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" H ınç ,, 

Bugünün temiz Türkçesi ile 
yazılmış bir "Hikaye,, 

Çeviren r fa. 

ıs inci Yd • Sayı : 5298 Tahrir Telefonu: 24379 Cumartesi , 8 - Teşriılievvel 

Memleket haricin- Maarif Vekilimiz 
deki paralar .8 •• .. ... b ..... ·;; ...... -;-;·k ........................ k.-İ pleri 

Bir haftat on gündenberi gaze· U gun uyu m e e -
teleri meHul eden Sait Hikmet B. d 1 _ Jik 
hadis~sinde m~mleketimi~in milli ayrı ayrı o aşac~ 
aervetme taaUUk eden bır nokta 
var. Bu nokta §udur: 

~ ~ ~ 

Var1ndan itibaren ı .................................... 
Dil k11rultay111da Edebiyatı 

cedideciler : 
Ali Ekrem,Halit Ziya, Hüseyin 
Cahit ve Celil Sahir Beyler 

ve arkada,ları •• 

idare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş 

Gazi Ahmet Muhtar Pap.dan \ 
Bedrettin Bey ismindeki oğluna 
kalan paraların mühim bir kısnı1• 
Paris bankalarına konmuş.. Son
ra Bedrettin Bey öldükten ıonra 

Akşam ilstü maarü müdüriyetinde 
yapdacak toplanbda bulunacakbr• 

alakadarlar arasında takaiın olun .. 
mu~. Bu miras taksim edildiği 61 .. 

rada hükumete ait olınak lazmı 
gelen be§ yüz bin frangın veril
mediği şeklinde ortada hh· iddia 
var .. Bu iddiarun ne derecelerde 

• doğru olduğu tahkike muhtaç bir 
meseledir .• Fakat sadece böyle bir 

dJf iddianın meydana çıkını§ olması 
• bile gösterir ki Türkiyede kaza· 

8 rulmış, hatta doğrudan doğruya 

Darülfünunun ıslahı için 
rapor veren ProfesUr"Malş,, 
bu raporun tatbiki için 
davet edilecektir • Dıtrill· 
filnuna bu sene iUşilmlye
cektir. 

Maarif Vekili Dr. Reşit Galip 
Beyefendi dün gazetemiz idare· 
hanesini ziyaret etmiştir. 

DUn lst11nbuı ve Ankara gDreş; şampfyonlar1 karşlla,mışlar, 
netlçeyl, aaır mUstesna Olmak Uzere lstaabullular kazana• 

rak TUrklye birincisi ifan edilmlşlerdlr. 
· [Tafsilfttı spor sayıfamızda] 
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Saif Hikmet Bey Esrarı 
...... - ................ 0 ........................................ ._._ ••••• 

Paristeki ermeni dostu 
neden susuyor ? 

Türk devleti hazinelerinden çık· 
mış olan paralar hazan memleke· 
timizde bulunan bankalara bile 
konmıyor .• Sadece muhafaza için 
ecnebi memleketlere götürülüp 
ecnebi bankalara yatırılıyor, bu 
yüzden hazineye ait hukuk zaman 
zaman kayboluyor •• 

Vekil Bey, bugün miilkiye 
mektebini, müzeyi ziyaretten son
ra saat on altıda darülfünuna 
gidecekler, akşam üstü maarif 
erkanının maarif müdürlüğünde
ki top1antalarmda bulunacaklar-, . 

na çıkarmak 
üzere tekrar 
davet edile
ceğini haber 
aldık. Profe· 
sör Malş da
rülfünunu ye 
nilemek için 
esası. deği-

şikliklere lii
zum göste· 
riyordu. 

~ SaitHikmet Beyin ölümünü neden giz 
'if lediler.Gelen mektubu kim yazmıştır. 

Sonra milli servet noktasından 
görülen zarar bundan ibaret de 

bııl kalmıyor. Para sahipleri de hazan 
rİ' h h atır ve ayale gelmiyecek teh -
ıf· 

likelere ve zararlara maruz kalı-
yor .• Nitekim bu defa Sait Hikmet 

aır. 

Reşit Galip Beyin yarın da 
Tıp fakültesini ziyaret etmesi ve 
yarmt öbür gün Ankaraya dön
mesi muhtemeldir. 

Beyin Pariı bankalarına koymuş Darülfünunun ıslahı için ge--
uiu~ binlerce franS?ın aki- çen sene memleketimize 

ti bu tehlike ve zararı göz ö- gelen ve bu yolda büyük bir ra-
nünde pek iyi canlandmyor • por veren profesör "Malş,, ın 

Darülfü • 
nunda bu 
sene niba- Profei8r Marş 

Fransa ile Isviçre toprakları 

arasında kaybolan Sait Hikmet 
beyin macerasmdaki esrar per
desi bir türlü kaldmlamadı. Sait 
Hikmet zengin bir adamdı. Mer
hum Gazi Ahmet Muhtar paşa
nın ikinci baremine ve oğlu Bed· 
rettin beye intikal eden mirası 

idare ediyordu. Paris bankaların· 

yetine kadar ınilbim değişiklik
ler olacak değildir, Darülfilµ.un 
için düşüniilen tedbirler ancak 
gelecek sene tatbik olunabilecek
tir. Çünkü meclisin buna ait 
müzakerelere bu devre sonundan 
evvel başlaması beklenemez. Şüphe yok ki servetlerini memle ıslahat projesini tatbikat sahası

ket haricinde ecnebi bankaların- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:::::::::.~::::;:::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Cla muhafaza edenlere: "Parala-

da yüz binlerce frank parası du
ruyordu. Bütün bunlar bir tarafa 
dursun, Istanbuldao Parise gi-

nnızı oralardan alınız. Memleke-
te getiriniz.t falan veya filan ban
kalara veriniz.,, Demek kimsenin 
hatırından geçmez.. Çünkü böyle 
tiir teklifin teyit kuvveti olamaz. 

Bununla beraber Sait Hikmet 
Bey gibi paralarını ecnebi nıem
leketlere götüren ve oralarda. mu
hafaza eden kimselerin eksik ol
madığı da malumdur... Bu gibi 
kimseleri kendi hallerıne bırak • 

? Mehmet Asım 
(Devamı 2 inci sayı/ada) 

Tokadi zadenin ölümü ............................................................................. ,. •• 

Olen oğlundan ayrılamı-
yan ince duygulu baba 
lznıirdc baba ile oğlun cenazes; yan yana kal-, 
dınldı {)e gö'::. yaşlan içinde ran yana gö111iildu 

Dünkü sayımızda okuyucuları- / ler :-cısı bir surette old_u : Şekip 
mız lzmirden acı bir haber al- Beym Avrupada okuttugo, sonra 
::fılar : T okadi zade Şekip Bey (Deı;anzı 2 inci sayıfada) 

::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::-: · a::::::::::=::::::ı::::::::::::::::::::::::::::::::m · ·~~~--.!1!"9-ıı ölmüş ••• Şekip Burnu TZ un Üs tün de 

GAZI• HZ. Bey şöhreti iz- Kur'an taıı;yaıı kadın 

Yaıovaya gidip 
gece dlJndiller 

Büyük Reisimiz Gazi Bz. dün Ya• 
1-0vaya giJ · . 

'1UJler, geceleyın Dolma • 
balıçeye dön-·· l i 

G 
..... uş erd r. 

azi llaz .. 
, retlerımn gelecek hu/ta 
ila Ankaral/l t . 

eşrıfleri tahmin olunu-11or. 

mirin sınırlannı 

çok geçmiş bir 
!fikir ve edebi-

. yat adamı idi. 

tKırk yıldan da
\ ha arbk bir 
zaman önce 

~ ;ızmirde (Şulei 
Edep) mecmu· 

1sını çıkaran, 

İİİİllİiıioıİ-.-. .. f( Muktebes) 
liiiiiiiiiiiııiiiiiiiiii mecmuasile Deş 

riyat yapan Şe-
5 kadt Zade Şekip B. kip Bey meşru-
i .. tiyete kadar yerli gazetelerde 

, Fransız Er- E manzumeler neşretmiş, lzmirin 

k il ıı ıha r p f fikir ve edebiyat hayatında sa
reisi cene- e ydır bir sima olmuştu. 
raı Veygan j Meşrutiyette de ilk meb'usan 
tara f11ı dan S meclisine Manisadan meb'us ol
YllZılaıı nıü- j du idi. Son zamanlara kadar 
bilb b• : 

ır nıa-: 

{ kale: 9 uncu i 
~iıiıiıiiiiiiiii.-..-... sayıfanıızdai ; 

gerçekten ince duygulu ve temiz 
dilli manzumelerini okuyorduk. 
işte bu ince duygulu şiir ada· 
mının ölümü de okadar yürek· 

BU Faslx kadmm burnunun Ust1lnde g~r
düğtı.nüz kalın çubukta baştan ba§a bir 
kur'anı kerim mahfuz fmfş. Kur'anı taşı -
yacak başka bir yer bulamamış gibi bu ka
dmm bumunda taşıması 8.Iıcak kıya.!etınln 
de gösterdiği garabet ve lpUdalligi.ıı fcap • 
larmdan olacak •• 

derken üzerinde binlerce lira 
bulunuyordu. Parmaklarında kıy
metli yüzüğü, kolunda gene böy
le kıymetli bir bilezik saati, kra
vatında zümrüt taşlı iğnesi var
dı. Bu adam geçen Mayıstanberi 
ortadan kaybolmuştu. Pariste bu 
kadar bildikleri varken hiç bir 
taraf tan aylarca ses çıkmadr. 
Nihayet Istanbulda o!an ailesi 
Türk konsolosları vasıtasile Fran
sa polisini harekete getirdi. T ah
kikat yapıldı. 

Bu tahkikatın verdiği şayanı 
hayret netice şudur: Sait Hikmet 
bey geçen Mayısm yirminci gü
nü Fransanın Liyon şehrinde on 
parasız aç bir serseri kıyafetinde 
görülmüş, birkaç gün buralarda 
dolaşmış. Mayısın 26 ancı günü 
deli olup olmadığından şüphe 
edilmiş, muayene olunmuş, veri
len raporlarda deli olduğuna da
ir kat'i bir hüküm olmamakla 
beraber tımarhaneye göuderil
miştir. Haziranın 15 inci günü 
ölmüş, tımarhane mezarlığına gö
mülmüştür! Ölümünden evvel İs· 
mi iyice tesbit edilemediği için 
bmarhane defterlerine (lsmaiJ) 
diye kaydedilmiştir! 

Şimdi Fransız polisi bir Fran
sız timarhanesinde ölen ve gö
mülen ve hakiki ismi malum ol
mıyan bu adamın Sait Hikmet 
bey olmasında ısrar ediyor! 
Eğer Sait Hikmet Bey bu 

adam idiyse üzerindeki paralar 
ne oJdu ? Parmaklarındaki kıy· 
metli yüzükt kolundaki bilezikt 
nihayet luravat iğnesi . saat ne
reye gitti? Daha sonra Sait 

:::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::;::::::::::::::ı 

- O§lum, neye tiyle mah• 
zun duruyorsun, bir şey mi 
dokundu sana ••• 

- Evet. annemin oll ... 



Sayıfa 2 

/1.uhim Bir Ziyan 
·-···························································-

Gümrükten bir paket 
nümunenin ithaline 

mani olunduğu için ... 
Cıgara Batarak crgara kağıdı alacak iken 250 
bin lira vermiye mecbur olduk. Yazık değil mi? 

Hük\imet ihracatımızın arttı • ı ayni zamanda lıtanbulda bir Tür
:rılmuına ve ihracat maddelerimi· kü de kendisine müme11il göıter· 
ze yeni mabreçler bulunmasına mittir. 
büyük bir ehemmiyet veriyor. Bu itler olduktan ıonra da 

Böyle olmuına rağmen arada münakaıaya girebilmek için nü· 
sırada bir memurun uf ak bir te· mu ne göndermek lazım geldiğin
reddüdü veya, bir kararnamenin den ıatmağı teklif ettiği ııgara 
tefsire muhtaç görülmeai yüzün- kağıdından Türkiye Tütün lnhi
den oldukça büyük fırsatlar ka- sarına ufak bir paket nümune 
çırdığımız da oluyor. göndermiıtir. 

işte yeni bir misal: itler buraya kadar yolunda ce-
Tütün lnhiıar idaresi mühim reyan etmiştir. Fakat sıgara kağı

mikdarda 11ıara kağıdı ıatın al· dı nümuneleri lıtanbul gümrüğü
mak üzere büyük bir münakaıa ne geldiği zaman ı:ümrük idaresi 
açmıştı. Lehiıtanda bir ııgara ki.- kontenjan listesinde ııgara kağı· 
ğıdı f abrikuına sahip ~lan Mir- eh bulunmadığı için nümunelerin 
kof ıki iıminde bir Leh.lı bu mü· memlekete girmesine müsaade e· 
nakaaaya girmek istemıı ve Var· d"I . -· b · t' · · ~. . k k ı emıyecegı ceva ını vermış ır •• 
şova elçılıgımıze baş vurara en- y · 1 b""t"' t bb"" ı t' 
d. . . . l . . . apı an u un eıe ua er ne ıce-
ısıne kolaylık goıten mesını rıca . k 1 .. 1 d - · · . . ıız a mıf, numune o ma ıgı ıçın 

etmıştır. Elçilik eıasen gayet mü· 
"t rtl ·· t en fab 'k t"" Le fabrikatörü memleketimizden 

ıaı ıa ar gos er rı a ore . • 
Türkiyeye ı.ıtacağı sıgara kağıdı· bir mılyon Şoloti yanı 250 bin 
na mukabil memleketimizden ha· Türk liralık hazır ııgara almağa 
zır sııara almağa razı olduğu tak· razı olrr.::..• · "-!·· Münakasaya gire • 
dirde münakasada kazanması ih- mediği iç.Il memleketimiz harice 
timalinin çok kuvvetleneceğini bu kadar mühim kıymette mal 
bildirmittir. satmak fırsatını kaçırmıf, üıtelik 

Le fabrikatörü bunun üzerine başka bir talipten ıatın alınan ıı· 
Polonya tütün rejisine ha~ vura· gara kağıdı için yabancı bir mem· 
rak Türkiyeden Lehiıtana hazır lekete 250 bin Türk liralık döviz 
aııara ithali için müsaade al.mıf, gönderilmittir. 

T okadi zadenin 
ölumü 

(Baş taralı ı lncı .ayılada) 

lzmirde emlak bankasında 
iyi bir işe koyduğu • oğ
lu Nasır, tifodan rahatsız bulu
nuyordu, zavallı babası oğlunun 
6ldüğü haberin~ aldı. O kadar 
yüreği yandı kı o da oğ!unu;ı 
arkasından canını verdi. 
Şekip Bey Izmirde Karııya· 

kada Lüks ıinemaaı 6nlide öl· 
müıtür. Oradan geçerken bir· 
denbire tabancası patlamıı ve 
Şekip Bey al kanlar içinde ru
hunu teslim etmiş olarak bulun 
muştur. 

Şekip Beyin 610mOnden pek 
az enel yazdığı anlaşıla? va~i
yetnamede kendisinin oglu ıle 
birlikte gömülmeıi ve bu vasi
yeti yapmıyanlua linet ettiği 
bildirilmektedir. 
Şekip ve Nasır Beylerin ölilm· 

leri yeni bir f•cıanın 6nüne geç· 
mek için ailelerinden gizli tutul· 
maktadır. Bunlar akrabalarından 
birinin evinde misafir bulunmak· 
tadırlar. 

Şekip Beyle Izmir belli batlı 
bir şahsiyetini kaybetmit oluyor. 
Yilrekten taziyetler ıonarız. 

Izmlrde kara bir gtln 
lzmir, 7 (A.A) - Tokadi zade 

Şekip Beyin vefatı mOnaaebe· 
tile Izmir bugiln bir matem gü
nn yapmııtır. Baba ile oğlun 
cenazeleri memlekt\t hastanesin
den kaldırılarak Karşıyaka kab
riıtamna defoedilmittir. 

Cenaze mer1aiminde bir ban
do muzika, vali ve belediye re· 
isi, poliı mftdOrO, merhumun tak
tlirkirlaa ile memleketin bilu
mam .... enerleri bulunmut, 
tabutlar kabristana kadar saat
lerce eller üzerinde taııomış ve 
birçok çelenkler konulmuttur. 

Memleket haricin
deki paralar 

(Sa,makalemlzden Devam) 

manın memleket iktııadiyatı için 
doğru olmadığı da muhakkaktır • 
Binaenaleyh memleketten döviz 

ihracına mani olmak, bilakis ihra· 
catı artırarak hariçten servet ge· 
tirmeğe çalıtmak için bin türlü 
tedbirlere müracaat edilirken bu 
meseleyi de esaslı bir surette tet· 
kik etmek lazımdır. 

Bir aile reiai var ki çalıtmıt, 
Türk kanunlarının ve devlet tef· 
kilatrun himayeıinden istifade e· 
derek emlak olarak, yahut milli 
bankalara yatırılmıt nakit olarak 
menıleket dahilinde mu haf aza et· 
rnittir. Günün birinde bu aile reiıi 
ölecektir. Bıraktığı servet aileıi 
efradı arasında taksim edilecek • 
tir. Buna nıukabil diğer bir aile 
reisi daha vardır. Bu da çalıımıf, 
gene Türk kanunlarının ve dev· 
Jet te~kilatnın hinıayesinden isti· 
f ade ederek servet toplamııtır ••• 

Ancak bu ikinci aile reiıi bütün 
kazancını Türkiyede tutmamı§, 

ecnebi memleketlere ıötürerek 
ecnebi bankalara saklamıttır. Bir 
gün bu a.ile reiai de ölecektir. Ser
veti aileıi efradı arasında takainı 

ed itecektir. 
Zannediyoruz ki bir gün mira· 

aın taksimi meselesinde Türk ka· 
nunlarının ve Türk memurlarının 
müdahaleıine müracaat edildiği 

zaman bu iki aile reisinin serveti 
hakkında müıavi muamele yap• 
mak doğru deiildir ve hiç kimıe• 
nin bu yolda müaavataızlık ıöa
terilmeıinden dolayı tikiY.et etme· 

VAKiT 

r-·-~---T-e-fiı ra·. --.-. b erre·r...-··-
= ................................................................................ ...-. .... ·-········-···--· ... ·····-··································· .. ··· 

Celal Bey 
Ankaraya vardı 

Ankara, 1 (Hususi) - lktı -
sat vekili Mahmut Celal Bey hu 
gün buraya geldi. Vekil hey iı · 
tasyonda bir çok dostları ve ve· 
kal et erkanı tarafından karıılan
dı. 

Ankarada at 
yarışları 

Ankara, 7 (Hususi) - Sonha· 
har at yarışlarının birincisi bu • 
gün yapıldı. Y arıtlarda kalabalık 
bir ıeyirci kitlesi bulundu. 

Milletler cemiyeti 
ve matbuat 

Cenevre, 7 (A. A.) - Millet· 
ler cemiyeti altıncı komiayonu 
aulh teşkilatına matbuatın yardım 

~ı11111ıı•n ı1111 1 1ıını ıı11 11ıtım ı11 111 11nıı1111111I" .!!~!2.~!.~i.~~.~!.~!!-'!. 

)iktidar mevkiine aceba 
E 

1 kim geçebilecek? 
f 

İ M. V enizelosa göre Çaldaris d. 
~ ne salahiyet alabilir, ne de kab 

ne teşkil edebilir ? 
Atina, 7 (A.A) - M. Çaldaris yeni kabineyi teşkil içİ' hi 

kendisine tam bir 1allbiyet verilmesini temin hususunda jsrtl 
göstermiştir. , 

M. Venizeloa M. Çaldariıin geniş bir koalisyon yahut bil 
milli birlik bllkdmetinin ba,ına geçebileceği, fakat bir fırkt 

§_= __ -===-= reisi ve son intibabatta niıbl bir ekseriyet kazanamamasında' 
dolayı M. Çaldariain ne tam bir salahiyet isteyip almasın• 
de bir ekalliyet kabinesi teıkiJ etmesine imkan olmedıjı 1111' 

= taleesında buluomuftur. ).,1 
Ff1 ııın ı11111ıımııı1111 111ııııı1 111111111ııı111111n1111111ııı ını111"ıııı11111111ı ıı ın 1 u1111ııı1111uuıııınıuuııuınııu11ııııııı1uııııııtııu1111•"1 

ismet Paşa Hz.nin seyahati ........ --·---·-···· ....... - ............. ----····-fl-••· ... --···--
Başvekil Paşa Malaty 

köylüleri arasında 
ve iştirak meselesinin müzakere • 
sine ıiriımittir. Mazbata muhar • 
riri milletler aruında sulh ahen· 
gini ihlale müıteit yanht haberler 
meaelesi hakkında tanzim edilen Malatya, 7 (A.A) - Baş\·ekH 
rapora gazete cemiyetlerince ve • ismet Pş. Hz. leri dün kışlayı 
rilen cevabı meclise takdim eyle- ve orta mektebi ziyaret eylemiş· 
miştir. Cevapta ezcümle matbua • Jerdir. Ktmaliyelilerin ortamek· 
tın hükiimetlere karşı tamamile tep aa&onunda açtakları bal.. deri 
ıerbeat ve mü•t~il bir Taziyette ve pamuklu mensucat sergisini 

Kölüler ismet Paşa Hı. 
yo'.u Ozerine meyvalarla 
taklar yapmışlar ve azioıel 
avdetlerinde mütarfinileyh ti' 
büyük tezahüratla ;r.tikbıl 

bulunduğu noktası üzerinde kuv• 
ziyaret eden ismet Pş. Hz. yerli 

vetle ısrar olunmaktadır. 
Fransız murahhasları gazetele mallarını pek ziyade takdir bu-

rin büsbütün müstakil bir surette ymmuşlardır. 
hareket edebilmeleri için 1razete • Müşarünileyh Hz. feri öğleden 
lere her türlü kolaylıklar KÖ•teri· evvel Belediyeye _giderek tehir 
Jeceğini söyledikten &<>nra kendi ve Maarif i~leri hakkın~• a•Aka-
fikirlerince bir nevi sükut ve ke- darlardan izahat almışlar ve öğ· 
tumiyet komplosundan başka bir le yemeğini bağ ve bahçelerile 
§ey olmıyan sansör usulünü §İd • ~öbret alan Gündüz bey köyünde 
detle takbih eylemi~lerdir. yemişlerdir. 

teşyi etm işlerdir. /:..'' 
ismet Paşa Hı .• Vali ~;t:_pı 

ğında Malatyanm su işlerile F', 
gul olduktan sonra C. H. rai 
kası tarafından Halkevin~' l'ı t 

reflerine verilen akşam ı•1 
tinde hazır bulunmu,lardır. B 
Ziyaf~t: c.euo;:, ıoJa .., ... ...-~ 

işleri konuşulmuştur. Civar 
yet ve kazalardan halkın se 
ve tazimlerini getiren beY' 
dlln yerlerine dönmüşlerdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• 

Almanya girmediğinden Beşler ko 
fer ansı geri kaldı, dörtler toplanıy 

Paris, 7 ı A.A) - lngilterenin SllAhların azalması mesi lAıımgeldiğini aöıleriO 
Pariı büyük elçisi bu akşam M ve etmiştir. 
Heriotu ziyaret etmiş ve lngil- Cenevre, 7 ( A.A) - SilAh ftkAJ 

kuvvetlerini azaltma konferansı Londra m a em 
tere hükumetinin tahdidi tesli· 
bat hakkında Londrada toplan- tarafından teşkil edilen hususi ve Almanya 
mayı düşündüğü beşler konfe· ~omite bugiln sillb •e cephane Berlin. 7 (A.Al - Reic19 
raosıoan mutasavver içtima tari· imali muelesi hakkında umumi bineai ezcümle Londra 
hini tehire karar verdiğini bil- müzakereye başlamııhr. malarına Almanyanın işf 
dirmiştir. M. Youbaux huıuıl ıurette ıi· dair o!up lngiliz kabine 

