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Meriç havzasın .. 
daki Türkler 

Türkiye ile Yunanistan arasın
da mevcut olan muallak mese-

er halledildikten sonra iki 
e r 1 k t" · - b . ·l>Jf"'mem e e ın sıyası mllnase atı 
ıtı ta t b"- b" f mamen a 11 ır sa haya gir-

miştir. Hatta mütekabil dostluk 
~aoktai nazarından iki memleket 

arasında tabiilik derecesinde çok 
ileri bir samimiyet husule gel
miştir. Bununla beraber Şarki 
Trakya He Garbi Trakya, bahu
IUS Meriç havzası denilen mm
taka arasındaki iktısadi münase-

5 atın ve nüfus harekatının he-

:Ş 
nüz gayrı tabii addedilebilecek 
bir vaziyette olduğunu görüyo· 
ruz. Bundan dolayı Garbi Trak
yadan Şarki Trakyaya bir takım 
TOrklerin pasaportsuz olarak za
••n %8man iltica suretile geç

Jerini bu yüzden zavaHıların 
ı;a?" ·r~ok zararlara uğradığını öğ
sreril renıyoruz. Diğer taraftan gene 
a ~aynı aym vaziyet neticesi olarak 
ınds her iki taraf halkıma ticari işle· 

rinde zorluklar ve zararlar çek-
S tiğini işidiyoruz. 

r. 

Acaba bu gayrı tabii vaziyeti 
1alah için bir çare yokmudur? 

\'lb~ Bizim f;krimizce v.ardır. Va 
mlimküo olduğu kadar süratle 
bu ıılah çaresini teınin etmiye 
plı~mak lazımdır. Bu hususta 
7apılabilecek şeyin ne olduğunu 
izah edebilmek için vaziyeti bi
aı dah te rıh d.~li-_._· ---~ 
Malumdur ki bütün Garbi Trak
ada yüz bet bin kadar Türk 
~~su v~rdır. Bu nOfusun on beı 

bını Merıç havzası denilen mın
kıı takada bulunmaktadır. Bu mın· 
,; ka ahalisi umumi harpten bu-

~2 e kadar vuku bulan siyasi ve 

91) .. keri tahavvüllerden dolayı kıs· 
men ıarki Trakyaya geçmiı ve 

e buralarda. kalmııbr, fakat diğer 
kısmı ~ı.kı köylerinde kalmııtır. 
Onun ıçın bugOn bazı ailelerin 

B bir kısım efradı veya en yakın 
krabası ve hazan arazisi ıarki 
rakyada (Türkiye topraklann
) , diğer bir kısmı ise Garbi 

rakyada, Meriç havzasında (Yu· 
n topraklarında) dır. 
Eğer Meriç havzası dediğimiz 
edeağaç ve Sofulu kazalarile 
"nıetoka ve Kum çiftliği kaza
nndaki Türklerin Şarki Trakya-

gelip gitmelerini teshil için 
r•aport usulündnn daha kolay 

il' Yol bulunabilirse bugün bu 
~~lide mevcut olan zorluklar 
~ de Yüzde seksen derecesin· 

e .. aldırılmış olacaktır. Çüokü 
llgunkn \ra • t b" '- .. I"" zıye te ır HOY unün 

Mehmet Asım 
_ <Devamı ı inci aayıfada) 

---·==~ ... ..::··~ .... ----,---
~ Yeni b~:-;··~-;;k~;=-.. -== ................... D ............... .. 

arülfünundan 
•• • 
unıversiteye .• 

Darülfünun vazıfeai . 
yapmadı mı ? O ?1 ya~tı ?11' 

. . nıversıtenın 
vazıfesı nedir ._. 1 ' " 101 er 

rnilderris olabilir 1 

Ttınınmış ve $ilpılnn~ 
Vtıitındaşların fikirleri 

Çaı şa111ba gzinz'inden 
itibaren başlıyoruz 

F ransızlaı·la Pariste nasıl 
rınıuıııunııınıııııuııınııııı anlaşıyoruz! ~lh111111nıııını~1ınııtıll 

--.-.. .ı I Anlaşmanın esaslı noktaları ( 
~ = 

Haarif Vekili dfln 1'Jar6ltllnunda m6derrf$/er ara$ında 

"Dan'ilfıi11unun en "Bugünün nıeselcsi 
iyi olarak ne gibi dil işidir.15 bi11 11zu-

bir şekil abnası ;cap allirn kendi ihtisas. 

ediyorsa bunu bera- Zarı dahilinde me-
ber dı'işii11eceğiz.1Ve rnuredileccklcr,ayrı 
yapdırsa el birliği ayrıça!Lşacaklar,bu 
ile ınevcudtı kuCJc;ct- suretle 0-90 bin kc-
lendinnck için ya- Sanayie nit bir ayda /ime toplıyacak-

ı 5 bin Türkçe kelımc 
pıl a ca k. " toplıyanHıımitZübcyirB- !ardır. H 

Darülfünunun endişesi 
manasız ve asılsızdır 
Maarif vekili Reşit Galip Bey 

dün yanında müsteşar Salih Zeki 
ve tefti~ heyeti reisi Rıdvan Na -
fiz beyler olduğu halde mülkiye 
mektebini, belediyeyi ziyaret et • 
miı, eonra c!arUlfünuna gitmiştir. 
Vekil beyi darülfünun emini Mu
ammer Ra§it bey henüz hasta ol -
duğu icin vekili Mustafa Hakkı 

beyle bir çok müderrisler karııla· 
mışlardır. 

Vekil bey, bütün fakülte mü· 
derrisleri ve muallimlerile ayrı, 
ayrı tanışmış, bir 1aat kadar has· 
bühalde bulunmuştur. 
Sizinle konuşacağız! 

Retit Galip bey müderrislere: 
(Dc\nınt 8 inci ııayıfada) 

Acaba ölmedi mi? 
Vekillerinin Sait Hikmet Beyin öldü

ğüne dair henüz kanaati yok! 

Vekil .AlAetttn Bey 

Fraoaada birden· 
bire ortadan kay
bolan ve bir mlld· 
det m-vel Llyon -
da bir tımarhane -
4e UldUğU Fran -
EZ zabrtaıı tara • 
fmdan blldlrUf'.n 
Salt Hikmet Be3 in 
ıuaceraaı et.ratm -
dakl e11rar perde -

111 hAJA kaldırıla -
mach. Bu h&dflM'! et
:rafuıdakJ r.rar -
h noktalan bl -
rer birer dUn ifa· 
ret etml11tlk. 

Bir mnbarrlrl -

mi& Salt lllkmct Beyin ailesinin 1·eldU olan 
al"Ukat AIAetUn beJle gUrüpnU5tUr. A!Aettln 
Bey btmn tUphelerlmlze ııtınlk cttlğlnl .Uy· 
llJ<'rck IÖlle dcml;tUr: 

- HAdlııc hakikat-On ~k esnırlulır. Salt 
mkme& Bey lsta.nlıaldan gittikten aoııra al· 
le.ine gclen kartta kendJıılnln yau \'O imza• 
ıu bulunmaması 1Upbo31 celbcder. Sonra 
rtlrk vatandafı olduju halde onıın öldDfUntl 
Llyon zabıtaamın Türk kon50loelufwıa ba· 
llabcr \'ermemesi do p3anı dikkattir. 

&Jt Hikmet ~yln hle\CUt parasının 

bankada olup olmadı.tun da bUmlyonız. Bu 
clbetJ anlamak ırtn Franaaya IJM'ktup yaz; -
dık 1e Türk koneoloıılutıına müracaat ettik. 
HulAan, Uyon pollıılnln \erdiği ma1'mata 
rağmen, SnJt Hikmet IK-3in orada öldUğll 
hakkında bluıc bir kanaııt hhıl olmamıştır. 

