenlerin hergDn v~ vermek istiyenlerin münakas; glln stıı.. 
t . d kk · 1 ·ı b' ı·k K 'd D . . AKn MATBAA8ı - 1:::1TAN ve aaa ın e muva at temınat arı e ır ı le asımpaşa a emz 8Aıneı: MEHMET ASii' AP'* 
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