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düşmanları 
~defa Bükreıte toplanan 
.. "- Balkın konferanu itleri· 
~ 1111 ediyor. Evvelki sene 
~ At!na Balkan konferansı 
~ lllilletlerine Balkan ufuk· 
' tatla bir Omidin ilk ışık-

ı..:er111i1ti. Geçen sene ikin
bu( konferansı da bu ışık

lrkasında bütOn güzelliği, 
ile ~ydınbğı, bOtlln parlakhğı 
il.&.. - .!deal giineti bulunduğunu 
Jl.-...rdı. O vakit birçok kimse· 
~ Oçüncü Balkan konfe
' toplanacak murahhas
~ ~olmababçe sarayı bahçe· 
~ dilcilmit olan sulh fidanının 
'ft'-e içerisinde büyüyüp genç 

'iıç haline gelmiş bulacak-
dOtünmüıler, belki de 

'ite kurutacak dostluk sof
~ bu güzel birlik ağncmın 
~nılarından yemeğe bile baş· 
--.._.iını tahmin etmişlerdi. 
''::_Jet iıte ne kadar ümitler 
1.....~ lenen üçUncü Bükref kon· 
~ toplandı. Fakat esefle 
lıl Ye itaret etmek lazımdır 
~konferansın toplanışı bizim 
~erimizden tamamen başka 
~ •eterait içinde vukubuldu. 
~ fidanının meyve verecek 
~ bllyDdGğft değil, bilikis 

ldarıuın solup sarararak 
nın kurumağa yüz tutmuş 
ğ8rOldO. 

~ -.~ ... - ------~ 
1ıııL- bir zebili rilzgir esti ki 
:~ tark milletlerinin yanoki 

erini Balkan biıliğinde 
~ luanlan Omitaizlije dilfü· 
,- b&yle bir manzara ~ sıl 

lf.)'lr, fikrimizce birlik ideal 
1Ua yapraklanm ••rarbp sol· 

fe.Y uzak memleketlerden 
zehirli bava cereyanlan 

lr. Bu baıtabjl doturan 
tohumlan gene bu Bal

'- lllailletlerinin kendi içlerin· 
lelmiıtir. 

~anlarda tarihi vazifelerini 
~ bitirmiı bir takım te· 
'L_.er vardır. Balkan ideali· 
\ı:_~ikat sahuana çakması ih
~ bu teıtkklllerden ba· 
~ Jeniden harekete getir· 
~ -.... Ç&nkn vaıifelerini ikmal 
~ldukları halde bir tnrlli 
1\ la. k iatemiyen bu teıekk61· S thangi bir maksatla mev
,; etlerini devam ettirebilmek 

l&nli geçmit bazı fikirlerin 
Petinde gitmekte, yahut 

~ tahakkuk etmit idealleri 
,._~•mamlanmamıı g6ıterS: • itte Balkan idealinin 
~alınası niabetinde kendi 
~ llb( nın zayıfliyeceğini gören 
~ bı,~ttekkOllerin akslllamel· 
°"ttl emellerinin inkipfana ..... Je1•ek için harekete geç-
Şı.._~GnOyor. 

S 'b. kadar Balkan birliği 
"llCtiQ lt baoldakça herkes bu 
~ -~•ldnıkaaa mani olabile· 
-.. ~~ı daha ziyade BalkaaS llldeki ideal dilfmam 
-.._ .:'erde anyordu. Halbuki 
~ • , zarfında pzDmlhe 

.... Jaeler g&sterdi ki Bal-

•hmet Anm 
C41c '-atı z nd HIJl/tula) 

-

Gazi Hz. 
Ankara da 
Coşkun tezabtlratla 

karşılandı 
Reisicümbur Hz. diln Anka· 

raya varmıtlardır. Gazi Hz. nin 
Ankaraya döneceğini haber alan 
Ankarahlar şimendifer istasyo· 
nunda toplanmıılardı. Bu arada 
büyük erkAnı harbive reisi Fevzi 
Pata, Ankarada bulunan vekil
ler, meb'uslar, sefırler, hükftmet 
erkioı da istasyona inmitlerdir. 
Maarif vekili Reşit Galip Beyle 
Ankara valisi ve mevki koman
danı Reia"cümhur Hz. ni vilAyet 
hududunda karşJamıtlardır. 

Gazi Hz. ni taııyan hususi 
tren 12,15 de istasyona girmif, 
Reisicümbur Hz. h•lkın sürekli 
alkışları, "hoı geldin 1,, sesleri 
arasında trenden inmiı!erdir. 

Gazi Hz. kendilerini karııla-
mıya gelenlerin ayrı ayrı ellerini 
sıkmışlardır. 

lstasyo~da bir asker, jandar
ma ve po'.is mDfrezelerile bando 
mızıka Gazi Hz. ni aelimlamıı· 
lardar. 

Gazi ·Hz. ile birlikte Ankara· 
ya giden baıvekil ismet Pı. ile 
hariciye, debiliye, ikbıat, adliye 
vekilleri de Ankara ya varmış · 

lardır. 

Uğled~n sonra 
AAk.,a, 23 (HulUll) - Gazi 

Hazretleri :rf:t l& dt ~klMin· 
-uea aJn11rı a evı,manpa• 
zarı, Hakimiyet meydanı, Çan
kırı cadduinde yapılan asfalt 
yo'lan tetkik ettikten sonra 
meclisin 6n0nden çift&ite tetrif 
buyurdular. Çiftlikte Ziraat mek· 
tebi yatakhanesini gezmiflerclir. 

" lstanbulspor " 
bugün geliyor 
lzmirde Eakiıebir ve bmir 

ıampiyonlarını yenerek Tllrki
ye futbol birincilifini kazanan 
genç Istanbul futbol ıampiyo
nu muz bugün saat ikide Ad-
nan vapurile lzmirden dön· 
mektedir. lstanbul sporculu· 
ğuna büyQk bir ıeref kazan· 
dıran kıymetli gençlerimiz 
villyet ve belediye bütün spor 
tetekk6llerimiz ve sporculara· 
mız tarafından kartılanacak· 
lardır. "V akıt,, kendilerini ha
raretle tebrik ederek slAmlar. 

\ 

Maarif Vekilimizin V AKITe 
Mühim Beyanatı 

Dil selerberliğini başarabilmek 
için mühim kararlar alındı 

Rept Gallp B. Dk mektep kitaplan öz dilimizle yazılacak 
Ankara, 23 ( Hususi muhabiri· maksadım bu iki kitapbaneoin arif teşkila~ı kelime derlemek 

mizden ) - Maarif vekili Reşit tt vsiidir. Milli kütüphane yapı· için seferber edilmiş bulunmak
Galip Bey bana şu mlibim be· lacağı Gazi mektebindeki kitap- tadar. Talimatnamenin esaslarına 
yanalla bulundular: haneyi ziyaretimden ileri geldi- göre bütan şehir ve köylerde 

- Gazi mektebindeki k6tup- ği anlaşılıyor. yüksek, orta, ilk mekteplerin 
baneniu tevsiini arzulayorum. Maarif vekaleti dil işi için muallimleri öz Türk s6zlerini 
Milli kütDpbane tiaadllik mevzu· l derlemeve mecbur tutulmakta• 
ubahis deg" ildir. Halkevinde elli mühim talimatname hazır amış· ~ 

l b" " M (Alt taralı 2 nci sayıfada) 
bin ciltlik kütüphanemiz Yardır. tır. Talimatname i e ulun a· 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ruslar, dün sıfıra karşı dört 
sayı ile takımımızı yendiler_ 

om., •edlmlt Rus talnmDe, Jatan'bal taJmm Taksim lltadmda ikinci defa karşı· 
lattılar. Maç ilk maça nazaran •ert ve .-vlnls olcla. Takımımız •ıfıra karp 4 •ayı 
ile yenildi. Tafalll.bm 9 uncu -ydamızda bulacaksınız. Yiıkariki resim bu maçin 
bir kaç aanlye•lnl soaterlyor. 

..................................................................................................................................... 

İsmet Paşa Hz. 
Veklllerle gUrUtlUler 

Ankara, 23 (HusuaU - Baı· 
vekil ismet Pı. Hz. öğleden ev-
vel dahiliye vekili Şükrü B. ile 
makamlarına gelerek bir saat 
kadar meşgul o:dular. Bilihare 
istirahat için köşklerine gittiler. 

Baıvekil öğleden sonra ma· 
kamlarında Maliye, Nafia, Ad
liye ve Maarif vekillerini kabul 
buyurdular. 

Vekiller heyeti yarın toplana· 
rak acele itleri intaç edecektir. 

T aşnaksyon Protestanlar 
Ermenistanı seven Ermenilerin Paris 

bolvarlarında işi nedir ? 
11 eylfıl 1932 tarihli (Gavroı) 

gazetesi (T aşnaksagan proteslan• 
lar) başlığı altsnda yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

0Hıristiyanların bir kısmı nasıl 
ana kiliseye karşı is~·an ederek 
"proteatan,. ismini aldılar ise 
aynı suretle Taşnak komitesine 
karşı baş kaldırarak protcatan 
unvanını alan bir Ermeni zOmrHi 
meydana çıkmışhr. Ötekiler hı· 
ristiyanlığa ve berikiler onun 
eserleri olan mazideki içtimalara 
karı• isyan ediyorlar. Protesto· 
ları yalnız Paristeki (Haraç) ga· 
zetesi ve onun mildürü (Savaş 
Misakyan) a aittir. 

o:yorlar ki: "f aşoak fnkası 
(Haraç) gazetesi demek değildir. 
Bilakis bu komiteyi bizler temsil 
ediyoruz.,, Ve bu sözlerini de 
fiilen ispat etmek için ayn bir 
gazete çıkarmıya karar vermiş-

Bu karikatöri Pariste çıkara 

Ernıcniçe (Gat'rO§) gazetesin
den alıyoruz.. Ayakta duran 

ErnıenUiktir.. Komiteler her 
taraftan çember içine alnuı. 

t:ıkıyorlar •• (Gavroş) gazetesi 
bu karikatörün altına ıu neti
ceyi kaydediyor: 

Nazik ve dost bir adam 
lerdir. Anlaşıldı mı? Fakat bun· 
lar parayı nereden buluyorlar? 
Buna bir tDrlil akıl erdiremedi-

- Bu el açılmadıkça, yani 
bu !ırklar dağılmadıkça bu 

mmtarlp ErmenUer ifin halU. 
careıi uoktu!. 

- Efen.ti birader, mahalle tehlikelidir, batına bir 
lal• trelmealn. dalaa•nı bana veriver .. ( Alt taralı 2 nci sagılada). 



Sayıfa ;2 

Balkan idealinin 
düşmanları 

(Başmakalemlzden devam) 

kan birliğinin düşmanları hariç· 
ten ziyade Balkan hudutları için· 
dedir, Onun için Balknn birliği 
i<leaJcılarmın hariçteki tehlike· 
lerden :ziyade Balkan memleket
leri dahilindeki tehlikelere karşı 
teôbir almaları lazımdır. 

Maksadımıza biraz daha vu· 
zuh vermek için bundan beş 
altı ay evvel Türk· Yunan dost
luğuna Bulgarist?nın da iştiraki 
münakaşa edildiği bir sarada 
Trakya cemiyeti namile Bulga· 
ristanda vaktile meydana çıkmış 
olan bir teşkilalm resmi gaze· 
tesi vasıt sile yaptığı tahrikatı 
hatırlatmak kafidir. Bu öyle bir 
misaldir ki derece derece şu 
veya bu memleketteki ems:ıline 
tatbik olunabilir. 

Fnkat bu sözleri söylerken 
Balkan birliği idealcilerini bed
binliğe sevketmek de istemeyiz. 
,Bilakis ideal yolunda hayalata 
kapılmaktan İse önümüze geçe· 
cek zorlukları göz önüne alarak 
ona göre büyük maksada doğru 
azmü kuvvetle hareket etmek 
elbette daha alnldne olur. 

Mehmet Asım 

Taşnaksyon 
Protestanlar 

(Baş tarafı l inci sayıfamızda) 

ğimiz için dostumuz Beşiktaşlıya· 
na sormayı muvafık buldu'c ve 
dedi ki: 

- A&izlm Beıiktaılayan, bu 
proteataıılar gazete çıkarmak için 
parayı nereden buluyorlar? Son· 
ra aceba ga:ıeleleri nasıl bir 
meslek takip edecektir? Lütfen 
bana izahat verirmisiniı ? 

Beşiktaıhyan bu sualimize ce
vap olmak Uzerc şu suretle mu
kabele etti : 

Beşiktaşhyan bir ihtimale göre 
kara cihetini Seylan adnsında 
oturan madam Peproniyad ilamat 
dan temin etmişlerdir. ikinci 
ıualinizede cevap olarak şunu 
söylemek kafidir : Bu ikinci ırup 
takip edeceği proğramında Er
menistan ile dost olmak ve onu 
müdafaa etmek yolunu tutacak~ 
br. Yervant efendi Gavriç gaze
tesinin baş muharriri pek iyi 

dchaneler var? 
Beşiktaşhyan Şahanvatah gibi 

Türkiyeye duşmanlık siyasetine 
devam edeceklerdir. 

. - işte bu olmadı azizim. 

- Niçin olmasın ? 
-Çünkü biri ötekini nakzeder 

Madem ki halhazır Ermenistana 
dos!ttacağız tabiatile aym Erme· 
nistan tuttuğu yolu tutmağa mec
buriyet var değilmi? Ve bu Erme· 
nistan bugün kalben Türkiyeye 

bağla ve dost bulunuyor. Biz bu
na 11bu ne perhizdir, bu ne laha
na turşusu ?., desek hakkımız 
yok mudur? 

- Benim de aklım pek erme
di. Anlamak istiyorsan protestan 
şeflerini gör. (Hara) yı devirip 
Ermeni milletini kurtaracaklarını 
iddia edenler (Yerisans) ve (Su
şan) dır. 

Yalnız dostum beni dinlersen 
git de bu budalalara söyle ki 
suspus olup yerlerinde rahatça 
otursunlar. Bu milletin başına 
ıelen felaketler hep bu şarla
tanların yüzündendir. Pariste ga
zete çıkarıp para kazanmak he· 

VAKiT 

l" ............................... - ...................... _ .................................... -·--·---.... -·---·-·--·-· .. ·-·---.. -.. --5 

ı o Telgral Baberlerl o ı 
c •••••••••• •••••••••••••• •••••••• •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ··············----.. ················-·-·= 

M Musolininin mühim bir nutku 
··········-·-································································· .............. ·-···----··-·-·-

' 'l tal ya hasta olan milletler cemiye .. 
tini terketmiyecektir,, 

• 
DuçP-, böyle diyor ve harp borçlarının üzerinden bir sUnger geçi-

rJJmesinl istiy•>r. Almanya yeniden sllAhlanmayı istiyemez l 
TORINO, 23 (A. A.) - M. 

Mussolini, faşizm siyasetinden 
bahseden mühim bir nutuk söyle· 
miştir. Duçe, ezcümle şöyle de -
miştir: 

k'llya, bir sulh siyaseti takip 
ve tatbik ediyor. Uzun zaman • 
danberi terkedilmiş olan birtakım 
prensipler namına kendisine kar
şı akide harbi açmış olanlara ltal· 
ya, muzafferane mukabele ede • 
cektir. 

Torino, ey ltalyanın muzaffer 
serhaddi, korkma! 

halya, haııta olan milletler ce
miyetini terketmiyecektir. Zira 
bir hastanın ba§ı ucunu bırakmak 
doğru olmadığı gibi, müeuesatı 

ihtimal uzak memleketler için 
müessir olmıyan ve fakat Avru • 

pa için müe&sir olabilecek olan 
milletler cemiyetini hiç bir mem • 
leketin bırakmaması icap eder. . 

Dört büyük garp devletinin 
teıriki mesaisi, mukaddeı hakları 
tanmıak esasına iıtinat ederek, 
Avrupada asayİ§i teıis etmeli ve 
iktısadi buhranın önüne geçme -
lidiı,-. 

Almanyanın hukuk müsavatı· 
na ait olan talebi doğrudur, fa • 
kat Almanya teılihatın tahdidi 
konferansı içtinıa edip dururken 
yeniden silahlanmayı istiyemez. 

Konferans akamete usradık -
tan sonra Almanya artık tesliha -
tın tahdidi konferanıında kala -
mıyacaktır. 

Konferans akarnete uğradıktan 
sonra Almanya artık teslibatın 
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ühim bir • 
zıyaret 

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

Iran Hariciye Nazırı Çarşamba 
günü şehrimize geliyor 

Bugün de Tahrandan bir heyet gelecek 
lran hariciye nazın FUnali ı FUtuii ban çarıamba günü 

han Hz. çar§ mba günU Parlsten maiyetindeki '2:allar ve T 1<h'i"an -

şehrimize gelecektir. İran hari .. dan gelecek olan heyetle birlikte 
ciye nazırını hükfunetimiz namı· Ankaraya hareket edecektir. 
na kartılıyacak olan hariciye ve· lran hariciye nazırının Anka -
kileti erkanından Refik Amir ve rayı ziyareti Tevfik Rüttü beyin 
Cevdet beyler dün ıehrimize ıel· geçen ıeneki Tahran ziyaretine 
miılerdir. bir mukabele mahiyetindedir. 

Füruği han Perapalas oteline Bununla beraber Ankarada iki 
misafir edilecek, çarıa.mba günü memleket hudutlarının vaziyeti • 
vali tarafından terefine bir öğle ne, hudutlarda aaayiı ve inzıba • 
ziyafeti verilecektir. tın teminine ve dolayısile kaçak· 

Bu gün şehrimize Tahrandan 
sabık Iran iktısat müste~arı Ha -
san han Bayat, kolonel Muhsin 
han ve hariciye nezareti müdür • 

çılığın men'ine temas edileceği 
ıöylennıektedir. Bu arada iki 

memleket iktısadi münasebetle • 

lerinden Gulam Rıza han Nev • rinin inkitafı için bir ticaret mu-

zattan mürekkep bir heyet gele • 
cektir. 

kavelenameai akti için de konuıu· 
lacaktır. 

tahdidi konferansında kalamıya
caktır • 

Duçe netice olarak, 11ltalya, 
Avrupada her türlü Hekcmon
ya)•a ve bilhassa gayri adilane 
bir vaziyet ihdas eden, tebellür 
ettirecek o'an her tilrlü beke· 
manyaya karıı koyacaktır.,, de
miştir. 

Müteakiben, harp borçları me· 
selesine telmih eden M. Muıo· 
lini, şöyle demiştir: 

Bir sene evvel söyledim, bu 
işin üzerine bir sünger çek-
mek zamam gelmiştir. O tarih
ten sonra Lausanne konferan 
sı hakkında acaba Amerika 
bu konfera.ısın vası! olmuş oldu-
ğu neticeleri inldir mı edecek? 
M. Mussolini, nutkunu faşizm 
rejiminin dahili noktai nazardan 
elde etmiş olduğu neticelerini 
sena etmek suretile bitirmiştir. 

önUmüzdeki 10 seneye ait 
yeni paro!i şuciur : 

"Heri yürümek, inşa ve imar 
etmek ve icabında mücadele 
etmek,, 

Gnzl Hz. ne Bulkan
lıların tazimler! 
Bükreı, 23 (Huıuıi) - Türk 

murahhası Retit Saffet beyin ri· 
yaıetinde lo~lanan Balkan T u -
tizm federasyonu kongresi, Cur· 
kiyeyi yakın ıarkta kuvvetli bir 
ıulh, medeniyet ve terakki amili 
yapan büyük reisicümhurumuı:a, 

ııltı Balkan memleketi murahhas· 
larının imzaıile bir tazim telgra· 
fı çekilmesine karar vermittir. 

Haftalık 1: ık beraat etti 
lzmir, 23 (Hususi) - Haftalık 

Iıık g37etesi icra vekilleri bey'e-~ 
ti aleyhine neşriyattan beraet 
etmiftir. 

işten e1 çektiı ildi 
lımir, 23 (Hususi) - Manisa 

posta telgraf müdürli Sırrı Beye 
itdcn el çekdiril~i. 
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ibret alınacak bir tecrübe ! .. 
Bir Fransız muharriri beynelmilel nıUnase- dırabilirsiniz. Küçük balak gelsin, büyük bahğın 

bellerden bahsekerken vaktile havuz içinde etrafında serbestçe dolaısın. Artık bilyük balık 
yapılmış olan klasik bir tecrübeyi hatırlatıyor. için küçük balık taarruz edilemez bir şeydir . 
Bu tecrübe şudur: Bir havuzu cam duvar ile Çünkü ona doğru hareket etmek burnunun üze-
ikiye bölUnüz. iki blSlükten birine bir kOçük rine sadece ezici bir darbe yemektir. 
balık, ötekine de büyük bir balık koyunuz. Bü· Fransız gazetesinin tasvir ettild bu temsil 
yük balık küçük balığı görUnce onu yemek için hakikaten gOzeldir. Fakat bu temsili başka 
üıerine hücum edecek, fakat arada cam duvara memleketlerden ziyade, zannediyoruz, Fransız 
gelip de burnu şiddetle çarpanda gP.riye çekile diplomatlarına anlatmak lizımdır. Eier geçen 
cektir. Sonra büyük balağa ikinci dafa kOçUk gün Fransa namına Cenevrede ıilihlart bırakma 
balığı yemek heveıi geltcektir. Bu dafa birinci· komisyonunda söz söylüyen diplomat bu temsili 
den fazla bir şiddetle hücum edecektir. Fakat biJmiş olsaydı şüphesi kOçük devletlerin müdafaa 
tekrar burnu camdan bölme üzerine çarpacak, vasıtalarını tedarik ettikleri huıuıi ıillib fahri· 
ondan sonra bir daha küçük bahğan üzerine kalannı kapatarak bUyUk devletlerin ellerindeki 
ahlmak cesaretini kendinde bulamıyacaktır. resmi siJib fabrikalarını faaliyette serbest bırak· 
isterseniz şimdi havuz içindeki cam duvarı kal· mak gibi bir tezi müdafaa etmiye tcıebblls etmezdi. 
...................................................................................................................................... 
vesini içlerinde tutsunlar. gibi bir yeri kendi Kafe-Krimli rıdir. (Yenant) Efendi hayalen 

- Fakat aıiıim, bu çocuklar sandoviçle beraber barakacak1ar. onu önüne almıı, yukarıki mu-
milliyetperverdir. Mutlaka Erme· _ Şu hald~ ? .. ,. havereyi yazmıştır. Ve bundan 
nistana hizmet etmek istiyorlar. M k 1 b d b" . 0 1 çıkan mana şudur : 

a a e ura a ılıyor. .<u· E · t E ·ı·k Tü 
- Ama yaptın ha, Ermenis· - rmen ıs an, rmem ı , r· 

b k d . l b yucular biraz dikkat ederlerse kı"yeye karşı du""şmanlık, bunlar 
tanı u a ar sevıyor at sa un· 
ların Paris bulvarlarında ne iı· (Yervan Dolayan) Efendinin ne hep eski ve yeni Taşnakların 
lcri var ? Pılılanm pırhlanoı top· demek istediğini pek iyi anlar- midelerini doldurmak, ihtirasla· 
lasınlar ve (Erivan) yolunu tut- lar. rını, heveılerini tatmin etmek 
sunlar. Beşiktaşlıyan elyevm Pariste için buldukları vasıtaludan baı· 

- Hakkınız var, fakat Pariı bulunan Ermeni ediplerinden bi- ka bir şey değildir. 