::::::..-::.-=:..-:::::::::...--:::::::::::::::::::::::::::::=::::-.:::: =: ::: : ::: :::: :::·· .. ······· .. ...... .. .. . ························· 
Güya T erkos yarın her tarafa su 
verecek ; bu belli değil, fakat belli 

ve malum olan şudur : 

T 

HahHh - "670 kura., mu ? Arol bizim mualuklardan 
aylardan beri bir damla su akmıyor •• 

Tahslldar -Ne yapahm H. bir kere taahhUde girmişsiniz r 
Terkos şirketinin son gönder- J terkos teıiaatında yapılan tamir· 

diği Hana göre haftcalardanberi tı>e,ıunı 2 1.ncı aayıfac!a> 

fi 
~ Paristc çıkan "lntran,, gazetesi- llnd \ CrUec lttlr. E ki Uıh\llAt. O mantı§ 
§ ınin yazdığına göre, düyunu umu • lmp:ırntorlıığ'ıınıı ı tllıl!\f etml~ olan dev • ~ 
§ miycyc ait müzakereler bir anlaş • lctıcrln ı ı ı,rt mU.Uınncb tcdınW cd • .§ 
'ğ ma ile nihayet bulmak iizcrcdir. cctır. ~ 
E Bu gazetenin verdiği lıavadisc na • s - Ttlrk cUmhıırl3l'tlnln 3cııl tnh,11A· ~ 
§ zaran bu anlaşmanın esasları şun· tı llb.d lCdl buçıııc tııbJI ı;c üo a~d:ı § 
g /ardır: bir tt•dl)C cdllnıl'I< lıı.t'rc 60 senede l\DlOr· {f 
/§ l - TUrk llm ı \O drpo ol:ırnlc tıw- ti ııctllecrl<Ur. lllt tnl< it J08S ııcncsl tcş· ~ 
§ dl cdllınl , \C nynl zrunand., tehir edil· rlnlıınnlıılndl·n buşlı3ncnlıtır. '§ 
~ ml3 ol:ın nıt'blftğ, nnln3mıı lmuılnııır im- 4 - AmorU 'c fnlı. kar ılığı olmak {f 
g uılnnlll!lZ düyunu ıımumlJc mecll lno \C- Ur.ere Ttlrkll bir hnzlrnn 1088 tarihtn - ~ = §: rlloocl \C 25 tc rln nl JDSZ deki tak lh dt'n ltlb:ı.rcn munnen bir liellellk olıımk E 
~ m:ıh ubcn, Mmlllcro mllhlm bir p:ım \C- 700,000 altın lira tc\dl cd c ktlr. § 
§ rll cektlr. "Jntl'llll,, gnzet 1 bu lınmdlsln benllz ~ 
~ 2 - TUrklyc-, c ki O m:ınlı lmparn - bir ııroj olduğ'ıınu, fııluıt ııon gtlnlcrde § 
~ torlıığıından kendi hl lno dllşenc mu - l'ıırl bir Tllrlc hmnıhhııııı geldiğine na-- ~ 

§ k bil olm:ılc Uzcre leni tııhlil!lt tıknrn· zıırnn m enin hl'.nır.n hııUcdllmck lhtl· ~ 

§ enle , o hAnıllll'rc c 1 1 tAlıvlller mulınbl • mıı.11 bulundub-unıı d3 lllh e cdl3 or. j 
\;11uıııııııııu11111 uıııınıııu 11111 11ıııııııııı1111uıııııııııııııu1111ıııııııııııııımıııııımıııııııuııııınıııııını111ııııııııııu11111nııııııııııı111,. 

Romanya sarayında 
metres hayatı mı varmış! 
Kralın sabık karısı çocuğunu alarak 
Londraya gitti, Kral çocuğunu istiyor 

Meice~ile bllŞ boşa ş•rayda J'aşwor 

BugUnkU Kral aevglllsl Madam Lupesl<o ne Da' Da,a •• 

Bugünkü Romanya kralı büyük mü§tÜ .• Fakat eıki karııı bu hale 
maceralar geçirmit bir adamdır • tahamül edemediği için bu ıefer 
Karraı prenaeı Helen üstüne bir de o Romanyadan çıkmıya mec• 
bqka kız aevmiş.. Onunla kaç· bur olmuftur. 
mıt, Y&§amııtı.. Fakat ite bakın ki kral tlmcU 

Sonra elinden giden tahtını ge- Romanyada ıabık metresini de 
ne geri almak için güya o kaçtığı saraya almıf, onunla yaf ıyonnu~ 
kızdan ayrılmış, Rornanyaya dön· (Dtwamı 7 1ncJ sayırada) 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-

A uru/tayda ]Edebiyatı cedide : 1 
•··········································································• 

Celil Sahir Bey 
Dil Kurultayında gördükleri

mizden, işittiklerimizden §UDU 

anladık: Dilde olduğu gibi ede
biyatta da yeni bir devre giri
yoruz. Kurultay dil ve edebiyat 
aleminde batanlarJa çıkanların 
bir meydan muharebesi oldu • 
Tahmin edilebilirdi ki eskiJiğe 
karşı isyan bayrağını çeken dil 
inkılapçıları en ziyade dilde ve 
edebiyatta en eski ol11nlar tara
fından hücuma uğrasın, Hayatta 
olan en eski edebiyat üstatların
dan en çok şikayetle karşılaşsın. 
Fakat bu tahmin doğru çıkmadı. 
Şinasi ve Kemal devrinin en bü· 
yük simalarmdan olan Aptülhak
hamitle Sami paşa zade Sezayi 
beyler dil inkılapçılarına genç· 
)erden daha evvel iltihak etti 
Onun için kurultay meydan mu· ı 
harebesinde dil inkılabına karşı 
muarız olarak sadece (Edebiyatı 

cedide) çıkh. Fakat muntuım 
bir ordu halinde değil, perita• 

(LNtlen sayılayı ~e,1riolal 



Sa Ya 2 

Gozi 1 iz.le Bulgar 
kralı Hz. 

K:-al'n cilldsu yıld6nü
mft mtinasebetiJe tel
graflar teati olundu 

Ankara, 8 (A. A.) - Bulgar 
kralı Boris Hazretlerinin tahta 
cüluslarmm yıl dönümü münaıe -
betiyle Reiaicümhur Hazretlerile 
kral hazretleri arasında aşağıda -
ki telgraflar teati olunmuştur: 

"Zatı he.Jmetanelerinin tahta 
cüluıılarınrn yıl dönümü münase -
betile en hararetli tebriklerimi be 
yana müsaraat eylerim. Zatıhaş -
metanelerinin şahsi saadeti ve 
Bulgariıtanın refahı için samimi 
temennilerde bulunurum. 

Gezi M. W.emal 

''Tahta cülus umun yıldönümü 
münasebetile vaki olan li'ıtufkar 
tebriklerinizden fevkalade mü • 
tehauis olarak en samimi teşek -
kürlerimin ve sahsi saadetiniz ve 
dost kahr:aman~Türk milletinin re· 
f ahı hakkındaki temennileri.min 
kabulünü zatıalilerinden istirham 
ederim.,, 

Bor Is 

Darillb~dayi ve balet 
artisti eri 

Bazı genç kızlar artist olmak 
üzere Darülbedayie müracaat 
etmitlerdir. Bunlara bu sene 
mektep açılmadığı için kadın 
san'atkar yetiştirilmek üıere ah· 
namiyacaklan, isterlerse balet 
heyetinde çalııabilecekleri bildi-
rilmittir. Bunlardan bazıları vll· 
CUtl,n d&J)H elveritli olduğu 
için kabul edilmiıtlr. 

11ımaıunı:ıın11::::m:n11:1nam:uını111m:::mı 

bir ricat manzarası göıteren bir 
zDmre ıeklinde çıktı. 

Bu periıan zümre içinde inkı
lipçılırla el ele verip birleıealer 
yabutDonkitolvari kahramanlığa 
kalkanlar olduğu gibi mağlOplar 

arasında kılmaktaoaa vaktile 
teslim bayrağı çekerek itaat saf-

larma geçenler de bulundu. Son· 
ra korkularından meydana çıka· 
mıyarak bir kiSıeye gizlenenler, 
bu köşeden eski ınkıdaılarının 
perişan manzarasını ıeyredenl~r 

de oldu. 

Nihayet ordusu dağıldığı için 
tek başına kalan, bunun için 
açıktan cephe hareketi yapacak 
yerde sarp bir kayalığa sakla· 
narak yandan ve arkadan sillb 

atan bir hücum kolu kumandanı 

gibi vaziyet alınlar da bulundu. 
Bu itibarla kurultay meydan mu· 
harebesindc en ziyade nazarı 
dikkati celbeden edebiyatı ce
didenin hali oldu. 