7 (A A) 1 'lt alınan davete verilecek 
Paris, · - n~ı ere lih imalinin tehHkelerini ehem- ı11t•mP 

hariciye nezareti clörtler konfe· mı'yetle kaydetmiıtir. M. Youhaux etrafında müzakerelerde 11 
L d d l t. b u mak Uzere bugün aaat 

ranaının on ra a ç ımaı us • bu hususta ideal bal raresin'n 
kHf. 1 l ... toplanmıthr. 

suoda logiliz te ıne ta yanın hususi ıurette ıilAb ve cephane Cevap ihtimal bugün lı 
mUsaıt bir cevap vereceğini bil· imalatının tamamile ortadan kal· tırılacakhr. 
dirmeldedir. dıralmaktan ibaret olduğunu, hiç Malumatlar mahafilin 
Konferanı ailAhlanmada hukuk olmazsa konferanıın bu tDrlll cevabının 

müsavatı bakkmdaki Alman me· g~re ı;ıota . . k d" 
talibini tetkik edecektir. imalih tahdit ve mllrakabe et· gonderılmeıı müm ün ~:: 

~:·~:i:;:;~;::::~:················ .. ·······i~~i~~····~~~~~···~~-~~ .. ·····~~~i~··~~i~~-~ • .,ı 
itte bu cihet nazarı dikkata a· kıt'alarıoı geziyor faallyetl 

hndığı takdirde Türkiyede kaza- Asmara, 7 (A.A) - ltalya Kozlu 7 (A. A.) - ti-' 
nılmıı olduiu halde bir suretle kralı, refakatinde ~abine a~asın· de 15 gJnde bir verilnıe~' 

dan M. de Bono ıle askerı ma· .,,.-. 
memleket haricine çıkanlmıı ve o- iyet erklnı bulunduğu batde konferanslar serisine de ti 
ralarda aaklannııt olan Türk pa· Guıai dağlarını ıftıktan sonra mektedir. Dün gece Dr· 
raları bir ıün meydana çıktılı ve Cadorna denilen hudut Uzerinde Ziya hanım konferansıOI 
hüldlmetin müdahalesine ibti • lcain istihkima yası) olaıuştur. tir. Burada ilk kadm .k~~~ 
yaç huıl olduğu zaman bunlar Kral buradakı topçu kıtaahnı dır Yüzlerce dinleyicı .,.
hakkında naııl bir muamelenin teftiş etmiş ve müteakiben Ad· l · t 

dicie'ye giderek bu bavalide bu· unmuf ur. 1 • • b' 
tatbiki lazım gelecefi kolayca ta· lunan askere bir geçit resmi Bugün Halkevı~n l 
yin edilebilir. Ve icabında tatbik yaptırmıştır. de teıekkül eden bır k1I 
edilmek üzere bu yolda bir usul ltalya kralı geç vakit Asma· çdma mere.simi yapılmıttd' 
ve kanun hazırlanması milli ilru· riaya dönmüştür. d 1 kt 'k rad o tel~ 
.adı.yat nokt••ından her halde Tigre prel!ılerinden ikisi krala a e e rı .~e y t rnıil .tf 

- . . . b l · cuttur. Kulup ıpor, e 
faydalıdır. anı tazım at ıçın ura ya ge mıı· . . 1 ııtıt• 

l d. ııki ıubelerıne ayrı rn Mehmet Aınm er ır. 
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Maarif Vekilimizin 

beyanatı 

tiz TUrkçeden 
bir sınama 

Oımanlr edipleri toptan kötü 
amlar değildi. Fakat ellerinde 
e bir dil vardı ki, bu dil onla· 

sorla çıkmaza sürükledi. Bu çık 
,..,_. yol onları •onunda hasta, 

lstanbul limanına karışan 
12 idarenin birleşmesi 

Kimsesiz 
çocuklara 

Osmanlıca 
Türkçe leş tiri lecek 

Maarif Vekili Re1it Galip Bey dil 
işleri ve diğer işler hakkında ıu be

yanatta bulunmuıtur : 

an uzak küçük bir insan top 
ğunun içinde hapsetti. Edip • 
ancak ellerindeki dile göre ko 

(}ünıriik nıuhafaza kumandanına gô're limanda 
bir çok eller enıniyetsizliğe sebep olacak 

larm duygularını, oturu! 
kalkıılarmı, yaşayıflarını anla
ilirlerdi. Çünkü bu ediplerin 

J 

Istanbul limanının idare şek· ı 
linde mübjm bazı değiıiklikler 
yapılması ve lstanbulda limana 

ait itlerle uğra-

sinin çok f aideli olacağı netice· 
sine varmıştım. . 

Şimdiki halde Istanbulda Lı· 

lerin dilleri bir kasabalının 
' köylünün duygularını anlata-

dı. Bu iti sınamak çok kolay
. Osmanlı kapıkulu türkçesile 
köylülerin yaJaYI§ını taş çatla
anlatamazıınız. 

Bu anlatama.mazhk neye va • 
? 
Bu anlatamamazlık şuna va • 

Edip, fair, Yazıcı elindeki di • 
anlatabileceği insanların yaşa
annı, duygularını kalemine ta 
, onları söyler. 
Kelimeler içlerinde yaşadıkla· 
İnsan kümelerinin parça resim· 
0

ni taıırlar. Duyguların, dütün· 
erin, sürekli sevinçlerin, dert • 
·n resimlerini kelimeler bize 
tablo gibi çizer. Köylünün der 

le Osmanlı kapıkulu aaraylıaı· 

derdi bir değildir. Bunun için 
ı, ayrı dil gerektir. Osmanlı 
ıkulunun dilini kulla!1- , a • 

ne kadar çabalasa kendi kü
ıinin itindeki adamların yazı • 

~,ı olamıyacaktır. 
1 -- • ----· --~ 

Bisiın kaprkulu edebiyatı ka • 
u dili sımrları içindeki in-

ldimeai aaaldıkça anlatacajı 
sular, yaıayıılar da azaldı. o. 
için 0M1lanlı edebiyatı son 

• lerinde ancak tehrin degy il . ' 
ın deiil, semtin değil, kapı -
un •Tinde oturan insanla • 

cluyl'Ulannı, Y&f•Yitını anla • 
• Bütün "Edebiyatı ,.. _ _:j•d 

-.:Kıl e,, 
mahalleyi bile yafatamanu

1 
• 

• Yalnız ıon Osmanlı kapıkulu 
evde geçen gö • 

itlerini, zamparabklarınr, 
lerini anlatabilmitlir. 

Cenit halkın dili üstünlük ka· 
ca bundan en çok kazana • 

Tiirk edebiyatı olacaktır. 
Yeni halk kelimeleri bize yep· 
İ bir dünyanın kapılarını aça· 

r. 

~lnadolunun kasabalarını, na • 
e erini Jc·· 1 • . 1 h 1 ' oy ermı, ça ışan a • 
!atantnıı yarınki edip iateae 

1 !ıte~eıe de :ı:orla benimaiye· 
ır. '.riink .. 
ö 1. u Yazıcı, yafıyan tip· 

ı Y •Yecekt. y 
dil h ır. aşıyan tipe u· 

•llcın d"l"d• s· . d" ıel" d ı ı ır. ız tım ı 
. ın e halkın dilile Osman 
ınıat ZÜ • • 

ninı · PPeıının duyguları· 
ııyerek 

nları b . Yazın. Halkın di
enınıaenı d'Y• . . O 

lı edi I . e ıgı ıçın s • 
p erı de ed b" 

dan r k•l e ıyat mey • 
7e ı ecekt· 

tan tetekküllerin 
hepsini tetkil 
edilecek liman 
umumi mOdflr
HlğllnOn idaresi 
altına verilmesi 
hakkında ta· 
uvvur mevcut· 
tur. 

lstanbul li-
manının idaresi 

Liman mUdUrU 
Hamdi Bey bu itlerle met· 

gul bir çok te· 
tckküller bulunduğu için olduk· 
ça karışıkhr. 

Liman şirketi, deniz ticareti 
müdürlüğü, rıhtım şirketi ve 
köprüler dolayısile beled;yenin 
liman işlerile alikab bulunmalan 
bu ideri karışıkhğa sebep ol· 
maktadır. 

Gümrük umum muhafaza ku
mandanı ıehrimizde yaphiı tet· 
kikat hakkında vermif o!duğ11 
raporda bu noktaya iıaret ede
rek müteaddit eller tarafından 
idare edilen limanda emniyet 
olamıya~~iım, hazine hakkının 
dyaa ugrıyacagmı bildirmitlir. 

Jktısat vekileti de ayni mevzu 
tizcrinde yaptıjı tetkikatta ayni 
neticeye varmıı bulunmaktadır. 
Bu. itibarla latanbulda liman İf• 
lerde meıgul bDtDn idarelerin 
birleştirilerek bir "lstanbul lima-

DI umum müdürlüğü,, teıkil edil· 
mesi kuvvetle muhtemel gC>rül
mektedir • 

~u hususta liman inhisar ıir
~etı mUdOril Hamdi Bey ıu 
ızahah vermiıtir: 

- Liman itleriJe uj'l"qa11 bO· 
tün mlleuelerin bir umumi mO· 
dllrlük idareai aJtına ahnmua 
tasavvuru yeni bir ıey değildir. 
Bu iıle uzun zamandanberi işti
gal edilmektedir. 

Bu hususta ben de bir müddet 
evvel tetkikat yapmıı ve liman 
idaresinin bir elde birleıtirilme· 

Denize yürüyen 
bisiklet 

Emirginda Koru caddesinde 
78 numaralı evde oturan Abdul
lah beyin oğlu on bet yaşında 
Hilmi bey, dlln aahilde bisikletle 
geziyormuı. Bir aralık, tekerlek· 
ler yanlış bir istikamet takip 
etmiş, genç, bir anda kendisini 
denizde bulmuı. 

GUmrDk umum 111uhataza 
kumandanı Seyfi Pat• 

man itlerile meıgul olan resmi, 
yarı resmi ve hususi teşekkOller 
on ikiyi bulur. Bunlar şunlardır: 

1 - Deniz Ticareti müdürlüğü ve 
lıtanbul Liman reisliği, 2 - Fenerler 
idaresi. 3 - Karadcnh boğazı metha
lindc tahlisiye idaresi, 4- Kılavuz ve 
romorkör idaresi, 5 - Polis beşinci 
şube müdürlüğü, 6 _ Jıtanbul Tica
ret nuntakası müdürlüğü, 7 - Beledi.
ye, 8 - Ticaret ve Sanayi Odası, 9 -
Şark Şimendiferleri Şirketi (Sirkeci 
istasyonu) • 10 - Anadolu Şimendi
ferleri idaresi (Haydarpaşa isttlllgo
nu), 11 Rıhtını ve Antrepo Şirketi. 
12 - Liman Jnhilları Şirketi. 

"Liman işlerinin bu vazjyet 
dahilind" pek de salim bir cere· 
yan takip etmiyeceği tabiidir. 
Bu saydığım teıekküllerin kendi 
dahili nizamnamelerine göre ha
reket eder ve kendileri tuafın· 
dan tanzim edilen tarifelere gare 
resim alırlar. 

Tetkili tasavvur edilen yeaf 
umumi mOdUrJok botun bu ida· 
releri bir elde bideftirecektir. 

Maamafib bUkO'JJetçe bu hu
susta henüz bir karar verilmiı 
değildir. Ortada bir tasavvur 
ve proje vardır. Hükumet bu 
bahse ait hazırlanmış olan r.a· 
porJarı tetkik ettikten sonra bir 
karar Vt'recektir. ,, 

Tehlikeli bir tram
vay kavisi 

Vez.oecilerde Fen fakültesi 
önündeki tramvay kavisi öteden 
beri tehlikeli bir vaziyettedir. Bu 
kavisle şimdiye kadar bir kaç 
tramvay kazası olmuştu. 

Belediye son zamanlarda fa
külte binasının öoündeki parmak-

iş bubnak için bir 
rnı"iessese açılıyor 

Belediye sokaklarda kimsesiz 
dolatan çocuklar1n barınması 
için bir mOessese açmıya karar 
vermiı ve bu it için Galatada 
bir (na-iliz ticarethanesine ait bir 
binayı aatın almıştır. Binanm bir 
kısmında ilk mektep açdacak, 
diğer k11mında kimsesiz çocuk· 
lar barınd1nlacakbr • 

ilk önce k6prü altında gece· 
leyin altmıı kadar çocuk bu 
müesseaeye alınacaktır. Bunlar· 
dan sonra mahalle aralarındaki 
kimıeıiı çocuklar da toplanacak, 
bunlara gece ders verildiği gibi 
güodOzleri de kendilerine bir iş 
buluuacakhr. 

Hüceste Hanım 

Sivil Merkez memuru 
Bir mOddet effel, merkez me· 

muru olmak için müracaat eden 
Hukuk mezunlarından HOceste 
H. ın polis dördüncü tube siril 
merkez memurluğuna tayin edil
diği bildirilmiıtir. 

Hilceste hanım, pasaport itle· 
rile meıgul olacaktır. Tayin emri 
gelince hemen işe baılamıısa da 
evvelki gUnkO merasim esnasın· 
da yoldan hız.la geçen bir mn
vezıi çarparak yDznnaen baflfçe 
yaralanma1ına ıebep olmuıtur. 
Kendisine iatirabat ve tedavi e· 
dilmek Ozre, bet giln izin veril
miıtir. 

it kanunu 
Bu lçll111H• t•lr•rll•c•k 
Enellri gOa Ankaraya giden 

lktıaat vekiJi CelAI bey fU beya
natta bulunmuştur : 

- Ortada çabukca TDrkçelq
tirilecek Osmanhca var. Bunun 
için birinci işimiz, TOrkiye leh· 
çesinde, yani balkın dilinde yaşı· 
yan bütün kelimeleri genit bir 
teşkilat ve çok çahşma ile en kı· 
sa zamanda toplamaya çahşmak 
olacaktır. 

Bir taraftan derleme iıi yapı· 
Jırken diğer taraftan ilmt bevet
ler, dilimizin bllnyesi Ozeriode 
tetkiklerde bulunacaklar ve ona 
g&re 11blab koyma veya kelime
leri ıstılahlaıhrma umllerini tes
bit edeceklerdir. Bulunan keli
meler neıredilecektir. 

Osmanlıcadan TGrk~ye bir 
liigat yapılacakbr. Bu amelle ba 
lunan kelimeler umumi teakittea 
geçirilecek •e bugün yqamakta 
olan yabancı kelimelere tam 
karı.tık teıkil edip etmeclild9ri 
müoakapsı temin edilmit ola
caktır. Bu vadide en çetin it. 
ilim ve fen 11tılahlınnın Tnrkp
leıtirilmeıi olacaktır. Bununla 
beraber dil hazinemiz tamamile 
meydana çaktıktan sonra bunan 
bugUn sanıldığı kadar g&ç olm ... 
dığı anlqdacaktır. 

Derleme itinde blltlln deYlet 
teıkilih TDrk Dili cemiyetinin 
yardımc111 olacaktır. B6ylelikle 
T6rkçemiz kendi kaynafından 
alacağı feyizle daha ziyade gil· 
zeUeıecek, zengialeşeaek ös •ar· 
lak ve sağlamlığına kaYUpcakhr. 

Dainler vekili 
Terk dainler vekili Zelrli Bey 

Pariste kuponlar bimillerile Sa· 
racoğlu Şükrtı bey araaında ce
reyan eden müzakerelere iıtirak 
et.m~k Ozere dün Pariıe git• 
mışbr. 

Reşit Saffet Bey 
- Mecliain bu içtima devre

sinde it kanunu ber halde çıka- Kendi seçilme yerinde tetkik•t 
cakbr. Her kahra tahammül gös- yapmak Uz:ere Borsaya gitmif 
teren fedakar ve gayretli san . olan Kocaeli meb'usu Reıit Saf. 
amelesini düıünmek zamanı ç:~~ fet Bey dün ıehrimize dlomDıtilr. 
tan gelmiıtir. Çahıma ile serma- Balkan konferansı murabbaslan• 
ye .arasında bir ahenk vücuda mız:dan olan Reıit Saffet Bey 
getıreceğiz. işçinin sıhhatini me· ayın on betinde BOkreıe gide· 
dent. huku~a~u esaslı bir s~rette cektir. 
tanzım. e~dmıı görmek birinci k k t • 
gayemızdır.Yeni çıkacak it kanunu Camide tene e o o 
bütün bunları temin edecektir. deki paralar ne oldu? 

. Umumi iktaıat iılerinde gaye· Bir kaç gUn evvel, Sultanab• 
mız her sınıf halkın menfeaUerini 

met camii kayyumu Şükrü Bey 
miitevazin olarak yUrUtmektir. ölmüştü. Olümüaden toara, lim 
Milliyetçi TOrk iıçisi temiz ve 
fedakir hareketlerinin hakkını Hayrilnnisa Hanımla oğlu Hilmi 
kazanacakbr. Eıasen Baı.eldlim Bey, babalar1D1D vasiyetine göre 
ve aziz şefim ismet pap Hı. de camide bir l<utu içinde para bu· 
arzuları ve bana emirleri bu lunduiunu ileri sürerek, bunu 
merkezdedir. almak için müracaat etmiıler, 

Bir sarhoş ve bir 
bakkal Halkın dili ır. 

üz k·· .. , Yatr:van, ııçrıyan 
oyun çalı, . 

hnı haat O an tehrm ede· 

iskelede bulunanlar kazayı vak
hnda görmüşler, yetiıerek Hilmi 
beyi kurtarmışlard1r. 

lığı ve bahçeyi kaldırmış ve kar· 
şı taraftaki hana da yıktırarak 
burada bir meydan açmışbr. 

Yol açıldığı için birkaç güne 
kadar buradaki kavis kaldırıla· 
cak ve tramvay rayları yeni yo· 
la g6re döıenecektir. 

Papas k8pr0silnd.e Arti~ i~
minde biriai, evvelkı gece ıçmıı 

bir dolapta merhumun içine pa• 
ra koyduğu teneke kutuyu bul· 
muılar, fakat kutu açılınca, içi· 
nin bomboş oldugu görOJmilf. 
Bu11uo üzerine, polise müracaat 
edilmiı, polis tahkikata batla· 
mı ıtır. 

k a •nıanlr edebiyatı 
ne oyacaktır. 
Halkın dili h bo asta edebiyata 
• ruıunu çaldı. Bunu çok gör· 
n halk ıiyasi u"'at·· l··v·· .. 
1 tt• un ugunu 

e ırd"k 1 ten ıonra zevke de 
••-.ııı:1ı·iır. Y aradrlıtın kanu· 

Sadri Etem 

Bir uykucu ve iki 
açık gUz 

Mustafa ve Vehbi isminde iki 
kiti, Galatade aynah kahvede 
izzet efendi isminde birisinin 
uyukladığı suada, el çabukluğile 
cebinden dört lirasına aıırmıya 
davranmışlar, fakat iş yar1da kal
mııtır. Gı>renler, ikisini de ya-

' kalamıılardır. 

Doğum 
Bahkesirde çıkan Türk Dili 

arkadaşımızm muharriri Kenan 
Emin beyin bir erkek çocuğu 
dOnyaya gelmiıtir. Anasını ba· 
basını kutlular, yavruya uzun 
ömürler dileriz. 

bir halde ıokakta bir m6ddet 
dolaımıf, sonra bakkal dOkki· 
nına uirayarak, biraz daha rakı 
istemit-

Bu sırada balcalla aralar1nda 
kavga çıkmıı, it dı>ğOıme ıek· 
lini almak Uzere iken, Artia, mil· 
vazenesini kaybederek, yere yu· 
varlanmııbr. DOttlliil sırada ıol 
eyağı incinmııtir. Tedavi edil· 
mektedir. 

Merhum Şükrü Bey, camiin 
kırk beı seneli le, emektar kay• 
yumudur. T encke kutuda sakla• 
dığı paralardı, kendisine vekl· 
let ettiği batkayvumun birilunif 
maaşları imiş. Ölmeden evvel, 
bu paranın oradan alınaıak, o 
zata verilmesini söylemiı.• 
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E•,,e( Evdeki bulgurdan .. fı.:-ı Emektar köprü: 
Unkapanı 

Telıgıafı ehe al• nu cleS. 
ye demdtt. Sekiz on hlimedeo 
mürekkep ş• telgraf Selimeye 
_,• Hİ1Iİ vermişti: 

"Perşemln: gtltıll ~emp
lonla saat ~2 ele Sirlcecide
ylm. Cevdet,, 

Perıembe günO. Yani yumf 
Gen~ kadın ~cinden hem 
atlıyor, hem gtli)'Orc!u. Dört 
aydanbeıi, onu bekliyordu. Ke-
derinden bitmişti. Ban ı.amanhtr 
bu intizar devresinin !Jir türll 
biteceğini kestiremiyor , artık 
berfeyi bırakıp, bo üzftnUJiD clGn
yadan göçmek istiyordu. 

lfte lcfiçfidlk bir lciğıt pa~ı 
ona tekrar ümit vermişti. Falrat 
o g~e ona pek muo gddi. Dört 
aylık intizardan daha amn .• 

Selime, uyumıyordu. Yatağın
da azanmıı, odayı ~zdeo geçi
riyor, bazan kalkarak bir koltu· 
ğun, bir seccadenin yerini de
ğiftiriyorcht. Bu ldiçik Ye 9"imli 
odada ~irecekleri ilk pceyi, 
yaai yanatrigece1i dltDnerek, 
daha ıimdiden mest olayordn. 
Hatta, gece yansı banyoyu H
zultyarak yıkandı. Halbuki daha 
o ıabab banyo yaplDlfh. Ceftel •• 
Ab Ce.det.. Ne lradar seYimli, 
ne kadar iyi çocukta. Bilhaaa 
iyi. Telgrafı 1t011 dakikada çelrİfİ 
onon iyiliğine bir başka mjaaJdi. 

Cevdet biliyordu ki telgrafı 
Edirneden değil de Sofyadan 
çekıe, Selime muhakkak kallnp 
onu Edimeden karplıyaeaktı. 
Hall>aki Cevdet, onan trenlenle 
ywulmamnı, ba soğuklarda lfQ. 
mesini ietememitfi. 

BanU'DTa beraber, Selfmeain 
akhna btritenbire bir fikir geldL 
Y ann sabah erkenden kalkacak, 
ilk trenle Çatalcaya gidecek 

Cevdeti oradan karpbyac:aktı. 
Zaten aabab ta oluyordu. Kalk
tı, giyinmire bqladı. Dünyada 
kocasına karıılamıya giden hiç 

bir kadın, o gin Selimenin ha
mtandağl kadar itina ile bu..
lanamazdı. 

- Yeni yaptmhğım mantoyu 
diye dOşOoüyorda, tammu, pp· 
kayı da daha don aldım. Yaka· 
mı kaldırırım, beni tanımaı.. 
Sonra, birdenbire üzerine ablua
ca kim bilir oe kadar falll'&• 
caktar. 

~ 

Selime o dakikada aaad•liD 
ta kendisi idi. .. ,,. 

Herşey Selimenin düştindOğll 
gibi oldu. Selime Çatalcadu 
trene bindi. Cevdet, o arahk 
pencerede idi. Selimeye, bu şık 
kadına dikkatle bakmakla bera· 
her, onu tanıyamamıştı. 

Selime, trenin kalkmasını bek· 
ledi. Sonra koridorlardan reçe-
rek, CeYdetin bulunduğu vagona 
geldi, kompartımanlann pence· 
relerinden baka baka ilerlemiye 
başladı. Herhalde şu ikinci kom
partıman olacakh. Oradan CeY
detin kahkahası geliyordu. 