Maarif vekiliıniıi 
beyanatı 

_../ 

M~clis reisimi~ 
gidiyor 

Büyük millet meclisi rei•İ 
hazretleri bu gil 

Amerika elçisi I ~ 
Bir buçuk ay kadar t.•, 'i 

Amerikaya gitmİf olan Amerı~ 
elçisi Mr. Şerril perşembe g l 
.,.ı. .. : .... ; .. A aPIPr .. ., ··- • ·- 1 -w 

sonra Ankarava gHecektir• ~. 

Kont Betten , ~ b" 
Bir müddettenberi Avru~f 

aeyahat etmekte olan ıabık 1 ı.. 
car batvekili kont Betlen 1 \~ 
tehrimize gelecektir. ? 

Suriye mllzakerel~ 
Fransız bUyük elçisi Konj l~ 

Şambrön yaran Ankaraya ~~ ~ 
gektir. E1çi çar9anba günU l ~·._. 
riciye Vekilimizle, Suriye roJ 
leleri etrafında, temaslarına ~ 
Jıyacaktır. /. ~"' 

Bu meselelerin hallini t;ı ~ 
edecek o~an mu:<aveleoin İ ~ 
şembe günü imza edilmul O ~d· . 
edilmektedir. ~ 

. ttt ı. 
Karşıyakayu sd >~.,t 

getiri il yor / ~~. 
Jzmir, ~3 (Hususi) - V•" ti' 1 

Jar suyunun Karşıyakayı t.,;ı "' 
rilmesioi Nafia veklleti 1ı•1,,e ' 
ve keyfiyeti bmir Vi!Af''' ' 
bildirm "ştir. Halk bundan '\ ı 

memnundur. ~ ~" 

lzmtrkahvetüccat11 ~· 
Ankaraya b"r beye& ~ 

gönderdiler b-' ·~ 
lzmir, 23 tHuıuıi) - 1':b-' 

ithalinin son şekli lzmir " .,if· 
ithalatçılarını memnun etoı:.stll -.:_·, • 
tir. Kahve tüccarları bu bu '-' ~t. 
teşebbUste bulunmak üıert. ıl 
karaya bir heyet gönderı:o•f •L 8o 
dir. ""' 

Farmasonluk 
aleyhinde b 

lımir, 23 (Husui) - ~atiP 
Ent Bey Anadolu ıııe t f 
farmuonluk aleyhinde geoe 
detli bir makale yaz"Pıştır.k 
adliye vekili "fardJaıool: 
ğılmalıdart,, baıhkh olao ~ t 
kalesinde herkesçe rne~~=i 'I 
mi ve!li~alar neşredece» 
maktadır. 
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1 unun 
Şaretleri ""°"' ıeıu.x. -.. ............... __ 

,tıod' .letedifinitSln zararları 
111u~! '2 il ~apfıran adamı tarif 
r p- • ç ıoz pele v • • 1 e h_tt 'ni•d' sengını çoa: er ... b .. ır· .. J 

11
,,t tiri • guze , zengin, 

çı • j ?tn · . 
dereC ._ 1111111 bülc . v. 

uı~i1' l['Pdı rnettıgıne, önün· ,:·rt fi lıır. rın açıld,ğına şüphe 

11111 •' Borçlu 
ıerd~· ıtd111 ca;I veren Edison'un, 
tedril 'ıtio .. en nebatat alimi 
kool ~ goıJerine mil çekilen 

,dl IQ b 
ekt. d 1-dık aşından geçenleri 
fa~li~ de tan sonra insan şöh· 
şkılA..., r .. '

1 
f6pbeleniyor. 

· et"" .~e g l' !" _, . ~d e ıoce, .Son zaman· 
ıyet bi ır ben .. l' k ' . rJJ&I , ~l . . , guze ın ma ıne 

~e1ıil1 • lt\i ~ıbı, silah gibi, ilti· 

1;J. Dırdı bır kuvvet o:duğuna 
l~~e~~ ••k':·. Fakat bu inanışım da 

M•'J baııad •le ayaklarını sallama· 
e bilbi- 1

' 

karJJI~ eh • .W. • 
, ')CQf d 

e bU1 er e bir Frenk mec· 
ligi j 11~' hir gi:zel erkek resmi 

yef 
11 

•kkat t:Uiıo. Bu, genç 
~ t b' . 

~ ~ 'f ır sınema yıldızı, ne 
İ~ ,.,~\'.ne de bir hava kah

ı 
1 
dı, Bu delıkan!ı sadece 

o dug~ . . . . d k 't b· u ıç.n ışın en çı a-, aet iençti. Güzel oıduğu 
ell d 1 

duran insan ! 
. • to,lb tlikanh bir fabrikada ça-

le,r Çok '1~, çalıştığı müessesede 
acaır', lik, ._ta kızlar varmış, kızlar 

·b'- . ı. llıının .. 1. v • m.. ""' guze ıgıne vurgun 
,ı.-ıt 'y • 

llturu " .. l' d k' b l gorunce e ın e ı ı· 

p' aıa soyan Züleyha nasıl 
isi J : thnanın kabuğu }erine 

e.ı ,.tını kesmiş ise, bu atel-
merı.. 1 kızlar da deti~anhnın 
, e_ ! t d~ dalıp, dalıp kendile-
ktir. 'ıa a ._.., .... - • -=-" "' .. 

~ .Lqın çatış-:..:;ı müessesede 
~ ~ lf aıalmış, işi kurtarmak 

vrUI. 1~ güzel adamı işinden çı-
ık ~' r r 

n ;I \. -'•ıı~ • • ..,. 
"'t? ul niçin ımar edilemi· 

_A Xou, 
eıe-:' r ~eden muntazam de-0:; f ~ebrın bir köşesi neden 

8 1 ~rı toplayamıyor? 
nO ~ kn lıtanbul komşuları şe· 

Cll ~ •dar canlanamıyor, ken-
na \.~Çeki, düzen veremiyor? 
. / ı.:~ .k~lırsa lstanbul güzel 
. t~ \ıi~lal ıçın işinden çıkarılan 
m 0; ı.~t111ı: gi~idir de onun için r 
Hl ~diıi ul ımar edilmesi, şehrin 

t \ tt ile çeki düzen vermesi 
sil )tt •e "'•nenin kudret ve kuv· 

ttde refah tılsımı olan bir 
,r ~t.._. top'u!uğu bir türlü be· 

Y •" .ıı 1Y0r 
a f..'' . 
1 ,,.,bJ Qit • • • 
1,111&1~ ~~ fthir ki Çamlıcasına git
o f"" 't O~CSnlUnüz Küçük suyunu 

'\' •kü "'- '-h'l' darına gitseniz, kar· 
.~ n,.~. a~~ ışıkları sizi hasretle 

t )~-~it· ~aza gitseniz Adalarm 
et -.ı ' ı,.· · · )' ~ , •tıa ~1nız1 yorar. Adalara 

~ •1111 B v 

J' ı.t4 ·-~ Old11.. ogazın kıvrıntıları 
1ı:bt4 'a.."•ı. 2

1Unuz Yerde rahat bı· 
,,,l :ttaiQ, ıtınbulun her hangi 

1.::;;.ı- ~~llİtı ~•v_utaanız bir bllşka 
.. A' 1

"· aUssılası içinizi ke· 
r~ ,f 

r111it1 fıo.. • • • 
tı..._ l•ıd, 

11 Myıe n geçerken bir dos· 
t~' Şu •öyJUyordu: 
t• Oteu:•.da bir otel olsa ... Bü-

~ll rı top) B d -..~ O ol asa... ura a bir 
~~ttiaiıı:~ bUtün gazinoların 
~I ' bi 0 Plasa lstanbul ken· 

lir • raz ç k' d 
'-',:_ Uctlladi eb.• üzen vermiı 

-~ ~ ır temerküz ol-
iL ~ bir fey olmaz! 
-,.. • .y. '-kt,, ~ 

lllbla11 arasında bir 
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Belediyede : 

Bundan sonra evle
nenlere iki cüzdan 

verilecek ! 
Bazı evlendirme memurluk· 

Jarınca nikahları yapılan çiftlerin 
yalnız birisine evlenme cüzdanı 
verilmekte o!c!uğu ve bu mua
mele ıeklinin iki taraf hukuku
nu temin edemiyeceği gibi tay
yare cemiyeti menfaatine de 
muhalif olduğu tayyare cemiyeti 
lstanbul şubesinden bildirilmiıtir. 

Eundan sonra )&pılacak ev· 
lenmelerde iki tarafa da ayrı 
ayrı cüzdan verilmesi kararlaş
tırı!mış, evlenme memurJuklarına 
ona göre emirler verilmiştir. 

Kaçak et satan'ar tutuluyor 

Edirnekapıda Mehmet 16 ki· 
Jo sığır, Beyoğlunda HOseyin, 
24 ldlo dana, Kuzguncukta Di
mitri 8 kilo oğlak, Sakız ağa
cında Kemal 76 kilo Dana, 
Beyoğlunda Osman ve Fatihte 
Mustafa 10 kilo koyun etini 

l açak o!arak satarlarken yaka
lanmışlardır. Eu etlerin bir kıs
mı kokmuş olC:uğu için denize 
atı'mış, iyi olanları mezbahaya 

gönderilm:ştir. Kaçakçılar hak
kında zab1t varakası tutulmuı· 

tur. 

Buğaziçinde ve Adalarda 
ağaç kesilemez 1 

Belediye adaJar, Sarıyer, Bey· 

koz, Üsküdar ~ aymakamlarina 
gönderdiği bir emirde Boğaziçi 

ve Adalarda ~ğaç kesilmesinin 
mutJ.;\L,p ?.;-7-1- •lfilm,.•ini k,.. 
senlerin yakalanarak cezalandı· 
rılmasını bildirmiştir. 

Yeni bir köy 

Bakırköy kazasında Amindos 
çiftliği denilen yerde satın al
dıkları arazide elli evde 250 
nüfusun kurduklara yurdun mus· 
takil bir köy olarak idaresi ve 
acılar köyü adile anılması geçen 

sene ıehir meclisinde kararlaı
tırılmıştı. Eu lcarar dahiliye ve
kaletince tasdik edilmif, tasdik 
lstanbul viliyetine biJdirilmittir. 

::::::::::::::ınnı::::::ı.a:aı.a:==mrmwww 

kara seyahati yaparsanı siz de 
şuna hükmedersiniz. Bu boğazda 

"temerküu,, düşman sonsuz bir 
güzellik var. 

Bir koyun kenarında yaslanan 
küçük bir kahve bir başka gü· 
zelliği çerçiveliyor. iki adım ile
risinde bir başka çıkıntısının 
ucunda oturmuş beı on iıkem!e 

bir kahve ocağı sanki bambaşka 
bir ufku kap:ıyor. Manzara der· 
hal değiıiyar. Suyun şırıltısı 

baıka, rüzkirın akışı başka, 
ıüneşin denize, karaya bakışı 
başka ... 

Her adım batında bir başka
lık... Parça, parça bir güzellik 
yığını . 

Bundan dolayı burada birbi-
• 

rine rakip olacak sermayeler 
çıkmayacak. Fakat en büyük 

tehlike şudur : Güzelliğe hayran 
olan IstanbulJu bul güzellik Ö· 

nünde taksim edilince harici 
kısmet pek az kahyor. Onun 
için gratsiyel yerine iki katlı 

ahıap ev, kahvesi elektrikle 
pişen gazino yerine salaı büküm 
sürüyor. Bu sefalet lıtanbulun 
çok sıüzel oluşunun neticesidir. 

Sadri Etem 

Ottava konferan
sının fena 
neticeleri 

lngilterenin eskisi gibi Rus· 
ya ile ticaret edememesi 
lngiliz ipizlerinin sayısını 

kabartacak 
lngiltere amele farkasıoın ga

zetesi olan "deyli heraJt,, lngil
tere lmperatorluğu eczası ara
sında Ott:ıvada yapılan ve 
lmperatorluk mahsullerinin hima· 
yesini istihdaf eden itilifname· 
nin şimdiden fena ve acı neti· 
celer v~rdiğini anlatmaktadır. 
Çünkü lngiltere hükumeti Rusya 
Danimarka, Norveç, lsveç ve 
Arjantin devletleri yeniden ticaret 
muahedeleri yapmaya başlayacak 
ve bu rnuahedeleri Ottava iti
lAfma uygun bir hale getirmeye 
çalışacaktır. 

Halbuki bu yeni nisbetler In
gilterenin muhtelif sanayii iize· 
rinde pek fena tesirler yapacak· 
tır. 

Her şeyden evvel Rusya in· 
gilterenio elektrik, mensucat ve 
sair alit ve edevatını almıyacak
tır. Mensucat fabrik;ılarıoın bir 
çoğu Rusya tarafından vuku bu
lan siparitler üzerinde çahııyor
du. 

Yeni muahede, Rusyaom in· 
giltereye vuku bulan ihracatını 
tahdit edeceği için Ruslarda in· 
giltere ile alış veriılerini azami 
derecede indirecekler ve lngil
tere yerine siparişlerini A:man
yaya .,ereceklerdir. 

Bunun lngiltere üzerinde ne 
f\a\lar aerın resırıer Japaagnn 
şu vaziyet gösteriyor. 

Geçen sene lngilterenin ihraç 
ettiği mihaniki alat ve edevatın 
yüzde sekseni Rusyaya 2itmiıti. 
Bundan başka lngilterenin ihraç 
ettiği kimyevi alihn yüzde ellisi, 
traktör ihracatının yüzde kırk 
beşi, buharlı turbin ihracatının 
yüzde 78 zi ve buna benzer bir 
çok ihracata Rusyaya sahlmııtt. 

Bu suretle lngilterenin ekse
riyetle Rusyaya sattığı ihracatın 
büyük bir kısmı telifi edilmez 
bir ziyana uğrıyacakhr. Çünkü 
bunları dominyonlara göoder
miye imkan yoktur. 

Rusya ile lnıiltere ticaretinin 
bu vaziyete düşmesi yüzünden 
lngil terede işsizliğin artacağı ve 
yalnız Mancesterde (50,000) ki· 
şinin yeniden işsiz kalacağı an
laşılmaktadır. 

Amerikalıblrprofes6r 

"Kolumbiya,,DarUlfünunu cerra· 
bi profesörü (lsman Şıhan) ıeh
rimize gelmiştir. Bu gün saat 
14 te PJastigue cerrahisi üzerfoe 
tıp fakültesinde bir konferans 
verecektir. 

Teşekkür ediyoruz 
Vakıtın on altı yaıına girmesini 

tebrik etmek lütfunda bulunan 
Akşam ve Türkışepost arkadaı· 
Jarımıza teşekkilr ederiL 

Şehir Meclisi 

Şehir meclisinin üçüncü içtima 
senesi teşrini sani toplanma 
devresi yeni ayın birinci salı 
güaü saat on dörtte başlıyacak
tır. Azaya vali ve Belediye rei· 
ıi Muhittin Beyin imzasile da
vetnameler ve ru~name gönde· 
rilmiıtir. 

Ticaret ve lkbsat : 

Ticaret Blrllğl 
yeniden teşkil 

edilebilecek mi ? 
Bazı tacirlerin ticaret birliğini 

yeniden canlandıracakları söylen
mektedir. Buna sebep son gün
lerdeki sanayi esbabının birlik 
kuvveti ile elde ettikleri muvaf· 
fakıyetlerdir. 

Tacirler sanayi erbabının bu 
günkü muvaffakıyetini birlik esa· 
sında bulmakta ve tüccarların 
birliği olmadığı için çok ziyan 
ettiklerini söylemektedirler. 

Bir mubarririmiz tacirlerle te
mas ederek birlik hakkındaki 
fikirlerini sormuştur. Birlik ta· 
raftan olan bir tacir muharriri
mize demiştir ki : 

- Milli Türk ticaret birliği 
namı altında on iki sene evvel 
bir birlik yapılmıştı. Bu birlik 
ilk hamlede Türk tacirlerinio 
büyük mevcudiyetini yalnız mem· 
leket dahilinde değil, memleket 
haricinde de tanıthrmış ve bu 
suretle birçok Avrupa tacirleri 
ile temasları temin etmişti. 

Bundan baıka Ticaret odası 
~ibi Türkten baıkalarına ait olan 
lıtanbul Ticaret ve sanayi oda-
sını da bu birlik kuvvet ile ele 
geçirmiş, bu müesseseyi tacir
lerin hakiki haklarını müdafaa 
eden bir hale getirmiştir. Bu 
günkü muazzam teıkilith Ticaret 
odası o günkii varhğın eseridir. 

Fakat ondan sonra Ticaret 
birliği dağılmııtır. Bu belki de 
fazla bir mücHese sayılmasından 
ileri gelmiştir. Lakin bugünkü 
vaziyette bu birliği yeniden can
landırmıya lüzum vardır. Bilhas
sa piyasadaki tacirler arasında 

sıkı ve samimi bir temas temin 
etmek, aynı zamanda itimat ve 
emniyet doğurmak için bu bir· 
Jiği tekrar canlandırmak istiyo· 
ruz.,, 

Birlik taraftarı olmıyan tacir· 
lerde diyorlar ki: 

- Milli Tllrk Ticaret birliği 
evYelce bir ihtiyacın mahsulü 
olarak ortaya çıktı, ve çok kuv
vetli bir varlık oldu. Fakat bu
nun sebebi doğrudan doğruya 
ticaret odasının o zaman milli 
bir mllessese olmamasından ileri 
geliyordu. Halbuki o birlik tica-
ret odası ele aldı. Bugünkü ti
caret odası Türk tacirlerinin 
haklarını müdafaa etmekte ve 
kendiıini her suretle temsil et
mektedir Bu müessese varken 

ti~_are.~ ~irliği yapmak boştur. 
Çunku tıcaret adasındaki bütün 
izalar gene birlikte toplanacak· 
tır. Şu halde ticaret birliğinde 
yapılmak istenen iş ticaret oda
sı gibi resmi bir müessese ba· 
şından daha kolaylıkla yapılmaz 
mı?,, 

öğrendiğimize göre milli Türk 
Ticaret birliğini canlandırmak 
istiyen tacirler pek yakında bü
yük bir içtima aktederek ~u 
hususta bir karar vereceklerdır. 

Ne kadar halı dokuyoruz ? 
lzmir Ticaret Odası son se

nelerde halı san'ati ile uğraşan
lar hakkında bir istatistik hazır
la ııııştır. 

Buna nazaran, son sene-
lerde bilhassa Isparta ve civa
rındaki köylerde 3000 kadar 
balı tezgahı itlemektedir, ve bu 
tezgahlarda tahminen 15-20 bin 
amele muntazaman çılışarak se
nede 100 metro murabbaı halı 
dokumaktadırlar. 

Bu halılar lngiltere, Amerika, 
Fransa, ltalyr ile Almanyaya 
satılmaktadır. 

Savıfa g 
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- Umumi kurarg{ilıian tebliğ cdU

miştir: Diyale ccplıcsinde 21 - 10 -
32 de /ngilizlcr üç tabur piyade ile 

mevzilerimize taarruz ettiler, düşman 

mukabil taarruzumuzla tamamen tar 
dedildi; sair ceplıclerden lıabcr gel
medi. 

- Hukuk lakültesinde müderria • 
ler meclis toplanmış, mcrlıum Seyit 

llaşim beyden açılan usulü idare mu
allimliğine ticaret ue ziraat nazırı 

~Mustafa Şeref beyi seçmiştir, ondan 

sonra en çok reyi Yusuf Kemal bey 
almıştır. Usulii nmlıakematı lıukuki -

ye muallimliğine müderris muavini 
Mustafa Reşit bey seçilmiştir. 

- Tıbbi alôt ı·e edevat getirilme • 
sinde kolaylık göstermiş olan komiıJ

yoncu Farlıi efendiye dördüncü rüt 
beden nişanı Osnıani ı·erilmiştir .. 

- Gizli ııeya kaçak zahireleri haber 

verenlere r·e yakalatanlara iaşe mü-

dürlüğünce tasdik edilnıi§ olan f iatı 

üzerinden lıesap edilerek eriştiği be· 

delin yüzde onundan yüzde yirmi be-
şine kadar mükafat verileceği lıtan
bul l'ilciyetindcn bildirilmektedir. 

- Şelıremaneti sebze fiatlan.nın 

palıalılığım gidermek için elıemmi -

yetli surette meşgul olnuya karar 
ve;-miş, sebze meselesini cemyeti umu 
miye belediyeye havale etmiştir. 