Vakıa edebiyatı cedide artık 
çoktan etkimiş idi. Onun yerine 

geçen Fecrtati bile Fecrlmazi 
olmuştu. Bunun en büyük delıli 

edebiyatı cedide mektebinden 
fecriit üıtathğına geçen (Celal 

Sabir) Beyin Kurultay açılırken 
gazetelerde yeni dil üzerine çı
kan yeni tiirleri idi. Edebiyatı 

cedideain bu en genç şairi nasıl 
zamanında fecriiticilerin bııına 

geçmiı iıe bu dafa da rene tam 
vaktinde dil ve edebiyat inlullp

çılarının arasına karııta. Bu ıu
retle atedenberi üzerinde ta~ı
dığı genç tair sıfatına bir kere 
daha hak Ictzanmıı oluyor. 

(Yar1nı Jti Ekrem ve Halit 
zı,,. :Je11btr, 

ı···················-... ··----····--........... ~·-·-·-····· .. ···········- ---.............. ·-·--··-····-·---.. ··-··-·ı 
ı o Telgral Baberlerl o ı 
··················································································--··············· .. ····--· ........•........................................................ 

Başvekil intihap Dairesinde 
····-···················· ......................................................................... . 

ismet Paşa Hz. Malatyada bir çok 
yerleri, müesseseleri gezdikten son

ra yollarına devam etmişlerdir 
Malatya, 8 (A.A.) - Başvekil fsmet Paşa 

Hz. saat 14 buçuktan 20 ye kadar ikametlerine 
tahsis olunan vali konağında resmi ve bilhassa 
Malatyayı alakadar eden hususi işlerle meşgul 

olmuş ardır. Bilahare halkın samimi tezahüratı 
ve çoşkun alkışları arasında ticaret odası tara
fından Halkevinde şereflerine verilen zıyafeH 
teşrif buyurmuşlardır. 

1 
ibtiyaçlan hakkında vaitlerde bulunmu,lardır. 

ismet Paşa hareket etti 

Ziyafet çok samimi olmu, muhtelif mevzular 
üzerinde hasbıhaller yapılmıstır. Y l!mekten son· 
ra Halkeyinde tertip edilen milJi oyunları sey
retmişlerdir. Saat 23'de büyük tezahürat arasın
da Halkevinden ayrılarak villyet konağına git· 
tiler. ismet Pa§a Hz. hllkQmet ve hapisane bi
naları inşaatı ve jska işleri hakkındaki Malatya 

Malatya, 8 (A.A.) - Başvekil Paşa Hz. be 
raberlerinde ııhbiye vekili ve umum Jandarma 
kumandanı olduğu halde saat 8 de hususi tren
le Malatyadan mDfarakat etmişlerdir. Teşyi de 
iıtıkbal meraaimi gibi çok hararetli olmuştur. 

Bir bö!ük aaker ile polis müfrezesi selam res 
mini ifa etmittir. 

Mebuslarla Yali, fırka ve belediye reisi Is· 
met Paşa Hz. -ni vilayet hududuna kadar teşyi 

etmişlerdir. Ismet Paşa Hz. Viranşehir istasyo
nunda inerek açılmakta olan Surgu suyu kanalı 
inşaatım teftiş ettikten sonra yollarına devam 
etmişlerdir. 

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

Almanyada yeni intihabata doğru 
--·-------·•••--·---•••uuuuu-.--------·------·••••••••••••-••••••••••••-••••••••••• 

Berlinde kavga eksik değil ' • 
Hitlere bakılırsa Almanyanın mevcudiyeti yeni intiha
bın neticesine bağlıdır ; bu tic.eden • •• •• •• 

am•D=-go:wıınuyor 

Münih, 8 (A.A.) - Hitler, 6 ikin· (akşam nasyonal Almanların bir r FilhakU<a merkez fırkaıı, 
ci teırin intihabatına dair kendi- içtimamda tiddetli bir arbede çı· parlimantarizm buhranını hallet· 
sinden direktif almak üzere Mü- karmıtlardır. Bir an içinde salon· mek ve parlamentoyu faaliyet 
nibte toplanmıı olan fırkanın daki sandalyeler, maıalar havada aarfedebilecek bi1 hale , se\irmek 
prop.,rancla aentıt tefleri muva· uçmağa bajl&mJ'fbr. Bu •ırada iç- b J k k J k ve u suret e sı , sı ya~ı. ma ·ta 
cehesinde töyle demittir: "Nazi timaa gelmiş olanlar dehşet içinde 1 f 'hl · ~" · o an esı erın önüne geçmek ıste-
fırkası, 6 ikinci tetrin intihabatın· kalmışlar ve biribirlerini ite kaka mektedir. 
da yapacaiı mücadelede Alman· ve yere düıenleri ezerek aokağa 
yanın mevcudiyeti bu intihabata fırlamıılardır. Bir çok yaralı var- Berllnden ka~ıyorler 
bağlı imit gibi hareket edecektir.,, dır. Berlin, 8 (A. A.) - Bu ıene zar· 

f mda Berlin ahalisinden 50.000 
kiti payıtahtı terketmifletlir. Bun 
ların elueriıi, eyaletlerden, blr it 
bulmak maka•dile ıelen ve ümit
leri bota çıkıp geri dönen kimse
lerdir. 

Hitler, bu mücadelenin netice -
sinden mutlak ıurette emin oldu
ğunu söylemittir. Mumaileyh bu 
münasebetle fon Papen hükUmeti
nin siyasetini tenkit eylemiıtir. 

Hitler, Alman hükGmetinin ik· 
tııat programının daha timdiden 
akamete uğramıı telakki edilebi
lecejini beyan etmiıtir. 

Almanyada kanunu 
esasi 

Berlin, 8 (A.A.) - Merke.z fır
kasının fon Papen hükGmetinin 
kanunu esul ısalahatı projesine 
fazla düıman olmadıiı .zannedil
mektedir. Almaoyada konten

Jantman Bu fırka, bilbuıa Prusya ile 
Almanya ara11ndaki döalizmin 
ilgası ve ili meclisin ihduı taraf· Berlin, 8 (A. A.) - iyi malQ -
tarı dır. mat almakta olan mahaf il kon· 

Mumaileyh hükumetin harici 
ıiyasetinin de arkasında milletin 
canlı kuvvetleri bulunmachğmdan 
dolayı muvaff akıyetaizliie mah • 
kum olduğunu ilave eylemittir. 

F aat buna mukabil, merkez tenjantman hakkındaki kat.'i ka
fırkaaırun takip etmekte olduğu rıırın ancak T eıriniıani bidayetin
gaye, M. Fon Papen ve M. Von de yani Rayİftaı intihababndan 

Berllnde bir arbede Gaylin takip ettiği gayeden çok ıonra ittihaz edilmesi muhtemel 
Berlin, 8 (A.A.)- Naziler, dün , farklıdır. bulunduğunu beyan etmektedir • 

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

Almanya ile Fransa arasında ................................................................................................ 

F ransaya gör:e silahları azaltma için 
" azamı 

Paris, 8 (A.A.) - Petit Pariıi· 
en gazetesi, teslihatı azaltma kon· 

fer ansı mesaisinde terakki husu • 
lünü temin maksadile Franaız he
yeti tarafından Cenevrede tevdi 
edilecek olan imar planı haklan -
da atideki izahatı vermektedir. 

Plan yekdiğerinden ayrı iki 
parçadan ibarettir. Azami plan, 
aaıari plin .• 

hadler ve " asgarı 

leri için azami emnilselimet eauı• 
fta iıtinat etmekte olup 3 D6Yl tH

lihatta tahdidi tealihabn ın hara• 

retli taraharlarını memnun ve 
tatmin edecek azunl tahdidatı 

natık bulunmaktadır. Mali sahada 

tnükelleflere tahmil edllmiı olan 
Jüklerin mühim miktarda tenkisi 
,eklinde tecelli eyliyecektlr. 

ihlali halinde tehdide maruz bu • 
lunan devletlerin emnüseli.metitıi 
temin için bazı aelimetbaht ted· 
birler ittihaz eylemeği taahhüt ey 
ledikleri takdirde teslihatın tah -
didi sahasında gidebileceği en ile 
ri haddi göstermektedir. 

Asgari proje iıe, emnüaelimet 
Kendiıini hiç olmazsa yanımda 
ıartları muayyen bir asgari haddi 

atmadıkça F ranıanm qamıyaca -
iı hadleri göstermektedir. 

Bu plin henüz ili milli müda· 

Meriç Havz 
daki Türkle 

(BasmakaJemı.ıAe' 

pasaport alarak Şarki 1r 
ge1ip gitmesi en aşağı k 
(500 - 700) drahmi (8 - 9 
lirası ) masrafa malol 
Umumiyetle köylüler içİD 
rayı bulmaktaki zorluk bİI 
kimselerin pasaportıuı 

mucip olmaktadır. 