Selime, bir durdu. Y ak11ını 
daha ziyade kaldırdı. Yavaı ya· 
vaı ilerliyerek komparbmanm 
penceresinden baktı. Fakat bir· 
denbire geri çekildi. Ynzn HP 
aan kesilmişti. Zavalh kalbi san· 
ki pzlerinde imiş gibi, kirpik· 
leri ıiddetle birbirine çarpıyordu. 
Selime, o kadar bByOk Ye ıfcl· 
detli bir feliketin karşısında idi 
iti, peneereden ymarlann, te
kerleklerin altma dilşs~, bir ta• 
rafa tutanmak aklına gelmiye-

cekti. Kempsbmeıada, Cevdet 
köşeye ..... ,, w ltelu ile, 
göğsüne yaslanmıı olan genç bir 
kadına ......... 

Bu kadın kimdi ? Metresi mi ? 
Yoka ıolda ıallla..., bir ma· 
cer••? 

O aralıll, ı...Ml•dan konuta· 
rak ıeçea iki kiti W..leri ol· 
madan Selimeoin b11 ıaaline ce· 
vap verdiler. Birisi 6tekine di· 
,_. ki: . 

- BM, b&. Sanki• piki 
atik emeledi. 

- E.ıet.. Zaten satfam bir 
mala tla •••Hmiyortha. Her hal
de DIDllettilr teri kati• il~ W. 
İf cleiil-

Sefime, affamai, tm.çlnrmak. 
haykırmak bir ıeffer yapmak 
iatiyotdu. Fakal kabil mi? 11r

bndan aotuk bir ter akıyor, 
bir ecel teri akıyordu.. Bir an, 

ıu.delcdi. ve komparbmaDlll ca
ıuada pOaı&r zibi oldu. 

C.Tdet ba a4Jpye balııtL Fa
kat . yaka11 kalkık klklr.ldn içiD 
de k..- .,..,, ....... 

Nih•!fel lalytık bir ıa1reik, 
Selime-, bititik kompartımana ka· 

dar ıllıOldea.di. Bir kuma ~ 
tn. 

• • • 
Tren Strkedde clmuoce, Selime 

inmedi. Ne oı.cajını prmek 
istiyordu. 

Gene tamir edilerek 
iş başına geçirilecek 

Gazi k6prüaB yapılmaya lra· 
dar tstanbuhın bir köpril ite tcat
mamaıı için harap olan Una
pam kiprisftllBn bir clafa cfMa 
tamirine fc:arar verilmiıtir. 

Yüz yirmi bin Hraya çıkacak 
olaa tamir için yelli bitçede 
tahsisat o'madığından bu para 
yol inıaatı faslından nakil sure· 
tile temin edilecektir-. B•an için 
de dahiliye vekaletinin miisaa• 
sini almak 1&nmgtimaekte6. Mü
saade geldikten sonra münakasa 
açı-..hr. Allcak M -mele· 
nin ........... ile .atı aylık 

bir • neledir. • lwsal.a sere 
lstwwhm ba kışı tek lllpra ile 
geçinceji aala"lmakta•. 

Bir Budist ruhanisi 
Bet:ie, 7 (A.A) - Bir Neneç 

vapurile elyeY• Anapara ıel
mekte olaa Badiılt ..... laiain 
Çin tepil&b aahlk nİli CMo
cunc mdmle Yapmda .... n 
Bremet ~ pnleli •U· 
harrirleriadett birine ezd·h de
miştir ki: 

Ben ba dibayada .... ve 
iozin,i anyonta. A•ı.,,.cta ~
zur ve sükunu kuvvetlendirmek 
emeliecle,,im. ihtimal ki ,a Fn1t
sada weya Almanrada bir Budist 
manastırı tesis eyliyecejim. Bi
JAhaıe yiae Aksayi .-asa ~ 
..... .. a..aa. Gl8ad,e kecfu 
yaıamak emelindeyim. Şimdi CeYdet ile yabaucı ka• 

dın ayrılmıtlar, birbirlerinden •---1111:::::=::::ı:m:n:=:•11aı• 

uzakta dunyorlardı. CeYdet göı· T A K V 1 M 
lerile hep Selimeyi anyorcfu. Onu 

gkemeyia.c.e. C.Tdet. yahaacı 
bdmatlcııia•,erlA 

S.U.e derhal atltyuak man
taeuaa b8rtiacll we IOkuldu. Tam 
oalaııa Jıntadao ,.rken Cev-
detiD .. aWeriai cluJd. : 

- Haydi &yle iıe, bu al.pm 
otelde bhm. Yamı en giderim, 
ve karna trui kaptdığımı, 
ancak gelebiJdiiimi ıaylerim. 

Soma Cffdet ~ kadaeın 
kolua pdi, bir otomobile bine· 
rek gittiler. 

• • • 
Erteai .... CeYdet eYiae dön-

dlğl samaa Seli..,t ba•mada. 
fa. 

mmmı:::s11:Iİll ... waı .. ı~ıaaıw.-••~lllCAiiiiım=mnıı1111 

Kasımpapdakl ceset 
Katil kim? 

Geçcncle Kuunpapda aıdn
rilea Eclineli Alamet Rifaba 
lllml tahllrabna devam olan· 
maktadır. Saçla oldupndan tip--

be edilen Çoban Alinin tevkif 
edilditım yaımııtık. Çoban Ali, 

dlln de aorpya çekilmiıtir. Di· 
ğer taraftaa dDa Yak'a etrafm· 

da bapa baa ümaeleria de ifa
deleri aba-.br. 

Gene tefeciler 
F alrir " mahtı~ halka ytlk· 

sek faizle para ••• tefeciler 

it g6rmekten meaedilmiıti. Son 
glalercle bua tefecilerin tekrar 
fıaliyete baflaclddan haber alın
mlf, bu•• lzeriae ellerinde 
mennlyet ft8ilralan olmayanla· 
ra 161terdiklerdikleri maaı cOz· 
daıalarma makabil p1ra veril· 
memeli clefterct.rlık Ye mal 
mllclllrllkleriae bilclirilmiftir. 

Ylbek falsle para verdikleri 
a ... laa bal tefedler haldan
da da tahkikat yapılmaktacllr. 

Cumartesi Pazar 
8 T .. enel 9 T.evvel 

7 Cama.ahir 8 ce ..... hlr 
oaa dolUlll o.u '" Gün bab§l l i ,30 17,28 
Sabah llamut 6,11 6.1~ 

ott. D&lllUI l!.00 12.00 

lJdDdl D&IDUI IŞ.05 ıs."4 

üp.ıa namazı 17,30 n.'iB 
Yataı DIU!l&ZI 19,02 19,0l 

Imaak 4,33 '4,34 

Tdm s-cen 
} 269 !70 

cttnıert 

YıbD k&lao 
} 96 95 

g1mlerl 

HAVA - Dün aıcaklık azami 29 UC-
rt 1 T derece olarak teablt edllmltUr· Bugün 
rU.zpr poyraa4laa mtlteıı&nll llllntle -* 
ve ııava eaerlyet.ıe açık olacaktır. 

1 RADYO 

' BugUn 
lSTANBUL - 18 den 19,30 a kadar IX°"' 

keat.ra, 19,30 dan 20 ye kadar Nlbal ve tncl 
hanımlar, 20 den 21 e kadar tanburt Refik 
Bey ve arkadqlan, 21 den 22 ye kadar or
keatra. 22 den ıa e kadar ıramoton. 

VİYANA (&11.J m) - 12.30 kODMr, 1' 
45 konaer, 16,15 marı, 18,26 koneer, ıı o
pera. 

ROKA <"1.2 m) - 13,30 pWr, 21 pWr. 
21,45 operet. . 

BUDAPEŞTE (ıJ30,5 m) - 10,115 kon· 
aer, 13,06 koneer, 18 çipn oric..trur, ıt,41 
konser, 23 çtıan orkest.ruı, 24ı jub&nt. 

OSLO (1083 111) - S0,30 balk ~ 
23,15 dana. 

MOSKOV A. (llCM m) - 11,IO dau, 23 
e kadar ne§riyat. 

VAR!IJOVA (1411 m) - ıs.~ pWc, 
l 7.28 pl&k, 18 kouer, 21 mwdkl, 22,00 kon· 
aer, 23,0G kon.aer, 2' da.DL 

KöNtGVOSTıı:R HA.VDN (1631 m) -
7,15 jimnastik, T,30 koDMr, 15 komer, 17,IO 
kOI1881', 24,50 danL 

PAR.IS (l'TU m) - 20 ilmi mu.babe, 
20,20 mu.Od, 21 edebi mllaltabe, Jl,d tt • 
yatro, 23 pllk. 

Istanbul Belediyesi: 
DarUlbedarl Şehir Tlratro•u 

Tem•Hl•I ı 
8. 10. 932 1 
Cumartesi ISTlftll mDlftS 

saat 21,30 da 

Yedi köyün 
Zeynebi 

Yaıan: Hauptmınn 

Nakleden: 
Seniha licdri R 

Halk gecesi 

~~ ~~ 
1 1111 1 
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Konservatuvarın Islahı _' ____ . ______________ ... _____________ ....,..-.. 

Musikimiz için gel 
mütehassısın f ik 

' işim orkestra, opera htJı 
musikiye ait işlerle meşgul o 

Belediye biltçesi tasdik edil
diği için, Viyanadan gelecek o· 
lan koaervablYH mitebassısı 
prelnöı Dr. jozef Marksa mekl• ,.zıı-.. ite başlUJak üzere 
lstmıU da.e.t edUmiıti. Müte· 
ti.... i1&iaci teşrİllİD bafanda 
fellıimize .ıecektir. 
Pıofe9W Dr. Joıef Marlu, 

ke.-iaia Tirkiye1e daftti do
la,.M Tbkiyenin es~ ve yeni 
~ we .-ki ıahasanda ya· 
pa&acak itler lııakkmda bir ma· 
kMe Y••IDılll• burıu .. Noyes Viner 
Jurnal iımindeki,, Anasturya ıa· 
:ıetes:IMle aetretmittir. 

l!ekf Ye·-· 
Mtltehaasııs, bu dikkate değer 

makalesine, eskiden Türklerin 
bir Şark efsanesindeki tipler 
gibi tabayylll edildiğini, "Türk,, 
eleyince göz ön6ndc minderde 
bağdat kuran, kilometre uzunfu· 
faada bir çubuk atzında olarak 
karımnda hafif kedi adımlarile 
sıçrıyan, rakıeden eamer bir 
Zehra veya Ztibeydeyt dalgın 

dalgın seyreden bir tip canlan· 
dığıoı kaydederek başhyor, ko· 
JU renkte bir semada GOmüş 
Hifll dekorile çerçevelediği bu 
sahneyi taavirden ıonra, daha 
çoeta\kea. .. Bioblr gece~, masal· 
tanm olnn-, sonra mektegtc sa· 
kin Şarklının arrasına göre , 
kıt.~ Nllıyarak Macaristanı fet
hettiği ve Viyanayı tehdit et
ti;i umanlarcla olduğu gi'>i, 
m8tiüt hiddetli taYlr atabilece· 
iini iğrenirclik. Buna rağmen, 
ODa bO,ek laarbe kadar, barem 
ba,atı ile bidlkte laabrladajımım 
da oldu. Fakat, bü,lk harp es
nasında g6rdiiklerimi:ı, bu müli
hazaıun yerinde olmadığını gös· 
terdi. Türk, cesur, metin bir 
askerdi. 

8U,llll harltlen 80ltra 

"BOylk harp, bir çok d5vftş 
ultalaranda zaferler elde edil· 
mİf oJ .. kla beraber, neticede 
kayhedilince, Anupa, bu deY· 
letin arhk tamamile inluraz bu .. 
lıca!Jnı tandı. Batıl itikatlar, 
modern olmıyaa bayat Ye Oste· 
lik yenilmek... Hiç değilse, ça· 
halr ka\'fttlenme, iyiteıme umul· 
muyordu. 

Halbuki İf, bqka türlü oldu. 
Ortalığı alitat eden harp sonu 
kaır•••iı içinde, TOrkiyede 
askeri mlklafaa teıkillh yapıl· 
dı, dibi bir kumandan, memle-
ketl tabimde aıla11 payı bekli-
yen kunetli dO.,manların teşkil 
ettiii bir dllnyaya karıı müca· 
deleye girişli. Memleket, kuvve• 
tiai topladı. Buılln Tllrkiye klil· 
tir .e ikbut aabumda da 
inkitaf temin etmJf, ~ok Kinde 
bir haldedir • ., 

Gen' mualkl .. _lar 

Profesör lluks, naklettiğimiz 

bu bqlaagıçtan sonra, ıü· 
niUı birinde kendiaine baz' 
Tilrk renperiDİD maaiki tah· 
ıill için nual mlracaat ettik
lerini anlabyor. Bu arada 
Seyfettin Anf Ye kardetf Sezai 
Asaf beylerden, Hasan Ferit 
beyden, Necil KAzım beyden, bu 

gençlerin isti<latlarındıtt 
kişaf ettiklerinden, bu. 
dikleri mt:vkiden ve 
çok ümit verici birer 
cuklarından sitayişle b 

"Ortada iki hadise 
citteu sevindirecek ma 
Birisi Türkiyede yeoı f~ 
bir miUi san'atın io 
mekte olması, dije.ri 
mn bu iokişafta muatıı.r 

rol oyoa:nası, Şarkın 
sikisi, hayrc.t uyandır 
recede zengindir. Rus dl 

de, bunun daha evvel 
ğördük.,. 

Şarkıa Garba 1 

Mütcbasm, Rus 
Garp mcmleket!erindelsİ 
den, Şark melodileri ' 
altında eserler vücuda 
Balakiref, Stravioskit 
Konakof, Glazuoof, 
Debüssi, Ravel, Skot gilıi 
iatatl.nndao, ispanyayı 
Araplar vaııtaaile oradıJ 
Şult musikisinin lspa 
kisi üzerinde oaaıl 
ettiR'inden babia izabat 
" bu ekzotik tewı..;. 
modern musiki taribiaill 
san bir aafbasıdır,, diy 
hassıs, genç türk 
l•rıoın bf'!s t o1e --'H .. ı .... ; 
allka uyandırıcı nıabiy 
lunduğuna İ§arct1e, devadl 

Yapılacak şey, nedtf 
" Şimdi Tllrk hftkft111e 

leketinin m~ıikiıi•I de 
tirmek istiyor. Birşey ya 
genç istidatlar Yar. Ek 
bir A•rupah sanatkAr 
doğrudan doğruya bir 
Bunun temini için, 
memleketlerdeki ,ahs· 
mas edildi. Viyanada d• 
Klenav ve diğer mite 
aon merhalede kıymetli 
beatekln Veuan d' 
mış kemaa ütadı H 
ve bu makaleyi yazaO 
basolu}'orduk. Nihayet 
lif vaki oldu. Şimdi b 
zifem, bilhassa muayye• 
zasyon itlerinin hallidit· 
olan konservatuvarla ve 
kütüphane, opera, hD 
kiye ait ve onunla al 
tün itlerle meıiul obP• 
ne konservatunr mDd_k 
umumi mUfettiı olırr; 
cağım. Bu sabada it 
müşaviri olarak ihti"' 
tanziın yolunda yardı" 
ğim. eu maksatla d• 
iki defa, birkaç b•~ 
Dzre lstanbu!a gidec: 

MUkemmene,111ır-
Türkiyedeki mutikİ 

esas itibarile genç ~ 
kiıınaslarıuın faallye~ 
bir tekilde inkiıaf yol 
olduğunu, bükiunelİD. 
ta müzaheret giSsterdiel 
dikodu, 9ahıiyat ertl 
bu yolda mOkemJDellef 
ru çahııldığını ve ç ,.ı 
kaydederek mak~ 
Dr. Jozef Mark• -ı ....... 
nin inkiıafında Vıy• d 
dımcı ıol oyaam••d1~1 ot• 
likki ve tekrar e 1'1 
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~r Teşrifatçı Feyzi Bey şüpheli bazı hareketlerinden dolayı 
a/4 mevcuden merkeze kadar götürüldü ve isticvap edildi! 
1fl~ - '.Zo - rım .. Çünkü bir ada.mı arkumdan di ... Bu kadının nasıl mel'un bir 

Kapının açıldığını ve hizn1et - vurmanın cezaaız kalacağım mı kadın olduğunu anlo.dınız mı ? · • 
;inin §U sözlerini Mehmet Ali E- :anıyorsunuz?. Bağırdı, çağırdı a.mma be~ cevap 

~
aPı ıendi duydu: - Ne demek?. Anlamadım, ıiz vermedim .. Siz onun gırtlagrna ya 
u~ - Hanımefendi niz misini?. ... deli misiniz?. pı§ataktınız. , 
il jeyzi Bey sizi bekliyor. - Ben değilim, Deli sizsiniz... Feyzi Bey bu kindar ve mel u.n 

r kı~ - Feyzi Bey mi?. Sahi mi?. Hem de kudu.-muş deli.. Zavallı ruhlu hizmetçiye nefretle dolu bır 
baJ Ve Nigar Hanım adeta l<oşarak Ahsen Beyi arkasından vurarak, bakıt ~a~ı; hiç cevap verıneden 
~ ..ıalonun kapısını açtı. içeriye gi- öldürdükten sanra benden ayırmı- çıktı ııttı .• 

abi~er girmez elini uzatarak: ya muvaffak oldunuz .. Şimdi de Bir isticva1) 
· te.l - Ne iyi ettiniz de geldiniz. . . bir takım bahanelerle beni Zihni· lçeriki odadan şahidi olduğu 
i~ktni ço~tandır beltliyo.- musunuz? den ayırmıya kalkıyorsunuz. Gu- sahne artık Mehmet Ali Efendi
rı ~ F eyzı Bey genç kadın içeri gi· ya akrabanız im it ~e.. de hiç bir şüphe bırakmamıflI • • 
uaYT:erken ayağa kalkmıştı. Fakat o- - Sus, alçak kadın!.. Ne sÖy· Bu Feyzi Bey muhakkak mücrinı· 
b~aun uzat~ığı e.li ~ıkacak yerde iki lüyonun.. Kimden bahsediyor- di ... 

ır?dım gen çekıldı. Bu elin temasi- sun?. Hayı·eti, hiddeti, şaşkınlığı ve 
s ııı fe zaafa uğramamak ve verdiği - Hakikatt&n bahsediyorum.. Nigar Hanımın katil oldcğu iddi· 
vel caran soğuk kanlılıkla tatbik için l~te bak; cürmünü söyler söyle· asına. hiç bir cevap vermemesi • •• 

>Öyle harekete mecburdu. mez yüzün ne hale geldi ... Ayna- Daha sonra Erenköyündeki küçük 

1 

t••'~ - Ziyaretimin sebebi hakkın- da bak, görürsün .• Bembeyaz ol· Ay§e kızın tarifi ile bu adamın te· 
uiı~a galiba ald~nıyorsunuz.. Ben dun .. • tabuk etmesi... Şüpheye mahal 

ı.· ;ize Muıtafa Zıhni ile münue _ - Hanım, kendine gel, yoksa.. v ? 
e•J . . d . K l ar mı .. 

• iJI' letınıze aır konu•mak 1·çı'n gel· - ati, yaklaıı.ma bana • •• M h Al. Ef d' kuvvetli 
rı11 J' s· h ~ B d k d. ld~ e met ı en ı en 
d ,-ım.. ız u genci baıtan çıkarı- en e en ımi ö ürtmek niye- mantıklara istinat ederek kanaa· 
. a ,onunuz .. Halbuki onun ilonale tinde değilim .. İmdat, beni öldü- tinde aldaınmadığrnı görüyor, dü· 
1
' ~ecbur olduğu ~ir .va~ife ~ardır.. rüyor, yetişin! şündük~e yeni yeni deliller bulu-
·bi- - Mustafa Zıhnı mı?. Sız Zih· Hizmetçi kadın hiç cevap ver- yordu: 

gı-;!yi tanıyor musunuz? Ne vazife. miyordu .. Fakat ona mukabil bi· Hiç b ir cinayet sebepsiz değil-
yı rl varmıf onun?. tİ§İk odadan Mehmet Ali Efendi dir .. Her katilin iıledigw i cinayette 
acı. Z'h . b' kı r) - 1 nı genç ır za niıanlı- genç kadını müdafaaya hazrrlan- bir menfaati vardır .. Bu ~ eyzi 
~etİ'lır. V . b mıştı .. Ancak böyle bir müdaha- Beyin menfaati de bir ra)cjpten 
at -".a· -:-

1 
ayy, s~zb u.maksatla mı gel· leye lüzum kalmadı .. Feyzi Bey kurtulmak olmuştur. Onun son 

. ,.ınız • anı enı ondan ayıracak· kanapenin üstündeki fesini aldı : derece hiddetine kapılan, kıskanç 
rı• -' .. 1 '? S l . .,ınız, oy e mı • - enin gibi mürdar bir ka.dı· bir adam olduğu da sabit o du •.• 
1~ I - Eğer benim akrabam olan na temas ederek bile elimi kirlet· Az !taldı bu kadını dövecekti. E· 
Y~ KLııa evıenemezıe buna teticp melt istemem.. ğer Nigar bağınnaıaydı belki onu 

. ..~b olacaksınız ve bu genç kızı o· Dedi ve yürüdü.. boğazlıyacaktı bile .. 
'i ettt.'PD bırdmıaıı bir alçaklık olacak- O sırada Nigar aaabi bir titre- Belliki son derece sert, inatçı , 

y ·ı...... . 1 d 
O' r T mıye tutularak baygın ve bitap kindar bir adamdır .•. Bun ar an 

a dit - ahkir ettiniz, hakarete lü- bir halde kanapeye dü§mÜ§tÜ . . ba,ka işte güya Zihni de yakın :eti ~ !ok .. ~l~aklıkmı§, neden? ... Yanındaki odadan Mehmet Ali nkrabaıı imiı de, nişanlı imiş de 
lhnızde küfurden başka kelime Efendi fırladı. Nigirdan ayrılması lazım geliyor-

e k mudur? • Nı'gaA ra go··ru··nmeden Feyz1' Beyı· N · · · d · ya "S mu~.. igarı zıyaret ıçın ser ettı· 
izin Yanınızda olmıyan bir a- takip ederek sofaya çıktı. Orada ği şu bahanede Ahsen Beyin aki· 

ks ın arkasından taarruz etmek h '>1çakhk değil mi?. izmetçi duruyordu ... Ona ya- betinde hangi hissin amil olduğu-
~ H'dd vatÇa: nu göıtermiye kafi idi. 

r İ - 1 ete lüzum yok .. Hiç bir - Kot, dedi. Arkasından bak.. Mademki bu adam Ahsen Bey-
~zünüz bana tesir etmez.. Bey- Kapıdan çıkınca gel bana haber le Nigirın münasebetini öğrenin-

·yel-rude yere.. ver! Dedi.. ce bir daha bu eve gelmiyeceğini 
da J~ - Beyhude mi?. Eğer benim Hizmetçi kadın Feyzi Beye so- söylemişti .. Neden tekrar geliyor-
h• ~züm size tesir etmezse adaletin kak kapısında yet itti: du?. 
tli ~li, polisin eli tesir edecek sanı· - Gördünüz mü beyefendi, de-
d~ -

·:~ iki Gülüşlü Kadın! 
b~ Araen Lilpenin yeni bir macerası - 67 

~o 1 ~(l~ : .Atods f.öUaıı-- 'l.ütA~ve çeuicm : fa. 
ıt· ~ 

o' 
·~jfl ~ J;rjöre artık ~amamile .kendini ı falar .. da vardı. Bunu, t~t~ik edil-
~~amıt, ve vazıyete hakım ol • mek uzere kaleme vermı,tım. Şun
a~~~. ~u. Hakikat çorap söküğü gibi lan bulmuşlar, okuyunuz : 
orOt tu! ka.na. çıktıkça ba~müfettiş so- Polis müdürü, defteri alarak şu 
,ıı ~ F kanlılığını tplıyordu. satırları okudu: 

ba~;.ı a at bu k . fıorjöre . Pe a.z devam ettı. • • "Raulün adresi: 23, ıl!arok caddesi, 
af J" ün hdır deli gibi paliı müdü- Otöy. Evin arka taralında bir garaj 

f'UD 0 a.aına h d ııl' ~mıad . ' em e kapıyı ı•ardır. Burasının bir gizli kapı olmak 
~: an aırnıitti. Kekeliye - ihtimali var. Dikkat etmek lcizun. Ra-

' ulün bizzat Arsen Lüpen olduğu mu· 
.,·~·~ - Taınanı, diyord T hakak. Yalnız bunu tetkik ve ispat 

,-yle fey görmedi-.- u .• K .. a~amk .. 
1. d' H ··•··· ımın a • lazım.,, ge ır ı.. er! . 

i ıana çıkıyor.. ey !•mdi meyw Jorjöre haykırdı: 
ur~ İ Polis müdürü bir - Gördünüz ya, müdür h 
e ~J.. Jor'" kul k §eyler aoruyor- ey, 
011 ~: Jore a asmadan devam esrarın anahtarı elimizde.. Her 
et' .. ıyor u: şey meydana çıkıyor .. Zaten höy-

b ·,I - Sı'z d h ·· ı· l b' 1 . k A L'· 0j~ e a a soy ıyecekl . e ır meıe eyı anca rsen u -
~ d . . l erım 
ı ~ emıttım.. §te... İri Polü pen yapabilir .. Bizi ondan ba§ka 
dl~·~:ahut Valtek.sin bavulunda. b~ atlatabilecek bir adam tanımı -b, er lnılmuıtum. Bunda 'bir sürü yorum.. Demek, Raul, Arsen Lü· 

·ol emıniyetıiz notlar ve adresler pendir .. 
rardı. Bazı lastikle ıilinmiı ıayı- _ Ey: &<>nra ?. 