Meclisten ayrılan bir encümen mese

lenin hal suretine dair layiha hazır 
lamaktadır. 

ı·················-···--············· .. ---····ı 
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Bir imla eksikliği 
Dil bahialerinden harf, alfabe me

selesi çıkarmak istigenler olmadı de
ğil_ Bizce artık kef, kaf davası kal
manuıtır; lakin itikadımızca bir imla 
meselesi ekailmigecektir. 

Bunlardan biri de başka başka ı·a
zile gören bir (N) harfini, maksada 
göre bir işaretle ayırmak lüzutn.ll da 
görülür. 

Size bir cümle arzediyorum: 

- Cebinde para yok! 

Kimin cebinde? Hitap ettiğim kim
senin mi, yoksa üçüncü bir ,aluın 

mı? 

Arap harf/erile bunu aağır kef 
yardınıile ayırıyorduk. Şimd, o za • 
nıan imla yanlışı saydığımız vaziyeti 
unıunıileştirdik. Hepsini (N) la yazı

yoruz. 

Vakıa konuşurken çıkardığımız seıı 

de bundan ayrı bir şey değil. lstan • 

bul şivesi iç Anadolunun sağır keli
ni değiştirmiş; ancak unutmamak (d. 

:zını ki, konuşan iki adanı arasında 

hecelerin seslerini, ahenklerini anlat· 
mak istediğimiz fikre güre tamamlı • 
yan el, göz, baş işaretleri, sesin dere

ce ayrılıkları ı·ardır. /Jiz bunlardan 

yazıda pek azını işaretle gösteririz. 
Onları sözün g,•lişile anlarız. IAikin 
bu (N) eksikliği bir suretle telafi edi
lir gibi değil. Faraza (Aklında bir 
eksiklik ı-ar) demiş olan bir adanı 
pek al<i karşısındalı.ine hakaret etmiş 
sayılabilir, onu söylenen bir ürüncü . ~· ' 
gaıp şahsı kasteltiği lıaldc ... 

Bunu bir imla kaidesi konularak 
halli zaruridir. 

lspanyollar (N) üzerine bizim es
ki yazıda (a) ya koyduğu;wz uzat • 
ma işareti gibi bir işaret koyuyorlar, 
bununla o harf c lıe11u•n lıem<·n gunnc-
li bir ses ı·eriyorlar. · 

iliz de iltibas bulduğumuz, nnun 
senin gibi mütemmimlerin tasrilıindc 
şivesizlik sezdiğimiz yerlerde muha • 
tap (n) /erine (ğ) de kullandığmuz 
kaş gibi bir işard koyabiliriz. 
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önümüzdeki Çarıamba Akşamını bekley111ı • 

Sintma artistlerinin en güzeli ve tam manasile KADnl 

Başvekil eskiarkadaşlarını Esnafın nasıl "Hak-

terakki ettirebildi mi? geliy:
1tl!:: eh? 

MARLENE DIETRIC 
ile CLIVE BROOJ( 

Yazan : Emil Ludvlg 
Tanınmış Alman mu/ıarriri Emil Ludvig'in ltalyan başvekili 

lilüsolini ile oiinleree konuşarak urun ue s. an'atkarane bir müld· 
kalfa brılunduğunu dün yazmış, bu mii.ltikatın bir kısmını da 
koymu~tuk.. /hı meralı: verici konupnarun alt tarafı da şudur: 

- Romada bulunan sefirler
den biri sizin fevkalade çalışma 
kabiliyetinizden bahsederken 
"Duçe bizden daha fada ko!ay
hklara maHktir. onun suvarelere 
balolara gitmek mecburiyeti yok. 

ede bilmek için yamma münev 
verleri celbetmeye başlaya bildim. 

- Bunu yaparken büyük mu· 
kavemete oğradır.ızmı? Ası~za
deler aleyhinizde hareket ettimi? 
Sualim bu mevzua temas edince 
Mosulini mevzuun bir başından Eğer ben de onun gibi ol.say

dım ben de istedigim gibi çalı· 
ıabilir, istedigimi yapabiJirdim.,, 
diyordu. 

Musaolini güldü ve sözüne de
ram etti: 

- Ötedenberi kendimi mün -
r;evi bir hayata alıştırmışımdır. 

Yalnız fena havalardan sıkılır, 
havaların tahavvüllerinden mü· 
tevellit sıkıntıdan kurtulmak is -
terim. Siz biraz evvel çok doğru 
söylediniz: Hikmeti hükUmet in
sanları mahrumiyete alııtınr. F:ı· 
kat bu da bir hikmeti hükUmettir. 

ötekine yüz c!efa gitti geldi, çenesini 
·adeta muayyen bir noktaya yeni
den başladığım göstermek için 
bir ~efde orkester elindeki dey
neğı kaldırır gibi· havaya kaldırdı 
ve sonra eskisinden daha sürat
Jı bir suretle sözüne devam etli. 

- iktidar mevkiinin insanlan 
birçok terlerden feragate mecbur 
etmeıi gariptir! 

Duçe gayet hafif bir ıeı.le: 
- Bütün ihtiraslar gibi •• 
- Hangi ihtiras daha ziyade 

kuvvetlidir: Revolüıyon, yani 
~kmak mı, yoksa yeniden yap -
mak mı? 

- Bunların her ikisinde de 
huıuıi bir cazibe vardır. Bundan 
baıka bunlardan birini, yahut di
'ğerini yaparken inaamn içinde 
bulunduğu yaşın da bu hususla 
teıiri bulunduğu fÜpheıizdir. 
Kırk, yahut elli y~ında bir ada • 
mın mazisinde fazla olarak bir 
'de ihtilal hayatı olursa tabii bu 
adam artık teıkili.t ve tesisat iş· 
)erini tercih eder. 

- Bu noktai nazardan sizin 
meslekler diger bir çtfk mes;ek
lerden farklıdır. Bisrnc:rk, yahut 
balta Victor • Emanuel Romaya 
varmak için uzun sene
ler uğraştılar, nihayet oraya 
vardılar, fakat varır varmaz el
lerindeki hakimane itlerine ni
hayet verdiler. Size gelince, siz 
buna Romaya vardiktan sonra 
başladımz. Bununla beraber on 
sene idari teşkilat ile meşgul 
olduktan sonra hali gene ibti-
lilden, inkılaptan bahsediyorsu
nuz. Ben bunu anlamıyorum. Bu 
adeta T roçkinin ebedi ibtilil 
nazariyesini hahrlatıyor. 

- Evet, fakat başka sebep
lerden dolayı. Bizim bu türlü 
sözlere de ihtiyacımız var. Cün
kü bu sözler halk üzerinde mis-
tik bir teıir yapar. Hatta yük
sek seviyede olan zekalar bile 
bu tnrln sözler ile heyecan du· 
yar. Bu hal zamanımızın hususi· 
yetlcrinden biridir ve her va· 
tandaıa fevkalade mühim bir 
memleket işine iştirak etmit ol-
mak hissini verir. Hakikatte ise 
teşkilat işleri daha ilk günden 
baılamııtır. Meseli hepsi ayrı 
ayrı sakin vatandaşlardan heye
cana gelmiş binlerce asker yap
mak çok zor bir ameliyat teşkil 
ediyordu. Askersiz bir ihtilal 
yapılabilir. Eğer ordu bitaraf 
kalırsa bu mümkündür. Fakat 
askerler aleyhine bir ihtilal ola-
maz. Bundan başka fırka daha 
geniş bir saba temin etmek için 
ilk senede benim yüz elli bin 
kişilik Faşist ordusunu dağıt-
mam icabediyordu. Ondan sonra 
dırid şiddet hareketi yerine ya
vas vavas usul ve nizam ikame 

- Mukavemet en yüksek ta
bakada ıdi. Lakin asılzadeler i!e 
işlerimiz p~k iyi gitti. Asılıade· 
Jer Prusyadaki Junkers!er gibi 
ltalyada hususi bir sınıf teşkil 
etmezler. Bizim ası'.zadelerimiz 
alelade halk tabakasından o'a· 
rak kalmıştır. Prer.s Co!onmı ara
bacısı ile pek A a konuşa bilir . ., 

Eunclan sonra söıün mecrası
nı Musolioioio eski arkadaşlarına 
çevirdim. Eski ibli'al arkadaşla
rının hepsini de idareden memnun 
edemediğini içlerinden kıymet 
ve ehliyet sahibi olanları umumi, 
surette istediği şekiJde terakki 
ettirip ettiremeyeceğini sordum. 

Musolini cevap verdi : 
- Benim eski arkadaılarım ... 

Ben onları haiz olduklara ikti
dara ehliyet derecelerine göre 
idare işlerine koydum. Biz'm na
zarımızda yaş için hudut yoktur, 
lakin umumiyetle ben gençliği 
tercih ederim. Nasıl ki iktidar 
mevkiine geçer geçmez ben Gran
di, Stefani, Volpi, Gentile ve 
saire gibi genç ehliyetlere en 
yüksek mesuliyet vazifelerini 
verdim. Ben onların ahval ve 
hareketlerini tetkik ederim ken· 
dileri ile yakıodan konuıurum. 
Ben bu gibi adamlann suf kendi 
teşebbüsleri ile hareket ettikle
rini görmekten kendimde biiySk 
bir zevk ve saadet hissi duya-
rım. 

( {)eMmı var) 

:::::::::::::::::::1:::::1::::::::::::::::::::: ::r.r.:::::: 

Artistik sineması 
Artistik sineması geçen haha SAA· 

DET ŞAR"ISI filminde. bize, hiç bıl· 
medığimlz Gl'n·A ALP,\RI. yeni bir 
artisti tanıttı. Gitta ALPAR. yülcselr \e 

ahenktar sesi, mükemmel dınslan, fe\"• 
kalAde oyunu ile halkı mesc ve teshir 
etti 

Bu hafta da MERY GLORY ve 
FLORELLE'in temsil ettikleri MÔSYO 
l\1ADAl\I ve BlAI filmini gösteriyor. 

Mösyö MADAM ve BiBi, hakikaten 
MERY CLORY'nin şimdiye kadar gör· 
düğümüz filmlerinin en nefis ve mü· 
kemmelidir. Bunu, tek bir kelime ile 
izah için söyliyelim 1.i, dün akşam sa
lonu temamen doldurın halle. fasılısı:t., 
her sahnede katılırcasına gülüyor ve fil . 
rui ılkışlayorlardı. 

Sinema idaresi. çok ıı,üzel bir düşü
nüşle, l\laestro POLIANS~\l'~i de an~aıe 
etmiştir. Maestro POLIANS['\l 12 ki,ı· 
den mürekkep orkestrasila fılmden ev· 
vel, ilimin bazı parçala• ila adapte ettiği 
havaları çalmış. fasıla esnasmda da sa· 
Jonda güzel bir ziyafeti musikiye vere· 
rek dımağımızı telziz etmiş ve pek ı.,ok 
alkışlanmıştır. 

T. A. T. 
Beynelmilel ileri tiyatro hamlelerinin 

örneklerini vermek: üzere eserler hazırlı· 
yan heyetimiz; bugün ilk seyah1t mın· 
takası olan lzmire hareket ediyor. ilk 
temsil: lzmirde (Hıılkevi tiyatrosunda) 
çarşamba akşamı : OTELLO Şckspirln 

bü~·ük hailesi. Sahneye koyan : Ertuğrul 
Sadettin. 

" Ve dahi muhtesep dahi 
ehli-suk (Çarşı esnafı) ile 
sır ola; mubtesebin dahi 
olvakıt hııkkıodao gel ne" 

iki gündür ekmekçi, kasap, 
ahçı, başçı; helvacı, ıerbetçi, ho • 
şafçı.. gibi esnaf hakkında 
hem nark veren, hem be
lediye zabıtasını tqkil e -

ş&Niiii&i:ıK·spazs 
Harikalar illmi 

EL HAMRA sinemasında 
den kayıtlar koyan hükümle- ,ı--• 
rini yazıyoruz. Bu gün bunların 

terzi, kavaf gibi esnafa dokunan

Pek yakında Istanbul Beled1Ye8 

larıru alacağız. 

Yalnız bundan evvel, bu ka • 
nunnamelcrin neyi göz önünde 
tuttuklarııu, ne yapmak istedikle
rini anlatmak için, bu gün bun -
lardan birine b"!langıç olan bir 
kaç salın naklile baılıyacağu:. 

"Fi beyanı ihtiıap,, faslının 

ARTiSTiK'te 
f ransııca sözlü film. 

ZAFER 
Fransız tayyarelerinin zaferi 

üzerine yazılmış ve 

Brigitte Helm ve 
Andre Luguet 

DarUlbedayl Şehir Tfyetr 
Temslllerl : 

Yarınki Sah 
gUnU •k•amı 
birinci defa 

Blöf 
Komedi 3 perde 

Yazan: 
GEORGES 

DELANCE mukaddemesine göre: 
".'jimdiki halde c/ıli lıirf et almak· 

ta ı:c satmakla ziyade ifrat ~dip, be

raber faydaya kanaat etmeyip, her ne 
cc isterse ol veçhile ıatarlarmış.,. 

\. tarafından temsil edilmi,tir .1 
....... :nnın:·· .. ···:::::::::::::·"==:::.-::::=:::= 
.. k';0

İan: ı(;İ~~ (Pamuklu ipekli bir ne-

Görülüyor ki, kanun bir şehir· 
de oturanların hepsini alışverişte 
biribirini ~özetmiye, biribirile an
lal}mtya çağırıyor; onlann için • 
den birinin her hangi bir fırsatı 

ganimet biJmesine mahal verme -
sinin önüne geçmek arzusunda • 
dır. Onun için fu hükmü ilave e· 
diyor: 

"Öyle olsa (Öyle olunca) bu bapta 
onların hallerine nazar edip, alıp sat

tığı nesnelerin nna göre kendileri irin 
fayda kodurnp, narkın tayin ettir • 
dün ... 

"Kanunu muhteaibat,, f asbn • 
da bu nark işini gfü:etliyecek Dlt!'-' 

murların da vazife ve mea'uliyet
leri yazılı: 

"Mulıtesep olan kimıe, kadı mari-
fet ııc tenbilıi. üzre, narkı tenbih e-

de.,, 

Diye bathyan bu fuılda: 
"llabbazlar (Ekmekçiler) çafnı 

tutup, onu on dört üzerine nark olu-
na.,. 

"Havuç ve ıspanağa ve ıalgama 

1.:e soğana ve sarmı.sağa ve balığa 

narh vere_ 

Gibi ufak tef ek hükümler ara· 
ıında şunlar var: 

"Ve taşradan gelen nesneyi egU 
pazar (?) kar§ılagıp almıyalar; taı -
radan getiren sata. 

Ve satmayıp da ondan satmıga a
lana, ona on birden nark vereler. 

J' e davar iıe onunu on ikiye veya 
on üçe ve nüıayet on dörde nark ve
rile. l' e badettes'ir (nark verildikten 
sonra) elarik satanın hakkından geli· 

nip scbzevattan olurıa ilci dirhemine 
bir akçe, gayriden olursa dirhemine 

bir akçe cerime alına • ., 

Kanunname alışveriıe, vermek is
tediği bu nizamı temin için kul • 
landığı memuru hükümde , unut -
mıyor. 

Çünkü bütün bu temiz düşün
celerle yapılan işlerin niçin yürü
mediğini pek iyi bilenlerdendir; 
onun için diyor ki: 

"J'e dahi mu/ıtesep ehl·i ıuk ile 
bir ola, eksik satanları gözlemiye; 
mulrtesebin dahi ol vakit hakkından 

geline. Elıli ıanayiin lıer birin; yok· 
lıya. Kalp ifi bulursa, kadıya götü

riip, lıakkrndan geline . ., 

Bu hükümlerle bu kanunna -
melerin neticesi ne olmuf? Onu 
tarih gösteriyor. Biz timdi aııl 
bahse gelelim de terziler için ne 
diyorlardı, onu görelim: 

Terziler 
"Terziler dairi gözlenc•. 

E'ermude (ısmarlama) çuka ve 

vi be:ı), •incaf (Bir nevi kürk lı o - t-----------~ 
la (olursa) on beş al,çe11e dikeler. 

Jre sincaflu ve penbeli (pamuklu) 

sof kaftan: Yirmi be~ akçeye dikeler. 
lmralıori kemeni (havsız kadife) kaf

tan ve kadife kaftan: Yirmi beş ak· 

çcye dikeler. Sof otuz beı akçeye di· 

keler. 

Davet 
Harp malQlleri cemiyeti umuın1 

kezinden: 
3 29 teşrinie\'\'el Cümhuriyet b 

merasimine geçen seneki gibi harP 
lölleri de iştira!< edeceklerdir. l;b~s 
rısim için .. ııızım ~elen fe, k:ılAde_ ,,ıı 
yapılmak uzere bılumum arkada~lıt 
J. inci teşrin salı .eünü saat ~n. b 
Veznecilerde cemıyct merkezını be 
hal teşrif buyurmnlan ehemmiyetle Fi3tan çuka kaftan: Bir parmak 

nigende (kaba bir neı·i dikiş) si ola, 

otuz akç~ye dl.keler. 
olunur. •• ··············································=·· ·i;;··;i;,~~7;·d~;;ı·lijji;;·~-i~:··;,~·~ül 

Ve zeruıne terliği: On beı akçeye 

dikel er, 
l 7e çatma kumaş kaftan: Kırk beş 

akçeye ola. 
J'e mağribi sof kaftan: Nigendesi 

ola, yirmi beş ak~• ola. 
re zenurıe """' ı.attan kı Kc:ım;uı 

yakalu ola, otuz akreve ola. Baküi 
buna göre kıyas oluna. 

J' c oğlancıklar kal tanı ve ıair cm· 
sali kaftan: Emeklerine göre itibar 
oluna. lslemiyenlerin, (yani dinlemi· 
yenlerin, itaat etmiyenlerin) hakla -
rından geline.,. 

iki kanunnamenin ikiıi de ter
ziye verdiği bu narktan ıonra di
kitleri vaktinde verip vermemek 
cihetini de unutmamış. Terzilerin 
eıki huyları olacak ki buna dair 
ceza bile yazılı. 

Birinde deniliyor ki: 
•Terziler ilk dikeler "aülerlnde 

yetiıtireler. Zigatle İf alıp, vaiUerine 
hulf etmigeler; ve Ula ta:ıir oluna. 

o· ani değnek vıırula),. 

Hurada hüklim umumileıtirilmiş: 
"l'e sair ehli hizmet aldıkları İf· 

lerin vadelerini g~çirmigeler •• 
"Eğer bir kim8enin libasını sakat 

edip iyi dikmcseler, tazir olanalar. 
Pazan dikenlerin (tüccar terzisi) 
diktikleri çuka ve boğaıı kaftanı bir 

boy ve iki etek ola. 
Badettenbih adetçe dikmyen ter· 

ziler tazir olunarak ağaç başına (1) 

bir akçe cerime alına. 
Ve kendisi dikmeyip, alıp satana, 

nesne yoktur; nihayet tenbih oluna 
ki ol makule kaftanı alıp satmasın, 

uslanmazsa tazlr olunup, ağaç başına 
bir akçe alına. Abacılar dahi abanın 
sıkmnı ve iyisini işleyip ıatalar. 

ikinci kanunnamede bu hü -
kümler baıka ibarelerle konul -
muştur; farklı bir fu cümleyi gö • 
rüyoruz: 
"Eğer bir kifinin kaftanı kısa veya 

dar ve yaramaz dikmif ve yaramaz 
eylemiş olsa kadı marUetile hakkın· 
dan geleler. 

Ve çukacılann çukalan gözlene. 
Merdane çuka kalla.""lı ve boğaaı 

(astarlık bez) ve bn kaftanı: Bir 

boy, eteği iki ola. 
Sincaf ı ekli ol mı ya; yakaıı nece 

satılrmya. 

Dikiş adet üzre ola; eksik ol 
gene sonra fistan olmıya kabil~ 
çukacılar dahi ıslatıp satarlar, 
den l'e uzunundan çekmiyelerı 

Wıre 6l~•r. 1 
Ve astar ki şelıırae ışle.·ıır ol 

kiz arşından eksik olmıya. J'e 
ki hariçten gele, aldıklarına gör' 
tıralar, ziyade satmıyalar. Jre i 
ler dahi gözlcne. ipekleri diJI 
( Düygü (2) olnııya. lr e gömlt ,I_ 
dahi gözlenc; aldıklarına göre 
lar; muhkem dikeler ı•e yenleri J 

üzere bol ola; adetten hariç oltf"ı 
Ve kazzazlar (ipekçiler, ipek 

yenler) dahi gözlene. Şeritleri, 
melerj kalp olmıya; ve ipliği, 
teli iyi ola ı'e iyi ördüreler ve d' 
Yedi kenarlı bir akçeye, ve d 
narlı bir buçuğa, ve on bir 
düğmeyi iki akçeye ıatalar. 

Ve sair işler dahi işlene: Sc / ~ 
leri ve emekleri muteber olur; ~ 

masını ona göre sattıralar. ) 
l' e çukacılar ve kemlıacılar ti 

lacılar (?) ve takyecilcr ve ati , 
ve mencir (?) ve bürümcükçültf• 

ninde ve tavında ola ve nakıs ı~ 
ve kötü işlemi ye. J' e altınlı kad 
kılaptanı seyrek ı•e kem ol"':'v'j 
lumum gözlene. Adetten ek&ık 
ya. lslemiyenlerin gereg; gibi ~ 
kından geline. TakyecUer ve I 
veze (vaktUe giyilen bir cinı aJtl 
vuğu) cilcr ve arakıye (titıikt~ 
külôlı ki dervişler giyerdi) cil'' 
lene. Hu ne dikUirsc yeni A.'fJ 

dikile. 
Ve mücevvczcnin astarı zi!J'Iİ'. 

rişli olnuya; iyi dikUe. Sat 
. '"161' sermayeleri ı·e cmcklcrı nıu f 

lunup kendi icin bir miktaf ' . ~ 
ait olduktan sonra, onda birde 

vüz etnıiycler. 