Pasaportsuz geçtikleri 

bir daha Yunanistana 
yenler tabii garbi Trık 
macfdi meııfeatlarım kayb 
te bu yüzden zava~hlar 
zararlar görmektedir. 

HUiasa olarak şunu 

istiyoruz ki Türk toprai' 
şarki Trakya ile Yunan 
o'an garbi Trakya arı 
münasebalın şimdiki şekli 
Yunan dostluğunun bu 
inkişafı derecesi mütenasİ 
ğildir. Bu vaziyeti iılib 

her iki taraf halkının 111 

icabıdır. Şarki ve garbi 
Türklerinin gerek seyaha 
gerek ticaretlerine ait oıu 

tın kabil olduğu kadar b 

dirilmesi 

edilecek 
Mevcut 

bu hususta oı 

tedbirler den 
muahedeler abk 

k •• .,nlrla tedbir almıyı 

olmadığı nazarı dilf a t: 

bahsettiğimiz ıorlukların 

imkansız bir mesele ol 
takdir edilir. 

Terkos 

lf!r bitmiş olacak ve ya 
itibaren ıehrin her tarafı 
•u gelecektir. 

inşallah terkos mildllrO 

zil bu defa doğru çıkar, 
danmz ve ıehir halkı d• 
rahat yüıü görllr. Fa a 
lardanberi febrin dört 
ıuıuz!uktan kırılırken terk 
sildarları boş durmauııtl-'• 
f ediJmiyen suların bede 
tahsil etmiş'erdir. Nasıl 
diniz ? ya:ıahm : · 

Terkos şirketi müşteril 
asgari bir taahhüt alıfl 
ni her mDıteri ''beD 

,u kadar teneke ıu iateti 
ve bundan fazla 11rfiyat 

onun için de ayrı pırı 
beraber daha H sarfiy•t 
sa istemiş olduğu teneke. 
rınca paraları verir. 

Fak at... Terk osun b 
a~larda suları bu derec9 

olm aıma karşı banfi 

istediği kadar sarfiyat ~ 
Hangi ev istediği derce• rJt 
cıyabilmiştir? Hiç... ~ 
olduğu halde Terkoe 
gari taahhüt üzeriodeD 

1 tıkır tıkır istiyor ve • 
1 

da ili değil mi ? 

Nafıa Vektll 
seyabatt~ Takip edilen gaye, aynı zaman· 

da hem emnüselameti tensik et
mek hem de teslihatı tahdit eyle
mektedir. 

Azamt plin yalnız Fraıua için . 
değil belki bütün Avrupa devlet· 

Azamı proje, Franıanıtt muı • 
takbel mukavelenameyi imza e • 
decek devletler yalnız bu proje • 

nin tatbikı hususunu daha ııla bir 

kontrole tabi tutmayı deiil belki 
ayni zamanda proje abki:.,ırun 

f aa meclisinin tuvibine iktiran 
etımemit olup meskar meclise ar- ı 
zedlecektir. 

Amasya, 8 (A.At) °' 
vekili Hil:ni Bey, bu• yit 
dün geldi. Ve belediye 
yi gezdikten sonra ayoJ 
Sivasa hareket etti. 
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Pertbot tesisatı . H Ik Kı$kançlık bu K ti• Kontenjanda ·-·---···--·-- a ın ............................ ı ym e ı .......................... .. 
Sirkeciden Sigortalardan Madam adamı eski eserler Anlaşılmıyan 
aydarpaşaya . şikiyeti yaraladı ! kayıp mı ? maddeler 

akliyat için bir Hemde terlikle ve Listedebulunmıyan 
Sebep : Sigorta ldarelerlnln MUzeler içinde keyıp yok, dd J u r 

ketin teklifleri tazminatı tamam yermemesi kaf aSJfta vura vura 1 haricinde belk Yardir ma e er ve ma a 
ydarpafa ile Sirkeci araım· 

olcu ve yük vagonlarının ta· 
ası için feri bot İfletmek üze· 

ir İngiliz grupu hükumetimize 
aat etmit ve müzakerelere 
nmıttı. 

pun bir kaç ay evvel buraya 
mümeaıillerile Nafia Veka· 

arasında yapılan müzakereler 

Ev!erini, dükkinlannı ve tica· 

ret eşyaau ı sigortaya koyanlar· 
dan bir çokları lstanbul ticaret 
mlldüriyetine müracaat ederek 
sigorta idareleri hakkında tiki
yette bulunmuılardır. 

Şikayetin sebebi sigorta ida
relerinin tazminatı tamamile &· 

• ceıinde eıaı itibarile teklif 
dememesidir. 1 edilnıif, yalnız mukavelenin 

arı teıbit edilmemişti. ŞikArette bulunanlar diy.or· 
lnıiliz grupunun mümessilleri lar ki : 

kolonel Bari ile mühendiı M. "- Meseli lıeı bin liraya ıi· 
1 i~i ıün evel ıehrimize gel· 1 gorta edilen bir dükkln yandığı 
rdır. Yakında Ankaraya gi· zaman ıigorta idareai 5 bin lira

müzakcreye batlıyacaklar· yı vermiyor. 3 bin lira veriyor 

ne için taahhlldüne riayet et
miyor.,, 

lnıiliz ıerameyadralarmdan 
ıekkil olan grup Avrupada 

telif yerlerde feribot tesisatı Jicartt mUdiriyeti bu şikiye-
ıt olan bir ıirkettir. Gelen tin doğru o!up olmadıiını tab

e11illerden kolonel Bari bu kika baılamııtar. 

in ikinci reisidir. Verilen malumata göre Tica-
iikUmet Sirkeci ile Haydar· ret Odası Ôa aynca bu mesele 
arasında feribot naliliyab İ· hakkında tahkikat yapmaktadır. 

'bir proje hazırlamıttrr. 
rupla anlatma hasıl olursa Dün bu hususta temas ettiği· 
da bir anonim tirket tetkil miz bir sigortacı diyor ki: 

lecek ve feribot nakliyatı bat· - Sigorta ikramiye veya mü· 
AktP"- Grup liman inşaatı l<afat değil tazminattır. Ne ka· 
nda da hüktimete -..--~.---~,;.;a-'r ...;z-a""y-iat varsa o kadarını biz 

6düyoruz.,, 

Dün ıece yarısı Galatada Ka· 
radeniz apartımanında kııkanç· 
lık yüzünden carip bir vak'a ol· 
muıtur. 

Karadeniz apartımanında kah· 
veci Acem Hayrullah ile Madam 
latavrini isminde bir kadın bir 
çok zamanlardanberi beraber ya· 
tamaktadırbr • • Fakat Hayrul· 
lahm ıon günlerde batka bir ka· 
dınla al5.ka peyda ettiğini lıtavri· 
ni haber almıttır. 

Evvelki gece gece yarııı • 
na kadar eve gelmiyen Hayrulla· 
hı lıtavrini pencereden beklemiı 
nihayet Hayrullah kapıdan içeri· 
ye girince mülhit bir ağız kavgaıı 
batla.mııtrr. 

Bu kavga bir aralık kızıtnııf, 
nihayet madam terliğini alarak 
Hayrullahın kafasına vurmağa 
batlamıttır. 

Bir aralık o kadar çok ve hızlı 
vurmuştur ki nihayet Hayrullah 
kafasının yanldıiını anlıyarak: 

- Aman Allah.. Diye evden 
kaçmıt doğruca karakola gİtmİf, 
haber vermittir. 

Tahkikat yapılmıf Madam lı· 
tanini yakalanmıt ve Hayrullah 
da tedaviye alınmıtbr. 

Son zamanlarda bazı gazete· 
lerde tarihi kıymeti haiz mubte· 
lit eserlerin turada burada kay
bo '.duğundan veya kaybolmak 
tehlikesine maruz bulunduğundan 
bahsediliyor. 

Allkadar ve 11libiyettır zat
ların verdikleri izahata g&re mU
zeler idareaine geçen eski eser· 
!erden biç biri kaybolmamııtır. 
Eskiden müzelere getirilmiı ve 
tasnif edilmcmiı olan eserlerin de 
etraflı surette bütün teferrüah 
yazdarak defterlere kayıtlan ge
çirilmit ve geçirilmekte bulun
muıtur. Bu itibarla kaybolan 
ve kaybolması ihtimalinden en
dite edilebilecek olan eserler, 
olsa olsa müzeler haricinde bu
lunan eserlerdir ki, mllzeler ida
resi, bunlar1n da riya veya bua· 
ra oğramamaaı için ehemmiyetle 
alikadar olma~tadır. 