(Devamı var) 

- Sonrası §U, derhal koşup ya
kalıyacağım.. Her halde Klara 
yahut Antonin'in serbest olduğu· 
ğunu öğrenmiştir. Nerede ise kaç
mak üzeredir. Buna meydan ver
memeliyiz! 

- Yanınıza adam alınız .• • 
- Yirmi adam isterim .. 
- Kırk ki§i alınız .. Haydi, koş 

balıalım .. 

- Evet ... Gidiyorum, ve derhal 
hücum edeeeğim.. Siz arkamdan 
kuvvet yetiştiriniz.. İcap ederae 
bütün müdüriyette seferberlik i . 
ıan ediniz ... 

Jorjöre muavinini yakaladı, sü
rükledi, yolda önüne gelen polisi 
çevirip n§ağı indi ve müdüriyet 
otc.mobiJlerinin birisine bindi, 
sür':ıtle uzaklaşt .. 

Peşinden polis dolu bir sürü o
tomobil daha hareket etmişti. Bü
tün müdüriyet alt üat olmuştu ... 
Koridor ]arda: 

- Raul, Arsen Lüpenmit ! .. 
- Arsen Lüpen, Raulmu§ ! 
Diye fraıltılar oluyordu .. 
Saat dörde geliyordu .• 
Polis müdüriyetinde Otöy'e git

mek için hiç olmazsa on be§ da-

Sayıfa 5 

Mühim bir sorgu 
Kendi menfaatlerini amme menfaati 
gibi gösteren fabrikacıJar kimlerdir? 
Dil altında saklanan bakla: Acaba bunun ne 
olduğunu muharririnden sorabilir miyiz? 

(Kooperatif) mecmuası son çı
kan ıayıımda (A. H.) imzasile 
dikkate değer bir ba~makale yaz
mıştır. Bu makalede lktısat Vekili 
Mustafa Şeref Beyin çekilmesi i
le yerine lı Bankası umum mü
dürü Celal Beyin geçmesinden ve 
bu hadisenin sebeplerinden baıh

sedildikten sonra deniliyor ki: 

"Herkes Celdl Beyden bir şeyler 

bekliyor.. Fakat kimse ne istediğini 
ıöylemlyor ••• Yalnız lstanbuldald bir 
kaç f abrlka mümeBBlli ıuamamAşlır M 

Onlar bir birlik nanırna sö~ Böyliye· 

rek kendi menfaatlerini amme menfa· 

ati gibi kabul ettirmek ve davalarını 
herkese müdafaa ettirmek yolunu ve 

çaresini bulmuşlardır. Sanayicüerimi 

zin sabık 1 ktısat vekilinin üıtas ettiği 
kontenjan usulünün takdirkdr ve hay 
ranı kesilmi§lerdi. Berkesin alıcılık 
kabiliyetinin azalmasına rağmen eş· 
ya f iatlanrn artıran bu zevat hemen 
lıcmen Mustafa Şeref Bey namına 
heykel dikeceklerdi. 

Fakat nede olsa blr devlet uda11U 
olan Mu.tala Şeref Bey haklı olarak 
mamul eıyaya kontenjan konduğu 
halde onların mcvaddı iptidaigeaini 
serbest bırakmak-takt manasızlığı an· 
tadı.. Son neşrettiği kararname ile 
/oontenjantman ıuulünü mevaddı ip
tidaiyeye de teşmil etti .. 

Vay sen mi4in bunu yapan! Derhal 
sanayici efendilerimiz evvelce o ka-

Antika eserler 
Beyoğlu antikacılarından biri, 

geçende iflas etmişti. Bunun 
magazaa1nda bulunan ve eıki 
eserler nizamnameaioe göre, 
memleket haricine çıkarılması 
yasak olan baıı antika eserler, 
ınlize tarafında satın alınacaktır. 
Bunun için Müzeler umum ınO
dUrUiğünden tabsi1at iıtenilmiı
tir. 

lnkıU\p kUtilphanesl 
Eski Beyezit medresesinde açı

lacak olan inkılAp kOtOpbanesinin 
ba.zırhkJan tamamlanmışhr. Kti· 
tophane yakında açılacaktır. 
Kütüphanenin mUdlirlUğüne Hay
rettin bey adlı bir zat tayin 
edilmiştir. 

kikalık bir z:Uan 18.zıındı. O da 
hızlı gitmek ıartile .• 

Karşılaşma 
Saat dördü çaldığı zaman, Kla· 

ra hala uyuyordu. Öğleye doğru 
uyantnıf, yemek yemiı, tekrar u· 
yumu1tu .• 

Raul sabır11zlanıyordu. Bir ıey· 
den korktuğundan değil.. Sadece 
elleri kolları bağlı oturup bir ıey 
yapaımamaktan sabırsızlanıyor • 
du. Bir taraftan da lri Polün if -
şaatta bulunarak, Markinin vnzi -
yetini mütkül bir şekle sokmak 
ihtimalini de dütiinüyordu. 

Hareket için her ıey hazırdı ••. 
Bütün hizmetçileri göndemıitti .. 
Raul tehlikeJi z:ımanlarda yalnız , 
knlma.ğr severdi. 

Bi.-nz sonra Klnra uyandı .. Ra-
ul sordu: 
_Hazır mıam?. 

- Ne hazın! • 
- Pariıin hava r bugünlerde 

fena ... Gidiyoruz .. 
Klara susuyor ve düşünüyordu . 
- Rica ederim Klaram, düıü • 

necek vakit yok.. Bir dakikahk 
tereddüt, fena neticeler verebilir .• 

dar metlıetliklert l•ontenjanın ve lktı
sat ve!.:ilinin aleyhine döndüler. Fa

brikatör ef endilerlnıiz bir ı:ekili has· 
talıktan i.8tifaya mecbur bıraktılar .. 

Yeni I ktısut rıcki!imizin sanayicile
ri lüzumu derecesinde tutacağına 
şüphe yoktur. Fal:at sanayicilerimiz 
umdukları gibi kendi menfaatlerine 
lıizmet edecek ne bir ı:ckil, ne de Ce
lal Rey olabilir ... 'Ve de devletçi Tür
kiyede lıer ltanfli btri! •. Sanayicileri • 
miz pef·•«ld bilirler ki Celal Bey Tilr
kiyc cümhul'iyctinln /ktu;at vekilidir, 
f abirikatörlertn değit 1,. 

Buraya naklettiğimiz ıa • 
tırlarda en ziyade dikkate çarpan 
nokta şudur: "lstanbulda bir bir• 
lik namına hareket eden bir kaç 
fabrika mü.mesailinin kendi men· 
f aatlerini amme menfaati gibi ka· 
bul ettirmek ve davalarını herke
se müdafaa ettirmek yolunu ve 
çaresini bulmuş olmaları! .. ,, 

Busaıtırlardan makale muharri· 
rinin dili altında bir bakla bulun• 
duğu anlatılıyor.. Acaba bakla 
nuıl bir bakladır?. 

Kendi menfaatlerini ammenin 
menfaati gibi gösteren kimlerdir? 
Nihayet amme menfaati diye or • 
taya sürülen ve o suretle kabul et• 
tirilen menfaat meseleleri neler• 
dir? .• Zannediyoruz ki bu nokta• 
ların biraz izahedilmesi lazımdır .. 

Rus sefirleri 
Moıkova, 7 (A.A) - Sefirler 

arasında yapılan değişiklikler do· 
layıslle Atina orta elçiai M. Po· 
temkine Roma orta elçiliğine 
tayin edilmiıtir. __ ..,_ __ 
Parlste bir genç kız 

kayboldu 
Pariı, 7 (A.A) - Brüksele 

ğitınek üzre dün Romanyadnn 
gelen 17 yaılarında PiaPop adh 
genç ktz Pariste tevakkuf etmit· 
tir. Yanında aile doıtlarından 
biri bulunmakta idi. Genç kız 
Pariste bulunduğu miiddetçe ka· 
lacağı bir manashra g6t0rftlmek 
üzre bir kira otomobiline bindi· 
rilmiştir. Fak at genç kızın gö· 
tilrOleceği manastıra gelmediği 
anlatılmıştır. 

- Bir enditen mi var?. 
- Hayır amma, baılıyor •• 
- Neden?. 
- Her teyden ! 
Klara, itin ciddi olduiunu an• 

ladı ve geyinmeğe batladı .• Bu a• 
rahk, içeriye Kurvil girerek ak· 
,am gazetelerini uzattı. Raul, ga• 
zetelere bir göz attr ve: 

- Her 9ey yolunda, dedi, iri 
Polun yarası iyileşiyor. Fakat bir 
haftadan evvel ifade veremiyecek 
halde imif .. Şeriki Arap ta bir ıey 
söylemiyor .. 

-Ya Antonin?. 
- Serbest!.. 
- Yazıyor mu? . 

- Evet .. Mnrki gidip ıehadet 
etm191 bırakmıtlar .. 

Raul Kurvile döndü ve sordu: 
- Her feyi kaldırdınız mı? •.• 

Kenarda köejede bir kağıt falan 
kalmadı ya? J 

- Bir tey kalmadı .. 
- Şöyle bir daha dolat, ıonra 

derhal git .. Unutma, her gün yeni 
apartımanda buluşacağız.. Hoı, 
birazdan seni otomobilin yanın· 
da bulurum .. 

(Devamı var) 

-~ -~'--~~~~~~~~~~~~----------------------------~~~~~~~~~~~~~--------------------------------------------------------~~~~-
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Kayseri Aydında 
Dağılmaktan nasıl 
kurtarılabilir? 

Mütehassısların 
tetkikleri 

Yeniden yapılan ve ya tamir 
k<:lprüler g~n geçtikçe 

edilen yollar ve 
çoğalıyor 

Sıcaklar mü 
Ahmet Raslmln 

hinde bulun 

Kayseri lıususi muhabirimizden: 

Kayseri eski ticaret merkezini 
ve sanayi faaliyetini çoktan kay· 
betmiştir. Piyasada bir kaç sene· 
dir derin bir boşluk husule gel
miştir. Saraçlık, demircilik gibi 
el san' atları, Avrupa sanayii kar· 
şısında rekabet ed~miyerek sön • 
mü~tür. Gene buraya mahsus san· 
'atla,·dan kühercilecilik de ölmüş· 
tür. 

Bu maddenin artık barutta kul
lanılmaması, buradaki askeri f ab
rikanın kapanması dolayisile bu 
ocaklar harap olmu§, bu yüzden 
ekmek parası kazanan iki yüzden 
fazla aile reisi işsiz kalmı§tır. 

Halıcılık ise büsbütün durmuş, 
vaktile otuz bini bulan tezgah a· 
dedi bir kaç misli azalmıştır. 

Trenin gelmesi şüphesiz Kay· 
seri bir çok şeyler kazanmış ise de 
bazı noktalardan da zararlı çık· 

... B. 

Mardinde bir facia 

Faik 

BUyilk bir kaçakçı 
kafilesi yakalandı. 

mizdenı 
Cenuptan ti· 

male geçmek 
cür'etinde bu
lunan 4000 ko
yun, 80 deve 
ve 100 kara••
gırla 26 kitilik 
Surye teb'alı I 
bir aşiret kafi-
lesi 40 ıncı sü- \ 
vari alayı 3üncü 
bölük K. yüz
başı Recep Bey 
kumandasında -
ki müfreze ta-

Recep Bey 

rafından Viranşebirle Derik ara-

sında pusuya düşllrülerek yaka
lanmışbr. 

Evrak Mardin Askari lbtisas 

mahkemesine tevdi edilmiş ve 

miktara yukarıda yazılı hayvanlar 
gümrükçe sat.şa çıkarılarak l:'.e· 
delleri emanete alınmıştır. 

E'ugün neticelenen muhake· 
mede mezkür hayvanatın müsa· 

deresine ve suçluların hapis ve 

yedi bin küsur lira para ceza· 
sile tecziyelerine karar verilmiş· 
tir. lç'erinden altı kişi beraet 
etmiştir. 

Müsaderede hizmetleri geçen 
Recep Bey ve arkadaşları kanu· 
nen nakti mükafatla taltif edi· 
leceklerdir. 

Izmf rde Uzilm incir 
piyasası 

lzmir 6 (A.A) - Bugün bor· 
scıda 9 kuruştan 28 kuruşa kadar 
2255 çuval üzüm ve 6 kuraştan 
21 kuruşa kadar 877 ç11val 
incir satılmıştır. 

Adana :!!i !!~b~~!~J 
Kaç gündür Adana ıo;J,.C 

müthit sıcaklarile karıılat 
vaziyette bulunuyor. Har-" 
recesi bir türlü 35 ten atJI 
miyor.. Mektepliler bu 
kart11ında tedrisata de~aJll 
miyorlar .• Eyliilün on ye h 
orta tedrisat mektepleri 
Fakat fu on beş gün için~· 
den ıonra ders yapıldığı gÖt-\ıtr 
değildir •• 

Çocuklar mekteplerine 
ler. Bunların ortaya koycl 
vam meselesi mecburiyeti 
her halde yaylanın bir a1 
kahrı çekilecek bugünkii 
cu 39 derecelik hararet bir 
rını bayılttı.. • 

810 hayırla yadedil~ 
Matbuatımızda yarım aP~ 

ve nur veren üstat Ahmet 

Beyin ölümünü bütün lst ı 
Anadolu gazeteleri bir 11 

teeuürle karııladıklarını 
lar .. Hayat ve eserleri h ~ ~1 
malumat verdiler. Yalnız 1:l:!: 
çıkan "Yeni Adana,, l~;ik· 
"Kalıbı dinlendirdi,, ser~Ji 
ile hünnetsizçe bir bent yaYi 

Bu gazetenin, halkın 11 

dan düıürmek iatediii Ah~..Mz 
im, flİphesız onun yazaetJr,,_ 
ıiye ile bir ıey kazanmıya ..... .---. 
bi, dedikodusu ile de bir 
kaybetmez .• 

Adana kız lise•• 

Kaç senedir Adanada bi 
lisesinin açılmasını ileri ı 
müratlarına erdiler .. Hatt•.,. .• ..., .. ..ı 
sene bu tütunlarda ben de 
lüzum ve ehemmiyetinden 
bahıetmiıtim. 

"V AKIT,, ın da bu yeni 
ıesenin teşekkülünde hi~ 
kat etmiıtir. Bunu Adanal ... aJM 

iyi biliyor ve hatırlıyorlar. 
Kız liıeıi hususi olarak 

ğa teıehbüı edildiği zam; 
kimseler bunun talebe b -·-·
cağından korkmuşlardı. 

hu işi azimle ba!armıya Ç •• tt 
her ne pahasına olursa olP'ı 
caklardı .. icap ederse ııı' 
dakarlığa da katlanacakl 
Hatta bazı muallimler, b" ..... ___ , 
sesinde müessesenin ya~ 
payıda .. · olmaiı içiıı 
yen ders bile okutacakl:Jrd•· 
kadar derinden kavranılJ!I 
nimsenilen lisenin açılııı 
çin hiç bir sebep yoktu. . 

Maarif Vekaleti bu yeıı• 
bi resmi miiesseseleri ar 
makla pek isabet etmiıtir· 

Bu hafta içerisinde 
kadrosu mektebe teblii 
bulunacaktır. Lise, orta -1e 

lim mekteplerinin mualli:if< 
!arından istifade edileCe .. 

Bütün sınıfların tefe dell 
leniyor. Civar vilayetler -t 

dilmek için müracaatlar ' t 
maktadır .. Bugünkü kaY' 
bulmuştur. .. 

Lisenin ldüdürlüiünu .. · 
vekaleten erkek lisesi. 111". 1 J 
lim Bey ifa etmektedır c' 
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maçları 

Müttefik olmıyan 
klüpler turnuvası 

başladı 

p;8alkanlılarla karşılaşma
n;!mız çok heyecanlı olacak 

Gayri müttefiklerin ikinci tur· 
nuva maçlarına dün Çukurboa • 
tanda batlaruJdı. tık maç Halıcı
oğlu id.manlılarile Necnriistikbal· 
liler arasında yapıldı. 

Hükiimet~e Los Angeles olimpi • vinis kendisini 928 olimpiyatlannda 
'.zıiell:~tlanna .i~~imizin muyafık gö- g&;termişti. Bu müsabakalarda dün
~lmemest üzerıne. 1932 senesindeki ya birincisine ufak bir sayı farkı ile 

nb ,eynelmilel güreş teması ihtimalimiz mağlup olan Zervinisi geçen sene Ab
lafJ1111ı.naı.k Ati.nada icra edileceğt ilan olu- bas, burada büyük bir faikiyetle yen
e!~ . Bal.~an gü.re~lerine inhisar et _ di. Zerrinis Los An~eles olimpiyatla

rar ~tı. Hukftmetimıı, prensip itibarile rtna da iştit'ak etti ve oldukça iyi 
şai• !Vl'.e!a B~lkan temaslarını kabul etti: muvaffakıyetler kazandı. 

f,#ti JıÇln m11Ii takımımız bu mühim mü· Zervinis'd~n sonra tanıdığımız Yu-
u p.balrala:ra büyük bir gayretle hazır-
e.ıtı ii]anrnıştı. Yunan spor teı.::kilatrrun son nan güreşçileri arasında 79 .kiloda 

bak ı ~ Zamut tekniği az fakat sağlam bir 
yed' akikada müsa • a an idare için güre~idir. Nuri ile karşıla~cak. 

JPhsisatr olmadrgını bildirmesi üzeri- 66 kiloda Pnpadak.is iyi bir güreşçi
a.ÇI pe yeg-d.ne beynelmilel ıtemas ihtima- dir. Burada Münir ve Vefiğe mağlup 

·nele '!imiz de .. k?.>~bolmuş .oluyordu; spor- olmuştu. Yunanlıların ağır sıklet ge. 
oriiffa en b~yuk ~e~kki ftınili, muayyen tirecekleri şüphelidir. 

g )ir tekmk f'ahtbı olanlar icin ~iiphe-

&ı. iki, rmüsabakalardır. Fakat' b.,.u mu··. Romen ve Yugoslav güreşçilerine 
f d hT gelince; bu milletlerle temas etmedi-

e bakalar sır a 1 1 faaliyete inhi- ğimiz.i yukarda söylemiştik. Ancak 
duı-J!~t:~:!:z. bundan büyük bir netice Romen ve Yugoslavların Yunanlılar-

!,-. f r dan çok daha kuvvetlj t<tkımlarla 
ti o Güreş aa ıye1imiz gözönünde bu- karşım.ıza çıkacaklarını ümit ediyo • 

iandurulursa.. lstanbulda hüyük bir z n y 
aY, güreş ~are~e~! olduğu görülür. Bil· ruz. ıra omen ve ugoslav takrnı-

.i IJ"'Fa uç buyuk kulbümüız haftanın Jan~d~. me~hez.i Avrupıarun en ıkuv-
b

ir rwuayyen g~~lerinde güreş idmanlan vetlı gureşçılerı olan 1\facarlan gör
rcıparlar. Gureş antrenörümüzün ne- mek muhtemeldir. Romen ve Yugos
mre~i .altında nazari mahlmatı oldu- lav taJnmın<la bulunan \'e bu ınemle-
~ gıbı, tatbiki tkabmyetlerirırl. de .'.1-rt- !ketl~r ~ebaa~ında~ ?lan Macarlar en 

illl' ~rırlar. İstanbul güreşç.ilerı, gureş lkunetlı rakiplerımız olacaktır 
1ıt'1usu nı.ndaki ma1Um'1tları ·noktai na • . Güreşçilerimizi böyle kuvvetli ra-

a .. .r.arrndan iki ı-ınıfa ay-ı-ılm:ıştır: Tec· ~ıpler karşısında. ve k<>ndi muhitleri· 
et :.r-Ube.ll ve tecrübesiz. Bu iki s:mf gü- ıçınde çarwşırken görmek çok caz.ip 
taıııneşçi kiıtJe.-;i ıher üç haftada bir kendi ve heyecanlı olacaktır. 

~ralarında müsabakalar yaparlar. JI. ~ ~ 
3~\fuvaffakıye.t gösteren. tecrübesizler 

ı Y',:ecrübeli srmf ına terfi eder. Her sen: Bizim, takıma gelince; milli takım 
h~mtaka ve Türkıiye birincilikleri ya- seı:melerı bundan iki ay evvel yapıl

• _,pılır. Gür~şç~lerimizin bu çok munta- mı~tr. Fakat federasyon bu takımla. 
:ı Dl" ;am .ve cıddı faaHyet1erine rağmen ça.:ı>ışacak güı·eşçileri ayın 14 ünde 
g,ı'l'"dıye kadar nail olabildikleri teş. musabakaya davet ctmistir. Hali ha-
l~fl;:ik ve lıimay~ nedir? z~rda mil~i fakını kadrosu şudur: 56 

Halıcıoğlularm sert ve çevik 
oynamalarına rağmen ilk haf· 
taym sıfıra sıfır bitti. ikinci haf .. 
taymda Necmiistikballiler daha 
hakim bir vaziyet aldılar ve ra• 
kıplerini sıkıştıra sıkıştıra oyun 
sonlarına doğru bir golle Halıcı• 
oğluları yendiler. 

İkinci maç, Karagünırüklüler• 
le Kuşdililer arasında yapıldı ki 
dün de yazdığnnız gibi Kuıdili
lilerin Karagümrüklülerin karıı • 
sına çıkması fena bir tali neticesi 
idi. 

Çünkü Kuşdilililerin Kara· 
gümrüklüler karşısında dayan • 
ması imkansız bir şeydi. Kendile· 
rinden çok fazla kuvvetli olan Ka 
ragümrüklüler bu maçı sıfıra kar· 
şı beşle kazandılar. Böyle olmak· 
la beraber diyebiliriz ki dün Kuş• 
dili çok kuvvetli rakipleri karşı • 
sında çok güzel oynadılar, elden 
geldiği kadar canla başla çalıştı • 
lar, lakin ne yapsınlar ki karşıla
rına çıkanlar akranları değildi. er dıi lki olimpiyada, bir Anupa birin- kilo. (NeCJ~) 61 kilo (Abbas) 66 kilo 

yaı-)iliğine !İştirak, Macar ve Yunan ta- Vef1~, 72 kilo (Saim), 79 kilo (Nuri), 
nş9'.tlmlame btanbulQa lk1, :Atinada bir 87 kılo (Mustafa) Ağır sıklet müsa. 

h 
~~as. Demek. oluyor ki güreşçileri- bakası henüz intaç edilmedi.) 