(Kavaf!ar ve sair eınaf 1 
ti 

(1) Bu malumatı aldığımız ltitaP 
başına bir akçenin nispetini iyi anJıYcl 
diyor ki: "Bu tabir daima tazir 1<1' 
den sonra zikrcdllir, tazir d ğne 
olduğuna bakılırsa ağaç b:ışıJl:tlt 
(Vurulan değnek adedince) de:a,.ı 
dl nasıl hem hapis, hem para r" 
o zaman da hem dcğnelt, hem P~ 
varmış demek... l' 

( 2) DUymek bağlamak, illkleJllO 
Ur; dUymc oradan gelir. 
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~ Efe~cİinin Er~~k~~· ~~stanesinden yaptığı tahkikat 
ilk adımda F erid'in yalanını ortaya çıkardı... · 

"Bı --41 j ri biraz daha takTiye için sittl, J J• akleeek, bulamıyacaktnn .• Ar· 
p • r ~•haset ortaklıiı yapınca enell Erenkay poatahaneıinclen tık itin yokaa Anadoluyu ara dur. 
~~~ adanı1 kötke aldı, ıakla- tahkikat yaptı. - limdi Bandırmaya ıidecek 

uer'lbe mlıinls?. aa:... rce evveli ıizi öldilr· Ahaen Be• kl-Llncle 
~ıe te bb ' ,_ - Elbet, ilk iıimia Bandırma· 

ı..mr--~ te üa ettiler •. Sonra da Ferit adreabae ya, orada bulamazaalc Buraaya, 
~ iı beraberce yaptılar. Bel· - Şu bir iki lfÜD içincle Ma· arada da bulamazıak Yenitebre 
lf :;:ıarı Ferit qırdı. Bahçede- niaadan Ahaen Bey k&tkilnde Fe- bclar ıitmektir •• 
~ ~.daıına verdi, kaçırttı • .•. rit adresine bir taahhütlü mektup - Bandırmadan sonra neden 
de do &ün bahçenin duvarı dibin· geldi mi?. ötelere ıidiyoraunuz?. 
' laıarak bisiklete atlı7an bu Telırafbaneden aldılı ceyap ıu Rıaa Efendi süldü ve dedi ki: 
"b~. Feridin ıeriki cürmüdilr. oldu: - Biraz hafızanızı yoklayınız. 
.._"n b nl k - Evet, iki tün ene! taahhüt· 1ahut daha iyiai ıize bundan bir 

bl..._-.. u ~~1 urduktaıa, yap· lü bir mektup verdik.. Ferit aclre- .... _ kt 
~ •onra ıızın ıadık uıaı"' ınız ~ aün eYYel gelen me upları 
-~ 1• • ıine.. Henüz makban ela duna • kantbralmı .• O mektuplar ki ha-
p~ :•n yanınızdan çıkacaktı. yor. Fakat Manbaclan defli, Bua- ni Kadri alanın bırıız ve katil ol-

enıen ıavuııa nazarı dik- dırmadan.. clulu iddiaıına varıyor ve ayni ya· 

- Birer de Rollea otoıu ve bu 
meyanda, birer yat, değil mi?. . . 
Alayı bırakalım, Robertae gelin· 
ce, bahıederim ki bu kadına tu
tulmuıtur. O da onu atlatınca bi
zim dandi Hindiıtana gönlü 
matem içinde, döndü.. Hülyaları 
iflil edince Hayber geçiti taraf· 
larmda hava teptilini kurmuı ola· 
cak ..• 

- Hava teptili mi! Haydi ca· 
nmı ... Gül ve elma aiaçları he· 
vealileri oralarda aradıklarım bu 
lamazlar •• 

- Roberbe oruç tutturan bir 
kadınu, ben onu bilirim.. Şere

fine dokunulmuı ıayar. 
~Saçma 9ey! .. Size yemine· 

derim ki güzel Dolorea Delriyo 
veya enfeı Clara Bow benden 
hoılanmadılar diye Kitmir yolla· 
rında tat kırmıya gitmem.. Ro· 
bertlin damarlarında latin kanı 
olmalı .. Böyle biı oyunlarına çok 
ehemmiyet veriyor .• 

~ip eder, ıüpheyi davet •· Bu malGmat Mehmet Ali Efen- mlarla ıize aönderilmit bulunu· 
' i •• Anıma bir müddet bek- diyi de Rıza Elendi kadar ıevin- yordu .. O mektupların bizi al· . 
'- Mabat tüphelerin Kadri a• dirdi. O gün iki doıta F eridin ilk datmak için size yazıldıı:nı ıize 
ta.._~. lileai üzerinde iyice 7erlet• yalanını, ilk düzenini nasıl tah- diğerlerinin Bursa Yenişehrinden 
.,_. •di.. kik ettiklerini söylediler.. Rıza ıeldiğini unuttunuı mu?. 

Binbatı Punne'in bu itirazı 
hoflanna gitti. Arkadqları onu 
alaya aldılar •• 

- Vay binbatı ... Şimdiden yor 
gun bir koca aibi IÖ7lüyorıunuz .• 

Efendi dedi ki: "Bu mektuplan ıönderen a· 
b_ • • •• 
~ azaba - Bu hilekar herifin ıize Bandı,.. dam bu iti doatluk için, babr için, 
~ f:f ttan IODl'a Mehmet ma yerine Maniıa demesine ıe· hayırma mı yapmı•tır, yokaa o • ta.... -&rıdi arkadatımn fikrine .,. 
~il bep her hanıi bir ihtimale kartı nun bir ıeriki cürüm olmaıı ihti· 
~ e iıtirak ediyor, Adil Bey birini buldurmak, daha uzak bir mali, daha mı çoktur?. Elbet, 
~ . fikirde bulunuyor, Ahıen memlekette imit ıibi söatermek feriki cürüm olacaktır, Feride '1ae Pek az tereddütle bu fÜp· tahk;.Uiı itkil etmektir .• Nitekim ıelen mektup da Bandırmadan 
-.=enal bulunuyordu. eğer ben onun Bandırmada ol· ıeliyor, yani o civardan .• 
~ Efendi her türlü füphele· duğunu öğrenmeseydim Manisa. (Devamı var) 

··················································································································•••iiıliilii 
MEMLEKET HABERLERi 

Izmır pamuk re oltesini 

lfastalıklı 
tamamlamak için 

Adana pamuklannı İzmire sokmalı mı, 

, (H•ull) - 1zmlr fM. 
lldı .. t V eklletine miiıl 

L_ ederek, lmair mmtabaı
"" ıeneki pamuk rekolt•iDİD 
~ lenelere niıpetle noban 
•,,~bir raporla bildinnifleı 
~ı raporda da rekoltenin 
~ obnaama rağmen fabri • 
tr_)d ~eıkilitı ıenitlettilderini 
'1~1erdir. 

"' ~iL l' fabribcılan raporlann
'~ Ad•nadan lzmire 
~~~ sokufmaaınm serbest b~ 

~- i.temekteclirler. 
~~ P.anuldannda, bmir ik-

16 ~-k .. ııadaki bapuldar
~ liilnıı1en bir nevi lautalık 

'Le lci bu haatalıim aclma 
~ lcurt) denmektedir. 

-.ıa Pamuklarının İzmir 
•na aokulmamaaı da bu 

t~ll .iz.mir pamaklarma da 
ı:-.~ı temin içindi. 

'~ larclan bir bmı Ada· 
~'arının lzınire M>kulma· 
.. ~ kte, fakat öte taraftan, 
~ -..uldarnmı lzmir mm· 

ı '""~bnamaaı hakkmda
J.~ı .. ~etın taraftarlan da 
~bu talebini ticldet· 
~ edirler. 
~ Od \' elc&letinden lzmir ti· 
~:: ıelen bir mektup .. 

~~it &nn talebi bildirile
~ ~I pamuk re• 
· ·• ~~ ~ lene İzmir anayii 
~~ •clip etmiyece-

sokmamalı mı? - ,.. - - - --------

. 
lzmlr pamalı fabrlkalannClıiDDır IWfe ~~lmı 
Ticaret odaaı, bir kaç günden· 

beri bu itle metıul olmıya batla· 
mııtır. Şimdiye kadar yapılan 
tetlrikate g6re, bu sene, lzmir mın 
takasının pamuk rekolteıi ıeçen 
ıeneden noktan olarak (15000) 
balya tahmin edilmektedir. 

lzmir ıanayiinin ıeçen ıene 
pamuia olan ihtiyacı 25000 bal· 
yl idi. 

Bu tetkikatten anlatıldıiı veç• 
hile bu aene lzmir mıntakuının 
pamuk rekoltesi ihtiyacı karıda· 
nııyacaktır. Binaenaleyh Adana 
pamuklarının lsmire 10kulmaaı 
bu noktadan zaruri aöriilmekte
dir. 

Aılkadarlann ftnli.li mahlma
ta ~ Adana pamuldarmm la-

mire ithali için, Adanada bir pa
muk iıtasyonunun vücude geti
rilmeıi ve bu ıuretle pamuklann 
tasfiye edildikten ıonra lzmire 
ıevki hakkındaki cereyan kuvvet· 
lenmektedir. 

Ticaret oduı, lktııat Vekile· 
tinin bu huıuıtaki suallerine ce
'Rp tetkil eden raporları Anka· 
raya göndermiıtir. 

lzmir f abrikacılan Ticaret o
dasının raporundan sonra müra· 
caatlarının alacağı neticeye in· 
tizar eiımektedirler. Haber alın • 
dığıma göre lzmir f abrikacıla· 
n aralannda bir heyet seçerek bu 
huıuata veklletle yalandan temas 
etmek üzere Ankaraya ıöndere· 

cekti.r. 

- Yorgunum ya .• On bet ıene 
ıadık evlilik.. Amma kanm bu
na mükafat olarak bana Hindiı· 
tan yıldız nitanını vermedi. Sa
dece M. P. rütbesini YVdi .• 

- M. P. de ne dem&k?. 
- Muraf pualalan yiikaek rüt· 

beei demek! •• Tekrar ediyorum, 
Beonchamp'm hikiyeıi doiru iae 
eğer Roberta a9k yüzünden o ce• 
henneme ıidiyorıa delirmit dea 
...ı..w.. 

- Se'rilen bclmdan yüz bul· 
mamak ne demektir, bilmezaini•. 

- HaJll' ••• Yirmi bet yqmıda 
iken, Londrada üçüncü ımıf bir 
ıanto• tutuldum... O beni ee.
medi diye dünpclan vu aesm•· 
dim, aııa&a tükür r .. 

- Ey ne yapemn?. 
- Giclip rallılp Mr tiyatroda 

~alll• Jdlflk kıs kardetile ev· 
lenmek iltaclim.. Otelci onu ktı
bndr, •-n beni aevmiye ha· 
Zil' olduiunu ıöyledi .. 

-Ey ıonra?. 
- Sonruı, ikiıinden de nz 

· ıeçtim, lıkoçyada balık avına 
çıktım •• 

- Roberta de öyle yapım •• Za
ten, oihmı oluna, yirmi fllfma 
basınca ona 9u bUihati nrece -
iim: 

"Rüyana giren kadmla yata• 
mazaan balık &'ftD& ~ f ,, 

-11-
Kohut brarallu öileden tonra, 

ııcaktan ban•lmq, U)'Uyor.. An· 
garyaya çrkanlmıt bir kaç Pat• 
baulu nefer bir arabaya erzak 
yü)diyorlar. 

Eririm harbi,. büroları önün· 
de bir nöYbelçi var •• Beyaa toz· 
lu büber ataçlan aruında, lngi
liz banderuınm kıvrımlarını dal· 
ıalandınu:ak bir meltem eımiyor • 
Koqunlann bUe aeai çılamıyor .• 
T efne ajaçlarında daldan dala 
ilolatan aencap yavruları yok •••• 
Askeri kararıihın yolları bom • 
bot-• Giln•t amanaıa, yakıyor .... 

Anıızın, aeaıiz bir bina önünde 
duran askeri otomobilden bir za· 
bit indi •• 
Müıtemleke batlıiı; haki ke· 

ten kilit, aeferber kıJaf eti.. Çıp
lak duvarlı dehlizin aerin aölıe· 
•İne ıirip, vaziyet alan yerli bir 
~ilk zabite soruyorı 

- Zara keıif kıt' ası kuman• 
danı burada mı?. 

- Hayır, yüzbatım.. Lakin 
yüzbaşı burada .•. Soldan ikinci 
kapı .. 

- Teşekkür ederim. 
içeri giren zabit, ayağa kalkan 

arkadaşına: 

- 44 üncü keşif taburundan 
yüzbaıı Edvard Robertı ... Diye 
kendini takdim ediyor. 

Öteki gülümsiyor: 
- Tanıştığımıza memnunum .. 
- Peshaver bat ~omiserinden 

Zara keşif kıt'asına tayinim emri· 
ni aldınız mı?. 

- Evet .. Her şey tamam .. Hat• 
ta timdiden hudut kıtaatı umum 
müfettişi bana tayininizi tebliğ 

etti ... 
- Beni nereye gönderiyorlar? 
- Tundi Kamaya .. 4 numarah 

istihkam emrinize verilmittir .... 
Komıular tarafından rahatsız e• 
dilmek istemiyenler için hoı bir 
yer .. 

- 4 numaralı iıtihkim Ozid 
vadisinin sonunda değil mi?. 

- Evet... Bera Kustha ileri 
karakolundan iki günlük yolda .. 
Puetta mevkiine geçen Gardo
nun yerini alacaksınız.. Maiyeti • 
nizde üç yerli zabit bulunacali, 
amma ıimdilik vekil müli.ziminiz 
yok, sonradan verilecek.. Naip 
tahıildannızla ( 1 ) yalnızıımz . •• 
Sohbethan iıminde pek emin ve 
Gordonun tecrübe ettiği bir ajan· 
dır. Ona güvenebilirsiniz. Bir ıı· 
gara? .• 

- Teşekkür edertm .• 
- Yanınızda kitaplar var, U• 

marım.. Çünkü vakit aeçirmek i· 
çin ııkılacaluımz.. Orada bekle
mek Savoy otelinde çay saatini 
beklemiye benzemez! .• 

- Her halde, okuyacak bir ıe
yiniz kalmazsa bana telıizle ha
ber verin, gelecek erzak kolu ile 
ıize klüp kitaphaneıinden roman 
lar gönderirim .• 

- Lutüfkirıımz .• 
- Oraları bilirim, azizim .. Gü· 

zel, muhteıem amma, hazin mi 
hllzİn !.. Dört sedir Koho&la Ko-
ram arasında dolaıı Ye-
min ederim ki buna mea atkı 
iıter •• Ben arkadqlara yaldızlı 
hap yuttunnam. izinden ıeldiği• 
niz için ıize daha ıüç ıelecek ... 
Altı ayı lnıilterede ıeçirdikten 
ıonra, bu çekilir feY deiil ! Amma 
alıııraımz, ıörecekainiz ya .. 

- Kabileler rahat duruyor 
)ar mı ?. 

- E! .. Şimdilik .. Zaten yerli· 
)er ayaklandı mı eğlence çıktı de· 
mektir. Bet altı ay evvel, Gordon 
bu efendiler araıında güzel bir 
hakemlik etti.. Bir firgah (2) eı• 
nasında sol kulağını sıyıran bir 
kurtunla biten iki haftalık mü· 
zakere, münakaıa .. Bunun üzeri• 
ne, uıulcacık, kimıeye haber ver• 
meden, güzel bir tedip ıeferine 
çıkıp yerlileri uslandırdı .. Netice: 
Makamlardan bir tevbihname , 
ayni zamanda müfettiıi umumi • 
nin Miletary Grosa niıanı veril
meıi teklifi .. Böylece müvazene 
hasıl oldu! .. 

- Beni asıl alakadar eden poı• 
ta .. Orada mektup ne vakitler a• 
lrnrr?. 

- On beı günde bir, ae-vkiyat 
kolu ile .. 

(Devanu mr) 

O) Bölilk '&iftmitlanına miUhd 
yerli aiuaai ajan. 

(2) AsUerln hakem laırııltauı.. 
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Kontluktan Dilenciliğe Yeai Filim ler 
Ispanyol asılzadelerinden zengin bir kan kocanın 

dilenci kıyafetinde bütün ispanyayı gezmeleri 
ve bu suretle geçinmeleri Majik Sinemasında 

3 

Ucuz yaşayış 

Ertesi sabah uyandım desem 
~çma olur .. Çün..ltü o gece saba
ha kadar uy;,ımar.:uştık. B!r nölcc
gize vardı~ orada yıkandık. T oz· 
lu e lbiselerimizi de yıkad!lc .. Yap
tığrmız banyo b izi b iraz açtı. Son
ra civar şehir yolunu tuttuk .. Fa
kat on:lun evve l inci r, elonek ve 
yeşil bademle karnımızı güzelce 
doyurd uk. 
Artık, bir gün Hamada. satın al

<Jığım arap elbisesini giymeğe ka
rar verd im.. Bu elbiceyi alırken 
böyle bir vaziyet~c giyc::cğim as
la aklıma gel:·;ıc:di .. 

Bir tep~ vardı .. Bunu zahmetle 
tırmandık.. T epe tlcn gördüğümüz 
m anzara ancak !siJanyanın cenu
b und'a görülen manza.ralard un bi
ri idi. 

Bir gö!ccğizin bütün sahili 
boydan boya bir kamp tarafın· 
d.an işgal edilmişti. Burada üstle
ri renkli bezlerle örtülü bir sürü 
·göçebe arabası vardı.. Arabala • 
rm etrafında hadsiz bir kalabalık 
kımıldanıyordu. 

Ötede beride ya!alan ateşler -
Clen duman sütunları çıkıyordu .. 
'.Aşağıda gördüğümüz bir göçebe 
kafilesine doğru indikçe hayreti· 
miz iki kat oldu .. Göçebe araba
ları zannettiğimiz şeyler köy evle
ri imiş .. Aralarınc!a dolaşan kala
balık da köylüler.. Araba biçi· 
minde evlere atlar, eşekler, inek
ler, keçiler bağlı idi. 

Yarı çıplak pis çocuklarla kö • 
pekler oynıyorlarclr. Grup halinde 
ki insanlara gelince; konuşuyor· 

lar, iskambil oymyorlardı. 
En çalışkanları eğer takımı te· 

nıizliyorlardı. Dilend sıfatile 
buraya girer girmez fena bir mu
ameleye uğramak endişesile gö -
ziilanemiye karar verdik. Kasaba 
yakındı. Yolumuzu değiştirerek 
kasa banın yolunu tuttuk. 

Kasabanın da garip bir man -
:zarası vardı. Evler muvazenesiz -
(li. Çoğu küçük ve alçaktı. Kırmı
zı, sarı, mavi ve mora boyanmış
lardı. İspanyollar göze batan 
renkleri çok severler. Her ev kü
çillc göle birer tahta köprü ile 
bağlıydı. Tahta köprünün ucun -
'da bir banyo odası vardı. Böyle
ce, sonradan bize anlattıkları 
veçhile kadınlar kimseye görün -
meClen denize girebiliyorlardı. 
Bu ihtiyatı manasız bulduk. Çün
kü· kadınlar suya arkalarında u· 
zun eteklik, bluz başlarında şap· 
ka ile girerek yüzüyorlardı. Ayak 
kabılarını yıkamaktan ziyade on
l arı eskimemesi için çıkarttıkları 
iddia edilebilirdi. Her şeye rağ • 
men ekmeğimizi kazanmak mec
buriyetindeydik. Bu garip mem -
leketi de biraz öğrenmek istedi -
'ğimizden kocamla beraber bura • 
da kalmıya karar verdik. 

Kasabanın sokaklarına girişi R 

miz büyük bir heyecan uyandır· 
dı. Biraz endişe biraz da emni -
yetsizlikten dolayı halk bize yak
laşmadılar. Uzaktan takibe baş R 

Jadı1ar. Kocam küçük bir lokan -
tanın önünde durdu. Bizi takip 
edenle r de durdular. Kocam beni 
lokantadan içeri soktu. Lokanta -
nm pencereleri parıl parıl parıldı
yordu. Duvarlar yeni badana e -
dilmiıti. Mutfağın içinden gelen 
bir ae. bizim g:innemizi karşıla
ir: 

.......... ~ ......................................... . 
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Korsan Kruvazörü 
- Ne istiyorsunuz? .. 
-Yiyecek .. 
- Şimdi geli .. 

EMDE~ 
Sözünü bitiremedi. Filhakika . 

bu sırada lokantacı lokantaya 
r;elmişti. Bizi görünce diğer. va • 
t•:m:l:ı~Iarı gibi yüzümüze endişe 
ve ~üp:ıe ile bal::tı. İkimizi de iyi
d~n iyiye süzdükten sonra tered
<.!üdünü gföte~·en bir sesle: 

Lo~.~.P.~~ ;y_~ Fuet~r~ı: - ~n~ ,§t9bnıva tat 'tfından 

- Evvela paranız var mı ha -
kalım, c~edi. Kocam mevcudunu 
zengin bir tacirin banknotlar çı· 
lmr.ması gibi bir tavırla cebin • 
den çıkardı. Maden paraların şı· 
kırtıs ı lokantacıyı tatmin etmiş 

olacak ki, gözleı·i parladı. 

Geniş ağzım memnun bir te
bessümle açtı. Ve kocamın omu· 
zunu sa:nimiyet ifade eder bir 
yumruk indirdikten sonra gevrek 
gevrek gülerek sordu: 

ta kabiliyetli olan topçu Jiıı~~ 
ti sayesinde Emdenin ateşine 
tün çıkıyordu. 