Pazarlarda esnaf 
Bazı esnafın pazarlarda, ruh

satiyelerinde gösterilen yerden 
fazla yer kapladıkları görlllmüş· 
tnr. Yapılacak teftitlerle fazla 
yer alanlardan belediye vergisi· 
nin -derhal istenmesi ıubelere 
biJdirilmiıtir • 

..................................................................................................................................... 
acat farr_ıan 

bracat ofiıi Eylül ayı zarfın
ihracahmıza ait bir istatis

•etretmiıtir. Bu istatistikte 
1 •eneainin ayni ayındaki ib· 
t ml~tan kıymeti de a6ate-

tedar. • 
Bu iıtatiıtike nazaran 1931 
aesile 1932 aenHi ihraeata 
uında çok bü)·lik fark yoktur. 

t listesi şudur: 
koz ve inek (baş) 233,887, 
n keçi 207,264, yumurta 

,490, deri 101,331, av derisi 
6, yiln 134,043, tiftik 98,055 

84,35.2, arpa 114,873, kuru 
lll 3,186,987, incir 878,754, 
k (kabuklu) 21,723, fındık 

) 452,848, zeytinyağı 19,665, 
1,516,643, palamut 83,246, 

mut hllllsası 66 850, afyon 
,lSl, Pamuk 740.' maden kö

(ton) 218,S l 8. 

lcaret ve zahire 
borsasında 

lln ticaret . 
b ve zabıre borsa· 

e 
1 
atdıy Ozerine biç bir 

e e olına11111tır. 
nuıı •ebebi baft 

ı. . d a sonu ol-
çın e~· 

cıla ••rmencilerin ve 
rın mallan111 daha evel

almıı olmalarıdır 
•mafib dlin de t~h . . 71 on 1805 rımıze 

ve çuval b -d 
mi§tir. ug ay 

ledlyeoln lokantası 
ileledi!e memurlarına ucuz ye. 

yedırmek için açılacak olan 
antanın hazırlıklarına baılan
br. Lokantanın eşyaları alın
ktadır. Eıyalar timdilik 50 ki
k ola caktır. 

Dil altındaki bakla daha çıkmadı I 
M •• a www1aaa www o o ew•-•-••--·----·-••••----•"-•w a n aıaıır•DW 

Bu bir kaç fabrika mümessili 
acaba kimin namına söylüyor 

Son kontenjan kararnameıinin 
anlatılmryan maddeleri günden 
güne lktısat vekaleti tarafından 
tashih edilmektedir. Dün de İktı• 
sat vekaletinden gümrük idaresi· 
ne kontenjan kararnameıinin Ü• 

çüncü maddeıinin tavzihine dair 
bir emir gelmittir. 

Kontenjan kararnameıinin bir 
maddesine göre, liıtede bulunmı· 
yan maddelerdeki mallar evvellce 
bir kararla ithaline müıaade edil
mit bile olıa kontenjanın hülanü 
olduğu aylarda ithal edilmemeai l 
bildiriliyordu .. 

Bu madde üzerine lıtanhula ıe
len ıeyyahların veyahut diğer f&• 
hııların liıtede bulunmıyan mal
ları meıeli bir tek dit fırçası bile 
(Bu kayde uymadığından) ithali· 
ne müsaade edilmiyordu. 

Bu vaziyet kartııında kalan bir 
çok ıah11lar ve müe11eıeler lktı.at 
vekiletine müracaat ederek bu va• 
ziyetin düzeltilmesini iıtemitler • 
dir. 

Dün vekaletten gelen emirde 
bu vaziyetin düzeltilmesi ve bu 
mallar hakkında eski hükümlerin 
tatbik edilmesi bildirilmittir. 

Bu suretle şahsa ait eşyalar 
kont~nja111ız olarak ithal edile· 
cektir. 

Övey baba katili 
latanbal Afırceza mabkeme

aiade, dlln Akaarayda, övey ba
bası Cemal efendiyi aldilrmek 
maksadile yaraladığı noktasından 
Enver isminde bir gencin muha-
kemesi görillmlltlllr. · 

Enver, avey babaaı tanfından 
üzerine hllcum edildiğini, dola· 
yııile keodiıini mlldafaa vaziye
tinde kaldığını iddia etmif, bu 
sırada yırtıldığı mevzuu babıolan 
Enverin ceketinin l'etfrtilerek 
tetkiki için muhakeme lıalmqbr. 

, Mısır kıralının .... gunu 
BugUn Mısır kıralı Fuat Hs. 

nİD tahta çıkhjının yıl dGnllm6-
dl1r. Bu mDna1ebetle bu gDn 
Beyoğlundaki Mısır konıoloslu· 
ğunda bir kabul resmi tertip 
edilecek, Mısır elçisi AbdOlme
lik Hamza Bey ıehrimizdeki 
Mııırhlar1n ziyaretlerini kabul 
edecektir. 
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l1 rarı~a, Alnıanya, Italya ve lngiltere 
--,·········--······ .. ······--····-..················ .. ····•··················· 

Almanya silcihların top
tan azalması müzakerec 

• 
sıne az rım, diyor 
Londra, 8 (A.A) - Resmi me

hafilden öğrenildiğine göre Al
man cerabınm metni Hariciye 
nezaretine henüz gelmemiş o:
makla beraber Atman lıülcfimt
tinin -lngiliz J. a binesi tarafından 
telkin edildiii veçbile- Fransa, 
ltalya, Almanya ve lngiltere ara
sında bir fikir teatisinde bu'un
ması hakkındaki teklife taraftar 
Olduğu malumdur. Fraı:aa ve 
ltalya hükumetleri de bu yolda 
bir içtima yapılmasına taraftar 
olduklarmı bildirmişlerdir. 

Bu içtimam yapılacağı yer he
nüz tesbit edilmemiştir. Fakat 
Almaoya'nm silah kuvvetlerini 
azaltma konferani.lndan çekilme
sinin tevlit ettiği gaçtükleri, or
tadan kaldırmak umumiyetJe ar· 
~ edildiğinden iopf anb yerinin 
tayini işinin biç bir ıorluğa ma
hal rermiyeceği söyteomektcdir. 

lngillz resmi mehafili, lngiliz 
hUkümetinin son te,ebbüıünün 

bu yolda cevaplarla ııeticeleıımi§ 
olmasından memr.un görünmek
tedir. 

Almaoyaoıo cevabı 

Berlin 8 (A.A) - lngiliz hü
'kbıetinin Londra 'da yaptlması 
enelee düfiinülen mükiJemelere 
ittirak etmesi hakkında ~ndera 
diği daYetoameye Alman hükö
meti tarafmdan verilen cevapta 
itimat duygusunun mesai iştiraki
nin ve adaletin tekrar tesisi.için 
yeni bir tesviye sureti derpiş 

Lausanne protokolu Almanyanın 
silah kuvvetlerini a:z:altma kon-

feransuıa yeniden gelmesini 
temin maksadını güden bır fikir 
tentis'ne sebep ve mtiessir ola
rak gösfıerilm:ş Almanyaoın böy· 
1e bir fikir teatis'ode bo!uom.ıya 
hazır olcluj u beyan edilmişf r. 

SJlahları azaltma 
konferansında 
murahhasamız 

Cenevre, 8 ( A . A ~ - Silah 
ku•Yetlerini azaltma konferansı
nın l-ususi komitesi dev'et ve 

basasi müesseseler tarafından 
sifib, ccpbaıre ve harp levazımı 
imali m6Clesi hakkındaki un:umi 
müzakereyi bit"rmiştir. 

lngil z, Japon ve ltalyan mu
rabbas!an hususi müesseseler 
tarafından yapıiao imalitımn ta
mamile ortadan kaldmlmasını ve 
dev1 et imalitanın mürakabesi ve 
bir nizama raptedilmes·ni tavsiye 
eden Fransız coktai nazarına 
muarız olduklannı söylemişlerdir. 

Bunfar komitenin ancak irna.at 
hususunu bir usul ,.e oizama 
bağlamak meseieıini müzakere 
ile iklifa etmesi lazım geldiği 
muta1casmda lbu1unmu7lardır. 

Türk murahhası ber türlü silah 
imalatının cezri surette beynel
milel bir bale "ooması lehinde 
olduğunu söylemiştir. 