ıO.Jtllltız fenni faalıyete girdfil<leri 924 se- Ayın 14 ündeki müsabakaların ne
~ en.den .~32 senesine kadar üç bey- tfcesinde ımim takımda tadih1t olacak 

ac•»-lmı)el. uç de h.arici güreş teması ~!·· nu husus hakkında şöyle bir 
. ~pm1~lardır. Sekız sene içinde altı ~utalea yürütebiliriz; 56 kiloda Ne
ır enıa.s." En faz}.a.~e~y~ ve himayeye cı~, Mustafa. belki lst.anbul birincisi 

tak kazanan, yuzumuzu daima ağar~ Hikmet, Es.at Ye 61 den inecek olan 
an bu spor şubemiz iç.n ne kadar 1\l~h?tet Alı !karşılaşacaktır. Mehmet 

1 dlçük bir teşvik.. Alının ka~nmak ihtimali daha faz-
:/- ~ .,, Jadrr. 61 Jaloyu gene Abbas muhafa-

b~L Ba.l·~an güreş müsabakalarının A· ~ edecektir. 66 kilo: Ru sıklette Mü
s~ıada ııcra ~Hemiyeceğini nazarı iti- n~ ve Vefik biribinin.in ezeli ı·ak.ibi-

tta r--u/~a o.y~FauıreCeş fe.de~ronu Türkiye dır. Bunlara bir de 72 kilodan inecek 
.ıı.uu .. mıyetinın yardımile Yu.suf Aslan dahil oJacaI,trr. Kim 

(le ~Balkan ~~şle.~ni lstanbulda tertip ~an~~k? .. Yusuf Aslana daha bü-
~meyj duşunmuş ve bu hususta faa- Y~k hır ıhtimalle bel bağlanabilir. 72 

.ıı ı,;,,,et.e baslıımı.ştır. Balknn hükfunet • klloda. en kun·etJi ıiki rakip: ~ · . .,, ~ ·ı· il - llesır: S · · • aım }eri spor teşkı at e vaiki olan uzun . . ". · • :ı-ımın kauuımasr daha kuv-
. ftemaslardan sonra Yunan - Romen Ye '\'eth hır a.htimaldir. 79 kloyu .ı. 'uri 

111 IYtıgosJaV' takımlarmrn bu ınüsabaka- koı:ı~Iıkla alabilir. 87 .kiloda l\fustafa 
el "'ra ış' tiraki temin edilmiştir. l\lüsa- Faıkın e~. ku\·vetli rakibidi;. J<'~i~ 
..tC.,_ .. :1...:" • teşrind B yoğ g~en musabakalarda oldugu gıf)]' 

Jır WLAalar 3 ve a uu.uCl e e .. · gene :ravas ve ~mkinli çalıstrsa zor' 
Unda Maksimde yapılacaktır. 1\foı-;a. lukla galebe çalabilir. .,. • . r~~~~ra 1~t 20 ~~~~!:~~~de- Ağır sıklete gelince: Mehmet 
~~ gU ana; a:n ~t leri henüz gel • -;- Himmet - Necmi (Ankara) - Sa

şıı .Jn .. ~ı e~n. e le.ket Jih karştlaşacaktrr. Himmetle Meh • 
ıJl'Jeı. ~~r •.. Bu ~.ti?arla1 ~~~~kmd~ 1 met biribirlerile biri<a~ defa karşılaş· 

f'arih hi gureşçıpın le e ktu Ancak tılar. Cesur ve atılb"<Ul güreşen kaza
~ ~ ~uma yo .r. . ·tiraki IUT. Ne<"mi ile bunları mukayese et-

Üçüncü maç Kurtuluş Y eniyıl· 
dızlılarla Kanlıcalıiar arasında 
oldu. Kanhcahların güçlü kuv • 
vetli, atletik vücutlu gençler ol • 
masrna rağmen Kurtuluşluların 
kendilerinden daha usta olmala
rı hu maçın da Kurtuluşluların 
galibiyetile bibnesine sebep ol • 
du. Kurtuluşlular rakiplerine kar• 
§t ilk devrede dört gol yaptılar. 

ikinci devrede Kanlıcalılar daha 
fazla gayrete geldiler. artrk iki 
taraf da §İmendifer gibi süratli 
oynamıya batladılar ve devre or
talannda Kanbcaldar da bir gol 
yaptılar. Fakat çok geçmeden 
Kurtuluşlularm aantrforu yirmi 
dört pastan çektiği bir şutla be • 
§İnci gollerini yaptılnr ve bu su
retle Kurtulu§lular beşe karşı bir

le rakiplerini yendiler. 

1lıt' ~it edtli:~m tam kadro ıle :ı:;ı m?k_ b~z zordu:. ~':el~mi~de Nec-

b"11ıı 11Şfjrak edecek memleketlerden Yu- m~1.1: ıdll!a1 n ."~Y~~ıb.~1.~k1.>~o~7A 
Jvıos &Vya ve R il hi bir te- ureşçı enmıze ,.,u uyu ımtihan 
"~ ;snnu: olınad~.my:rmz Yu.ninıılarla karşısında mm-affakıyetler dileriz. 
I~ ~!e ~ J;l~tı:k. Buniann 1Jdsi.nde Seyfi Cenap 

Bir Selinik muh
teliti geliyor 

Sayıfa 7 

Türkiye birinciliği : Futbol 
........................ , ............................................. -............••...• 

Istanbul : 7 - Kocaeli : 1 
Kocaeli şampiyonu AdapazArı Jdmttn 

yurdunu tecrilbes!zllk yendlrdl 

Kocaeli ve ıstanbul şampiyonlan bir arada 

Dün Fener bahçe stadında Tür· 
kiye futbol birinciliğine escu ol· 
mak üzere tertip edilen lıtanbul 
grupu birinciliği müsabakalarına 

başlandı.. İstanbul grupuna Ko
caeli, Edirne, Bandırma ve lstan· 
bul birincileri giriyordu. 

Fakat Edirne gelmediği için 
meydanda üç takım kalmıştı . Çe
kilen kur'a ilk oyunun Kocaeli ve 

İstanbul §ampiyonları arasında 

yapılacağını tesbit etti. Ve dün 
iki takım karşılaştılar.. Kocaeli 
§ampiyonu Adapazarı idman yur· 

du takımıdır. Dün hemen ilk de· -fa gördükleri bir sahada maç ya· 
pan Adapazarlı gençler büyük bir 
takdirle karşılandılar. 

Gerçi maçın neticesi 1 - 7 gi
bi büyük bir farkla aleyhlerine 
neticelendi. Fakat herkes gördü -
kü Adapazarnm çalışkan çocukla
rını yendiren en kuvvetli sebep 
tecrübesizlikleridir. Civar spor te· 
şekkülerile pek az tem .. s eden bir 
takımdan hatta dünkü muvaffa
kıyetli oyun pek az beklenebilir· 
di •• 

Adapazarlıları1' ikinci eksili· 
likleri de nefes kabiliyetinin azh· 
ğı şeklinde göründü. Birinci kı .. 
sımda iyi ve seri olan ileri kısım
ları ikinci kısımda kımıldanamaz 
hale gelmişlerdi. 

Bununla beraber oyunun sonu• 
na doğru bir sayı yapmıya muvaf· 
fak oldular. Müdafaaları iyi, aol 
muavinleri kahir ve tecrübeli, sağ 
açıkları koşucu idi. Merkez muaı
vin vasattı.. Merkez mühacimin 
yegane hafif tarafı yavaşlığı idi. 

fstanbulsporlulara gelince; dün 
İstanbul şampiyonunu da iyi bit 
halde bulmadık. ÜYl:JDU teknikten 
ziyade ferdi kabiliyet ağır bası· 

yordu .. 
Maçın yirmi beş dakika &ayı 

vermeden geçmesi bu hesapsız o· 
yunun neticesi oldu. 
Adapazarı sporcuları bugün 

Adapazarma dönecekler, lstan • 
bulsporlular da. yarın Bandnrna 
şampiyonu ile karşılaşacaklardır • 
İstanbul şampiyonu bu maçı da 
kazanırsa salı günü Türkiye birin· 
ciliği müsabakalarına girmek üze· 
re İzmire doğru yola cıkacaktır . 

!...~E~{Y...~."-~(.~ind/ikleri : Güreş 
Istanbuf ····gü;;ş·Çii~·;i 

kazandılar 

ıJ y gcıdik_ 
_,ı u.naın ~ JaymetH gij • GUreş Federasyonu 
fl.::,1 56 kiloda (~) dit, ~ azasından 

-...lllll~:nliianmn::i:mliil a::::.-:::-::::::-:::;:;:::::::::::::::::::::=:::::::::::w.: 

Çukurbostanda önümüzdeki 
cuına günü turnuva maçlarından 
bll§ka Selanikten gelecek olan Se
lanik muhteliti,, ile de ınaç yapı· 
lacaktır. 

-- -- ....... ~ .o. 

Fakat bu Selanik muhteliti ge
çen ıene buraya gelip Galatasa • 

j ray Fenerbahçe ve Pera ile maç· 
lar yapmış olan Selanik ınuhteli
ti değildir. Bu gelecek olan takım 

Ankaralı gllreşçllerimlzln lnsa bir zamnn 
içinde gösterdikleri terakki çok alkışlandı 

Dün akşam Türkiye güreş bi- im (İstanbul) Hüseyni (Ankara) 
rincilikleri de Şehzadeba9rnda 6 dakikada, ortada Şevki (İstan· 
Ferah tiyatrosunda yapıldı. Mü- bul) Selimi (Ankara) 8 dakika· 
sabakalara Ankara ve İstanbul da, yarı ağırda Mustafa (lstan· 
şampiyonları giriyorlardı. bul) Hüsnüyü (Ankara) 3 daki· 
Ağır siklet müstesna olmak ü- kada yenmişlerdi. 

Ada'"azan-Iıtanbaı maçından bir görünüı 

geçen seferkinden daha kuvvetli 
bir takımdır. Bu gelecek olan ta

kım bu cuma ilk maçını Çukur· 
bostanda evvela Karagümrüklü • 
lerle ve ikinci maçını da gene Çu
kurbostanda Perablarla yapacak
tır. 

Bundan sonra Selanik muhte· 
liti öbür cumaya gene ayni saha-

da (Karagümrük • Pera) muhte• 
liti ile de son maçını yapacaktır. 
Selanik muhte1iti bu çarıamba 
günü lstanbula gelecektir. .~-

zere tamamile lstanbul şampiyon- Ağır siklette htanbul ~ampiyo· 
ları kazanarak Türkiye birincisi nu gelmediği için Necmi (Anka· 
seçildiler. ra) rakipsiz Türkiye birinciai ilan 

Ankarada güreş hayatının 1s- edildi. 
tanbula nazaran çok geç başlamış Bundan sonra, İstanbul birinci· 
ve Ankaralı güreşçilerin antrenör- ]iği müsabakalarına girmemi~ hu· 
süz ça1ışma1arına rağmen göster· lunan Çoban Mehmet pehlivanla 
dikleri tarakki ve mukavemet çok Necmi Bey arasında hakiki bir 
takdir ediliyordu. maç yapıldı. Çoban Mehmet rakı· 

Neticeler şunlardı: bini 5 dakikada yenerek alkıtlan· 
Filiz ıikletinde Necip (lstnn- dı .• 

bul) Seyfiyi (Ankara) 3,5 daki
kada, en hafifte Bedri (İstanbul) 
Esadı (Ankara) 3 dakikada, ha
fifte Münir Oatanbul) Raifi (An
kara). 2 dakikada, yarı ortada Sa· 

Müsabakalardan sonra Güre~ 
federasyon reisi Ahmet F etgeri 
Bey Ankaralı güreşçilerin henüz 
bir senedir toplu bir halde ve hc-

(LUtfen aayJfeyı çeviriniz) 



B91az Kadla ticareti 
Bir kadın taciri Marsilyadan emsali 

nadir bulunur bir parça getirmişti 
Yazan ı ? Tefrika ı 21 

- Şuna kııaca Franıada "Ji- kiıi ıibi batı Dof gezmeyi bırak
golo,, dediğimiz yarı erkek yarı tı. Gece gündüz Arjantinin muh • 
kadın ıüılü kuklalara benzer de • telif mahallerini dolaııyor. "La • 
senize •• Bir jiıolo da sizin dedi • vali,, den "Koryenteae,, "Sarmi • 
ğini• teki idedir. yento,, dan "Kangalo,, ya, "T 0 • 

- Evet fakat Arjantinli na • küman,, dan "Viyamonte,, ye gi • 
muuuz bir jigolodud. Günün bi • diyor "Malpu,, yu Tomeraldayı, 
risinde ziyaret ettiii evlerden ıeç.- Floridayı dolqıyordu. Barlara gi
tiği kadını ayartır ve kendi heaa- rer, kadınları isticvap eder, her 
bma itletmiye hatlar. Bqkalan yeri ıözetlerdi. Oç ay bot yere a· 
yol murafını vermit, ama çıkar • ratbrdı. Kadını kaçıran adam bir 
mak için türlü zahmetlere katlan· türlü meydana çıkmıyordu. Bir 
mııtır. O hazıra konar. itin yal • alq.m ıene tahani;n.t yapmak i· 
nız klr tarafım kendiıine tahıiı çin dolqırken "Ttiküman,, toka • 
eder. tının bir bannda bir adam ılr • 

Jaklaroz bu sözleri aöylerken dü. Evet ıördüiü bu adam Kreo
o kadar heyecana ıelmiftir ki, ae- lonun ta kendisi idi. Barın bir 
si titri,or, nihayet tavıifini bitir· köteainde oturnlut rahat rahat bi
mek için fU f&İrane tabirleri ıöz ra çekiıtiriyordu. Antuan bir ııç· 
ıüzerek illve ediyor: rayııta kahvenin etiiini qb. Gar-

- Şöylece ormanlanmızdaki ıonlan mUtterileri ala tola de • 
kulu kutu da bqkaları tarafın • virerek Arjantinli kadm tacirinin 
dan bin mütlcülitla teai. edilmit önüne geldi. Revolverini he:recan· 
olan yuvayı,çalarak onları zarara sız bir tavırla çıkardı. Bir kurıun
aokar !. Ne güzel mevzu değil mi? la herifi yere ıerdi. Sonra halkın 
Soluk kadın taciri.. Maamafih korkusundan istifade ederek dı • 
Jaklarozun tiire istidadı pek bü- tarı çıktı ve rahatça evine gitti. 
yük delildir. Onun için iti uzat • Meselenin ört baa edilmesini de 
maz. Yalnız, gene Kreolenin lafı- baba Domingo temin etti. lıte bu 
na dönünce gözlerini hiddetle heriflerden böyle intikam almalı. 
kan bürür. O kiraz ağacmdaki Mesleğin ıerefini berbat eden hır 
meyveleri yemiye hücum eden sızların hepıi gebermeli t Size da
kutlan puıuda bekliyerek saç • ha bunun gibi nice vak'alar anla
ma ile öldürmiye ıav&f&D bir köy- tabilirim. Fakat batınım •lntmı· 
lü gibi muhakeme ediyor. Fakat yayım. Yalnız tunu biliniz ki, 
müdafaaaı icap edince iman içini Kreolodan daha müthit bir düt • 
kapbyan hiddet ve tiddet onun manımız daha vardır 7 
mütalealarına hakimdir. Dedim · - O da kim 7 
ya; en amamız düımanlarİ on • - Kim olacak bizzat müfteri· 
lar ! !erimiz. Bü,noı A7"ute en küçük 

- Size olmuı bir badiıe anla· memwım b'ile, en u ücretli bir 
tacaimı. Bundan dört sene kadar mağaza hizmetçisinin bile ipek 
evveldi .• Evet 1928 de.. Antuan gömleği, ipek çorapları, ıon mo • 
iıminde bir kadın taciri buraya da elbisesi, ölçü ile ısmarlama a· 
yerletmitti. Marailyadan emsali yakkabısı vardır. Bunların hepsi 
nadir bulunur bir parça getimıit· kazitalara uğrarlar. Orada kırıtır· 
ti. Şehrin en süalü kazitaaına yer· lar. Kadınlan kandırmıya muvaf • 
leıtirdiği kadın her gün ağırlığın· fak olurlar. Bütün kadınlar istik· 
ca para kazanıyordu. Günün bi - hali dütünemiyecek derecede kı· 
rinde bir Arjantinli kadın taciri sa görüılü oluyor. Onlar bu züp· 
yolunu bularak kadını kandırdı, pelere kaçıyorlar. Züppeler bir 
kaçırdı. Fakat Antuan böyle mu- müddet onları hususi surette ka • 
amelelere tahammül edecek cins- pattrktan sonra itletmiye bqlıyor 
Eka mahkemesince idama mah • lar. Hem de ne ıeraitle bilseniz!. 
ten delildi dütününüz gıyaben Ve Jaklaroz ıu felsefi mütalea 
kiinı edilmit bir cani kızınca hiç ile sözlerini bitirdi: 
bir teYe aldırmıyan biri. Kadınm - Emin olunuz, möıyö her 
kaçmldığını görünce ne yapıp ya meslekte en muzır mahluklar a • 
parak intikam almıya yemin etti. matörlerdir. Onlar meılelderin ya 
Evet kadmı tekrar alacaktı ya - ruıdır! •• 
hut •• Anlaraımz ya! Filhakika eı- 1 (Devamı vat') 
anmmnaa nm::-.:m:a:awmm:mmmmnnaammmumam::m:m:m::::::::mm:m:n 
nüz imkan bulunup antrenörün 
Ankaraya ıönderilmemeıi dolayı· 
ıile, antrenörsüz çalııtıklarını, 
böyle olduiu halde ıenelerdenbe· 
ri toplu bir halde çalqan, muhte• 
lif temular yapan, antrenörün ne· 
zareti altıada yetiten İstanbullu 
pretçilere karıı gösterdikleri kud 
ret ve mukavemetin çok takdire 
değer olduğunu iıaret etti ve gü
retçilerle beraber uzun uzun al
lnılandı •• 

Nihayet Türkiye birinciliii ile 
ikinciliğini kazanan İstanbul ve 
Ankara f&IDpiyonlanna madalya
lar verildi. 

Dün öfrendiğimize göre Anka
ralı güretÇilerden en çok takdiri 
ve antrenörün dikkatini celp eden 
Hüseyin Bey olmuttur. Çünkü gü
reı aleminin en ıayılı kuvvetlerin
Clen birili olan Saim Beye altı da· 
kika meharetle dayanmıfbr. Hal· 
buki Saime Olimpiyatlarda Y o
gualavya tampiyonu ancak 3-4 
dakika mukaftlllet edebilmitti. 

11utankamenln 
mlr11sçısı 

KAHIRE1 (Hususi) - Sene· 
lerdenberi, muhtelif makamlara, 
Firavn Totankamonun hakiki va· 
risi olduğuna dair elindeki bir 
çok vesaikle müracaat eden bir 
Kıpti, Firavnın merazından çıka· 
rılan hazinelerin kendiıine veril
mesi lizim geldiğini idcUa etmek· 
teydi. Bu Kıpti müracaat ettiii 
makamlardan müsbet bir cevap 
alamayınca nihayet Gandinin ar
zularını yaptırabilmek için miira
caat ettiii uıule baıvurdu. Kıpti 
kendiıinin Firavn Totankamonun 
varisi olduiunu ıayet bu iddiası 
dinlenmiyecek ve hazineler ken· 
diıine teslim edilmiyecek olurıa 
Firavnın vefatı gününe teıadüf e• 
den 1 t · T eırinievvelden itibaren 
açlık grevine bqlıyacaimı ilin 
etti. Kıpti açlık grevinde yalnız 
ıu, tuz ve tekerler kanırk ıu içe
cektir. 

VAKlt. 

Kurultay ve 
Ermeniler 

Bir ermeni gazete
sinin makalesi 

Ermenice "Arvelk,, gazete • 
si bir bapnakalede atideki müta· 
lealan yazıyor. 

"Altı yüzden fazla Türk ilim 
adamları Türk dilinin yabancı ke
limelerden temizlenmesi ve ahali
nin anlıy•bileceği bir tekle aokul
muı için irat edilen nutukları ta· 
kip ettiler. Vaktile müstebit padi
ıahlara aahne olan Dolmabahçe 
aarayının o muhtetem ıalonunda, 
milletin azaları, kendi evladının 
verdiği iıaret üzerine,, Türk dili· 
ni eaaretten kurtarmak için müza· 
keratta bulundu, ve Türk milleti· 
ııin büyük rehberi de bu müzake· 
ratı dinleyici 11fatile her ıün ta• 
kip etti. 

Dil Kurultayının içtimaa bat· 
ladıiı zaman söylendiği veçhile, 
her dinden ve cinsten Türkler bu 
kurultaya aza olabilirdi. Ermeni· 
İer, rumlar ve musevilerden bir 
çok kimıeler Türk yurttafı ııf ati· 
le buna İftİrak ettiler. Ermeniler 
bu defa dahi iıpat ettiler ki, ma• 
zide olduğu gibi timdi de memle
ketin terakkiyab için atılan adım· 
lardan hi11eıiz kalmak istemez • 
ler, ve bu hiasin ıevkiledir ki filo
loji ve etnografi ilimlerinde de • 
rin malimatı olan Agop Marta • 
yan Ef. Sofyadan lıtanbula gel • 
di ye Türk dilinin men .. i baldan-, . 
da Kurultayda okuduğu tezı her· 
kesin takdir ve hayretine mazhar 
oldu. 

Ermeni unsurunun d()layısile 
kazandığı bu teveccüh hislerine 
halel a•lm•~•l•r ki Kurul· 
tayın diğer iki ermeni azası süku-
tun altın olduğunu hamdan çı • 
karmasalardı. 

Kıymetli taş nereye 
gitti ? 

BERGAMA, 6 (Hususi) -
Bergama harabelerindeki asan i· 
tikadan pek kıymetli bit' taı orta• 
dan kaybolmuıtur. 

Şüphe üzerine Bergamada 575 
kadar ev arandı. Fakat taı bulu
namadı. Tatın tarihi eıerleri çal
dıran bir tebeke tarafından yok 
edildiii ve barice kaçınldığı tah· 
min edilmektedir. Tahkikata de
vam edilmektedir. 

Uldllren llAç 
llğın, 6 (Hususi) - Arğıt ha. 

Dl nahiye1ine tabi Pendik kö
yOuden Bekirin karısı Melek is· 
halini curc'.urmak için bir iliç 
içmiı, yar1m saat aonra 6lmcı· 

tilr. 

Yunan elmalarıMısıra 
giremedi 

ISKENDERIYE1 (Hususi) -
Yunanistandan gelen 600 andık 
elmanın, gümrükte ziraat nezareti 
murahhasının raporu üzerine Mı· 
ııra ithaline müsaade edilmemit , 
ve Yunan sefaretinin, yaptıiı te· 
ıebbüıler fayda vermemiı, elma· 
lar Yunaniıtana iade edilmiıtir. 

Gene Yunaniıtandan gelen 
300 sepet ayvand bu def aya mab
ıus olmak ve yalnız reçel yapıl· 
mak üzere ithaline müsaade edil· 
mittir. 

Bu meyYaların kabul edilme· 
meaine aebep Üzerlerinde butahk 
ınikrapları bulunmuıdır. 

içkiden ne beklerler ? 
----·- H G BW as -

Ne için içerler 
Murtaza Ef. rast gelenle hırlaş 

için içiyormuş ! 
EvvelA tatlı tatlı tıraş - Sonra ka 
rıtmak - Sonra maraza - Daha 

dayak faslı -

- Ben ıununla bununla hır 
çıkarmak için içerim. lçdimmi, 
muhakkak raat gelene çatarım. 
Hayır efendim, yanlıs ı6yledim, 
çatmam. Takılırım. Yani adam· 
cağı&1 evveli tatb tarafından h
raıa baılar, dakikalarca baıını 
ağrılar, aabrını tüketir, nihayet 
herifi zorla zivanadan çıkanr, 
ağzını açhrmm: 

- Ey, yeter arhk yahu, kes! 
Sade seni mi dinliyece;iz? Ka
fa bn be! 