E d . .. . t .. e ıııer 
m enın uzerıne a eş bt' 

. · - k "d' T JJ'lıık~ mı yagma ta ı ı. opçu O' 

lede devam ediyor müretteb3t 
ı lüyor, yaralanıyordu.. ., 

Direkler ve bacalar Sidııe~, 
ateşi altında mahvolmuştu. sıı 
t .. . t • . d k l ıs tor un gemı a eş ıçın e a m ~ 

1 
pil dairesini ve makineleri sıı ~: ~ 
laınıştı. Fakat Emdenin toP ~ 
hala çalışıyordu. il 

Mortens sağ kolunu kaybetıJl 
r>' sol kolu ile çalışıyordu .. Bu es 

da başka bir mermi kahra.Jll~ 
\°";ahit vekilini daha ağır yara!• 

- Söyle bakalım ağam!.. Ne 
yemek arzu ediyorsun? 

1 mııtı.. ~ \' 
ııııiıiiiiiiiııiiıiııiiıiııııiiiiıiıiiiiiiııııııiiiıiiiiiiiıiiııııı _____ 

1 Z<ıhit son nefesini verirken f t 

zolde Greteyi emanet ettiğini ıôf ~,~' 
itiyordu. Fakat biraz sonra fe~ 
zolde bir mermi parçasile öld~· 

- Neniz varsa veriniz! .. Ek • 
mek.. Balık, bir şişe şarap A- , 

_ 2TTe,rtiilôvveT~etii'tie-a~an: fübiren m)lr"mnem~ gosternet!ek 
olan (Emden Korııan KruvazörU) fllmtnden bir sahne .. 

ma çok bir şey olmasın ha .. Ma
ilim ya serveti görüyorsunuz. Son-

Dünya vukuatı arasında bir harbe başladı ve az bir zaman ti~ 
1 k Zarfında bu"tu"n Babrun· uhı"te deh- Sidneyin toplarile Emdenin ~ 

ra ... vatan ve vazife perver i nümu- vo· ribi çok sürmedi. Kaptan 
- Sen keyfine hak evlat ben nesi aranırken Emden'in Hint de· ıet verdi. 1ıı ' 

Müller vaziyetten ümitsiz olo 
o paraya göre sana lazım geleni · l · d 6 ay deh .. et verf'n kah Emden birbiri ardına birçok ti- •11' nız enn e ~ ,,... • ğunu anlar anlamaz E.mdeni "' 

ramanlrkları birinci derecede ge· caret gemilerini ve bu meyanda e ' 
veririm. I raya oturttu. Sidney ate~i kes ., la 

l 1 ı ı . . A lir .. Umumi harp ilan edildig"'i zaw ndus nakliye gemisini Kinkhut k E d b d" esı 111 G ü er yüz ü spanyo gıttı. z re m ene ayrağıru in ırlJl it 
d k man Emden Bahriasferde Tschin ve Diple.mat yolcu vapurlarını ve 

sonra adi sırlı tabaklar için e ı- . . . . . .. .. ni işaretle emretti. , Yt 
zarmış domates, ekmek ve bir şi· ktau' da bulunuyordu. ilan edilen Bursek ısmındeki lngılız kom ur Emd . .. tt b t h 11 ~-

• 1 enın mure e a ı una ~ iı 
şe şarap getirdi. Sonra tekrar seferberlik orada da mevcut hü- vapurunu batırdı .. Bu esnada hır zı olmayınca Sidney bu ailab•1 ')•• 

mutfağına döndü. Az sonra yeni tün münasebatı inkıtaa uğratmışw radio haberi Emdene Schemsuk gemiye tekrar ateş açtı. Telefşt' ~ 
kızarmı, balıkla dolu bir tabak tı. isminde bir Rus kruvazörünün meydan vermemek için Yon r+f~~ te~ 
masamıza konuyordu. Sonra - Bir Alman elektrik şirketinde Penali: limanında bulunduğunu l b - • d" . km 1 rıt-1 ~ 

d d J er ayragı ın ırıp ya a a ~ ' 
bizi arap san ığm an - arap a - şef olarak çalışan Mortens ayni emrettı. ınguız 46ı. ..... u;:n ya'' ij 
rın nasıl yemek yediklerini gör - şirkette Grete isminde bir daktilo miyi ayni limanda esir etmiye ka· Emdene nezaret etmek ve esirlt' 
mek hevesile karşımıza oturdu. ile nişanlı idi. Harp sebebile ihti· rar verdi. ri atmak için Emdene yanaştıJşfı ' 
Biz iştiha ile yedikçe o tatlı tat· E d .. ·· d"" p k r ~ 

yat çavuşu olarak askere gide • m en gupe gun u2 ena ıma- ı Evvela hastalar sonra esirler , ı. 
Iı seyrediyordu. Y e~eği epeyce ki k R k ·· ·· 1,el' a~~ 

cek olan Mortens harektinden ev- nına ya aşır en us ruvazoru- sonra kumandan, Emdeni ter"' ~ 
hakladığımız bir sırada dayana - k . · d ' nu'"n kumandanı ve zabitleri Ma- tı"ler. ~ t ve izdivaç etme ıstıyor u • ,,d 
mıyarak bana sordu: 1 d b 1 ·ıe ~ 

Otelde izdivar merasimi yapı dam Doloresin ~a onun a u u • Sidneyde askeri meraaiın 1 ~'I.. - Sizin memleketinizde çok :ı- ~ ''il 

domates bulunur mu? lırken Emdene mensup Petzold nuyorlardı. karşılandılar .. İngiltere krah"'. ~ 
_ Memleketimizdeki cloma _ namında bir bahriye askeri biraz G~cenin sükUneti içinde Em- hususi emri ile silahlarını ınııİ'~ ~i 

tesler çok güzeldir. Yalnız onla • sarhoş bir halde ansızın içeriye denin mermileri Rus kruvazörüne faza ettiler.. Emdenin hayı; 
rı salata olarak biz böyle pişir - girdi ve Greteyi görünce memle- isabet etti ve Rus zabitleri gemi· ka lan zabitleri ve yanlarınd rl 
meyiz. Sizin domatesleriniz çok ketinde eskiden nişanlanmış ol • lerinin babşım sahilden seyret· Sidney mürettebatı yanan kalı 
tatlı hoşuma gitti. duğunu hatırladı. tiler. E.mden tekrar açık denize man geminin karşısında izlı 

Kocam niçin böyle söylediği- Merasim altüst olmuştu. Fakat çıktı .• Uzak şarkla İngiltere ara· teesür ettiler.. 'f.~ 
mi anlamı•tı. O da bana yardim b b sında Hı'nt denı"zı'ndeki düşman Emden Alman bahriyeıı :ı hu hadise harbin ütün şa si me· -
olarak ilave etti: gemı·ıerı'nı'n hareka"tını ve verdı"k- kahraman bir parçasıdır. _,ı nafiini ihmal ettirmesi sebebile r 

- Müddeti ömrümde bu kadar d f lerı" emı"rlerı" lngiltereye bildir • Em:den Hint denizlerine deb ciddi bir hal almadı, ve tesa ü 
tatlı halık da yemedim. Siz bizim mek için yegane radyo istasyonu vermiştir. ~ 
memleketimize giderek orada bir hu iki rakibi Emdende birleştir • Koşnişideki Kerin lsland radyo is Emden filmi tarihin emı31:~ 
lokanta açsanız az zamanda mil • di. bir vesikası, deniz harpleriniıı . 

ık. · · b '-ak · · ta.syonu Emden için cidi bir teh- •tr yon shibi olursunuz. Bu meharet· ısının arasını u.um ıçın ya- ş:ıyaru dikkat ve canlı bir ta.tf1 
1 pılan tetebbüs bir fayda vermedi. like teşkil ediyordu. ~u istasyon 

e._ Ben Mayorka adasına gide- Emden 10 Ağustosta hareket ede- Emdenin düşman gemilerile olan dirEm.. d f'l .. d
3 

{e' 
harekatını bildirmek için en iyi en ı mı vatan uğrun 

rek Palmaya yerleıı.mek istemi!!. • rek Kont Siponin filosuna iltihak d k " l - b' d d 
x ~ bir vasıta idi. a ar ıgın ır estanı ır. 

tim. Fakat ne yapayım ki çolu - · f"l d b' d ,~ 
ı1um çocuğum var. insan karısı ettı. ı onun yanın a ıraz ur- Emdenin kumandam Yon Mül- Emden, başlı başına kahra.Jll 

duktan sonra Emden hareket em· ler bu İstasyonu tahribe karar lık ve zafeı· nümunesidir. lı' ve çocukları ile uzun bir sefere bY 
k 1 rini almıştı. Yanında yalnız kö- verdi. 9 Te•rinisanide Emden Emden, filmini herkes ınıı çıkmıya at anaınıyor. :ı 

d mür gemisi Markomanniya oldu· Kerı'ng lzland'da dogwru ilerledi lı::ak gör.melidir. ~ Lokantanın ışarsında birik - lı'P" 
miş olan halk pencerenin camı ğu halde açık denizlere yol aldı.. ve orada demirledi. Von Müller mııımııııı ıı ııı ııııı!lllllllııı ıı ııııııııııı ıııı ıııııi!ll1HUU11u~ıııı' 
arkasından bizi seyrederek vakit Emden Hint denizi yolunda in emri üzerine bir zabitin ku -
geçiriyordu. Nihayet hesap pusla· mand:uı altında bulunan ihraç 
smı istemek zamanım geldi. Ko - r--------------...."" kıt'ası istasyonu tahrip etti. 

cam bana, ben kocama endişe Kumbara Emden kumandanının verdiği 
ile bakıştık. ikimiz de endişe edi- ikinci bir emirle Udöderence' de 
yorduk. Fakat lokantacı kalktı bi- Sahip/eri: bulunan lngiliz garnizonuna geç 

ze birer bardak daha şarap sun· 29 teşrinievvel kumbara- gelmeleri tebliğ edildi.. Limanda 
duktan sonra: nızı do:durma günudO.r bulunan düşman gemisinden ge"' 

- Sizinle müşerref olmaklı • len bir cevapta İngiliz filosunun 
ğım şerefine müsaadenizle bu ka- Kumbarası civarda olduğu haber veriliror -
dar alacağım! Ql l d 

Dedi. ve parmakları u""zerı"nde mı yan ar: UA.. 1 kr vustura ya uvazörü Sidney 
hesabını yaptıktan sonra elli Bu hafta içinde iş Bankasın- hu radyo telgrafım yakalamış ve 
~antim istedi. Rahatça bir nefes dan alacağınız lrnmbaraya, ilk 

=' arttıracağınız parayı 29 teşri· ihraç kıtaaatı karada iken saba-
aldık. Bu paramız vardı. Hemen nievvelde atınız. hın 9,40 inde ufukta görülmüştü. 
sayarak lokantadan ayrıldık. - Türkiye iş Bankası- Ateı açıldı. Bu müsademede Sid-

( Devanu tıar). neY. daha uzun mesafeye endab-

VAKITın ................................ 
Avukatı 
...............................• 
TeJlallıli iferetl , 

Fenerde Muhsin imzalı mekttJP 

tan: ııl 
- Evimi satnuya vas•ta olan te, 

yüzde onunu istiyor. Hakkı mıd~~~# 
- Böyle bir hizmet için bir ,,ıt al. 

ücreti şart olarak konuşm~Ş 01~11J 
bile falıiş bulduğunuz takdırde ,_ı-il 

·z· . . ew me müracaat edebı ırsınız. . 
. . bilıf

bunu adilane bir hadde ındıre 
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Nahit 
Nahit Beyle Münevver Hanım 

altı aydanberi evli idiler. Nahit 
Bey çıldırarak sevdiği bu kadına 
sahip olunca artık deli olmasın· 
dan korkulan bir adam olmuıtu. 
Fakat zaman geçip te yavaş ya
vaş yeni zevkler aramaya baıla
yınca bu sefer Münevver Hanı
mın çıldırmasından korkulmıya 

başlandı. 

Nahit Bey evveli akşamları 
arkadat1arıoa kahvede, biralıa
nede refakat etmekle baştan 
çıktı, sonra yolda giderken ar
kadaşlarının taktldığı kadınlarla 
alakadar oldu. Bu kadınlar, ka
dın değil, genç kızlar, işçiler, 
taze ve olgun müstakbel kadın
lardı. ...... 

eıı ,, "&illm, bUtUn hayatı· 
ni ,af L ' 0 beraber ya,ıyacaıı:rl .• 

pi ..-._ ~lleyse gld&ylm, idare• 

Ne ise artık bunlara karşı 
içinde derin bir hasret duymaya • 
başlamıştı. Daireye gelip gider
lc~n rast geldiği körpe kızlar 
için ifade edilemez bir meyil 

il .ı.ı saat izin eleyım •• 
öJgU' 

tı.Jı' 
n vo# 
oJdaJ, 
. 1"' 
1 

keft, ' . . ... 
trJIJV 

Şeyt.an duyuyordu. Bir gün ona : 
- Yahu karın var, ayıp de-•• ı d .. ' ğil mi? 

O Dediler· Belki ayıptı, ama e-
U • linden gelmiyordu. Gayri ihtiyari 

~tkt o!arak genç kızlara temayül edi-
epte Hocaefendi melek-

le yordu. 
ti' tt•tıı:e~tandan babsedkiyorddu. Nihayet olan oldu. Nahit Bey 

na • 11 ınsaoları nasıl an ır- bunlardan birisi ile münasebeti 
ilaı.I )•i 

1 •nlatırken küçük Ahmet ilerletti. Genç kız onun evli ol-
elefl l kalktı : ı k 

jjl' ' ~ doğunu bilmiyerek gön ünü ap· 
n rtf f~ .. fendim, dedi. Şeytan ge· tırdı. O gönlünü kaptırınca Na-
al~ • tun siılere cmür, vefat et- bit Bey durur mu ? 

y• ~ O da gayri ihtiyari kızı sevdi 
esir)( 

0
ta hayretle sordu: ve seviştiler. 

l-'1 

' N fll (1 , e biliyorsun? Ancak kız bu sevişmenin ga-
ler ıl 'o~•k Babam söyledi, bir gün yesine ermek, evlenmek istiyor-
ter t ta gidiyorduk, bir cenazeye du. Nahit Beye bir gün bu fik-

·~ tide ~eldik, cenazenin arkasında rini açtı: 
im ı ~lltı ~re kimin cenazesi oldu- - Ben seni seviyorum, sen 
ı:rab.,ı' ~ sordu, öğrenince : "Hay beni seviyorsun. Peki bunun 
m~ \ tı hay l sende mi ö!dün ?,, sonu ne olacak? 
ayıJr \. · Nahit B. bunun sonunu düıü-

~~ ""--------~~~~~~~~~~~~~~--
iıb 

~---·· -..._ •et aenı sevamedhn Zehra, çUnkU ka,ıar1n ka· -----

VAKFr 

Eli 
nürken kız boynuna sarıldı: 

- Düşünme, evleneceğiz!. 
Dedi. O zaman birdenbire 

afallaşan Nahit yavaş yavaş bu 
fikre de temayül etti. Öyleya, 
mademki sevişiyorlardı , evlen
mekten başka çare yo!du. Peki 
ya karısı? 

Genç kız arada böyle bir en
gel olduğunu bilmediği içio her 
giin Nahidi sıln~tmyor: 

- Haydi, ne vakit evlenece
ğiz? 

Diye aoruyoreıu. Nahit yavaş 
yavaş karısından ayrılmaktan 
batka çare bulamamıya ba§ladı. 
Fakat nasıl? Karısına nasıl söy-
l liye bilirdi? Hiç günahı olmıyan, 
f kendisine çok sadık olan karı
sına nasıl anlatabiltrC:ii? 

Kadıncağız kocasının gün geç
tikçe kendisinden ayrıldığını so
ğuduğunu, kendisine tamamile 
lakayt bulunduğunu görüyor, fa
kat hepsinin bir gün geçeceğini 
bir gün havalanan bu adamın 
yola geleceğini umuyordu. 

Fakat kadının sabri günün bi
rinde yakaladığı bir mektupla 
tükendi, gitti. Mektupta: 

"Nabitciğim, canım, ciğerimi 
Bugün heni bekleme. Annemle 
çarşıya gideceğiz, sonra da ha
mama .• Yarın gelirim. Fakat dün 
söz verdiğin gibi nikah kAğıtla-
rımızı hazırladın mı?,, 

Deniyordu. Kadıncağız yıldı
rımla :vurulmuıa dönaü. Demek 
ki kocasının bütün o likaydisi
nin, soğukluğunun sebebi var
dı hal.. 

Hançkıra hınçkıra ağladı; ağ
ladı.. Akşam, gene gece yarı

sından sonra gelen kocasını ya-
l takta bekledi ve gözleri kızar· 
mış olduğu halde göz yaşlarını 
zapta çalışarak ona bulduğu 
mektubu uzattı: 

- Cebinden düşmüş !.. 
Dedi. Yüzüne bakb, Nahit 

mektubu alır almaz evveli şaşı
rır gibi oldu, ama sonra kendini 
çabuk topladı, kaşlarını çatarak: 

- Ha, evet; dedi. Mürüvve
tin mektubu l 

- Demek ki onunla evlene-
ceksin ... 

- Evet, maalesef! 
- Beni bırakacak mısın ? 
- Başka çaresi yok ki.. Q . 

nunla evlenebilmek için •• 
Kadın birdenbire luzdı : 
- Onu sevdin, onunla evlen

mek istiyorsun öyle mi ? Peki 
beni ne hakla bırakacal< sm Na

hit? 
Nahit de kızarak haykırdı: 
_ Anlamıyor musun ? Ben ar

hk evli kadmlardan hoşlanmıyo
rum da onun ıçın .. 

Bitaraf bir adam 
Bir mecliste havalardan, hava

ların kararsız1 ı ğından b~ssedili
yor, kimisi yazın S\caklarından 
kimisi de kışın soğuğundan şi
l!ayet ediyordu. Yüzü gözü es
merce bir bir zat da fikrini söy· 
ledi: 

- Doğrusu ben sıcaktan nef-
ret ederim. Soğuk bin kere sı
cağa müraccahtır, kış, ah canım 
kış ..• 

- Ne iş yaparsınız? 
- Kömürcülük. 
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- Hanım seninle oturmaktan canın sıkıh~or, diyorsun 
ama bir zamanlar benim iki karım vardı, ikisi de fevkal!de 
şen, neş'ell yaşarlardı. 

- Tabii, blrbfrlerlle konuşup efjleniyorlarmış dernek. 

istikbalde Görücü er 
Süleyman bey zengin, asil.zade 

kibar bir zattı. Yalmz bir evla
dı vardı. Son günlerinin yaklaş
tığını hissederek evladının mür
rüvetini görmek istedi. 

Bir gün giyindi, kuşandı Kar
şiki komşuya gitti: Alp Doğan 
beyler ... 

Onu Alp Doğan beyin karısı 
Nazlı hanım kar~ıJadı, büyük sa
lona aldı. Likör ve fondan ik
ram etti, dereden tepeden bah
se başladılar. Lakırdı gençlerin 
gidişlerine, çapkınlığına intikal 
etti. Süleyman bey kızı 'Sevim,, 
in çapkmlığından şikayet ediyor
du. Nazlı hanım: 

Yakalık 
Macide evleneli daha bir hafta 

olmuştu. Kocası için yakalık ala

caktı. KocasJ pek meşgul o:duğu 
için bu işi de sevgili karısına 

havale etmişti. 

Macide bir düklian~ g!rdi, 
yaka aradığım söyledi. Tezgah-
tar : 

Nasıl bir forma istiyorsu

nuz efendim ? 
Diye sorunca şaşırdı. Kocasına 

işte bunu sormayı unutmuştu. O 

zaman tezgahtar imdadma yetiş

ti. Kendi yakası•~ı göstererek : 
_ Bunun gibi vereyim mi e-

fendim? 
_ Hayır hayır, temiz istiyo 

rum. 

Hasta ve doktor 
_ Dün bize c!oldor geldi. 

- Vah vah... Hastanın hali 
pek mi vahimleşti ? 

- Hayır, getirdiği hesap pu
sulasını gördükten sonra benim 

halim daha vahimleşti. 

- Bizimki maşallah, pek us• 
ludur, dedi. Bir gece geç gel
diğini bilmem. Yalnız sinemaya 
bile gittiği vaki değildir. 

- Ah, ne mutlu size 1.. Keş
ke erkek evladım olsaymış !.. 
N azh haftamn dört gecesi evin 

semtine bile uğramıyor. 

- Zararı yok efendim, genç
liktir, tabii evlenince geçer !.. 

Lakırdı bu mecraya gırınce 
Süleyman bey cesaret aldı. 

- Gen de hayırlı bir maksat .. 
la geldim efendim, dedi. Keri .. 
mem için mahdumunuzun desti 
izdivacını talep edecektim ... 

Yalancı bacaksız 
Hüsnü altı yaşında bir bacak

sızdır. Büyük annesine bir takım 
yalanlar attı. ihtiyar: 

- Hüsnü, dedi. Ilen yalancı
ları sevmem. 

- Öyle ise ben de gider, 
anneme söylerim, 

Avcılar 

. -' , . ,, 
- Billyor musun? Nadir ko

ca bir hayvan vurdu. 
- Bir tarafından yaralan• 

dın mı? 
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Beyaz Kadın ticareti "lngiltereyi z::.11~~:·:~;.. A 1 L E ,., d t---....:..:H~e~lll~.--...!---.---------------------...,,~· 
Bir kız daha tedarik etmeli , yoksa 

rüşvet er böyle devam ettikçe •• 
sya an Gençkızm iffet ve ismetini yaral 

kovacağım,, Yazan : ? 
Gözleri biraz evvelki poliı me

murunun yaptığı gibi etrafı do -
laıtı. Banyoda yıkanan madamı 

seyrettikten ıonra: 
- Vay canına .. Ne güzel tablo. 

Ya §u büfe, ya ıu güzel ıaat.. Ne 
ya:kı§ıklı eıya .. 

Dedi, sanki eıyanm demirhaı 
cetvelini tanzim ediyordu. Bobbi 
ihtiyatlı bir tavır alarak dedi ki: 

- Nafile yorulmayınız .• Eğer 
satın almak istiyorsanız size fa
turalarını vereyim. Hepsini borca 
aldım .• 

Ser komiser güldü: 
- Haydi siz de.. Hepiniz ayni 

malsınız.. Boyuna şiknyet edersi
niz, halbuki .. 