M. Y ouhard, Framnz noktai 
ınazannm doğru ve haklı oldu· 
ğunu tekrar isbata çalışmış ve 
murahhasların büyük bir lnsmı· 
nın bu noktai nazarı tasvip et· 
tiklerini gördüğünü söylemiştir. 

Milletler cemiyetinde 

Murahhasım}z bir karar sureti 
teklif etti 

Cenevre, 8 (A.A) -Anadolu 
Ajansıoın hususi muhabiri bildi
riyor: 

1çtimai mese:elerle meşgul 
olan Milletler Cemiyeti beşinci 
komisyonunda Türkiye murah-, 
hası Necmeddin Sadık Bey, bir 
çok memleketlerde işsizlik yü
zilnden aç ve sefil :kalan mil· 
yonlarca çocuk olduğunu anla· 
tırak beşeriyetin istikbaJine ait 
bu meıele üıeriode Milletler 
cemiyetinin nazari dikkatini cel
bederek bu çocuklara yardım 
edilmesi için komisyona bir ka
rar projesi tevdi etmiştir. 

Birçok murahhaslar Necmed· 
din Sadık Beyin teklifini tasvip 
ve takviye etmişlerdir. 

Birine) komisyonda kadın ta· 
bllyetl meselesi 

Cenevre, 8 (A.A) - Aoadolu 
Ajansının hususi muhabiri bildi· 
riyor: 

Birinci komisyon kadının ta. 
biiyeti meselesini konu~muşlur. 
Kolombiya ve Şili murahhaslan 
12 nisan 930 tarihli La Haye 
itilifoamesinin kadın tabiiyeti 
hakkındaki 8, 9ve10 uncu mad
delerinin kadın ve erkek arasın
da müsavat esasını temin ede
cek şekilde tadilini teklif etmiı· 
lerdir. 

Morabbasımız Celal tlazım Bey 
söz alarak Ko!ombiya ve Şili 
murahhaalannıu teklifine bara· 
retle iftirak ettiğini bildirdikten 
sonra vatandaşhk kanunumuz 
hakkında etraflı malrımat vere
rek erkek ve kad1n arasında 
tabiiyet hususunda mUsavatm ta
mamen teessüs ettiğini ve ecnebi 
tabasile izdivaç eden Türk kadının 
asıl tabiiyetini mnhaf aza ettiğini 
bildirdi. Bu mesele etrafında 
komisyonda uzun münakaıalar 
cereyan etmiş ve Şili ve Ko!.üm· 
biya murahhas'an tarafından 
teklif ve Celil Hazım Bey tara· 
fından takviye edilen bu mesele 
hakkındaki münakaıalar gelecek 
haftaya bırakılmıştır. 

Mllleffer Cemiyeti devresi 
uzayacak 

Cenevre, 8 (A.A.) - Milletler 
Cemiyeti büyük meclisinin evvel
ce on be~ gün olarak teıbit edil· 
miı olan 13 üncü içtima devresi· 
nin, bütçe müıkülatı ile Cemiyet 
katibi umumiliğinin tensiki me -
selelerinin bais olacağı teahhurlar 
dolayısile, uzamak tehlikesi var • 
dır. lktısadi ve mali meselelerle 
iıtigal eden ikinci komisyon, Mi 
Bianchini tarafından verilen mu
addel raporu kabul etmek sureti
le mesaisine hitam vermİ.§tir. Bu 

VAKiT 

Gümrükte 

Muamelesi tamam
lanmıyan tiiccarın 

istediği oldu 
Ey:iit aymdaa jtibareo tatbik 

olunan kontenjan karamamesiniu 
bir madcles:ııe göre o tarihe ka- ' 
dar sipariş edilmiş olan eşyanın 
eski kararnameye göre muame· 
leye tabi tutulması bildiri:mişti. 

Tüccarlar da bu kuaroame 
üzerine ticaret odasından vesika· 
!arını viıe ederek gümrüğe mü· 
racaat ediyorlardı. 

Fakat kont'!njJn kararnamesi
nin tadili hakkındaki emir, güm· 
rük idaresine ticaret odasından 
bir gün etvel tebliğ edildiği için 
gjmrük idaresi tarafından tücw 
car!arm muamelesi tamamlanma
mış~ı. 

tfo vaziyet karşısında kalan 
tacirler, lktısat vekHi Celal Beye 
müracaat ederek bu tas'ıihioi rica 
etmişlerdi. 

T acir!er bu müracaatlarmda 
diyorlardı ki: 

- Biz dövizlerimizi verdik. 
Gümrükte mütemadiyen muame· 
Jemizi takip ettik. Tam malı 
gümrükten çıkaracağımız &aman 
yeni emir geldi. Biz kanuni mu
ameleyi harfi harfine tatbik et
tik. funda bizim kabahabmız 

olmadan muamelemiz tehir edil· 
di. Malımız gümrükte kaldı. Çok 
ziyan etmekteyiz. n 

Bu müracaatları Vekllet: ~~~ 
zan d\1\k te=-almış "Ve ôön güm· 
rük idaresine ,.Müstacel,. kaydile 
bir emır göndermiştir. Ge~n 
emirde, 17 Eylfıl akşamına ka· 
dar ticaret odası tarafından vi· 
zcsi yapılan bütün muameJeterjn 

gümrük tarafsndan bitirilmesi 
ve malların gümrükten çıkarıl
masına müsaade edilmesi bildi
rilmektedir. 

Gümrük idaresi bu emir üze· 
rıne muamelesi yarıda kalmış 
olan tacirlere malumat vermiı 

ve muamelelerinin ikmal edile
ceğini bildirmişt i r. 

üzüm incir ve fındık 
mahsulatı mızın 

silrümti 
Ankara 8 (AAt - Milli ik

bsat ve tasarruf cemiyetinden 
bize verilen haberlere göre ce• 
miyetin üzüm, ıncır ve fmdık 
gibi mahsu!atımızın memleket 
içinde sürümünü temin için giriş 
tiği faaliyet müspet neticeler 
vermekte devam etmektedir. 

Manisa bağcılar birliği iktisat 
ve tasarruf cemiyetine gönder· 
diği bir telgrafla cemiyetin şu-

Halihazırda P.ARIS'te 100 Sinemada birden göst 
olan muazzam film: 

ihtiras fırtınala 
Realis\ "S'inemac1hğın bir cfünüm noktasıdır. Bu büyük 

mukaye-seaini temin için hem Almanca hem de f r 
niis!ıalan birden getirtilmiştir. 

Almancası Fransızcasında: 

Emil Jonolngs Charles BoY 
VE VE 

Aooa Sten Armand Beril 
tarafından • 

Elhamca sinemasında 

MARCELLE c 
Charles Vanel 

H 
A 

Gabrlel Gabrlo N 
Kanun Namına T 

f1lminde A 
GLOR V A'da L 

~---•oün ak§am---..... 

Asri Sinemada 
Haydutl:ı.rm 1 la yatını musa\'ver 

Gizli Mahkeme 
Görülmemi~ filminde: W ALACE BER
RY. JEANF: HARLOV, CLARK 
G~BLE ve LEVIS S1'0NE parlak 

.. _.muvafrakiyetler kazandılar ... __.,, 

Bütün ıehir halkı -
Pek yakında 

Paris Kızı 
filminin mosılii parça arıw 

mıı-- terennüm edecekür. --r 
20 r. Franaıs 110 

ı Sterttıı 73S-

ı Dolar 

20 Uret 
211.s 

218-

1 ŞillD Av. 

ı Ptt.cta 
1 Mark 

1 Zolotı 

20 t. Belçika 117 -
1 

Pen&'ö 
20 Ley 

20 Drahm1 27·- 20 Dtıı:ır 
20 lsviçre 820- 1 Çer\'met 

28-
17-
50-

!4-
32-
25-

69-

20 Leva 'l7.- 1 Altın Q'll,-
1 Florln 8S- 1 Mecidiye 38.SO 

20 Kuron Çek 124- ı Banknot 239-

. --Çek flatlare (kep. sa. 16) 
Parla 
Londra 

Ne~ Yorlr 
Mll&ııo 

Brlllt&el 
Attııa 

Cenevre 
Sofy

rterdam 

12 06 t'ra.; 
728.- Vl,yc.na 
0.4140 •1drlt 
9.2. BerUn 
3.-10451 Varıova 
78 645 -~ıc 

2.49991 BUkre§ 
66.<>35 Bclgrat 
1.1760 llOsk'Ovr 

Esham 
'-::':-:Ba::--n-=-k,-·--~,30-

AAadolıı 

Reji 

~. Heyrfye 
Tram..ay 
u. Slprtlı 
-~monti 

21,90 
5,05 
1150 
47 

121 
2350 

Çimento Ar. 
Unyon Dey. 
Şar~ Dci. 
!tal7a 
Şark m. ceza 
Teletoıı 

:Tu4 
2.6655 
s 'i'~ 8 
1.9~06 

... 2085 
3.ti'!5'3 
79 6525 
32.093 
ı~. 