Ben Jine aldırmam, yine abuk 
sabuk ağzıma ıeleni ı&ylerim, 
derken efendim, bir de bakarım, 
lcarıımdaki hiddetle gtlrler: 

- Haydı defol ıuradan be, 
ne ıulu ıeymiıin sen be 1 

Tabii, bende kartı gelirim: 
- Sulu sensin, ağzını topla 1 
- Toplamasam ne olacak? 
- ÔlDnOn g6rll olacak 1 Çek 

arabanı diyorum· sana buradan, 
hıyar ağal 

Bu 11bıyar ata,, alzll bana pek 
ağır gelir, bunun Ozerine herifin 
gırtlağına yapıımak için hemen 
Ozerine atıhr ve. •• 

- Ve gtlzelce pataklarıın de· 
ğil mi? 

- ,A~ık , M\at wi ı X1. bt• 
onu pataklanm, yahut o bent 
marizler 1 

- Bu, iyimi aanki? insan ra· 
kıyı ıununla bununla maraza çı· 
karıp c!OğOımek jçin mi içer? 

- Abcnim efeudim? Ben 
eaasta katiyen marazae1, lurcı, 
gtlrcll bir adam dejilim ••• Ben 
muhabbet a11kbaıyım... Kartım· 
dakl kim olurH olıun, birkaç 
tane yuvar:ayınca derhal onu 
kendime ahbap farzedip yanına 
ıokulur ve tatlı tarafından ko· 
auımıya hatlarım. Ne yapayım ki 
adımız b1rkere braıçıya, ıu:uy•, 
hırcıya çıkmıı r yoksa kıwia 
benim neyime, düğllf neyime 1 
Meseli bakın timdi sizinle tath 
tatlı konuıuyor, muhabbet edi· 
yoruz değil mi ? Aramızda h1r 
~ılnyor mu? neyleyim ki içtikten 
sonra benim ıözler:m kartımda· 
kilere tr•t geJiyor, at lu!uk geli· 
yor. lnunın bir kere adı, sanı 
çıkmaya g6raUn yoksa 1 

lşitti;ime g6re ıiz, hemen 
her aktam bu yllzden bir iki 
kitile meraz• çıka11r cövilşürmllş. 
ıOnOz, 6yle mi ? 

- Bir iki detil, baıı l'celcr 
bq alta kitiyi de bulur. 

- Peki, yapmaAm& o~mıı •ı, 
mademki ll&leriniı herkne ba· 
tıyor, ıiı de kafa clumaab iken 
ki mıeaia 1aaına ıel& ulmaJID, 
kimıe ile g6rOımeyin 1 

- Bu elde dejil abenim efen• 
dim 1 Elde delil 1 Size çok tu
haf bir teJ ı6yleyeyim mi ? Ez 
kaza bir ıececik kavp, gUrOltQ 
etmeden, dayak yemeden, fey 
pardon d6ritmeden ev~ pecek 
olum, o ıece kabil dejil, ıl
zOme uyku sirmeı. 

- Akpmlan ne kadar içer 
siniz? 

- Ben efendim, ıimdiye kadar 
amrllmde tam bir 61çll tutmadım 

amma, her halde 011 

dObleden •t•i• çekm 
AIA il Söylediğiniz 

kaçıocı dübleden soor• 
- Dokuzdan, ondall 
- Ne zamandaaberi i 
- Şimdi k1rk bef 

olduğuma göre demek 
yaıımdanberi ziftleniri .. ı 

- Sade akıamlan 
ıiniz, yoksa gündOılerİ 

- Eh 1 Arasıra gDn 
cDnbDılenirim 1 

- YüzDnDzün GzerİI 
siyah bere nedir? 

- Evveliıi akıamıa 
Herif benden dayak 

anlayınca, tuttu, kaıla .:.ı 
110.ia 6n0mdeki lcade• 
hızla lurnumun Cıtilne 

- Demek içkiyi , 
onunla, bununla bırlaf 
içerıiniz? 

- öyle diyelim de 
aanl •• Ab Beyim ahi B 
evvelce çok baıka f 
içerdim, içkiyi kendime 
tajı aao1rdım, içkiden 
hayaller bekler, bot b 
lar ahrdım, Fakat felek 
tuttu, bizi bu bale koy 
if te b6ylece elllem 
oldu ki 

- Bari bırakHnııJ 
- Bırakamam! 

- Azaltaanııl 
- Aıaltamaml 
- Evinizde içaenizl 
- içemem! 
- Ne için? 
- Ne için olacak? 

mOddetçe dııarda on l 
sem evde yirmi yerimi 

- Evde kimden ye 
- Karıdanl 

s:::nm::::::::::ı::::ı::::::::::::· 

ltalya ve Yug 
Londra 7 (A.A)

gazeteı;ne Romadan 
"Frar.sada yeni isti 

imkAnsııhğına binaen 
kralı bir taraftan ltal 
goaJavya ara11ndaki 
kuvvetlendirmek ve 
ten ticari bir uz'aı 
getirmek Ozere Ro 
lanndan Filiayi pn 

Bu karar ltalyan 
felerinde Japdaa 
ltalyan c!lviılerinla 
tenzillt net'ceai 
lavyanın ltalyaya i 
den gOne aulmua 
edilmiıtir. " 

1 

Brmt'nller 
bir k 

A 
1 



Teşrinievvel 1932 

Askeri Bahisler 
............................................................ .. 

? • 
ışııf 

Asri 
nasıl 

ordu nedir, 
olmalıdır? 

J~s~le techizat işi, yani silahların, 
rr•Juhımmatın mükemmel olmasıdır 
sO - b' d •• ır or u nedir? Kelime-

geniş manasi!e kendisin· 
beklenilen işi yapmıya yani 
n emniyetini temine n uk
bunun için de her dakika 

ff~r bir surette c!öğüşmiye 
~ra bır ordu demektir. 
dan i l<elimesinin hatıra, ordu-
! . İÇ~ kendisinden istenilen vazi
~ş fÖrebilmesi için unsurlarına 
k ki et, hareket kabiliyeti \re 

:ioı 1 faza tertibatı temin edecek 
... , nni vasıtalarla mücebh 

rı ... . ez 
. ~· lazımgelır. 

er~~akika, bu en başta gelen 
0 tiyaçtır. Sen harp ile de 

Jtunu iıbat etmiş olan tec
eriod ehemmiyeti münakaşa k • 

mez bir ilıtiyaçtır eu i:-
un 1 fennin terakkisi ile .. . gun 

11 çe artıyor ve hergün daha 
la 8 kabiliyetler gösteriyor. 

del>İ ~k, eskid.e~ .olduğu gibi 
ne i,&. kıymetını ınkir etmek 

Pı. de~ildir. Zira, böyle bir 

1' ııs+•nh mağlüb:yetlere mey
aş erebilir. Asri bir orduda, 

e ş~bo büyük bir yeri o'.ması 
sJ.11.•r. 

..il hususta yapılacak gayret-
şef~.J. r "k' . r•f ıca ı ı noktai nazara 

ıme ,. 
0 b~: ;~~~· .. ~~de mevcut techizat 
lelı 1 ~şul~r. Başkasına hücum 

d myctınde bulunan bir mil· 
oy ap ettiği zaman, Jizım olan 

ı! 

i:ıl 

ta elde edebilaıesi ile, bir 
çıkarmamağa karar ver· 

r milletin vaziyeti ayni 
. Sulhperver milletin si
ıamana hakim değildir. 
ıu netice çıkar ki, daima 

yani daima tecrübeleri 
techizata sahip ve malik 

yette bulunması icap eder. 
ihtiyaca cevap vuecek 

ekilde l::u:unmak, pratik 
temin eder. Bazı zaman· 
bu vaziyet alelade gıbi 
bitir ve bir techizatın , 
nması ile yapılrr.ası ara-

zamanda, bir yenisi 
düşüncesi de vardır 

tehlike zamanında eli 
kalmamak için, ilk hattı 

· takip zaruridir. 

ı,ı tech 1zat 

t e~ası en i} i techizata 
ol~bılmektir ve bütün me

. uradadır. Bu mesele. 
enı •ilihl . . 
t ar ıcat etmıye 
erakk' · · ısını takip ederek 

er tenı· 
1 1 

ıne rnatuf hayali 
• abr a halledilmiş olmaz 
ID aiti h"' • 
müd f ucumda olduğu 

• aad d · a a ordunun 
ı en yOkıek b. . 
eltir•b'l ır şekılde 

.. ı ecek b" b 
ve h k ' ıl assa, 

are et k b"J' . 
cek vaııt J a ı ıyetı 

a arla t h' 
ıhtmakl k . ec ız et· 8 abıld" ır. 
esiz birçok k b' 

b 
on ınezon 

Ye unlar bir hayli .. 
çıkarır. Zira ekseriya g~ç
ezonlar birbirlerine ' tu 
B l zı • 

un arın hepsini tctk'k 
tatbiki için, para ve m~-
t meselesini gö~ önünde 

., k liumdır. 
de, orduya kabul edi1e

t1_-:ı":J ylere mahsus para ile, 
,ı~ 

tecrübe ve tetkikata tahsis edi
lecek parayı, münasip bir şekil· 
~e ayırmak icap eder. Birinci 
ışe verilecek tahsisatla, seferber 
edilen kıt'ata derhal muhtelif 
techizah tedarik edilir. Yalnız 
bu. sadece ordularm hattı barba 
girdıkleri zaman için liıun otan 
techizat için değil, fakat fabri· 
kaların en yüksek ver:mlerini 
temin edecek zamana kadar da 
saı fo !unacaktır; diğer tahs:sat 
ise, şabsi ihtiralar ve tecrübeler 
içindir. 

Bu sahada, taharriyat ve ih-
tiralar aleyhine olarak, külliyetli 

·bir şekilde, hoşa giden bir teç· 
hizatı ısmarlamamak doğru ol
maz. Buna mukabil, taharriyat 
ve ihtiraları ilerletmek ve bu 
suretle. güya daha mükem· 
mel bir şekilde bir teçhizat 
elde etmek ümidiJe aksini yap· 
~ak. da. cojru o'maz. Bunlar, 
bırbırlerıne bağla meselelerdir 
ve, birisini ötekine tercih için 
kat'i bir şey söylenemez, maa

mafih, bazı hadiseler, birisine 
tercih hakkı verdirebilir. 

Eu işin ilk kısmı için, teşki· 
!atçı, yapıcı, ve o günün sınai 
vasıtalarının verdikleri en büyük 
kabiliyetlerden istifade edebile· 
cek, zeki kimseler çahşmah ve 
orduya icap eden techizata te· 
min etmelidir. 

eunların yananda ise yarahcı-
1ar, mubteıilerio, ilimlerin, bat
ta en cllretkir dOtüace sahiple· 
rinin fakirlerini tetkik ederler 
istikbalin tecbizah hakkında fi~ 
kirler edinerek onlara hazırlar· 
lar. 

KumandanhGın iyi idaresi 

Eunlar, birb·r:erine elıem uo· 
surlardır. Kumandanlığan iyi bir 
surette idarui altında bunlaun 
teşriki mesaiıi. orduya aari bir 
techizat temin eder. 

Fak at bu m•ddi kuvvetleri 
insanlar &rnHanacaklardır. Bunun 
için, bu adamların manevi kuv
vetleri, harp cephesinde, makine 
en yüksek kabiliyetini verdire
mezse, bu kuvvetlerin kıynıeti 
hiçe inebilirler. 

Şimdi, orduya, belki eskiden 
olduğundan daha fazla bir su
rette mm ve yürek sahibi tefler 
lazımdır. 

Ordu, aynı zamanda bedeni, 
teknik ve manevi kuvvetlari, her 
sınıfında mükemmel bir surette 
yetiştirif miş, bilgili unsurlardan 
mahrum olamaz. 

Bugün, kıtalara, eskiye nisbe· 
ten kısaltılmış bir hizmeti aske· 
riye müddetinde verilecek talim 
ve terbiye o kadar muhteliftir 
ki, muallim efrat ve zabitan için 
eskiden daha fazla bir fedakar· 
lık yapmak lazımdır. 

Asri techizata sahip olmıyan 
ordu, karşısındaki ile müsavi bir 
surette döğüşemez. Bununla be· 
raber, 11sri techizata sahip olup 
da, eski askerlik, vatanperverlik, 
cesaret, itaat gibi kıymetlerden 
mahrum olursa, gene mağ:up 
o'ur. Zira, bu muıyetler de, bu 
gün, şimdiye kadar biç olmadı
ğından deha büyük ve kıymetli 
birer unsurdur. 

Fransa erklnı harbiye reisi 
Ceneral Veygand 

' 
VAKiT 

Komşumuz 
Iran hükumeti 

Avrupaya askeri bir 
heyet gönderiyor 

Iran [ıarbiye nezareti, bir as· 
keri heyetin Avrupada tetkik 
seyahatine çıkmasını kararlaştır
mıştır. 

Bu heyette, Iran ordusunun 
en güzide zabitlerinden yirmi 
erkanı harp zabiti bulunacakhr. 

'. Heyet, Avrup .nın başlıcı şeaır· 

terini ziyaret edecek, askeri sa
badaki terakkiler.i yakından tet

kik edecektir. 
Heyet, memlekete c'.öndük~eo 

sonra, tetkikat neticelerine gore 
Iran ordusu şimdikinden daha 
mükemmel bir şekle getirilecek· 
tir. 

inhisar idaresi ve 
açıkta bırakılan 

memurlar 
Ak/ti.sar hususi mulıabirimizden: 

lnhisarların tevhidi ınünasebe· 
tile buradaki şubede bet kitilik 
bir tasarruf yapılmıştır. Tasfiyeye 
tabi tutulan bu memurlara mem • 
leketlerine gitmek üzere harcırah 
verilecekmiş. • 

Fakat verilecek harcırah için 
harcırahı alacak memur bir kefil 
gösterecek, şayet harcırahı alıp da 
memlketine gitmezse bu aldığı 

harcırahı iade edecekmiş. T asfi • 
yeye uğrıyan memurlar ara11nda 
Kırkalraeline gidecek bir genç 
efendi var .. Memeleketin son gün 
)erde doğurduğu buhrandan mü· 

tevellit halkın yekdiğerine bir iti· 
mataızlığı var .• Değil bir yabancı· 
ya, bir yerliye kefil olmamakta· 
dır. 

Nerede kaldı ki Tütün inhiaa· 
rında bir kaç ay memurluk yap· 
tıktan sonra tufiyeye tabi tutul· 
mut bir kimse kefil bulabilsin ve 
bulamıyor .. Zavallı adam bucala
yıp duruyor. Bu usul yanlıttır. 

Mademki harcırah almak o a• 
damın hakkıdır .. Farzedelim ki o 
adam Kırklareline kadar gittikten 
sonra Akhisara gelse buna inhiıar 
idaresi bir ıey söylemek hakkını 
haiz olmadıiı gibi harcırahını ver 
dikten aonra gitti mi gitmedi mi 
diye bu memuru böyle bir kayitle 
mukayyet tutma11 da doğru de· 
ğildir. 

Hiç bir taksiri olmıyarak büt· 

çenin müsaadesizliği noktasından 
böyle tasfiyeye tabi tutulan me· 
murlarma son bir yardırn olmak 
üzere inhisar idaresinin bu kefili 
istemek i~inden vaz g,eçmesi pek 
muvafık olur • 

Akhisarh Agım 

Aşiretler iskan 
ediliyor 

S1L1FKE, 6 (Hususi) - İçel 
vilayeti dahilinde aşiretlerin b~ 
kanına ehemmiyetle devam edil
mektedir. Silifkenin Erdimli, Ko· 

ca Haaanlı, Yağda, Kuyuncu Çiriş 
itiretlerinin Erdimli çifliğinde is
kanları için muamele ikmal edil· 
mittir. Çifliğin satın alma mua· 
melesi neticelenmek üzeredir. Bu· 
rada üç yüz elli hanelik bir köy te
sis edilecektir. 

Keza Boynu inceli, Tıtar, Kara 
dedeli, Türkmenli, Kabasa.kal iti· 
retlerinin iskan muameleleri bit
mek iizercdir. 

Mut kazasında kara dene atı· 
retinin iskan muamelesi bitmittir. 

Sayıfa 9 

Çok doğru bir iddia 
······-····--··-·····-·····································-

Erk eğin hayatında en 
büyük rolü, ilk 

sevdiği kadın oynar 
Yaratıcı kudret sahibi erkekle· 

rin ibda kabiliyetleri üzerinde ko.
dmların büyük tesirleri olduğu, 
onların bu husustaki kabiliyetle· 
rinin inkitafında mühim rol oyna
dıkları, hemen her vesile ile mev-
2uu bahsolur. Güzel aan'atlar aa
hasında birer varlık te§kil eden
lerden çoğunun bu tesir altında 

mükemmelleıen eıerler vücude 
getirdikleri, umumiyetle bir haki 
kat olarak kabul edilmİ§tİr. Bun· 
ların hayatı tetkik olununca, ekse· 
riyetle kadın simalarile kar§ılafı • 
lır. 

Fakat, acaba asıl rolü, en bü· 
yük rolü hangi kadın oynar? Ya
ni erkeğin reçirdiği hayatın han
gi safhasında kartıla§tığı ve sev • 
diği kadın? 

Bunu tetkik eden bir Alman 
ruihyat mütehassıaı, tu cevabı ve 
riyor: 

- Erkeğin ilk kar9ıla!tığı ve 
sevdiği kadın. O, asla unutula • 

maz! 
Bu mülahazayı teyit yollu mi

saller ileri sürüyor. Bu arada fÖY 

le diyor: 
"Büyük edip Göte aon zamanın 

da ilk ıevdiği kadın olan Lili Şö· 
nemanı dütünüyordu. "Benim de-

rinden ve hakikaten sevdiğim ilK 
kadın, odur. Son kadın olduğunu 
da söyliyebilirim. Bütün ömrüm • 
ce gösterdiğim temayüller, o ilk 
sevgimle mukayese edilince, pek 
sathi kalır. Ben, saadete hiçbir za 
man o zamanki kadar yakın ol • 
madım.,, Bunlar, Götenin sözleri• 
dir. 

Bu gün pek az kimse, hayatta 
''Tek büyük a§k,, geçirilebileceği 
şeklindeki romantik görÜfÜ be • 
nimsiyor. Bir çok kimse, sevgi sa 
haıının hudutsuz olduğu ve met· 
ut etmiyen bir sevgiden saadet ge 
tiren bir sevgiye intikal edilebile· 
ceği kanaatindedir. Şu halde? .• 
lnıan, çok derin ve kuvvetli ola• 
rak yalnız bir defa mı sever, yok
sa bir çok defa mı? İşte mesele 
budur. Tabii burada sevgiden 
ımak:ıat, hakiki, tam bir seYgidir. 
Sevgi zannedilen gelip geçici, ıat 
hi temayüller değil! 

Biz, bir defa severiz ve ayni 
zamanda bir çok defa! Bu tena.ku 
zu nasıl telif etmeli?. Şöyle: bü· 
tün ya§adığımız müddetçe sevdili 
!erimizde sevdiğimizhep ayni tey• 
dir. Sevdiğimiz, içimizde duydu • 
ğumuz, yaşattığımız, tahayyül et
tiğimiz sevglidir ! 

··-·:::·:::n:•: .... •··ır:ıı-ıım:::::w11m11ımr.nn:ar:..=:::c:::=::::::ı::ı:r:::-.::.-::.:::=m:n:mm ....... .. .. . ....... . . 
Trakyadaki Türklerin başına musal-

lat edilen 150 likler 
Dede ağaçta etraftan Hacı 

Mahmut ağa zade Hacı Hüseyin, 
Halil, Emin Hoca, lımail, Adem, 
muallim Mehmet Kamil, Hamit, 
Mehmet efendiler lskeçede çıkan 
Trakya gazetesine çok acıklı bir 
mektup göndermitlerdir. Bu mek· 

tupta deniliyor ki: 
"Dede aiaç cemaati islamiyeai

nin 80.000 drahmilik varidatı 
Türkiyeden firar etmit Adapa-

zarlı Çerkes İsmail Hakkı iımin· 
de birisinin elindedir. 

• ~u adam 929 senesinin 15 Ey· 
Julunde Dede ağaç cemaatinin re· 

is ve aza11z bulunduğu bir ıırada 
sabık mutasarrıf Çatanoı tarafın· 
dan batımıza ıetirilmittir. Cema· 

at riyasetine hu firarinin getiril
mesi Üzerine azalar bu adamın 

emrini dinle.memitler ve neticede 
cemaat dairesinden zorla atılmıt· 

lardır. O zamandanberi cemaat 
dairesi azuız kalmıt ve bu firarf 

Çerkeı te evkafın icarları ile dai· 
renin varidatını istediği gibi sar· 
fetmektedir. 

Bu adam cemaat dairesini bir 

tiyatro ve otel haline getirmittir. 

Sabahlara kadar ut, keman çalı· 
narak eğlence devam etmektedir. 
Bu firari üç gün evvel karı11nı 

tahsisatı firai Çerkea yemektedir. 
Cenaze olduğu zaman cemaat 
sandığından yardım yapılama• 

makta ve cenaze fakir olursa gün· 

!erce beklemektedir. Bütün bun• 

lar yetiımiyormuı gibi Gümiilcü

neden gelen Türkiye firarilerin• 

den iateci Hasan da cemaat dai• 

resine yerleşmiıtir. Cemaat oda· 

ları bu gibi ,ah11larla doludur. 

Bu hal artık canımıza tak dedi. 

Muhtelif makamlara müracaat et• 

tik, ıiki.yetlerimiz nazarı dikkate 
alınmadı. Bir çok halk kafile ha• 
linde Dede ağaçtan pasaportsuz 

olarak Türkiyeye kaçıyorlar. Hü· 
ki'ımetin nazarı dikkatini celbe· 
deriz. Hal böyle giderse biz de 

ıideceğiz. Dede ağacın firari 

mültecilerden kurtarılmaunı isti-
yor: 

Bfgada bir cinayet 
BİGA, (Hususi) - Biga tüc• 

carlarmdan İbrahim ağa zade İı· 

met ve fabrikatör lalam zade Os· 

man Efendiler Dayıoğlu dutluğu-

na gezmiye gitmitler, orada terzi 

çırağı Muıtaf aya raslayıp araları· 

na almak istemitlerdir. 

Adapazarına yolladı ve gözünde Muataf a her iki adamın da ken· 

gözlük, elinde baston Apoıtolun di hakkında fena fikir beıJedikle· 
kahvesi önüne gelerek: rini hiasettiği için bu teklifi red· 

- Bana hiç kimıe bir fey ya· detmit, fak at Osmen ve lımet 

pamaz, beni kimse camattan çıka· Efendiler Mustafayı yakalamak 

ra.maz. Ben Türkiyede k lıç aa.lla· istemİ§lerdir. Neticede Mustafa 

dmı ve bir çok Türkleri kılıçtan bıçağına sarılmı§, ikiıini de yara

geçirdim diye ağzından salyalar lamıt ve kaçmııtır. İsmet Ef. öl· 
saçarak bağırdı. 