Lülüye baygın bir net.zar atarak 
<levanı etti: 

- Halbuki piliç maıallah gü
zel.. Ne dersin güzelim itler yo
lunda mı?. Kazanç iyi mi?. 

Bobbi ihtiyatı elden bırakma
clı: 

- Daha iyi gidebilir.. Fakat 
işler biraz durgun .. 

Lülü kahve yapmak vesilesile 
odadan ~ıkmıştı. Ser komiser ba
şını Bobbiye doğru uzattı: 

- Haydi Bobbi tatlı konuşa

lım.. Hileye ne hacet.. Karın on 
beş gündür piyasada müşteri top 

lıyor .. 
- Ha anlaşıldı.. Evvelden ne 

söylemediniz? Ne kadar lazım 
bakalım?. 

Ser komiser odayı bir defa da
ha süzdü .. Sanki eşyayı kıymet

Jendiriyordu •. J~ihayet dedi ki: 

- Daha işe yeni başladınız , 
sizi boğazlıyacak değilim .. Az bir 
~ey istiyeceğim .. Yedi yüz pezo •. 

Bobbi yerinden sıçrıyarak ha· 
ğırdı : 

- 700 pezo mu?. Ne diyorsu· 
nuz?. Apartıman için sekiz yüz 
pezo verdim .. Kapıcıya da ağzını 
ikapam k için elli pezo vermeğc 
mecburum.. Bundan başka .. 

Ser komiser ııgarasının ki,ilünü 
..silkerek homurdandı: 

-Bokada bir karın daha var .. 
Bobbi mutfağa doğru endi~e 

ile baktı: 
- Rica ederim bunu söyleme

yiniz.. Karım, başka karım oldu
ğunu bilmiyor •• Bir aile kavgası 
<laha çıkartmak istemezsiniz de-
1}:. "l '? i!>ı mı •• 

- Öyle ise hesabı çabuk halle
<Ielim-

- Yedi yüz pezo!.. Dünyada 
veremem .. Tekmil hesapları ka· 
patarak vilayette çalı§mağı ter· 
cih ederim .. 

Ser komiser biraz inmeğe ka· 
rar verdi: 

- Ne kadar verebilirsin?. 
Bobbi zehininden bir çok he

saplar yürüttü: 
- Dört yüz pezo .. 
- Beş yüz pezo ver de uzat-

mıyalım ..• 
Ve elini uzattı. Gittiği zaman 

Bobbi hırsından bir bardak kır
dı •. Lülü kendisine yakla§tı: 

- Bu kadar sinirlenme cicim .. 
Emin ol adam akıllı çalışacağım. 

Bobbi bir ıey İ§İtmiyor yalnız 

homurdanıyordu: 
- Vay rezil herifler vay .. 

Üç gün sonra Bobhi apartı

manda yalnızdı.. Kapı çalındı ... 
Belediye müfetti§i kapıdan gözük 
tü .. Bir söz söylemeksizin Bobbi-
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ye bir kart uzattı, kağıtta diyor 
du ki: 

"Belediye müf etti ti Gonzab-
aın raporunda Oruguay sokak 
176 numara, dördüncü katta Lü· 
si Lörua isminde ve Lülü lakabını 
taııyan bir Fransız kızı bulundu
ğu ve kızın fuht ile ittiğal etti
ği anlatıldığından belediye kara· 
rı mucibince apartımanm yirmi 
dört saat zarfında ~tahliyeıi için 
lazımgelen muamelenin yapılma • 
•ı mahalli aerkomiaerliğinne em -
rolunur.,, 

Müfettiı tebliği Bobbiye verdi 
ve banyo eden madam tabloıu 
seyre koyuldu: Bobbi okuduktan 
sonra ses çıkarmadan cüzdanını 
çıkardı .. Yüz pe2oluk banknotla· 
rı saymıya baıladı •.. Bir, iki, üç, 
dört, bef ... Belediye müfettiti ma· 
sanın üzerine konan paraları al
dı ve bir §ey söylemeden çıktı: 

Bobbi dü§ünüyordu: 
- Adam sende Lülü kazanı

yor .. Bokadaki kız da gayretli ..• 
Bununla beraber .. Bir tane daha 
kız tedarik etmeli .. , Yoksa bu he· 
ı;nbı yürütemiyeceğiz ! .. 

SON 

ord 
Bütün amelesinin Ho
vere rey vermesini 

istiyor 
Nevyorktan \'erilen malumata 

gör Ford kumpanyası, amelesi
ne hitaben bir bcyanonme reş· 
redcrek,kimsenin siyasi kanaatine 
müdahale etmemekle beraber, 
kendi noktai nazarını izab etti
ğini söylemiş, ve Hoverin işi ve 
sanayi hayatini tehdit eden bü
tün kuvvetleri yendiğini ve bu· 
nnu neticelerini almıya başladı
ğmı, onun pı ogramı aleyhinde 
vukubulacak her hareketin mem· 
lekeli buhrana sevk edeceğini, 
onu tekrar intihap etmenin mem· 
lekete faidcli o 'acağını anlatmış 
ve bütün Ford anıe'esin:n bu 
nasihatleri naıarı dikkate alma· 
sım istemiştir. 

Bu beyanname Fordun Ame· 
rikadaki bütün şubelerine tamim 
olunmuştur. 

Arnavutlul(ta 
Su~istimol nasıl 
meydan çıkmış'/ 
~·ırandan elman telgraf haber· 

lerı, devlet haz'nesinin mühürle
nerek tahkikat yapıldığını bildiri· 
yordu. Son posta ile gelen Deyli 
telgraf gazetesi, Tiran muhabirin· 
den aldığı malumatı neşretmel~· 
tedir. Bu malumata göre, yapı-

Me•hur serseri Trlplç Llnkoln 
bir lnglllz gazetesine böyle 

söyledi 

Bir iki iÜn evvelki telgraflar 
lngilterenin sabık meb'uslarındao 
olan, sonraları Almanyaya ca
susluk etmek töbmetile lngilte· 
reden koğulan °Tripiç Linkoln,, 
in Belçikada yakalanarak bu 
memleketten de çıkarıldığını ha· 
her vermişti. 

Son posta ile gelen Londra 
gazetelerinden biri "Linkoln,, in 
tevkifini müteakıp kendisile !.o· 
nuşmağa muvaffak olan muha· 
birlerden birinin bu eşsiz serse· 
riden aldıiı be~·anah neşrediyor. 

Linkoln muhabire şu sözleri 
söylemiştir : 

"Şayet logiltere, beni bu şe· 
kilde takip etmeğe devam eder· 
se yapacağım iş, tekrar Asyaya 
dönmek olacaktır.,. 

Liokolen son zamanlarda Av· 
rupada Çoo King nam mUstea· 
rile dolaşmakta idi. Bir aralık 
Almanyada bulunduktan sonra 
Belçikaya geçmiş, fakat oradan 
da koğulmuştur. 

Muhabir, kendisinin neden 
böyle bir yerde yerlt'şemediğini 

sormuş o da şu cevabı vermiştir: 
"Bütün bu başıma gelenler, 

lngilterenin aleyhimde sarfettiği 
gayretten ileri geliyor. Sözü a· 
çık söylemek 2amanı geldi ln
giltereye ihtar ediyorum. Arlık 
benimla uğraşmasın. Yoksa, ba
na yaphğı fenahklann cezasını 
çeker. Ben İngiltere ile uğraş· 
tığım 7amanlarda, gizli dolatı· 
yordum. Halbuki ~imdi apaçık 
geziyorum Avrupada hiç bir 
siyasi iş peşinde koşmuyorum. 
Bilakis sırf dini ve ruhani işlerle 
meşgulüm. 

Liukolen, daha sonra hiddet· 
lenmiş ve şu sözleri bağıra ba
ğıra söylemiştir: 

"Arhk yeter. Benim maksadım 
A\•rupada kalmaktı 1 lagiltere be· 
ni takip etmekte devam ederse 
derhal Asyaya dönerim. Ingiltere 
iyi bilsin ki beni rahat bnakmı· 
yacek olursa, onu Asyadan ko
ğanm. lngiliereyi Asyadan kov
mak benim t"limdedir ve ben bu 
işi yapmıya muktedirim.,, 

Mülükat burada bitmiş ve Lon· 
dra gazetesi bu sözleri aynen 
neşretmiştir. 

"Linkolen,, lngiliz Entelejens 
Serversin kendisini her yerde 
takip ettiğini, kenc!isinin buna 
ehemmiyet verdiğini de ilive et
miştir. 

Belçika da 
Yeni kabine teşek

kül etli ekseriyet 
Jlberallerdedir 

lan tahkikat hazineden (100,000) 
altına ya km p~ra . aşırıldığını Brüksel, 23 (A.A) - Kabine, 
gösterdiğini, vergı daıresinin bir aşağıdaki tekilde te9ekkül etmi,
'-·ok yühsek memurları tevkif edit- tir: 
mişlcrdir. J Ba,vekil ve Ziraat Nazırı M. 

Arnavutluk hüküme~~nin gaze· Broqueville, Hariciye Nazırı M. 
tesi olan Besa bu munasebetle Hymans, Dahiliye Nazırı M.Poul
verdiği malumatla memurlardan let Maliye Nazırı M. Yaspar, Mil· 
birinin hazineden pul alarak li Müdafaa Nazırı M. Theunis, 
tüccara ve daha baıkalarına u· Müste ı k~t N z rı M Tschof • 

t .. 1.. Bunun m e a a ı . cuzça sat ıgım soy uyor. f T l f N 
· · h""k. t t ı n bu'"tün en, Posta Telgraf ve e e on a· ıçın u ume roevcu o a 
damğa pullarını toplıyark yaka· zırı M. F orthom.me, Sanayi ve 
cak ve yeni damğa pulu çıka· Mesai Nazırı M. Heyman, Nafia 
racakhr. Nazırı M. Hap, Ulum ve Sanayi 

Her sene hükümetin yalmı: Nazırı M. Lippens, Adliye Nazırı 
tutünden aldığı damğa resmi M. Jaıuon. 
250,000 altını geçf ği halde bu Yeni kabinede 3 katolik 5 libe-
sene 48,000 altına inmiştir. Esa· 1 3 d k t H" · 
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sen tahkikat icrasına saik olan ra ' emo ra - ırıs ıyan 
da varidahn bu derece inmesi de flaman sağ cenahına mensup 
idi. bir zat vardır. 

adım adım tenvir edilmesi lizıdl 
lki türlü ma1umluk vardır : 

Kendinden habe11iz olan masum
luk, kendi varlığım bilen ma~um
luk. Birincisi çocufun, ikincisi 
kadının maıuluğudur. Kenç kızın 
masumluğu, bu iki masumluk 
derecesinin arasandadır. Masum· 
luk, ekseriya çiçeğe beo:ıetilir. 
Bu benzetif, daima tazeliğini 

mubafaza eder, çünkU bakikata 
uyğundur. Çiçek bat gösterdiği 
dakikadan başlayarak dahndan 
düştüğü dakikaya kadar bir çok 
dereceler var, değil mi? işte genç 
kız masumluğunun tarihçesi bu· 
dur. Masumluk, cehaletle başlar 
fakat bu iki şey, biri birinden 
ayrılmayan ıeyler değildir. Ma· 
ıumluk, bir fazilettir, cehalet 
asla. Masumluk, cehaletin eksil
diği nisbette fazilete yaklaşır ve 
cehalet biltün bütün zail olunca 
tam ve hakiki bir fazilet olur. 
Genç kızın masumluğunu koruma
nın bir çok yolları vardır. Fakat 
iki nokta vardırki daima göz 
öni.inde bulundurulmalıdır. 

Birincisi, mutlak bir cehaletin 
sona kadar devam edemiyeceği· 
ni ve bir genç kızı, • hiçbir in· 
tikal devresinden geçirmekıizin 
ini bir sarsıntile çocukluğun de· 
rin uykusundan uyandırıp - hnki
katio korkunç çehresile karıalaş· 
tırmanan akıllıca bir hareket ola
mayacağını düşünmekten, ikinciıi 
ne kadar koyu ve derin oluna 
olsun, bu cehaletin merak ve te
cessüsten kurlulamıyacağını tak
dir etmekten ibarettir. Merak ve 
tecessüı lfbi bif »P.lfliJ· ,ç··~kü 
düşünen bir varhğm, ne için ya· 
ratıldığını ;e h;f attaki ~'isibinin 
neden ibaret bu!unduğunu kendi 
kendine sorup cevabını arama· 
ması milmkün değildir. Şu halde 
mademki bu merak ve tecessUs 
meylinin inkir edilmesine veya 
boğulmasına imkln yoktur , 
genç kızan iffet ve ismet duygu· 
laram yara\amadan adım adım 
tenvir edilm~si ve bu suretle 
karışık ve tehlıkeli araştırmalar 

içinde sapıtmasana meydan ve
rilmemesi daha coğıu olmaz mı? 
Fikrimizce, kızarmanm bile ma
natını kavramaktan aciz ahmak 
bir sadedilliğin • mutlak bir in
ziva ve mutlak bir cebalet için· 
de yaşamaksıım • teminine im· 
kan yoktur. Olsa bile hiç bir 
kıymeti olamaz. Eğer luzınm 
manastra kapatmak fikrinde iıe· 
niz bu pek mükemmel bir usul· 
dür. Fak at eğer bir ana veya 
bir ıevce yetiştirmek maksadını 
güdüyorsanız takip edeceğiniz 

usul bu değildir. Hele, yere ba
kan gözlerile, her tarafta fena· 
hk görmiye çahıtığ halde ağır 
ve keskin cehalet taklitleri ya
pan ve içinin dııaoa nisbetle biç 
de iyi o!madığı hissini veren 
genç kızdan ne beklenir 1 Az 
bilen, fakat bildiğinden fuluanı 
araştırmayan ve ltisini silKun ve 
huzur içinde bekliyen ağır batla 
genç kızları kim tercih etmez ? 

lzahatımız, analar arasında dai. 
ma münakaıa edilen mühim bir 
meselede bansıi tarafı iltizam 
edeceğimizi meydana koymak
tadır: Genç kıza • ciddi ve ma· 
kul malumat vererek· biraz ıon· 
ra yeni bir aile içinde ifa ede· 
ceği v11ifelere hazırlamak mı, 
yoksa bu vazifeleri asla hahrlat
mıyarak ve hatta bu buıustaki 
her tUrlü merak ve tece11Uı te
mayüllerini ıönaürerelc derin bir 
ıüküte dalmak mı muvafık olur ? 
Fikrimizce bir genç kızı, hiç bir 

hazırlık göroıedeo, e'flili 
yük tecr Obelerile kırfll 
ve bu auretle sakin bit 
hakiki icaplarile anaJığtO 
mesuliyetlerini unutarak, ı; 
hcı bir serbesti ve ioatçJ d•• hrasa kapılmasına meY 
mek doğru bir şey ohll•" 
rektir. Bu türlü mafuro•~ i 
me1'te acele edilsin delPe 
miyoruz. Makaadımsı, btl 
mühim tenvir ameliyesiodeO 
bütün vaz geçmekteki İ., 
liği anlatmaktır. y6 

lnsanlann ne gibi tılll• ~ 
vardır, en çok zayıf old~ 
noktalar nelerdir, bayattı 
bi teylere maruz kalırlar,.". 
yanıldıkları noktalar ne gıbi 
terdir; bunlara dair, ao• • 
arasmda geçecek ciddi .,e 
başla mubaverelerin, bir 
muhayyileyi koruyabilmek 
ıundaki tesirleri zann1111ııc' 
man okumak yasağından 

8 
çok ve daha derindir. çnok 
tehlikeli romanlar, geoÇ 
dalgın ve hülyacı kafasında 
ğanlardır. 

Evlilik vaz.felerine haıı 
t 

en ciddi aaf ha11; ev h•Y:ı~ 
alışmak, ev hizmetl~rile 1 . 

]anmak, analığa ait meşgtılı,t 
leri öğrenmek ve bilba.., 
le ülfet etmektir. itin yalo~• 1 
ıa gidt.nile iktifa etmemellt f 
ha ziyade, fayda ve menfaat.~ 
tirebilecek olanile metgul ' 

lı~~ ~ 
it kadar, genç kıza yak 

hiçbir şey yoktur. iş, mua-_. 
hareketlerle fikri iıgal eder,~ .ıl 
hem ve hatta tehlikeli düşV 
lere meydan vermez: ~ 

Can sıkıntısı, kadın gibi, 'r/ 
. kızın da en büyük dOşmıo~ 
dan biridir. Can sıkıntısı nı ",/, 
yileyi övünecek şeyler ar• 
sevk eder. 1 

Bunlar, zahiren zararsı~ 
zararsız ve masum görül1~ 
bile yavaş yavaş ruhun deri 
!erine sokularak ve bu ıu 
hareket ve irade kabiliyetl;I 
öldürerek kızın, gençlik ibtl 
larıoa ıikir olmaama sebep ti.. 
Jar. Buna mani olacak çare; , 
liyet, teferruata dikkat, fikir~; 
hareket ve meıguliyettir. ti 
kııan, bllihare kendi evinde ~I 
bik edtceği ev bilgileri b•lıı 
da lpUdadan ders almaaıo• 
ehemmiyet verilmelidir. . ,,,. . .,; 

Genç kızan abli c ve a•"',,
için içtinap o!unacak eo b;;,; 
tehlike, cemiyet hayatı ol d-' 
halde kendiıini bOsbtitOo or~ıdit" 
uıalclııtırmak mUmklln de~,tf' 
ÇOnktl ailenin, cemiyete . 'l,ı' 
blr takım içtimai vazift le~ıeıJ' 
dar, ıenç kızlar ise, bu vaııf 
a'lkalınmazlık edemez. ~,tf' 

loaanlar, biribirleriıı• 1ı dOımın vaziyeti almak i~lo dll' 
rahlmıt mahluklar deıu1reti" 
Birbirlerini görmek, bırblt tof 
avunmak isterler. Bund•D cel 
lantılar, sosyeteler doğır. d ti 
yet bayatı dediiimiı ı•Y ~.bil' 
dur. Bu hayattan berk~•. ~.dl' 
dili veya a'mak istedığı b·ç"' 
nasip alır. Euna mukabil, 

1dfl ' 
kanun, hiçbir kimıeyi bdu•..,, 
bütün bUtUn mahrum e .e il' 

. t bl'kelidır; ..ı Cemıyet bayatı, .e 1 dildi' 
cibet mal(im ve ınkir e 
gayrı mümkcıodür. otıl} 

( Oı>fJf'rrıı 



Dil JJ1eselesi 
········-············-·· 

lnkılip yolu 
budur: 

Halka doğru gidip 
~onu bulacağız ve 

~hrıetuUa h B 
onu yükselteceğiz! 

l)lrülf" • 
il Ni unun müderrislerinden 

fu ınetullah Bey dil anketi 
....., [)·~evapları veriyor: 
' , 

1 kurultayı hakkındaki 
tınız n d' ? 

'Dil e ır. 
~ kurultayı dilimizi içine 
~ Yabancı unsurlardan ka
ttı,~ kurtarıp kendi öz 

1 

var
'arJ ··~U§turınak, diğer tabir • 

1 1
.endini bulmak,, için ya· 

cı_ R aııın gelen, ve hatta bir 
L eç kalınış en b " ··k · k "td, . . uyu ın ı • 
·~ i~· bırıdir. Biliyoruz ki, in 

d·~ 1 safhası vardır: Biri si
• 

1Reri i r . İ . 
li) • Ç nnaı. nkılabımı • 

lıı safhası büyük Gazinin 

' ~ehberliğile bittikten son· 
· i ıçt.~mai inkılaba gelmifti .. 
· 1 .. ,:nıuessesclerin birer birer 

''l(tl. 
t b ap Yolundan geçmesi .. 

, di !Q~ndan evvel ilk it olarak 
'" •lli va l y • • '&iii • r ıgımızın meJl!eını, 
.. ttı b .. k d ı ~ .. ' ugune a ar o an 
'1' Unü cneydana koymak .. ve 
. •onra . t' • .. 1 
ııj i ıç ımaı muessese e -

l ~~ılap yolundan yürütmek 
iP!' I .-. de •Yordu.. İşte içtimai sa • 
eb, / " a i'ene o büyük yol gösteri· 
al~ ı"'~h irşatları altında ilk 
1 k ~rıh kurultayı kurularak 

'"Qillc' • lef 1 •te başladıktan sonra, 
~~ de dil kurultayı kurula • . ,~ 

i. ıci i!e ba,lanmıftır .. Bu 
~!, Yani içtimai müessesele
s:!i.p .Yolundan geçmesi için 

dıl gelir. Zaten ictimai 
eıeferin inkılap yoJ~ndan 
tıi -·ıı· l .. . d' • •••I ı var ıgın lllm ıye 
1 • :r 
Çıne karı,tığı yabancı un· 
~tarak, kendine cu:;allat 

0 
an Yat kaidelerden kurtu-

ıı# J ~:ıl"kendi öz varlığına ka -

ür>1 ~·' Öz varlığını bulması 
eri ~ ır. lıte bu milli varlığın 
ıu ,, ~ e gelmesini temin edecek 
etl:ı 'dil ~imai inkılabın en başın. -
btifj t_~. ulunur .. 
p ~ ~ •denberi muhtelif yazıla • 
e; 1 littc ~ıl "lisani osmani,, den 
irJ,ı ~ 1iilli ılı,, ne geçilmesi lazım gel 

v'ı "ib~ ."a. sıl geçildiğini yazmış 
.ı ~Q, b ,.. 1 . itt Çın u kurultayın kuru-

•
alı~J ~·~ h· beniın ötedenberi bekle
~ İf •r hamle olduğundan be· 

,,~~ gözlediğim idealin şe'ni-
--' 

1
\ b-::ni görmeden dogy an bir se-

.,. •'4tı" ~ 

adi.. r u adeta bir "bayram,, ol· 
b01" ~'k:k· 
ldn- . ı at K 
Jı' 'ıf ~İt l~n .~rultayın kuruluşu 

r•,Jif't ~ 'tile 1lrkçu yahut Türkçeci 
kil" ' · nazar· ı k ~- ti •le e . 1 o ara uğraıan be· 
lı',ı- li it ~kı bir Türk ıairi ııfatile 

i J- "'Ik 
0 
ara.~. uğraşan sevim -

el ) ile fa.ırı~.iz Besim A -
o) Y ıçın bir bay -r· ltıu t '41\Jcu t ur .. Ondan dolayı 

~il de ~~~Yr~m. sevinçlerine 
'-' h,z en ııtırak etmiı gön· 

~es" , 
-~ l)ll urur ile dolmuıtu .• 

tor '"" 11 eti bı., a' bı bizim için 
bf '' ()~ •ruret midir? 