~-
9.10 
2190 
~50 

2-
95-

lsttkarzlar Tahviller 

tarafıodan 

Melek sinema 

' Istanbul 8eted 
DarUlbederi Şehir 11 

Temsmerl ı 

9-10- 932 
PAZA.R 

saat 21,30 da 

Yedi köyün 
Zeynebi 

Yazan: Hauptmann 

Nakleden: 
Seniha Hedri H. 

Halk gecesi 

Pazar 
9 T.evvel 

8 Cema.ahlr 

O le namuı 
llıdndl ll8.Dl822 

Akp.m aamazı 
Yatsı namazı 

imsak 
Yılm çeçe.n 

Yılm kalan 
gUnlerl 

6.11 
t:'.30 
6,00 

12.00 
ıs.o5 

17.30 
19.m 
4.S3 

} r.o 

} 95 

BugUn 
lSTANBUL - 18 den 1",SO • 

kestr3, 19,30 dan 21 c kadar 
ki heyeti, 21 den 22 ye ltada1' 

V!YANA (517,2 m) - 9,20 
din1 musiki, 12,40 senfonik it 
konser, 17,30 konser, 20 :ınusiıd. 
acr. 

ROMA (441,2 m) - 11 dJııl 
15 muslld, 18 konser. 21 opeı+ 

BUDAPEŞTE (55°'5 m) -
12,15 orhestra, 15 p!llt, 17,30 
operet, 22,30 çlgan orkestrası. 

MOSKOVA (12:04 m) - J.2 
dar ne~riyat. 11 

VARŞOVA (1411 m) - ıV 
konser, 17,25 plAk, 18 plynııO 'I 
ha!lt musiki, 21 halk konııcrl. 

.PARts (1725 m) - 8,45 
konser, H musiki, 14.30 konııe'' 
17 l<onaer, 19 musiki, 20 k~t't 

Yaran 
lSTANBUL - 16 den :1 

Mü§C?'rcf hanım ve Mıı.hmut 1 
21 e kadar orkestra, 21 dell 
Hikmet RIZlı hanım ve ark 

VlY ANA (51i,2 m) - ) 
13,40 'J)l!k, 16 konser, 23,115 _,aft 

ROMA ('41,2 m) - !:1 p--· 
ıscr. 23,5~ haber. 

BUDAPEŞTE (550,5 m) ..,,,.. 

mullü teşviklerin~ teşekkür et· ır.t. dAhlU 96.50 Elektrlk 

mekte ve kendilerine cesaret Şark D.yoll&n ıı.ts Tramvay • 9 

SCl', 14,15 jlmnnstik, 18.30 it 
musikisi, 21,45 koruıer, 22,45 

MOSKOVA (1304 m) - l 
kadar nakli. 4I 

D.Kııvahhlde S8 ıs Ttmel J~ 

veren bu faaliyetin devamını ri· Gümrükler s.ıo Rıhtım ıs 

ca eylemektedirler. Diğer taraf· SaydJ maht •.20 
Anadolu 1 34, 

Bagdat .J..~ Anadolu 11 34 
tan cemiyetin Dinar şubesince Ask&iy. A. MOmenm 35.90 / 

yapılan teşvik üzerine Dinar hal- 1 ._ ___ .,___.-..;-------: 

VARŞOVA (1411 m) _ıs 
plAk, 21 konser, 22,10 ltoıısetı 
2• dans. 

PARlS (li25 m) - 19,50 ~ 
habcsl, 20,20 musiki, 21 ti)'ll 

so.hnbe. 

kı bir toplanta yaparak her ayın ==--:..-= ... --.. ::::::::::::::: .. ::: .. ::=:=:---::::::::::::::::::::::::::::::::.-

birinci ve otuzuncu günleri kah· Balkan oyunları ve Izmirde ilzUJJl " 
vehaoelerde kahve ve çay yeri- Yunan matbuatı piyasası 
ne üzüm ve incir almıya ve ev· 
!erinde de kahve ve çay yerine Atina, 8 (A.A) - Yunan 'llat- lzmir, 8 (AA) - ~j 
ayni surette üzüm ve incir ye· buah Balkan oyunları için bu· sada altı kuruştao 
miye karar vermişler ve bunun raya gelen Tilrk, Romanya, k.,,dar 2558 çuval iııcif 
için end içmişlerdir. Bulgar ve Yugosla.,, ta'-ımlarını k 30 :ı. .. k 9 

rnpor, cihan buhranına kartı mü· 
cadele edebilmek için beynelmilel 
büyük nafia i~leri yapılması lehin· 
de bir takım vasayayi ihtiva et· 
mektedir .• 

Bu işlerin yapılmasını iltizam 
etmiı olan M. Jouhaux'nun noktai 
nazarı bu suretle galebe çalmıı o· 

• K uıuştan uuruş~ 

hararetle ıelAmlamaktadır. Bal- çuval üzüm satılaııştır· 
kan oyanları yarın Atina sta· 
dıoda baılıyacakhr. 

Gazeteler bQ ıpor karıılaşma· 

larının Balkan milletleri arasan

daki mukarenet fikrioin terakki 

etmesinde bnynk ve müess~r 

bir amil olduğunu ehemmiyetle 

Berllode bit ... -_,· 

lacaktır. J kaydetmektedirler. 

Bertin, 8 (A.A) -
motör fab?ikalarıodıı~ 
çalışan işçilerin heP

5
' 

ücretlere ait sebepler 

grev yapmışlardır. 
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Feyzi Beyin merkezde isticvabı bir netice vermedi. 
O hadise günü nerede olduğunu söylemiyor 

- 27- lar ıon derece aıil bir eda ile ko· - Vay, beni Ahsen Beyin ka-
Her halde çok mühim bir ıebep nuştuklarını anladılar.. tili mi farzediyoraunuz?. Olur teY 

ak lazımdı. Bu sebep Zihni Be- İsticvap batladı: deiil .. Elinizde nud bir delil var· 
ı..-....ır- Nigarla münaıebetini ke~mek _Sizin Nigar Hanım isminde ki bunu aöyliyebiliyorıunuz?. ·Be-

idi değil, doğrudan doğruya bir ni9anlınız vannı9.. ni i9mden alıkoyup buraya geti· 
lbi olmak lazımdı • . yani Feyzi - Evet, vudı .. Fakat şimdi ni- riyonunuz. Aleyhimde ağır bir it-

..... _r-y bu kadından bir türlü ayrıla- şanlım değildir.. . hamı hiç bir delile iıtinat etımeden 
yordu.. _ Şimdi nitanlınız değil, Çün- serediyoraunuz .. Sizden maddi ve 
Bu mülahazaları gidip müdüre kü ıiz ıeçenlerde Niıar Hanımın manevi ziyan iıtiyeceğim. 
latınca kararı aldı. Feyzi Bey çok zenıin bir asilzade ile nitan- - Feyzi Bey tuttuğunuz yol a-

evcuden celp edilecek ve istic- Jandıiını duymufıunuz. Bu ada- leyhinize çıkar. Size evvelden ha· 
P olunacaktı.. B d' D ·ı mın iımi de Ahıen ey ır eğı ber vereyim .. Hakkınızdaki §Üp· 
Erteıi sabah erkenden daha mi?. heler esaslı malumata istinat et-

eyzi Bey memuriyetine gı"tmek D x.... f d" k d' · - o .... e en un.. me te ır .. Bizden zarar ve zıyan 
ere kapıdan çıkacağı ıırada B ·· ~ .. dı'kten s b" · 1 - unu o •• e.. onra ır ıatemenize gelince buna da e im-
ehmet Ali Efendi yanına ael- ·k· il -ı·nce Ahıen Be · b' d • ı ı ı n ı~ yın ır eki delailden dolayı imkan yok-

- Hariciye tetrifatçılarından 
i Bey sizıiniz deiil mi?. 

- Evet, ne istiyorsunuz?. 