Türk cemaat mektebi para.sız· 

lık yüzünden kapanmıttır. Çünkü 

müttür. Osman Ef.nin yara11 a• 

ğırdır. Kati) Muıtaf a yakalanmıı· 
hr. 
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Kurultayda Ruşeni Beyin Konfera 
Türk dilinin dillere ve dinlere verdiği maya : Cenn 

Allah, Cin, Melek gibi kelimelerin Türkçe asılları 
DU K•rrıltawuıda •n koııl•,.... devrilli bpay• de•ir tkwinl 

ıan verenlerden Ru,eııi Beyin aözle- ı. "fi b T k d 
rini hulasa olarak yazmıştık. 811 dik- açan •it• n ir Or ol uğuna 
kate Uiuık lwnleran.uı miüıim nokta· Ye demir medeai1etiai diayaya 
lannı da aşağıya naklediyoruz: sokan miUetia Tlrk milleti oldu· 

. Hanım efendiler ve Beyefen· tuna flphe bnkmu aamnm. 
dıler ; Diy6 • Teos - T •nnm diğer 

Bize yaraşan bir azmn sebat l bir T&rk ada ela Tiyudur. Eski 
ve bize yakışan bir kabiliyet ve Türkler fevkalbeter bir lnıvyete 
ihtisas ile dilimizi derfer ve 1ahip olan maaeyjyete ele (dev) 
onun enginlerine dalarsak gö- J derlerdi. 
receksiniz ki Türkün dili, Tür
klln tarihini dolduran mucizeler· 
le atbaıı yDrftmllş, dünyanın dil· 
)erine şuurlu Ye medeni bir ana 
olmuıtur. Çftnkn TOrk dfinyanın 
her yerine kendi dilite gı1· 
mif, kendi dilile kOltUr yaratmıt 
ve kendi dilile dDnyayı idare 
etmittir. 

Türk dili ya1nız c!Dnyanm me· 
deni dillerine değil milletlerin 
en milkemmel dilleriae de maya 
vermiıtir. 

Türk dilinin dünya dillerine 
verdiği feyzi mütahaasıs arka
daşlarım yüksek aalihiyetle pek 
güzel izah ettiler. MCaaade bu
yunrsamz ben de Ttırk dilinin 
dinlere verdiği mayadan biraz 
bahsedeyim. 

TOP AL HAN - Tevratın 
verdifi izahata göre 4900 sene 
e•vel Anadolunun ıark yaylala
nndaADAM' dan sonra sekizinci 
kuşakta gelen torunu TUBAL
KA YN dthlyada birinci olarak 
demiri bulm.,. et'itmİf •• itle
miştir. 

Tevrat diyor iri "Sde. Tula). 
kaysı adında bir çocuk doğurdu
Demire illr saykal Yeren odur. 
Sıla, Tubalkaya'm anH1Rm acı.-. 
dır.,. 

qte Türkçe. lKutlu) (mukMldes 
vatan) maDH1Da selen Türk (SL· 
la) mn oğhı Tubalkayo,, Topal 
ban'ın ta kendisidir. Baı bin se
ne evvel küçük Asyanın Şark 
yaylafan Tlırkferle meskilncll. 
Topel haıt da oranm &;r Kal .. m 
idi. 

Eaki lQgat kitaplamda To,.a 
kelimeaıi demiı' aeabokl eluak 
Demir manasına gelmiJü. Ka
nunt lbni Sina da (Topal) Demir 
ve demir külçesi demektir. cTo
pal han) daki Han kelimeli (Kan} 
Ye fKaan) demektir. B'tı da A
rapçada demir itfemek manasma 
taırif ohaaur. (Kaae yekimt) ııi
bi. •Kaan) kelimesiae m~ 
Ebı6-yam lbtaai diMde (Kohen) 
kelimf!si vardır. Cem'i (koanam) 
gelir. B••011n da ••nı•· büyük 
adam., .. reiü adam demektir. 
KAbin de Kobenden alınmııtır. Bu 
suretle kehanet ve keıif lru*eti 
Topal ı.... bu moadiyal kepme 
delllet etmiı oldlı. Demir .... 
denleıi volkuik yerlude bulu
nur. (Volkan) kelimesinin de 
(Topal ban) ile mllnase&eti var
dır. Çtınli:n eski Türkler Topal 
hanı volkanlarda saltanat sGrmtrı 
bir maden aJlahı gibi takdim 
ettiler. Sonra b111A1n adam ( B.ı. 
kan} olarak o dağlaıa verdiler. 

Araplar ve Yunanlilar bu ke
limeyi kendi şivelerine uydura
rak (8DrkAn) ve (Volkan)yapfıtar. 
M890D1Uğun mtienisi olan Ya

hudilesde Temtbn blrmefl'e ındnl 
we hika,. ettiji ( TubaHcaya ) i 
maıcmlnta mukaddes bir p11rola 
olarak kuUa•dılar. 

Bu arz ettiğim deliller taı 

Litialer l:ıa kelimeleri DiJ6 
ıeldme aobrU .,.. -da 
kaUaadtlar, Yaa ..... ••ra aym 
kelimeleri (feo •e Teos) olank 
allalta ad Tadiler, keza Tlrkler 
kabnman wıe kabh•• puçlere 
( devoğlu) derlerdi. Bu dev 
ojallan çelt defa a-P ak'IUHI 
'iptmİ1. ..ı. İpD kc.b Ye 
dehtef ı e• bcuJa. o'-llfblr. 

Latinler ........ (Diyawal, 
diyablJ demiıler, YunaaMar da 
(Di,...Joa) ollrak telaffus et
mitlerdir. 

Melek Arap dilinde meleğin 
uh (Me'ıek) tir. Çllnktl cemi 
(Meftib) gelir. Su kelimede (M) 
barfı fazladır. Bu harf çıkınca 
JıeJilllellİD .cleerret hal (Elek> 
katar. Yirmi cilttm mlrekkep 
olan (Lisanı Ar.p) lii1atiai11 1nt 

iü.i ciWi... ~) kı' •• 
...C. Osada IMa fEllls) ft•l 
yallİ elçi .. a ... a .,_k by
dedil•ittw • ıwm.1tt llopk:a 
(ilke} ,,. (EJkiJ kelimelsi de 
~") 4e .. ktJr-. Şıa Wde Arap
lar T.werin (Elri) ahri tasrif 
~lmitfer ft ayni manada olar ak 
( lleı.k, } •• ( Me'iib ) ,..,.. 
ı:uP.rdl&'. 

Ciaukit..W.,..,... ..,.. .. 
atqiıı temin eltijini ıinnk ber 
U.iaini takdia elmitlediı. &,,al 
manuına olan (Akan) ve(Okean)I 
takdis ettildui aibi alet mana.• 
ama olan (Apn, Ojon ve Ojan) ı 
da uzun zamanlar aJrah olarak 
mmmtlanfır. 

Soanruı bu l:ellmeler fİYeye 
ılre incelerek ( Egtın, Egen, 
0gw ,,., Gen) olm111rur. fptın 
(Ş) harfi ıtıldak mnama dell
let ettijl ;p. (ıh}- e iflM olan
mUf ve (il 11t ....... 

(Ata n Alla} tla illria ve 
mulracW• ••ı •• ol'aıak btt 
lreli• ılınl• 'I • :tw ~ 

I...._. zhtiıt ..taa Tlılslef. 
tlen •..&c (Ap.) umift.-. 
HindiJMM. .-Jıta ln+-ae MIJfl ali..._. fA~ damiılı & 

l.f.tinlu (Apa~ a~) ,.~ 
m111u • ~i~ U..t) keıi
mesiaii de Tlbkla tllkdia eltiji 
ve: kenclieini. ... mp bilıijii. 
(Gen) den alm..ıardar. 

Aup dilinde <K) bufı :roktur. 
Araplar. &una makabil (c) barfı· 
m kullanırlar ve (11 olarai okur
lar. Oaua ~ An!*rda esiri 
T&rWeria tapm•llfan <E.-. ve 
Gell}ı i f(jin == Cin) telklWe 
alm .... w b--. TlrklS eslti 
cliai Pi alfıltma ,.,...,..,., m .. 
barek bir ma.hllk di,e lakeli• 
etmitJ.eıdir. Kaıaada (Halekal 
iuane min ulu.lia lrelfebhıri we 
faalekalcaaaa min IUl'İ&İD min 
nar) deometdecrar. Yani Allah ad•• ..... p çaanmlen ya-
DIDllf • ciaılıaıi ..... n Ye ate
eia alevinden halk etmiftr. 

es ıt-ıwa .. il••---
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en mes'ut parçası olduğunu tev· 
rat; çok açık söylemekte, dinlerin 
kastettikleri cennetin burası oldu· 
ğuou tiyio eylemektedir. Tevrat 
yahudilere vaat ettiği cennete 
(Gan Eden) diyor. lbranice ~n 
= Jardeo, Eden-= Plezir demektir. 
Şu halde ( Gan Eden l zevk bah
çeleri demektir. Gan Eden arap 

.diline geçİDce (Geonatu ada} = 
(Cennatu adn) olmuştur. Kuran
da öyle ya2ılmııtır. 

Tevrat bu cenneti; muhteıem, 
yfiksek bir 61ke olarak tasvir 
ediyor ve ba ilkeden bahçeler 
ve medeniyetlerle dola dört bl· 
yük nehrin çıktığını söyliyor. 

Onlarm b;rincia::; 
Altın madeoleriLe meıluar olaa 

ve Havila denilen memleketten 
geçen Pişou yani Seyhan. 

ikincisi; 
Kuş denilen memleketten ge

çen Gihon = geyhoa yani hpkı 
Titrkçesi gibi Ceyhon 

OçtiDcüsö; 
Amrl lat'aandaa geçe• H~ 

dekel yaDİ dicle 
DördD.ncüsü de F ıraUır. 
işte bu dört nehir; ana yvdu-

~uz olaa Pamir yaylaluile Kaf
kas ve Anadolu yaylaJarıadan 

-çıkan nehirler değil midir? Bu 
yaylalarla bu dart nehir dünya· 

-mn en eaki ve en ytli•ek me
deniyetini tqnnadı nn? 

Ea nki kom~tarımızm hayat
ta men girmedikleri bu Tirk 
yurchma öl.dükten IODl'8 ısme}'i 
en yllkıek mükifat bilmelai ta
bii değilmidir. 

Kuran Cennetin yerini v~ bu 
d8rf nebrl tasrih etmiyorsa da 
(Ceımatu acmin tecri min tahti
belenhar ) demekte cennetlerin 
albad'8 büylk aehirLeria akbjt
nı itiraf eyiemektedir. 

AU.AH - (El) llümeai Tav
ratta Allah maaa91na olarak ae'· 
miştir. lbrani 16gatinde (El) kuv· 
vet ve kudret manaaınad'ır. Bu 
amcak TBrk dilinin El kelime· 
sinden batka birtey- delildir. 
ÇU.ldl ealsi de9irlercte cllaJ'llda 
taD1B1D11 ea b&Jlk kmftt Tnr:
klaı eli ve 1 DrkAn y~ idi. 
Hatta eski kavimlerce Türküa 
elinde tecelli eden kuvwet biraı. 
da fevkalbeıer sayılabiliyordu. 
Zaten makinenin bayata llarıı· 
machğı de.i1"terde kaneti en 
tabii olank İDHD• eli lnnif 
ediyordu. 

B• el kelimesi arap dilieede 
aynı mada (il) olaıak. ıeçmi1a 
IODra tasrif olunaıak (Jlafa) Ye 
(Allah) ohnuftar. 

Tevratta allahın kudretini, al
lahm büyüklüğünü, allahın ada • 
letini ve allahnı cezasını temsil 
eden dört büyük melek Gavri ·el 
Miha - el, Serafi - el ve Azaz·el 
elduğu gibi kur'anda da bunlaruı 
mukabili Cebra-il, Miki-il, f ll'af· 
il ve Azra-ildir. 

AN ywtdqlar, 
Tiirk dili yalnız dillese'" di11· 

lere marya Yermekle lrahn•mlf a
nrluca ıark miDetl.erine içtimai 
lcaaunlaı, teref ve orda pa,eleri 
ve ilim de vermi~İI'. 

Türk b.kimiy•ti lrandan çe • 
kilclikten soma bile Türkü& yasa
ları '9e (yulii} leri ;,ani kaan 
fennaaları .. ka&Wee kuunlar
ıibi asırlarca F ariıleri idare et -
mittir. Iranın bir çok ıerei ve 
kudret payeleri ve içtimai talMr • 
feri Türk oluak kalmıfbr. 

Büyüklerin büyüğü manasına 
elan (Akay aka), büyük manası· 
na ofan (Aka), ( aja) ve (han) 

sibi Ap•.ı.a '" Kaaacfan alman 

kelimelerle Emir Tuman Emir kavrardı. Fakat o da 
Nuyan Koıun, Can, lI ve ili hep ğil yarım kavrardı. 
bu kaLilclendir. Bu üc dil halk 

lranın resmi takvimi hala Ha- kadar u;akla§lllıttı ki, 
tay Ye Uypr takTimidir. Sıç.kan bunlardan benlik ve 
il, l&"fkan il, tahkalaıg il yani laması ,öyle dursull, 
Sıçan JW t&Tf&D yılı Te taYUk yıh hızla mana çıkarmatl 
gibi. Eaki Türkler her on iki yılı idi. Daha doğrusu etki 
bir devir ayarak on iki hayyana mizin zengin ve güzel 
izafe ederlerdi. o karanlık edebiyat, 

Türk dilinin lranda hakimiye- rika dili kadar yabanCI 
ti o kadar derin ve o kadar ıenit· tanto dili kadar yabaoi. 
tir iri, hunca asırlık fen edebiya· 
tı karpsmda halk dilinin ve halk 
edebiyatınm aandmamasr dilimi· Şimdi yüksek 
zin ne hitmez tükenmez lmYvete OamanL ediplerinin ,,_ 
malik olcluiunu iapata kafidir sa-
mrım. 

Hanımefendiler ve beyefendi
ler; 

Bendeniz ıarkın en ücra ve en 
korkunç köıelerinde yirmi sene 
devam eden seyahatlerimde en 
ziyade bu düiiüm ile kartılq • 
tmı, ve bu düiümü çözmiye ça • 
l.qtım. Görüılerim ve vardığım 

netice ıudur: 
Şarkta Türk nerede toplu bir 

çoklak baliııde iae, orada Türkün 
halk dili aünnüt, it}emiı, zengin 
bir halk edebi.yatı ~pmqtır. O
rada, Türkün. 'JUT&amda Te yur • 
dunda yabancı dili dikit tuttura· 
mamıt, daima Türke yabancı kal
mıp. Bu, T iirkiin esaret kabul 
etmiyea hakimiyet ve qkmdan 
•aıka bir teY deiildir. 

banın, Çinin Orta Aayanın te-

miz Türk yurtlarında it hep böy
ledir. lramn nrf Türk olan muhit· 
!erinde fars dili ancak eline ka • 
lem aldıjı vakit Türkün yadına 

düıer. Hatta lranm Fars mıntaka· 
•na ıerpilmi, olan Türk azblda· 
n bile türkçe konuıur. Türk dili· 
nin yabancı hakimiyetler ve ya • 
hancı kültarler altında asırlarca 
eepa-tt.n kahtı elbette kendi 
zenginlijinden, kendi güzelliğin -
elen, lrendi üstünlitjünden batka 
bir ,ey değildir. 

Eier düne kadar bir çok edi
ltimizin sandığı ribi Türk dili 
Fan dilinden ve diğer ditlerden 
qafı, cılız Ye deferıiz bir dil o
laydı, bir çok uırlardanberi As -
yanın muhtelif yerlerinde ya.ban· 
cı iatililar ve yabancı kültürler 
altında bakı1ma ve hamisiz kal· 
mı, olan bu dilia çoktan ölmesi 
ye yerint b.tka cliUere l>1ra1mıaal' 
lhımıelirdi. 

Ualı yerlere gitmiye ne hacet. 
İtte Aaadehı ıô2ümizün önünde
dir. Tmk elin en hain, en korkunç 
tokab 0.111ant. araylenndan, 
Oamanlı ediplerinden yemittir. 

Osmanlı imparatorluiunda 
tam yedi anrda ne kadar edip ne 
kadar ıair yeti§mİt, ne kadar i · 
11m ve fen adamı türemiıse her 
lJiri yık1e1 bir düımaa ıibi tüık 
diline tekme at11111r tiUk diline 
pala çalmıttır. 

Diyebilirim ki imparatorluk
ta Türkün anlamadığı yalaız bir 
clil deiil tam üç yazı dili yuatıl· 
mııtır. 

Kanun dili. 
Tababet dili. 
EddiJ'M dili. 
Daha düne katlar bi.7 malıke· 

menin ilıfmmı aneak hilrim Ye a· 
vukat anlar, bir doktorun raporu• 
nu asal: loldar olınir, ~r edihin 
yuaıını ancak küçük bir zümre 

mnı çürütmeme m rl 
manızı rica eylerim. 

Oamanlı edebiyabOI 
ve onu asırlarca belli 
lty~n edipler diyorl 
manlı dili çok güzel Y' 
gindir. 

Çünkü fakir türkçe•fll'IJafi 
gin ve çok güzel ola• 
acemce karıımq, dön 
zel Ye en zengin dili 
Yabancı dillerin zen · 
kirliği kurultayımızı 

memelde heraber h 
için t.ı buR11ta da bit 
söylemek mecburiyeti 
çok arap ulemasının it' 
ri gibi arap diliF eski 
zin iddiası Teçhile (0 
ne) yani diller anası d 

Arap dilinden Ebrii, 
kabt dilleri çrbntcbk 
rap dili çıpıak bir 
çöliinde yoksul Ye ald 

Fan diline gelinciJJ 
bir cenup kötesinde 
kir dil de en parlak · 
cak Türk saraylarının 
siz Türk padi,.hlarımıı 
yaZllllf, arap iltilisiı. 

mahkllm olduktan s 
Türk padi!ahımn Fir 
dırdıiı Şehaame ile d 

Firdevst Şehaamee· 
padi,a.laının sayeainde 
heyecanlı beyitlerile 
dirilttiğini •yliyerek 

Fikrimce bu ya 
inkılabı fimdiye lrad 
bq döndürücü inkıll 
yüğü ve en çetini 

Harf inkılabile 
yaz11ından uzıddaıtılı
inlblibile öz dilimiai 
Bwıu 'tanıdığımız 
kalacak tek yüksek 
Türk dili olacaktır. 
lıldan Sami ve lndo • 
nolunan karqmalaı 
ve k111k vaziyetleriOS 
celtir. 

Evet, bizi asır~ 
bizi bizden ayıraDr 
ne bir metodu bu 
dünya müLekelliaıletİ": 
hakiki metoduau ~ ... 

Bu da ancak bili"""" 
da olduğu gibi dil 
tün varhğımıza yol JJI': 
ceğimiz karard~r· l 
rar, yalnız biz T~ IA 
teriyette halk P~iP 
bütün yükaek idealı 
nun edecektir. Diill 
kü lenıüstik safıall 
nit ufuklara lla, 
sahası &üyüyecektir· 
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jaif Hikmet Bey Esrarı lzmirde ehli hayvan 
• • 

ld Pa;i;"t;kf;;·;;;;rld~stu sergısı 
Iımir 7 (A.A) - Yüksek yarıı 

ve lslah encümeni ile Ziraat ve
kaletinin müştereken şehrimizde 
açılmasına karar verdikleri ~hli 
hayvan sergisi açılmişbr. bergıye 
geçen senelere nazaran bu s~~e 
daha çok hayvan iştirak ettırıl· 

ıet neden susuyor ? 
l "aitHikmetBeyin ölümünü neden giz
~· .,ediler.Gelen mektubu kim yazmıştır? 

miştir. 
Müteha151slardan teıkil edilen 

jüri heyeti huzurunda m~vaffak 
olanlara ikramiyeler tevzı olun-... .J ( Baı tarafı 1 inci Balflfada) 

dtll"' 
ki, ıJt.hkikatlar ile ( Liyoa ) zabı-
~ısınm ifadesi arasında bir nevi 

~ h'tenakuı bulunmasıdır. 
uı ~ ölUmU neden gizlendi? 

F'ld J. Zira daha bir hafta evvel 
~:ıel f ranıız gazetelerinin bu husus-
, tii~Jaki neşriyatına göre 19 Mayıs
ncı. ~a, hatta 25 Mayısta Sait Hik
anı met Beyin [sviçrede bulunduğu 
ıce anlatılıyordu. 19 Mayısta Sait 
h...-_t{ikmet Bey Cenevreden Parise 

~·Ja;tmek ~eşe~büs~nde bulunmuş, 
.. >ene bınmış gıtmiş, fakat bir 

kaç gno sonra tekrar Cenev-

• tıııJ ]eye .. d~nüp g~l~iş olduğu gö
Hff'fOlrnuştu. Halbukı Liyon zabıta· 

1 ıard• 111110 yukarıya kaydettiğimiz 
91e 'ı.hkikat neticesi Sait Hikmet 

Beyin 20 Mayıstan 15 Hazirana 
çet'İkadar Liyon'da bulunduğunu 
ıaıı -'rasteriyor J 
~ Aynı zamanda bir adamın 

ili ')em (Liyoo) da, hem Cenevrede 

·~J»ulunaaııyacağına göre göze çar· 
a~an bu maddi tenakuzun mabi-
. reti anlaşılabilmek için ciddi bir 

~0:.Aah!cikat açılması Jazımdır. 
tı, 
itirJ Alb nokta 

ki.~ Bu yolda açılacak tahkikatta 
(Ü ~nazarı dikkate alınacak bazı 
ı .~e ptaoktalara daha işaret edelim : 
r.ın.1, ~ 1 - Sait Hıkmet beyin Paris

ua n lsviçreye gider iken yanında 
b ~lr ~avulu, çantası ve bir şem
ıS yell vardı, Bu eşya kendisi 

e beraber gidiyor. Fakat Isviç~ 
en dö'lüşte bu eşya Paris 

Jii1 lunda bir otelde kalıyor. Ora-
n fi an tekrar Sait Hikmet bey 

J1lJaam1na Pariae geliyor. Sait Hik
ai~ •et beyin kendisi ise eşyadan 
nr' ayrılarak (Liyon)a gidiyor. Orada 
rde]Ortadın kayboluyor! Acaba Sait 
dir"'lLI ikmet Beyin eşyasından ayrıla

k 

k kendisinin bir tarafa, eşya· 

nın başka bir tın af a hakikaten 
·r unutkanlık, yahut akılca mü· 
zenesizlik eseri midir ? Yoksa 

hadise ıun'i olarak bazulaoan 
tegayyüp plAoının tatbikatı 

ticesi midir ? 
~t 1"J._ 2 - Sait Hikmet Bey Cenev

a ~:.den Parise gidece~. Bunun 
~~çın iki yol var: Biri Lozan 

... olu ki k t' d' o· ~ . t· r 
1 

es ırme ır. ıgerı ıyon 
o u k• b'l 

l ı Akis uzak. Okadar ki 
ene'Vred P . . l • en arıse Lıyon yo u 
e &1hnek bir adamın ıol kula· 
ndı ıağ eli ile göstermesi kabi-

n en bir d' 
er S . şey ır. Bununla bera

aıt H·k 
olunu b le 1 ınet bey Lozan 

er 'b ıra •yor da Liyon yolunu 
cı edi ! 

ti bebi ne {
0

r Acaba bunun 

1 3 - Sait H'k 
•er aid' . d 

1 nıet bey Parise 
_,,_ o ışın e s d . 

oflY..4 erd' B Y ney otelıne 
ı. u otel o ü 

ıı' :c»teldir H lb 1 . ç ncü sınıf bir 

d -· • 8 u CJ bu adam fakir 
egıl, zengin idi H 

ıı t · · · em de gös· 
~ e.rışı seven insan tiplerinden biri 

' ~· Acaba na11l oluyor da Sait 
ıı ıkmet bey Pariste 0 kadar çok 
ri aa yükaek ve büyUk otelleri 

J~. /!ırakıyor, Dçüncü sınıf bir otel-
e/' e oturuyor ? 