1 
.,; ~ t\l~I\ ile tüphe .. Hem de za· 

• • .1 ~ en b d 
•" ~tt) et., P.t·u .. •tın a gelen bir 
i tJ ~, 1

11 old 
1 

... 
1 '\'arlığımızın Türk 

' • ..1 tı ~~l~ti 11h~u halde içtimai mü· 
ov ı ta n ıç b' · rtJ, ıti () 'tetıt h" ırı bu milli varlı· 
• ıs' l~t· ,1 l !~ halde değildir. Es· 
:.J '~I )'41 )ı~ •1d" hu milli miieasese-
- '-'lll ~1 el · ~ili erın, yabancı un· 

tll altında bırak • 

* * * 
mı§, milli varlık kaybolmu§tu .... 

Ne dilimiz, ne edebiyatımız ve 
aair hiç birinin milli varlıkla ala
kası yoktu .. Eğer "halk tabakası,, 
kendi öz varlıklarını koruyarak 
kendi öz diliyle konuımakta, an· 
laımakta bulunmasaydı, "Os· 
manlı tabakaaı,, nın milliyetsiz 
şahsiyeti Türk ruhunu bozmakta 
devam edip duracaktı .. Zaten bir 
milletin dili o milletin ruhunun, 
öz vasıflarının aynasıdır.. Halk 
dilinin bu ruhu nasıl ifade ettiği 
meydandadır .. 

Türk ruhu nasıl mütevazı, ağır 
başlı, ve riyadan hotlanmaz, doğ
ru, ciddi, samimi, sun'ilikten çe • 
kinirse, Türk dili de bütün mef -
humlar ile bu ruhu ifade e • 
der... Halbuki bunun yanınd~ 
Osmanlıca ne kadar ıun'i, ne ka
dar ca'li ve ne kadar riyakardır .. 
İtte bundan dolayi timdiye ka· 
dar Osmanlılığın yabancı ve ay· 
kırı unsurlarına zaten hiç ısınma· 
mıt olan Türk dilinin artık kendi 
öz varlığına kavuımaaı kadar za· 
ruri bir yürüyüf tasavvur edilir 
mi?. Ve bu inkılap kadar zaruri 
bir ha.mle daha görülebilir mi?. 

Dili kendi haline, kendi •ablt 
teklmUIUne b1rakmak 

- Dildeki tekamülün nasıl bir 
inkılap hamlesile en doğru bir yo
la gireceğini göstermek için vak· 
tile "inkılabın felsefesi,, nde yaz
dığım şu cümleyi hatırlatırım: 

" .•. Fakat buna mukabil halk ta
bakası o sun'i lisana kartı müte
neffir, öz varlığına yabancı olan 
o dili konuşmaktan çekinir, ve 
kendi öz dilile kendi dütünceleri
rini ifade etmiye uğratırdı. Bu i
kilik neticesi olarak tersine teki· 
mül etmekte olan "liaani oımani,, 
yanında asıl milli varlığı ifade e· 

den onun bekaretini yaıatan bir , 
"Türkçe,, tedavül ede gelmiştir. ,, 
İşte lisani osmaninin bu tersine o· 
lan tekamülü yerine Türkçeyi asıl 
en doğru teki.mül yoluna sokacak ı 
olan hamle inkılap hamlesidir .. 

Bir de şunu ilave edeyim ki 
dilde inkılap vücude getirirken 
"Biz halkın seviyesine ineceji
mize, halkı bizim seviyemize çı
karalım.,, gibi sözler de itin hiç 
farkına v·arılmadığmı gösterir .. 

Dil inkılabında - Diğer inkı· 
laplar da böyledir. - Biz halka 
inecek değiliz, biz evvela "halkı 
bulacağız,, ve sonra onu yüksel • 
teceğiz .. Evet Osmanlılığın biz
den ayırdığı halka doğru gidip 
evveli. onu bulacağız ve ıonra o· 
nu yükselteceğiz .. İşte inkılap yo
lu budur .. : 

Dilin mllltle,meal, aadele•· 
mesi aleyhinde propaganda 

- Evet bunları ben de duy
dum .. Evvela çok garip buldum 
ve hayret ettim.. Fakat bunda 
hayret edilecek bir şey yok .. Her 
inkılabın aleyhtarları, mürtecile· 
ri olduğu gibi bunun da mürteci· 
leri vardır .. Ve onlar da bu yolda 
çalııacaklardır .. Fakat müsterih o· 
lahm .. Bunların zerre kadar tesi
ri olamaz .. Çünkü dil inkılabı ka· 
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1 
E§ a SPOR Haberleri a ı 
Lmı•ı·-·---- . .w 
Ruslar dün sıfıra karşı dört sayı ile 

takımımızı yendiler 
Futbolumuzun aczini, dünkü maçta, yüreğimizi 
şişiren bir acılıkla bir kere _9aha ~öımüş . QJ~u~ •• 

- Aman yarabbi.. Bir cu.nıa 
günkü maçı hatırlayınız, bir de 
fu manzaraya bakınız.. Çıldıra .. 
cağım yahu .. Bu ne it?. 

Bu sözleri söyliyen adam, dün· 
kü maçın, seyircilerinden, yanım· 
da oturan birisiydi.. Söylerken 
mütemadiyen kıvranıyor, yerinde 
duramıyordu .. Fakat ne bu ıözle
rinde haksız, ne de hareketlerin· 
de yalnızdı .. 

Berbat dekorlu Taksim avlu • 
sunda dün yapılan maç hakika· 
ten cuma günkü çok ._henkli, çok 
cazip maçtan çok farklıydı. 

Evveli. Türk takrmı hayli aca· 
yip bir tarzda kurulmuıtu. O ka
dar ki maç ba,lamadan bir kaç 
dakika evvel radyo ile ilin edilen 
takım bile değildi.. Belki hepsi 
tek tek iyi ve değerli olan oyun· 

cular o şekilde yan yana getiril· 
mişlerdi ki aralarında anlaşmala· 
rı imkanı tabii surette azdı ve 
beklenemezdi. 

İkinci kısımda daha acayiple
şen bu takım, maça baılanırken 
şu tertipte sahaya çıkmıttı: 

Hüsamettin, Y aıar, Bürhan -
Subhi, Nihat, Hüsnü, Muzaffer, 
HaKkı, Zeki, Fikret, Rebii.. 

Misafirlerimiz 

Misafirlerimiz cuma günkü 
kadrolarını muhafaza ediyorlar• 
dı. Maçı Rus hakemi idare ede
cekti .. Düdüğün çalması ile be-
raber ilk Rus akınının kalemize 
indiğini ve topun kalemize girdi
ğini gördük .. Bu aayı zamansız ve 
fevkalade addedilebilirdi. 

Fakat bizi en çok endiıeye sev· 
keden nokta bu değildi.. Hüsa· 
metlinin biran içinde hiç aaabına 
hakim olmadığını ve pek becerik
sizçe ite başladığını görüvermif· 
tik ... Ve bize asıl bu nokta, ilk ve 
haklı endişeyi vermiş oldu. 

Umumi temposuzluk 

Devre sonu geldiği vakit sayı 

vaziyeti deği§memişti .. Fakat se
yircilerde güzel, ahenkli, heye
canlı bir maç görmüş değillerdi . 

Bizim takım tam 45 dakika ta 
kaleden başlıyarak umumi bir 
temposuzluk, ameli bir sinirlilik 
içinde bocalayıp durmuftu. 

Bu temposuzlukla sinirliliği 
derece derece arttıran muhtelif 
amiller vardı. Boy ve cüsse fai

kiyetleri daha çok tebarüz eden 
Rus sporcuları karşısında İyi bir 
netice alabilmemiz fevkalade so-

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

dar tabii ve yerinde bir inkılap 
daha gösterilemez.. Halk bunun 
nasıl kendinin varlığına doğru 
çok feyizli bir inkılap olduğunu 
bu inkılabın mahiyetindeki yük
seklikten ve ruhları hemen içine 
alacak kadar aıcak ve cana yakın 
olu,undan hemen sezecek gö • 
recek ve anlıyacak ve hemen o
nu benimseyecektir .. Bunun için 
bu mürteci herzelerinin ömrü ben
ce değil günle, hatta saatle sa
yılıdır .. 

Yapıla. Pera • siMlmt Dan· "'k•ragDml'Vk saı\••ında 
maçınd•n bir görDnDş 

ğuk kanlı, fevkalade anlqmq ve her ıertleıme ve miııas~ 
idareli olmamıza bağlıydı. hareketlerinden, takmım r ı.-1 

Halb'iıki... rulmamıt ıolmasnidan ~ ~ 
ikinci devre zar, dünkü maç xa'dar, xafa, ... ..J~ 

ıkl·ncı· ve vücut faikiyeti kar§ııınaa u~~· 
devreye baılanırken, tüğümüz aciz halini göıterece~ 

magafon iki taraf kaptanlarının bir maç ender bulunabilirdi .. 
oyunun sertliğine kartı koymak i· 

Eğer kıaa bir zamanda vüaidu çin tedbirler aldıklarını, hakemin 
yerinde, sporun ve futbolün ne 

hatalı oynıyanı or.undan çıkara-
demek oldujunu tamamen kavra· 

cağmı bildirdi. 
mıı, evvela atletizm, sonra fut• 

Halk bunu memnuniyetle telak bola başlamış yeni futbolcüler bu-
ki ediyor ve Türk takımında ma- lamaz ve yeti§tiremezsek vah 
kul değitmeler bekliyordu. V akı- futbolümüzün haline .. 
a takım bir hayli değişik bir ter-

A. Sırr~ 

SeUlnik muhtelill 
Per11yı yendi 

tiple meydana çıktı .• Fakat maal
esef bu tertip de hiç yerinde de· 
ğildi.. Mesela Muzaffer sağ hafa, 
Cevat sol hafa alınmıttı. Sağ açı-
ğa Betiktaılı Şeref geçirilmiıti ••• Dün Karagümrük sahasında da 

Selinik muhteliti Pera ile kartı· 
Bu genç topu, vurmak için sağ a· 

yağından solu'na geçirmiye mec -
bur kalıyor, bittabi biç muvaffak 
olamıyordu .• 

Birinci devrenin ortasındanberi 
de oyundan çıkan Fikretin yerin· 
de EJref çalıııyordu. 

Devre başından itibaren iki ta· 
kım tam on bet dakika yaman 

bir .mücadeleye giriştiler ki aıağı 
yukarı maçın en iyi dakikaları da 

bunlardı.. Fakat Rus sol içinin 
yıldırım gibi akan bir şütü ikin-

ci Rus sayısını çıkardığı andan 

itibaren maç tekrar, görülmesi ar
zu edilmiyen manzaralarla dol· 

mıya başladı .. Tempomuz büsbü· 
tün bozulmuş, sinirlilik ve sertleı 
me hali tekrar başlamııtı. Hikem 
fazla yumuıak görünüyordu. 

Fakat halkın en çok hoınutsuz· 
luğunu doğuran oyuncularımızın 

bazı hatalı zannettikleri hareket-

lere kartı ayni tarzda hareket yo
luna kapılmaları idi. Bu hareket 

daha çok kendiJeri aleyhine neti
ce veriyor, oyun sertleşiyor, so· 
ğuk kanlılığını kaybeden takım 
dakika geçtikçe berbatlaşıyordu . 

Nitekim devre, misafirlerimizin 
ıon dakikada biribiri arkasına 
yaptıkları iki sayıdan sonra ve sı· 

fıra karşı dört sayılık bir netice 

ile bitti .. 

* * * 
Sıfıra kartı dört sayı.... Belki 

Türk ve Rus futbolü arasındaki 

nispeti oldukça iyi ifade eden bir 
rakamdır .. Fakat bu nispet dün-

kü maçta tabii surette ve iyi ifa
de edilmiı olmadı. Bununla bera-

laımıı ve çok faik bir oyundan 
sonra Perayı bire karşı üç sayı i-

le yenmiştir .. Selanik muhteliti 3 
sayısını birinci devrede yapmış, 
Pera da son devrede biraz kendi· 

ni toplıyarak üçe karşı bir sayı İ• 
le mukabele edebilmiştir .• 

Maç büyük bir kalabalıJC tara· 
fmdan heyecanla seyredilmiıtir • 

"Istanbulspor ,, 
takımı şebrJôıizde 
İstanbul Halkevi spor ıubesi 

riyasetinden : Şehrimize Türkiye 
futbol birinciliğini kazandıran 

İstanbul spor birinci futbul takı· 

mı 24 - 1 O - 932 pazartesi gü· 

nü tam saat 14 te Adnan vapuru 
ile Galata rıhtımına gelecekler· 
dir. 

Şehrimize en yüksek şerefi ka· 
zandıran kıymetli klüp arkada!'" 

larımızı karşılamak üzere Evimi· 

ze mensup bütün sporcular mez· 

kur gün ve saatte Galata rıhtı
mında bulunmalarını ehemmiyet· 
le rica ederiz. 

İstanbul mıntakası riyasetin· 
den: Türkiye futbol şampiyonu 

İstanbul spor takımı pazartesi gü 

nü saat on dörtte Adnan vapuru i 
le lstanbula gelecektir. lstanbula 
ilk defa olarak bu şerefi kazan• 

dıran arkadaşlarımızın layık ol • 
dukları şekilde karşılanması va· 

zifemizdir .. Bütün sporcu arka· 

daşların me:!ku gün ve saatte Ga· 

lata rıhtımında hazır bulunmala· 

rı ehemmiY.etle rica olunur • 
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Masal Kara Kaplı Kitap Anlatan: 
fa. 

Vakti zamanile Konyada bir 
liadı vardı. Bu kadı, her gün, öğ
le üzeri evine dönerken Aptullah 
isimli bir kebapçının dükkanı ö
nünde durur, hoş beş eder, beğen
diği bir kebap olursa, alır, evine 
gönderirdi. 

Bir gün o zamanın subaşısı, 
kebapçı Aptullaha gayet semiz ve 
yağlı bir kaz getirerek öğle ye -
meğine kadar bunu muhakkak 
surette hazırlamasını tenbih etti. 
:Aptullah hemen kazı kesip, yol • 
Clu, temizledi, fırına kondu, son· 
ra, kaz pİf ince çıkararak tepsinin 
içinde dumanı tüte tüte, getirdi, 
"dükkinının camekanına, subaşı 
gelinceye kadar durmak üzere 
Y.erleıtirdi. 

Bu aralık, kadı efendi mahke
ıneden çıkmıt sallana sallana evi
ne dönüyordu. Tesadüf, o rün 
'.de kadının karnı faz laca acıkmıt
tı. Aptulla.hın dükki.runm önüne 
:gelince her zamanki ribi durdu, 
ve seyretmiye başlayınca, tepsi -
nin içinde yatan muhteıem kaz 
Jözüne ilişti. 

Kadı efendi dükkandan içeri 
}lirdi, burnuna mis gibi kokan ka
z:ı göstererek: 

- Aptullah, dedi, ıu kazı eve 
~önder. 

Kebapçı ellerini kavufturarak 
~evap verdi: 

- Efendi hazretleri, kaz be • 
nim değil, subaşının, piıirmek ü
zere göndermiıti. Şimdi de nere· 
Öeyse gelip alır. 

- Kadı efendi katlarını çata
rak emretti: 

- Ben sana bu kazı derhal e• 
~e sönder dedim. 

- Fakat efendi hazretleri, su· 
baıına ne derim? 

- Ben sana ne dedim? Kazı 
eve gönder dedim. Subatı ile doıt 
olmaktansa kadı ile dost olmak 
elbet daha iyidir değil mi? Sonra 
karıımam. 

Zavallı Aptullah ne yapacağı-
JJl §afifMiftı. 

- Aman efendim diye yalvar· 
c:lı, emriniz ha§ üzerine ama, ne 
Üiyeyim, bir türlü aklıma bir fey 
~elmiyor ki •• 

Kadı sabırsızlanıyordu: 
- Canım efendim, dedi, uçtu 

elersin vesaelim .• 
Çare.iz, Aptullah çırağını çağı

rarak tepsiyi kadının evine gön • 
aerdi. 

Çuak daha kapıdan yeni çık • 
mı!tı ki, subaşı içeri girdi: 

- Çabuk, dedi, kazı getir ha· 
kalım .• 

peştemalmı toplıyarak kaçmıya 

baıladı. 

Suba§ı ile halk peıine düştü • 
ler. Bir gözü çıkan yahudi de eli 
gözünde halkla beraber kovalı -
yordu. Aptullah bütün kuvvetile 
koşa koıa, camiden içeri girdi, ve 
önüne ilk açılan kapıya daldı. Ma
aleaef burası minarenin kapıaı 
idi. Aptullah çaresiz, merdivenle
ri tırmanmıya batladı. 

Aptullah minarenin üstüne çı
kınca, artık kurtulmak imkanı 
kalmadıfını ıörmüıtü. lıte suba· 
fı ıon buam&klan çıkıyordu, bir 
iki dakika aonra, palanın altında 
can verecekti. Böyle ölmektenıe •• 
Aptullah kendini kaldırdığı gibi 
minareden aıaiı attı. 

Garip tesadüf, Aptullah, pe -
tinden gelenlerden bir ermeninin 
üzerine düımüı, onu czmif, ken
diıine ise bir ıey olmamııtı. Ka
derin bu cilvesine f&f& kalan ah· 
çı kendiıini toparlamıya kalma· 
dan etraftan yetiıtiler ve yakala
yınca kadının huzuruna çektiler. 

Kadı, kazı yemit, rahat rahat 
hazmediyordu. Etrafını saran 
halka: 

- Acele etmeyiniz, dedi, 11ra 
ile tikayetlerinizi ıöyleyiniz. 

Subatı anlattı: 
- Kadı efendi, bu adama pi • 

tirsin diye bir kaz verdim. Uçtu 
diye beni aldatmak istiyor, kazı
mı versin, yoksa kellesini iste
rım. 

Kadı, hemen elini uzatıp kara 
kaplı kitabı aldı, yapraklarını çe
virerek: 

- Hureti Muhammetten beri 
dedi, hiç bir mucize vukua gelme

mişti, madem ki kaz senin fırın -
dan dirilerek uçtu, bir mucize vu· 
kua geldi demektir. Dua et oğ -
lum, sevin!.. Yarın öbür gün bu 
kaz seni sırtına alıp cennete uçu
racak! 

Subaıı allahın bu lütfundan 
memnun olarak giderken onun 
yerine gözü kör olan yahudi ge • 
liyor ve: 

- Efendim, diyordu, göze göz, 
di§e dit isterim. Bu adam gözü -
mü çıkardı. 

Kadı, tekrar kara kaplı kita· 
bı açarak: • 

- Hakkın var, dedi, madem 
ki o senin bir gözünü çıkardı, se· 
nin de onun bir gözünü çıkamnya 
hakkın var ... 

Aptullah itiraz edecek oldu: 
- Aman kadı efendi.. 
Kadı pür gazap: 

- Sus, dedi ve yahudiye dö • 
nerek devam etti: 

Aptullah, hiç istifini bozma • - Yalnız, kara kaplı kitap di • 
aan, fırının kapağını açtı ve içe- yor ki, bir müslüman gözü, iki 
ri gelberiyi sokup araıtırmıya yahudi gözüne bedeldir. Binaena· 
baıladı. leyh bu müılünıanın bir tek gözü· 

- Tuhaf fey, diye mırıldanı • nü çıkarabilmen için, ıenin öteki 
yordu, kaz uçmuı olacak ıaliba.. gözünün de kör olması lazımdır. 

Subatı haykırıyordu: Yahudi bu hükmü duyunca, 
- Çabuk ulan .. Karnım aç.. öteki gözünü kurtarmak kaygu • 
Fakat subaıınm hiddeti, kazın sile davasından vazgeçti, ve ye

bulunmasına bir türlü sebep ola- rini ezilen ermeninin davacı kar
mıyordu. Kaz uçmuştu. deşine bıraktı. Ermeni, kardeıi • 

Bu esnada dükkanın önüne nin nasıl minareden atlıyan Ap • 
bir ıürü halk toplanmıı ıeyredi • tullahın altında ezildiğini anlat
yordu. Subaıı, hiddetinden tir tir tı. Kadı efendi, kara kaplı kitabı 
titriyor, bağırıp çağırıyordu. Ni • bir daha karıttırdı: 
hayet palasını sıyırarak Aptul • - ·senin de, dedi, kardeşini 
lahın üzerine saldırdı. Aptullah öldürmüş olan hu kebapçıyı öl • 
can lievlile fırından gelberiyi dürmiye hakkın var. Yalnız kısa· 
çekti ve kendini müdafaaya ha • ıa kısu olabilmek için onu ayni 
zırlandı. Yalnız, yanhş bir hare- suretle öldüreeekıin. Yani, mina
ket yaptığı için, gelberinin sapı, reye çıkacaksın, Aptullah aşağı -
seyirciler arasında bulunan bir da duracak .• Sen minareden atla· 
yahudinin giSzüne saplandı ve gö· yıp onu ezecekain! 
zünü çrkardı. Zavallı ahçı ne · Fakat emıeni, iti çoktan anla-
~aptığının farkına varınca derhal l mı!, ortadan kaybolmuıtu. 