4 - Sait Hikmet beyin Pa
riste Agacamyan isminde bir 

dostu var. Vakıa Sait Hikmet 
bey ile bu adam arasındaki dost-

luğun mahiyeti ve menşei ma
!u m değildir. Fakat Sait Hikmet 
bey lstanbuldan gider iken avu

kalma ve evine adres olarak 
bu Ermeni dostunun ismini ver
miştir. Öylece bırakıp gitmiştir. 
Sait Hikmet beyin Paristen Ce. 

nevreye giderken kendisine lü
zum olan bileti almıya bu Erme
ninin delalet ettiği de anlaşılıyor. 

Nihayet Sait Hikmet beyin 
ortadan kayboluşn bu dostunun 
nazan dikkatini celbediyor. in
diği oteUere müracaat ediyor. 
Sait Hikmet beyden maliiı:r:at 
istiyor. Fakat aldığı haberler 
merakını izale edecek yerde bi· 
lakis arttnacak mahiyettedir. 

Bununla beraber bu dostu da 
hiç sesini çıkarmıyor. Ne lstan
buldaki ailesine; haber gönderi
yor. ne de PB!iste Türk konso
Joshanesine veya zabıtasına işi 
anlatıyor l Acaba bu yegane 
dost Ermeni neden dolayı böy
ce sükut ediyor? 

5 - Sait Hikmet bey Avru
paya gittikten bir hafta sonra 
kendisinden ailesine bir kart ge· 

liyor. Bunda rahatsızlığıodan 
balisediliyor. Fakat 'karttaki yazı 
ve imzamn Sait Hikmet beyin 
el yazısı olmaması nazan dikka· 
tini celbediyor. Acaba Sait Hik
met bey tarafmdan gönderilmiş 
olan bu kartın başkasına ait 
bir yazı ve imza ile yazılmış ol
masınm sebep ve hikmeti nedir? 
Hu kart Sait Hikmet bey aley· 

hinde suikast tertibata ile meş· 
gul olan bazı kimselerin eseriıni
dir ? Yoksa Sait Hikmet beyin 
daha lstanbuldan ayrıldığı gün
lerde zihnini işgal eden bir sun'i 

tegayyDp plinının ilk deJiJlerin
den birimidir? 

6 - Sait Hikmet bey hak
kında şurada burada söylenen 

bazı söz!er bu adaman akılca ıa· 
yıf olduğunu gösteriyor. Halbuki 
diğer taraftan Sait Hikmet beyi 

yakınd~n tanıyan bazı kimseler 
bunu redediyor. Bu takdirde 
acaba Sait Hikmet beyin son 

zamanlarda kendisini delirmiş 
gibi göstermiı olması sun'i bir 
tertip eseri miydi? Bu sun'i ter-

tip ile zavalh Duhter hanımın 
oğlu Bedrettin beyden kendisine 
kalan paraları alıp ortadan 

kaybolmak maksadını mı takip 
ediyordu? 

muştur. 

\'eni, motörlil vapur 
T . t 7 (A A) _ Nt:plunia 
rıes e, · 

. . d k. ltalyan motörlfi tran· 
ısmın e ı . ·ık 
:oıatlantiği bugün Amerıkaya 1 

seferini yapmak üzere hareket 

etmiştir. . .. 
7 Transatlantik Sabrı mubıtı 

günde geçecektir. 

Dr. lbsan Sami 

Gonokok aşısı 
Bclsoğukluğu ve ihtiUtl:ırınıt k3rşı 
pek tesirli ve tazı: aşıdır. Dh·anyolu 

Sultan Mahmut türbesi No. 189 

l 

3UncU Kolordu Salınalmal 
Komisyonu 11An13rı 

1 - 932 Tütün bey'iye ikra· 
miyesinden elde mevcut kalan 
paradan on seaeliklerini alan 
malullerin ikramiyesi ai.t ~lduk· 
lan şullelere göoderilmı~br. Es
babı istihkakın şubelerıne mu
racaatları. 

2 Mütebaki pilra 931 ve 
son 932 tevziatına vaktinde 
ademi muracaatları hasabile it· 
hal edilmiyenlere ve derecesi 
farkı verilmiyeolere tevzi edile-
cektir. Bu son te\l'ziattan sonra 
vaki olacak muracaot nazarı iti· 
bora alınmayacağından bu güne 
kadar askerlik şubelerinden 
bildirilen listelerde isimleri ya• 
zıh eşhastan başka esbabı istih· 
kakın askerlik şubelerinde is!m· 
terini cetveli mahsusuna 31 Bi
rinci Tetrin 932 tarihine kadar 
kayt ettirmeleri ve şubelerin de 
Birinci Kanun 932 de Milli Mü
dafaa Vekaleti Tekaüt ş ubesin· 
de bulundurmak üzere bu cet· 
vellerini göndermeleri ilan olu
nur. (851) (5193) 

• • • 
Yerli mamulatından altmış bin 

iJii seksen bin adet alaminyon 
matara kapah zarfla münakasa
ya konmuştur. jhaJesi 26 Birinci 
Teş. 932 tarihine mUsadif çarşam
ba gllnü saat 15 te yapılacaktır. 
Taliplerin şartname ve nfimune
sini görmek üzere her güo ve 
münakasaya iştirak edeceklerin
de o gün ve saatten evvel An
kara merkez salanalma ko nis~ 
yonuna müracaatları. (856) (5244} 

• • * 
Yerli fabrikalar mamulatından 

(36000) Metre çantalık bez ka
palı zarfla mUnakosaya koDmuş-
tur. ibatesi 31 - 10 - 932 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat JSte 
yapılacaklar. Taliplerin şartname 
ve nümunesini görmek üzere her 
gün ve miloaka~aya iştirak ede· 
ceklerin o gün ve saatinden ev-
vel M. M. V. Satan alma komis
yonuna müracaatları. (862) (5309) 

Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

1 O O. O O O Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Fırsatı Kaçzr mayınız 
iştirak Ediniz ! . 

Savıfal1 

Polatlı Malmüdürlüğünden : 
ibıle Karyesi Mevkii Danlim Kıymeti Cins ve nevi 

L. K. tarihi 

Karsaklı Kuru tepe 229 100 Tarla 15/10/932 

,, Kerhane 234 110 " " 
" 

Mezar 65 30 " tt 

" 
Yenipınar 45,2 20 " " 

" Kalcıarkacı 434,2 200 ,. " 

" 
Yenipınar 6::S 25 " " 

" " 
35 15 " " ,, T oprakpınar 230 ır.o ti " .. Bavburtyolu 54.ı 20 " 

,. 

" Sis arkaç 16,2 5 it " 
" Yenipmar 69 30 ,, " 
" Kürt yolu 15 6 " " 
" 1 oprakpınar 34 8 " 

,, 

" Kürtyo!u 15 5 " " 
Bitlisin anlı o ~3000 3450 Ağı 1 \l'e sua t yer· 1 

lerıne havi malı· 
" lül meranın mül· J 

ki yeti 

" ,, 23000 182,50 " 
icarı " 

Esktpo\ath Meıarhk 13 6 Tarla " 
" 

Sırakaya 54,3 30 " .. 
Karapıoar Hoşular 25,1 20 u " 

" 
Çukuryurt 19 10 ,, " 

" " 
52 30 " " 

" 
Hoşular 32,2 20 " " 

Zafer Taskır 63,3 35 " " 62 40 " " ,, " Hane arsası Mahalle D 96 arşın s " " 5 Tarla Bayburt Gökarkaç 20 n 

Yenice Külçür 165 20 " " 
" 

,, 82,1 tO .. " ,. n 33 5 " " 
" 

,, 14,2 2 ,, ,. 

" " 
16,2 3 " " 

" 
,, 11,2 2 " 

,, 
H Arkaç8nü 163 20 " ft 

Külçiir 48 7 
J " " " KülçUrönfi 13 2 

" " " 3 Knlçtır 15 " 
,. 

" 
inhisarlar İdaresinden ilan 

Nevi 

Köhne kanaviçe 
., kınnap parçaları 
,, çul ,, 

Muhammen 
miktarı 

32000 kilo 
1550 " 
3300 " 

11550 " 
250 " " ip " 

markalak Amerikan bezi 

Eşyanın bulun 
duğu mahal 

Aıapkapı tOUin de· 
posunda 

., 
parçaları 

Eski harflerle yazıh evrakı 
matbua 
Balyadan çıkan kiğıt parça· 
ları 
Köhne tlltlın sandıklar1na mah
aua muıamba 
Knçllk kola tenekesi dört köşe 
kapaklı 
Küçük kola tenekesi kapaksız 

tt " ,, uzunca mü· 
devver kapaklı 
Küçük kola tenekesi kapaksız 
Yağ tenekesi ağzı vidah 
ince talat 
Ktıla fıçısı orta boy 

,, ,, bUyük ,, 

J 5000 ,. } Kabatatta inhisar bat 
M. deposunda 

10000 ,, } Cibali L. ambarla· 
r1nda 

1200 adet} Cibali tüUin fabrika· 
aında 

15 " 

290 " 
5 " 

5 " 
5 tt 

30 ÇU\"lll 

10 adet 
20 " 

270 " 

Cibali UHOn fabrika· 
sın da 

Kola tenekesi yeni ve eski gaz 
tenekesi cesametinde 
Demir çember müıtamel 800 kilo 
Demir kola fıçısı 20 a~e\ 
Ambalaj tenekesi JO kı1o • • 

Balada nevi ve militan ya11lı eşya 13-1O·932 tarıbıne mOaa· 
dif pertembe gUnü saat 14 te pazarlık s~ret~lc s.atıla~aktar. Ta· 
lip olanların teminat akçeleriJe birlikte Cıbahdekı ln~ıs.arlar Le· 
vazım ıubesi sahş komisyoauoa mllracaat etmelerı ılln olu-

nur. 15236) --------· SEYRISEFAIN 
Merkezi idaresi c:al.:ıtı ltôprlllt~ı ll f 623 

Sul>c A, Strl.;ecl J\luhllrdar zad: ilan 21640 

lzmlr • Pire - lskenderı,e 
Poetaaı 

(EGE) 1 t Birinci teşrin sah 

11 de. 

Trabzon postası 

(KARADENiZ) 12 birinci 
teşrin çarşamba 18 de. Dö· 
nüşte Tireboluya da uğranı· 

lacaktır. 

lzmlr • Mersin postası 

( MERSiN) 12 biriociteşrin 
çarıamba 10 da. Galata rıh
tımından kalkarlar. (5313 

Aranıyor 
Selanikli dibağ Nuri Efendi mahdu 

mu Nihat &!)in kendisini alAkadar e 
den mühim bir iş hakkında görüşmek 
üzere Istaabulda YenJpostahane ar
\tıısmda Bıuilret hanında 12 numara· 
ela Edip Seydi Beye müracaat etmesi 

rica olunur. 

Marangoz ve ın,aatçı 

Kapı, pencere, tavan, döteme 
tamir ve imali, mesakin plan ve 
proje keşif ve şartname tanıimi 
imal ve tamirini kabul eyler. -
Kasımpaşa Kulaksııbarutçu 2 
uumara maran~or; Ye inıaatçı 
Aliettin. - (4664) 
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Yağsız ecipB y Kremi 
En yüksek ailelerin 
kazanmış yegane cilt 
f üpler 20, vazolar 35 kU , ..................................... ,, ·-·--.... -· .. --···----···-·===ı S b b d M11 • k w d i!i!ii!i!!!!Effi55F.!55H5ı!Eı araç ane aıın a unır pafa onagın a .... 

Doktorlarımız Uf! Leyli - Nehari • Ana - ilk Orta • Lise • Kız · Erkek 

M-.-u~·E&m•kap<Am•·-~ 1 Hayr ye Liseleri Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları mUtebaasısı 

Muayene: 10-12 otta.köy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, !stıklll caddesi No. 193 

(Opera sineması kar§un) 

Doktor 

Hasan Basri 
kak No. (9) "Her gün saat 15-18 e n:; Maarif Vekfüti celilcsir.in 5.4932 tarih \'e 18676 numaulı emrile bütün mekteplere tamim edildiği üzer~ 

kadar hasta kabul olunur fü: muadeleti rasdik edilmiş olan mektcblmizde talebe kaydına başlanmıştır Ecnebi lisanlarına ilk sınıflardan ıtı 
-------------.. füi hıışlanır Nehari talebe mektebin husust otomobil ve otobüslerile nakledilir, Her gün saat 10 dan 17 ':~-~~:ır 

O eratö Doktor ···,·····················-· ·ı · d l ·ı· l 20-30 ·--P r i!!SH::ifüifüiiiE!Sim:: muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ı e tanfname gön eri ir. e. :> :-•• 
HallJ Sezal 

Tel. 4.,2221 - 4.,1960 

Operatör Doktor 

Akif Tevfik 
Muayenehanesi: Ankara caddesi, 60 No. 

ya nakletmiştir. Tel. 2032'7 

Doktor 

Arlstldl 
.Muayenehanesi: 

EmlnönU: EmlnönU han 3 Uncu kat No.8 

Doktor 

A. KutleJ 
Cilt ve zUhrevt hastalıklar tedavthanesf 

Karaköy b6rekçl fırını srrasrnda 34. 

:lif doktoru 

Arşak Silrenyan 
Beyoğlu İstıkJru c/\ddesi numara 303 
Mısır apartımanL MUracaat: Cuma pa
zardan maada her gUn 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 4.04.24 

Parla Tıp FakWtesi mezunu 
Cilt ve zUhrevl hast&lıklar mUtehassısı 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babıali caddcst Meserret oteli k&r§lsmda 

Avni Bey apartımanı 125 Sabahtan 
Akpma kadar 

Doktor 
Balıkçı yan 

.Muayenehane.si: Beyoğlu mektep ııokak 
No. 17 Telefon 3626 Beyoğlu 

Doktor 
Emin Ştlkrll 
Dahili haıltiııklar mUtehıwıısı 

latanbul Sultanmahmut tUrbeai, Babı
All caddcst, No. 10. Telefon muayeneha

ne: 22622 - Telefon ev: 4..3125 
''Her gUn öğleden sonra saat 14- 18,. 

Orolol • Doktor 
F ey zf 

Böbrek. mesane, idrar yolu hastalıklan 
miltelıaaaısı 

Beyoğlu, latıklAl caddesi Elhamra 
apartıman No. 3 Her gUn öğleden sonra. 

Tel. Beyoğlu 2835 

Urolol • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Burun, mesane ve idrar yolu 
hastalıklan mUteha.uuıı 

Muayenehane: TUrbe, .Mahmudiye cad
desi. No. 10. Telefon 22622 

Dtvanyolu: Doktor Emin Paşa sokak 
numara 20 Muayene saati: 13 - 18 

Telefon 23390 

Urolol Doktor 

Hakkı Rilştil 
ldrar ve TenuUl yollan blrlncl ımııt 
mUtehaaaı.aı "P ARİS,. den Dlplome 
İstlkJll Caddesi Yıldız apartıman 

No. 322 

Doktor 

Horhorunl 
Muayenehanesi: EmlnönU Valide kıraa -

tanesl yanında. Tel: 4.303 İstanbul 

Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahpa§a hastahanesi idrar yollan 

mUteha.ssm operatör 
.Muayenehane: Cağaloğlu eczahanesine 
bttııılk. No. 30. Telefon 21614. "Saat 

l:S - 18 hasta kabul olunur ... 

---------~------·· Doktor 

Mehmet Akif 
Ebe ve kadm ha.stalıklan mUtebassısı 
Beyoğlu tstıkJAJ caddesi Rus sefareti 
yanında No. 451: Tel B. O. 200:S 

Her gün öğleden aonra 

Doktor 

Osman Şerafeddin 
Muayenehane: Cağalo~ıu, Nuruosmanıye 

caddesi No. (19.) Telefon 20893 

Doktor 
Reşat Hllseyln 

Kulak, boğaz ve burun hastaııklan mU
tchassısı. Muayenehane: TUrbe Mahmu-

diye caddesi, No. 10. Telefon: 22622 

Diş Tabibi 

P. Şamlıyao 
Beyoğlu, İstiklll caddesi No. (28) 

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

Doktor 
Robert Behar 

Doğum, Kadm hastalıkları mUtehauun 
Beyoğlu, Altmcı Daire Saadet apartı

manı ' Telefon: 4.2526 

Diş Tabibi 

Y ervant Arşak 
Beyoğlu, AfacamJ, lstıklAl caddesi Ma

rinopulo apartmıam No. (98) 

Deniz Levazım Satınalma 
Kofnisyonundan: 

15000 kilo sığır eti: Açık münakasası 23 Teşrinievvel 932 

15000 .. 
pazar günll sarat 14 te. 

" : Açık münakaıası ı3 TeşrinievveJ 932 
pazar günü saat 15 te. 

500 " Çay : Açık münakasası 23 Teşrinievvel 932 
. pazar günü saat 16 da. 

w M_ar~ara Üssübabri ve Kocaeli Müstahkem mevki kumandan· 
hgı ıhbyacı için yuk arda yazılı Uç kalem erzakın hizalarındaki 
gilnlerde açık münakasalan icra olunacağından ıartnamelerini 
görmek için her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin müna
kasa ğün saatte muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasım
paıada Deniz Levazım sabnalma komisyonuna müracaatları. (5149) 

Nehari- Niıantaıı'nda-LeyJt .. 
Ma beyincilik ve Halil Rifat Paşa konakJarmda 

Ş!~!! : !e!~~l~~~aribhi~i!k~i 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

15,000 Kilo Pirinç: Açık mDnakasası: 30/Teşrinievvel/932 pa· 
ıar günü saat 11 de. 

5,000 Kilo Sabun: Açık münakasası: 30/Teırinievvel/932 pa· 
zar gilnü saat 14 te. 

15,000 Kilo Kuru fasulya: Açık münalıasası: 30/teşrioievvel/932 
pazar gnnn saat 15 te. 

15,000 Ki:o Nohut: Açık milnakaaası: 31/Teşrinievvel/932 pa· 
zarteıi gOnll saat 11 de. 

5,000 Kilo Kuru üzüm: Açık mftnakasası: 31/Teşrinievvel/932 
pazartHi günfi ıaat 13,5 ta. 

S,000 Kilo Karpit ; Açık münakuaıı: 31/Teşrinievvel/932 pa· 
ıartesi gilnü saat 14,5 ta 

5,000 Kilo Kazan Tutyası: Açık münakasaıı: 31/Teırinievvel/932 
pazartesi gllnü saat 15,S ta. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve miktarlan ya· 
zılı eşyanın münakasalan bizalarındaki gOo ve saatlerde yapıla
cağından şartnamelerini g6rmek istiyenlerin her glln ve vermeğe 
talip olacakların da münakasa gün ve saatlerinde muvakkat te· 
minat makbuzlarile birlikte Kasımpaıa'da Deniı: Levazım sabo· 
alma komisyonuna mliracaatları. (5292) 
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m: "L YSOL,, kullanınız. Bütün dünya doktorları; samimi tuvalet mi =::: .... 
:~::: ve banyoları için munta:raman .. LYSOL,, mOstabzarının istima· liii 
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lini tavsiye ederler. "L YSOL,, muzır mikroplan imha, terle- Hil! 
menin fena kokularını İzale Ye mubatiyi tahriş etme?. m. 
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i~li Hamburg'ta SCHUELKE a MA YR A. G. rs~.s iffi 
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1 tarafından imal olunmuştur. Umumi acenta· " 1 
1 lan : lstanbulda S. Jacoel mabdumlan. At•· A 

111 ğı cins taklitlerinden sakınmalı ve unvanı !P:I 
illi ticarimizle alimeti farikamızı hlmil olmıyan Lift 

il. :::::~~~:~~:::.=::.~~:!~~:~:~:!::~:~~-=========;;. ji ~::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::.-:::::: .... ::::::::=========~ 
Kiralık Klgir hane ve dOkkln 

Beşiktaş Akarah Vakfiye idaresinden: 
Eeşiktaşta Akaretlerde 19, 93 numaralı haneler birer 13, 78 

numaralı haneler ikişer, 2, 27, 84 numaralı haneler Oçer sene 
11, 27 numaralı dükkinlar birer 21 numanla dükkln iki 32 nu
marala dlikkin Oç sene müddetle icar edileceğinden tqrinievve
lin ikinci pazar gilnOnden itibaren yirmi glin mOddetle mOzaye-
deye vazedilmiştir. Talip olanların teşrinievvelin 24 üncli pazartesi 
günü saat on ~çe kadar mahalli mezkdrda 54 numarada milte· 
velli kaymakamlığına ve yevmi mezkQrun saat on üçUnden on 
beşine kadar lıtanbul Evkaf mildiriyetinde idare encümenine 
mOracaat etmeleri. (5182) 

Ankara caddesinde 

' Kiralık Odalar 
Orhan bey hanında - Görmek ve kiralamak için VAK 1 T 

yurduna mllracaat. 

Devlet Demlryolları Uilnlan 

Eskişehir istasyonuna bir sene zarfında gelecek maden kö
milrlerinin tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakasası 30 
Birinci teşrin 932 pazar günü saat ] 5 te Aokarada idare mer
kezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde 
birer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5299) 

KARYOLAve madrnl eşya 121/ ı• L4ke 

Yeni 
Açılacak 
Hımımlara 

mahsul 
Bir 

kum af 

fslm 
Aranıyor 
Yeni Türkçeye muvafık 
nadide bir isim bulanlar 
derununda muvazzııh adres! 

rinievvelin 12 inci çarşamba 

şamına kadarSult:ınhamamındl 

Kardenya 
Mağazas· .. mııı 

!ecele ismi bulana mağazanıll 

günü intihap edeceği ku 
metroluk kadın mantoluğ'U 

edilecektir. 
Teşrinievelin 17 inci günü g 
son sahifesinde mezkftr 

ilAnını arayınız. 

Fatih 
Malmüdürlüğü 

:Samatyada balıkçı Ki 
kağında (32) No. Jı k 
arşın miktarındaki arsa 
müzayedesi 29 Eyliil 932 
den 23 Birinci teşrin 9 
bine kadar yirmi beş 
Taliplerin 23 Birinci t 
tarihine mUsadif pazar 
tış komisyonuna milrac 

Bon 
Her türlü bonolarla mazba 
sureti ve deyin ilmuhaberf 
vesikalar üzerine her şek 
yapar. Balıkpazar Maksu 
No 35 Uğurlu zade M. 

T"lf'fn,, · 23397. 

GUndellk Btya.st 
latan bul Aııkara Caddeal, 

Telefon Num 
Yazı işleri telefonu: 
dare telefonu : .._ ,, 

Telgraf adrul: Jstanb!JI 

Poeta kutum 1fO' .._ 
Abone bedeller!.! 

Senelik 
6 aylık 

3 aylık 

TUrk1)'9 -HOO 

750 

tOO 
ı aylık 150 ._. 
llln Ucretlerl • tıt' ı' 
R~mt ll~nlarm bir .,. 

Ticari UAnlarm bir •':'- -
Ticari llAnlarm bir aao ..... 

Ana, ilk, Orta, Lise sınıfları - Fran-
sızca, Ingll lzce kurları 

rahrikası 2 ıraya karyola ı 
Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 

KUçUk lllnler: ,o fi 
Blr defaaı 30 lld def&SlaJI sof 

dört defası 7~ ve on def ııtr 
Uç aylık ıııuı verenierlD ti 
nendir. Dört satın geÇ80 .-ı' 
satırlan beli kuruştAD b 

v 

K IJlt nıuameleii : Her gün 10 dan 17 ye kadar yapılır. Ayn ayrı binalarda 
kız Ye erhk: talebe yt: matırns leylr teşkilatı mevcuttur. Talimatname gönderilir. 

Kız - Telefon: 42517 - Erkek 

Çoculr, Kesme, Kemerli. Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz 1Ake ve muhtelif renk· ı 
~~r~.e ka~:olal~r h.astane. ameliy:ıt ~~lan malzemeleri ucuz fiatla satılır. Her türlü '----~il'!~~ 
olçuyc gore sıpanş dahı kabul edılır. Fabrikada ve Eminönü, Sellnlk Bon• .... 

m•r•e•I ve Verit Mallar Pa~6r1nda da aynı fiatla ı-atı!ır 

l 