VAKiT 

lstanbul Asliye mahkemesi 4 
ncü hukuk dairesinden : Anas· 
tas Dimitri efendi vekili avukat 
Vahan Hüdaverdi Ef. tarafından 
Beyoğlunda ağaçeşmede 20 nu· 
marada mukim Yani veledi Yani 
efendi aleyh;ne 932/260 numara 
ile açtığı feshi ferağ davasının 

cereyan etmekte olan tahkika
tında : ikametgahının meçbuliyeti 
hasebiyle ilanen vaki tebliğata 
rağmen gelmeyen müddealeyh 
Yani Efendinin gıyabında tahki· 
kata devam edilerek emri tah

kikatın 27-11-932 tarihine müsa· 
dif Pazar günü saat 14 de talik 
edilmiş ve mumaileyh hakkında
l:i muameleli gıyap kararının ila
nen tebliğine karar verilmiş ol-

duğundan müddealeyh Yani E
fendinin yevmi ve vaktı muayyen
de mahkemeye gelmediği veya 
bir vekili kanuni göndermediği 

takdirde tahkikatın gıyabında ic-

ra ve ikmal edileceği tebliğ ma• 
kamına kaim olmak i:zere gaze
telerle ilan o~unur. (5007) 

lstanbul Asliye mahkemesi 
4 cü Hukuk Dairesinden: Anas· 
tas Dimitri Ef. vekili avukat Va· 
han Hüdaverdi Ef. tarafından 
Beyoğlunda Ağa çeşmede 20 nu
marada mukim Tarsi bintı Nikô· 
la hanım aleyhine 932-259 nu· 
mara ile açtağı feshi ferağ da
vasının cereyan etmekte olan 
tahkikatında: lkametglbının meç
huliyeti hasebiyle ilanen vaki 
teblıgata rağmen gelmıyen müd
deialeyh Tar si hanım gıyabında 

tahkikata devam edilerek emri 
tahkikatın 27-11-932 tarihine 
müsadif pazar günü saat 14 de 

talik edilmiş ve mumaileyh bak· 
kandaki muameleli gıyap karan
nm ilanen tebliğine karar veril· 

miş olduğundan müddeialeyh 
Tarsi hanımın yevmi ve vakti 
muayyende mahkemeye gelme· 
diği veya bir vekili kaııuni gön
dermediği taktirde tahkikatın 
ğıyabında icra ve ikmal edile
ceği tebliğ makaoıma kaim ol
mak üzere gazetelerle ilin olu· 
nur. (5008) 

Fatih ikinci sulh hukuk mahkemesin· 
den: Fatihte imaret atik mahallesinde 
çeşme sok:ığında l, 3 m:ıklup numarolu 
ve 54 ada ve 1l1 numarolu harita nu· 
marolu \'e I 83 metro murabbaı 6Q san
timetro arsa h~ıleyl şuyuu zımnında açık 
artnrma suretile mah l-. l"memlzde sıtıla

cııkıır. Birinci arttırma 1 • 12 - 932 per
şembe günü sa3l 16 da yapılacak ve 
kıymeti muhammlnesl olan 275 liranın 

yüzde yetmiş beşini bulursn ihalesi )'•· 
pılacakıır. Bu miktarı bulmazsa ikinci 
arttırması 15 - 12 • 932 perşembe gilnü 
saat 16 da icra olunacak ve birinci 
arttırmada en son talibin teahhüdü baki 
olmak şanile o gü:ı en çok amıranın 

üstünde bırakılacaktır. Bundan başka 

ikinci defa ilAn cdılmiyecektlr. Talip 
olanlar yür.de ~ cdi buçuk depozito ak
çesini veyıı milli bir bankanın 1-cfalet 
meı.ıubunu getirmelidirler. Müzayede 
ŞCI aiti Üugünden itibaren divarhane)'C 
asılmıştır. 1 >osyasını da herkes görebitir. 
Açık ıı.rtıırmıı paruı peşinJir. Tarihi iha
leye kadar vergi ve bütün masraflar mülk 
s:ıhipleıine ve ondan sonrakiler alıcılara 

İhale pulu ve j Ii:t.de iki buçuk tcllAliyede 
alıcıya aittir. Ga)n menkulde bir hak id-
dia edenler 20 ~ün zarrında müracaat ve 
h:ıb.lıınm isbııt etmezlerse gayn müseccel 
hak sahipleri pa) loşm:ıdıın buiç kılacak· 
l:ırdır. Şeraiti mezkürc ile isteyenler mu 
ııyyen günlerde nı;ık n: ttırmıya i~tirak 
etmeleri ll:ın olunur. 

Fatih icrasından : Bir deym· 
den do'ayı tahtı hacze alınan 
bir adet maayak sİ11ger dikit 
makinesi 2 S· l O 9 J2 tarihinde Sa· 
h günü saat 11 de Fatihde mal
ta çarşısında bilmüzayede satıla· 
caktır taliplerin mahal meıkurda 
memuruna muracaatlan ilan 
o!uour. (5016) 
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ÇOCUK 
3 numaralı bilmecede 

kazanan talililer 
30 - 9 - 1932 tarihli gaze

temizdeki bilmecenin halli ıu idi: 
- Türk lisanının sonıuz gü • 

zellikleri varken niçin ecnebi ke
limeler kullanıyoruz. 

Doğru halledenler arasında 
çektiğimiz kur'ada birincilik Pen· 
dik birinci ilk mektep betinci sı
nıf talebesinden 30 numaralı Ah
met Beye isabet etmittir. 

Ahmet beyin bir fotoğrafı ile 
birlikte pertembe günü öğleden 
sonra idarehanemizden mükaf a
tı olan kol saatini almasını rica 
ederiz. 

Birer mürekkepli kalem 
kazanan beı karümiz 

1 - Sue.diye :Mektep sokağında H numa
rada Fethiye hanını, 2 - KadıköyUnde Mus
tafa Şadan bey, 3 - Pang&ltıda Kadık6y 

caddesinde Ruhııaro Hanım, 4 - Göztepede 
Vafi bey kerimcai Nazan hanını. ti - Kü
tahya Gazi Mwıtnta Kemal ilk mektebi ta
lebetıinden 37tS Zeld bey. 

Birer paket (ikolata kazanan 
25 kariimiz 

l - Aksarayda Namık bey oğlu Ali Na
mık Bey, 2 - 1stanbul 6 mcı mektep a1a 
Ahmet Necdet bey, 3 - İzml..00 Karpyaka· 
da Ali K!mll bey, 4 - İlkmektep talebe· 
sinden Hulki bey, rs - Kammpqada Ep-e! 
Pap. sokağında 15 numarada Fehlme ha· 
nım, 6 - UskUdar Pap limanında 48 nu· 
marada Neriman Arif hanım, 7 - Adanada 
Mestanzade mah&llemnde 179 numarada Do
ğan bey, 8 - Poıta kutuıu 73 adreal veren 
za, 9 - :Malatya orta mektep sınıf l 103 
numaralı Semahat hanım, 10 - Kasımpaşa· 

Peyalede E§l'ef Pll§& yokuıu 13 Cemal B, 
11 - Ercnköy Veyslye hanım, 12 - Gör
desli Veysel oğlu İsmail bey, 13 - Çorum 
vil&.yet matbaaauı.da mUretUp muavini ~ u· 
rettin bey, 14 - Adana trahom mUcadele 
rolsllk kAUbl Ferit bey km GUlaen hanım, 
ı~ - Adana Çınarl mahallesi Çinarlt mek
tebi ya.nmda 71 numarada Aydok hanım, 

16 - tstanbul Fatihle KA.mran bey, 17 -

Jm;ı SUheylA h:ınım, 18 - Şlşl~ 1 
caddesinde Perihan Cemal h 'J 

l tıt1• Samsunda Nuri bey zade Nac .ıııJl't 
EyUpte ŞükrU bey kerimesi Ne dıl' , 
nım, 21 - Nuri bey, 22 - 1~11 

,, 

:Moda caddesinde Ayten hanıın, 23, 
?' 

znn N!zamettln bey oğlu OktaY il, 
tin 'bey, U ~ Nurunnis:ı Haşıın , .. 
- Gedlkpaşada Neriman ıuuııın 

Birer kutu biskü'1İ ııaı• 
25 tal li kariioıiı 

1 - Kız nıc1:tcbl Nurunnl.sa ıııı~ 
nım, 2 - Adnna orta mektep ildl1 
talebesinden 310 Sabahattin beY• S ; 
niyet sandığı mücevherat amir ıOo 
Klmll beyin lterimcsi Rc!ılta batı'__.... 
Kasunpaş&cla Nacı bey kerlmesl r:&P' · 
nım, 6 - Taksimde Nurettin beY oğl; 
Nuri bey, 6 - Kadıköyündo llB) 

kızı Mua119. Remzi hanım, 7 - C 
şada AU Rasim bey, 8 - Samatylldl_.... 
bil bey kızı Suzan Mukbil hanım. 9 

rlt bey, 10 - Bakırköytlndo ?J 

Adil bey oğlu Sabri Adli boy, 11 ~1" 
debaşmda Vamık Ali bey, 12 - u....
da Ramiz bey kızı Scmlhn R~ 
13 - Beyoğlunda Firuz ağada J:'l'Bdil' 
H - Doktor Mustafa Halit bCY I< 

Raziye Hallt hanım, 15 - çarniıc:J 
boy, 16 - İzmlrde Hasan Halit bl1 
bi Nacı bey, 17 - llltmektep mual1 

den .>.U Ruhi bey, 18 - KondUktör, 
bey kızı MürUvvet hanım, 19 - ı.6 
N., 20 - Çorluda blzlm kahvede ıı: 
Çavu§ oğlu Ahmet bey, 21 - noz1tııl' 
desinde Suzan Adil hanım, 22 - S 
mette Ferhan hanım, 23 - Bu~d' 
hanetUn bey, 24 - Ankarada :r.ılll' 
kızı Nuriye Musa hanım, 25 - ftf> 
Ali Remzi bey ve hanımlar. 

' 
Kartpostal kazanan ta'' 

Kartpostal ltazanan talilllerln ~ 
adreslerine kartpostalları gönderııml~ 

Talililerden ricamd ...J 
Bedi.ye lfaza.nan tru.ıhlnerlıi ~· 

günü öğleden sonra idatthnnemize tJll" 
rak hediyelerini almalarını rlcıı edcıif 

Uc; hntta iı;Inde hediyelerini aırnor~ 
haklan kaybolacağı için tallhll oıcııY" ~ 
lanmızın derhal hediyelerini almalar? 

Elektrik flrketl memurlanndan Han.n bey ederiz. ,J 
• m •• ... _ ....... - .. •••••••••••••••••••••••-••••• ···' t:.r::=r:rm.lll&tl '''FlllDWWl"IW:C:::: ............................................... : •• -.. 

Hırka ve seccade 
meselesi 

Bazı izler bulundu 
VaktiJe Konyadan lstanbu'a 

gönderilen bu tarihi bir hırka 
ile seccadenin ne o!duğuna dair 
yapıfan tahkikat, ilerlemektedir. 

Son gUnlerde bu bususda ba
zı izler elde edilmittir. Bu eşya· 
mn Konyadan lstanbula g6nde· 
rilmesine ait muhabere eYrakı 
meydatna çıkarılmıt ve k•y!tlerin 
tetkiki Uıerine bunların 19 Ağus
tos 1931 tarihinde lstanbula 
gönderHdigi anlaıılmııtır. 

Şimdi hırka ve seccadenin 
nereye verildigi arathnlmakta, 
müze ve evkaf idarelerince bu 
cihetin kat'i suretde tesbitine 
ça ışılrnaktadır. 

Hırka ve seccadenin her han
gi bir suretde antikacıların eli
ne geçmiş olması ihtimali dilşfi

nillerek, lstanbuldaki antikacı 
dükkanlarında bu'u11an biltün 
hırka ve seccadeler, mntebassıs 
bir heyetce gözden geçiri'mek· 
tedir. 

::::::::::::::::::::ı:::::::::::::r.ı:::::::::::::::::::::: 

EEY Sirkeci adresi 15 kuruş · 
Juk posta pu'unu havi mektupla 
sorulacak her iş için maliimat 
toplar ve verir. 14944) 

1} veriyoruz 
EMLAK ve EMANET YURDU 

Marangoz, dülger, duvarcı, 
betoncu, sıvacı ve rencberlere 
it bulur Sirkecide paket Postane-
si karıısında Mizanoğl han N.o 5 

(4882) 

Kira mukabfllnde 
borç para 

Senevi kirası (10001 liradan a$•' 
mamak ve şerefli mabıt!erdc olma~ 
emlAki olupca kirı.sını karşılık gost 
(ehven fıizleı borç para almak i: 
!erin Galatada Mehmet Ali paşa lı 
(41) numaralı yazıhanenin te\:A 
müracaat e\·lcmcleri (48501 'uf y 

·~'· ' Fatih icrasmın bir deyı ~ 
dolayı tahti hacze alman be~ ~ Ilı 
lake taklidi karyola ve b~~ ltai 
ve siyah karyola bir adet ili ~Ga 
camlı büfe 31-10 932 tarih/ İtt a 
pazartesi giinü saat 15 derı ;,~ -, ' 
ra bey oğlu aynalı çeşme ~r ~ ili 
cami caddesinde çahkkaş .::rtf vttr 
gmda 82 No apistu:idis 91".I • 
mamn karşısmda bilmüı•~; t't' 
satılacakdır taliplerin oı',tl" t •k 
mezkurda memurine murac• ilde 
r1 ilan olunu~ '-~kt 

~ 
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aınar y omatizma, Sıraca, Kenıik, Sinir. n Ki t 
kara:n etP.m hastalıklarına, yürümiyen, di~ Çl- ~ an uvve 
~an çoculdara, genç ve ihtiyarlara CL.& bu 

VAK 1 T 
GUnedellk, Siyasi Gazete 

lstan buJ Ankara Caddeal. V AKIT yurdu 

Telefon Numaralar1 
Ynzı lşlerl telefonu: 24879 
ldarc telefonu : 2.t870 

Telgraf adresi: lstnnbul - VA.KIT 
Posta kutusu No. 48 

Abone bedelleri : 

Seneli>: 
6 aylık 
3 aylık 
1 aylık 

TUrldye Ecnebi 

1400 Kr. 2700 Kr. 
750 .. 14M • 
400 " 800 • 
150 .. 300 • 

ilan Ucretleri : 
Resmi ll!nların bir ~tın 10 Kuru§ 
1'lcnrt uıı.nıarm bir satın '\2,5 c 
Ticaı1 muıınnn bir &ruıUml 25 c 

KUçUk iUinlsr : 

13lr defası 30 lkl defası 50 Qç defası & 
dört defası 75 ve on defası 100 kuruştur 
ııç aylık lljln verenlerin bir defası mecca
nendlr. Dört satın geçen UAnlarm fazla 
satrrlan beş kuruştan beaap edJllr. 



ır 
izale eder. Şişesi ( 40 ) kuruştur. 

,. 
Doklar lar·11M.1ı!'z i !o 

Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum vo ko.dın hastalıklnn mUtehas.sıSl 

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

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

Doktor 
Aris ti d i 

Muayenehanesi: 
ıi.EmlnönU: Emlnönll ban 3 Uncu kat No.8 

Dcktor 

A. Kutiel 
Cilt ve zUhrevt hııstalıklar tcda vihanesS 
• KarakBy börekçi fırını aırasmda 34. 

oı, doktoru 

Arşak Sttrenyan 
~~Yoğlu lstikltu caddesi numara 303 
~ıSir apartmıanı. Müracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Operatör Doktor 

Akif Tevfik 
Muayenehanesi: Ankara caddesi, 60 No. 

ya nakletmiştir. Tel. 20827 

Cilt ve zUhrevt hastalıklar müteba.asıaı 

Do~dor 

Babaettin Şevki 
Babıali caddesi Meserret oteli k&l'§ısmda 

Avni Bey ap:ırtımanı 125 Sabahtan 
Akşaıt'..:ı kadar 

Doktor 

Emin ŞUkrü 
Dahili hasttılıklar mütchııssı.sı 

Istanbul Suıtanmabmut türbesi, Babt· 
tuı caddesi, No. 10. Telefon muayeneha

ne: 22622 - Telefon ev: 4.3125 
~er glln öğleden sonra saat U-18,. 

Orolol • Doktor 

Feyzi 
ı :Böbrek, mesane. idrar yolu hastailklan 

mütehnssısı 

BeYO!lu, Ist!klO.I caddesi Elhamra 
apartmıaı:ı No. 3 Her gün ö~leden sonra. 

Tel. Beyoğlu 2835 

Urotoı • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Babrck, mesane ve idrar yolu 

haataııklan mUtelıns!!ısı 
Muayenehane: Türbe, Mnhmudlye cad· 

desi. No. 10. Tcleton 22622 

Doktor 

Fuat Fehim 
eumattcsl - Pazartesi - Çarga.mba ve 
Perşembe gUnlcri öğleden ııonra haata
larmı kabul eder. Çağaloğtu, Zeki Bey 

(Sıhh1 apartunan) No 5. Tel. 201G4 

Urolol Doktor 

Hakkı Rüştü 
idrar ve Tenaalll yollan birinci amıt 
mUtehas:ruıı "P ARİS., den Diplome 

lstikllll Qıddeal Yıldız apartıman 
No. 322 

Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahp8§3 hastahanesi idrar yollan 

mütehassısı operatör 
Muayenehane: Cağo.loğlu eczahanesine 
bitişik. No. 30. Telefon 21614. "Saat 

15 - 18 hasta kabul olunur . ., 

Doktor 

Kapik yan 
Muayenchıuıesl: Sirkeci Muradiye 

caddesi No. 26 
Telefon: 2 1077 İstanbul 

Operatıir • Urolog doktor 

Mehmet Ali 
idrar yolları ha.ıulıklan mllt.chassııı 
Eminönü (Sabık KarakaıJ) hanına 

nakletmiştir. Cumadıı.n maada her gün 
hutalarınr kabul ve tedavi eder. 

D!ş tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parfs darlllfUnunundan mezun 

Çağaloğlu Halk Fırkası karşısmda Sıhhi 
apartnnan No. (7) 

Doktor 
Mehmet Akif 

Ebe ve kadm hastalıktan mUtehnssuıı 

Beyoğlu lstikltu caddesi Rus sefareU 
yanında No. 4:51: Tel B. o. 200~ 

Her gün öğleden sonra 

O ok tor 

Nuri Mahmut 
Kadın tuuıtahklan mlltelıaeaıaı 

Haııtaıarmı :ıı.ıac;:kada Bernar apartı

manmda (1) numarada kabul eder .. 

(4937) 

Doktor 

Osman Serafeddln 
Muayenebaoe: Cağaloğlu, Nunıosmanlye 

caddesi No. (19.) Telefon 20893 

Doktor 

Reşat Hilseyin 
Kulak, boğaz ve bl.inın haııtalıklan mil· 
telıassısı. Muayenehane: Türbe Mahmu

diye caddesi, No. ıo. Telefon: 22622 

Dı, Tabibi 

P. Şamlıyan 
Beyoğlu, lstiklAJ caddesi No. (28) 

, 

(Mulenruj yanında .t 
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· ları ağısı:ı kıt ı'ff 
Deposu : Sirkecide Beıir Kemal - Mahmut Cevat Eczahanesi ~ 
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\= Cümhuriyet bayramı aynı zamanda bütün dünya-il ca kutlulanan tasa~ruf ·günüdür. 
='· (f Bu tarih, para biriktirmeğe başlayacak her yurt 
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Biriktireceğiniz paralar gelecek yılların hayra-
mını daha varlıkla daha sevinçle 

yarayacaktır • • 
nıze 

• 
geçırme-
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Doktor 

Feyzi Ahmet 
Cilt, zWırevt ve tenasül hnstnlıklan 

mtitehnssısı 

_M_u_ay-en_e_a.'\_au_: _9 _-_ı_2 v-e-14_-_21_·· D:t[~KO, 
Doktor DJ 1 

~I w· 

'DEBAGATveKUNDURA 
Babıali caddesi, köşe tııı.şı Feyzi Bey 
han numara: 43. Sabahtan al<ştımıı ka· 

dar hasta kabul olunur. 

Doktor 

Hasan Basri 

Robert Behar 
Doğum, Kadro hastalıkları mUteha.ıısw 
Beyoğlu, Altıncı Daire Saadet apartı

manı 4 Telefon: 42526 

Di~ Tabibi 

Y ervant Arşak 
Edlrnekapı, Acıc;:eıımc soknk No. (9) 

Muayene: (Her gün saat J5-18 e kadar 
Beyoğlu, Ağacamı, latik111 caddesi Ma

rinopulo apartımanı No. ( 98) .. 

Ehli hayvan sergisi 
Dolmabahçede eski bas ahırlarda 

30 TEŞRiNiEVVEL PAZAR GÜNU AÇILACAK 
Kaydü kabul: 22 Teşrinievvel cumartesi gününden 
26 Çarşamba günü akşamma kadar s~rgi mahallinde 

••••• Yerli ve Avıupa kumaşlarmdan kusursuz••••• 

ısmarlnmo emis~er 20 liro~on ~ıslır 
Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur. 

••••• Eminönü, Kazmirci A!i Riza müessesah ••••• 

KA RY Q LA"e mad:nt eşya 12 lj ı· Uke 
fahrıkası 2 ıra ya karyola 

Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 
,Çocut, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelif renk· 
)erde karyolaw hastane ameliyat odalan malzemeleri ucuz fiatla satılır. Her türlü 
ölçtlye cörc •ipariş dahi kabul edilir. F:ıbrikada ve Eminönü. Sellnlk Bon• 

m•r..Wt•I ve Yerll Mallar Pa.w:Arında da ayni fiatla satılır 

' 

··ıı 1111 ~ 
Fabrikası 
Ayakkabılarını daima 
tercih ediniz. 