- Sizi merkeze davet etmeie 
idik •• Ben de arkadatım da ıizi 
erkeze götüreceiis.. Mevcuden 
ecekıiniz.. Bize verilen emir 

le .•. Hattl ıelmek iıtemezıeniz 
bren ı&türmek emrini de aldık. 
Feyzi Bey arkasına baktı. Bir 

av eanaaında katil kaatile cerh- tur .• 
edildili tebeyyün ediyor. 

"Size §unu da haber vereyim 
- Eevet ıazetelerde gördüm.. ki bu tarzda hareket eder, ıayan-
- Cinayet mahıhalin on birin- k" b · al l" d b" ar ulunuraanız ıizi e a e ır 

ci per9embe günü aaat on buçuiu isticvap için tutmuf olmıyarak 
bet geçe ika edilmittir. Acaba o· daha ileri gitmeğe mecbur oluruz. 
gün, ayni ıaatte nerede bulundu· "isticvap edildiği ıneaelede gü· 
ğunuzu bize ıöyliyebilir miıiniz? na.hı olmıyan adam hemen ıoru• 

- Ser komiserin ıorduiu bu lan suallere cevap verir: mühlet 
sual açık bir ithamı göıetriyordu.. istemiye kalkmaz .. Zabıtaya elin

F alçat Eey2i Bey bu s ale biraz den geldiği kadar yardım eder, 
müıtehziyane cevap vermeie nıec k 

açınmaz .• 

Sayıfa S 

Dil Bahisleri 

Dilimizde 
işaret 

noktalama 
meselesi 

Halkevi tarafından hazırlanıp lahika getirilmesi. Bir çok iltibas· 
baıılmakta olan lugattan ıonra, lı şekilleri gidereceği gibi, alıtıl • 
bir de gramer baaılacağını gaze- dıkta ağır bazı "tournure,, lere 
teler yazmıştı. de mani olur. - Mesela "filanca, 

Buna deygin iki diyeceğim kiden bir kitap almıştım, bu gün 
var: gelip beni görecek. "Bu gün, bu 

A) Dilimizde büabütün kural • cümleyi o tekilde, yani "ki,, zami· 
sız bir halde bulunan noktalama riyle kullanmak icap etse, ya "ki 
kaidelerinin artık tesbiti vakti ve ondan bir kitap almıttım,, gibi 
özünde kolay olup öfrenilmekte çirkin bir tekil iıtimal etmek, ya· 
hiçbir pçlük göıtenniyen _ bu hut onu fail olarak getirmek, mec 
kuralların gramer ve imli kural • buriyetinde bulunuruz. 
lariyle denk tutulup ayni ehem -1 4 - uE,, - den, " ,, - de,, gi· 
miyetle tedriı edilmesi. Şimdilik bi lihikaların icap ettikçe yalnız 
"aycık,, yani ( ) , ve "tırmacık,, batına kullanılabilmesi. "Geldi • 
yani " ,, itaretleri biribirine ka • lim ev,, "Çıktığım oda,, gibi cüm· 
rıştırıyoruz, kih birini kah öbü - lelerde. bunun gerekli~~ ~ir . k_at 
rünü geliti güzel kullanıveriyo • daha ııddetle duyulur. Şımdı ı • 
ruz Halbuki tırmacıklar ehemmi çinde bulunduğum ev,, ve "İçin • 
yet~, ve bir §eyin aynen alınıp den çıkıp bura~a. s:eldiiim ev,, 
yazıldığına; aycıklar ise, ancak manalarının her ıkıııne de ıelen 
verilen maHkmatı itmam için katı- o ko§uylu (1) ilk cümleye bu ku
lan, ve kaldırıldıkta gramerce hiç ral tatbik edilse, "Den geldiğim 
bir botluk gHstermemesi icap e - ev,, "E geldiğim ev,, dense aara • 
den ilavelere mahıuıtur. Satırba- hat ve vuzuhla hiç güçlük çekil~ 
§1 da, noktanın bir kat daha kuv· mez. ikinci cümle de öyle: "E 
vetliai olduğuna göre, her hal • çıktığım oda,, "Dan çıktığım o • 

de ıöylenen bir ıözden sonra az da.,, 
çok farklı tutulan batka bir mev· S - Şeref beyefendinin dedik· 
zua ıeçildiline itarettir. Biz iae, )eri gibi (Vakifteki ilk "Dilimiz 
meaeli: - Evet, ıiderim, dedi di- Türkçe,, yazıaına bakınız) cümle-
yecek yerde, lerin yendek (2) fiili~ bitmesi 

! .l • hem çirkin, hem gayri mantrki • - Evet, ıtuerım. 
dir. Zaten Dede Korkut'ta, "Bir Dedi. 

• adım ötede di«er 6ir sivil po
duruyor, hareketi tetkik edi -

rdu .. bur oldu: 
"Sizin aorulan auale cevap ver-

- Doğrusu bilmiyorum.. Bir mekten çekinmeniz derhal vaziye• 
ıibi, bir cümleyi tamamlamak zat tarafından lıtanbul türkçesi· 

Vaziyeti derhal kavradı. 
en son derece eakinane: 
- Polc.ô.!G.1 ıriclclim. 

He-
çok iş arasında bana dün ne yedi· tinizi değiıtirebilir. 
ğimi sorsanız gene hatıd;uııa.ki:a , 

için ilave olunan "dedi,, yi ıatır· ne tahvil edilen,, ''Şecerei Türk,, 
batı yapıyoruz. Daha bir ıürü yan te, Aşık Pqa zade tarihinde yüz· 
lıtlar vardır. lerce cümleler vardır ki, "de7u,, 

Dı~di. Mehmet Ali --:E:-f_en_d_i_F_e_y,..._· 

Beyden mukavemet tiddet 
. 

- Hatırlarsanız iyi olacak .. Bu 
bizim için ıon derece mühimdir • 
Hatırlamamak aizin aleyhinize ne· 
ticelenebilir. 

liyorclu .. Bu ant kib~IUne hay
etmekle beraber yolda firar 

ebbüsünü bekJiyerek müteyaJc. 
bulunmıya arkada9mı davet 

Fe:Jai Bey bu merkeze davetin 
nltanlııının bir oyunu oldu· 

dJıll kanaat a-tirmiıti. O adt ve 
f8Dİ ınihlukun daha nerelere ıc... 
dar gidebileceiini düıünerek yü
riiyordu •• 

Merkezde iımini, hüviyetini 
rdular .• Gene ayni derecede ıa

ne cevaplar verdi.. Memuri • 
tini, ailesini zikretmesi bazı ci
lerden faydalı oldu. Memur-

- Şimdi mi hatırlamalıyım?. 
- Evet, hemen timdi.. 
- Naaıl olur?. Beni birdenbire 

tutup buraya getirdiniz.. Hafıza-

mı toplamıya vakit bulamıyorum, 
ve hiç bir ıey hatırlamıyorum .•.• 
Bırakınız aidip evde dütüneyim, 
belki o aün evde ne 7apbfmu ne
reye sittiiini a&yterim .• 

- Olamaz •• Bize hemen aöyle· 
mezaeniz Erenköy cinayetine ait 
hakkınızdaki f üpheler kes pi 
kat•iyet edecektir • 

iki Gülüşlü Kadın! 
Araen Lilpenln yeni bir maceraıı - 68 

11Ucuı ı ..M.ods fölta~ 1iltl.fale ~: la.. 

Klara ai · · · ş k b 1 w • •• ... t ""· h h d · • Yınmıttı. ap asını a• megı ogre ecegım ru um, ay ı, 

koyarak: gel, aidelim .• 
- Raul d d" l . 1 b" ' e ı, ge eceğım am- - Bir ıey daha ıöy iyeceğim • 
d iır feyden korkuyorum da- Dur .. Antonin niçin sustu biliyor 

0 ~ıu kıskanıyorum.. ' musun?. 
- Kundeıı?. 

Biliyor•un 
- KurviJd .•. 
eriın k' den anı? Seni temin 

ı ıa. ece 
dur.. aayet iyi doı-

-Hayır! 

- Senin batına bir bela gel • 
meain, kaçabileain diye korkusun
dan! 

- Ne korkusu! Klara güldü R 1 - Sen ke d. . kau devam etti: - Seni seviyor, seni kaybetmek 
, n ı end. . k k k k d raun J ını •• anı- or usun an r 

- Hakkın var.. Kend' k d" 
. k b ı en ı-

~ yan~ tıp ı ana benzerini fa-
aynı zamanda benden ' ka 
da batka olanı kııka.nıy 0 

• 
S . orum. 

- enın harıkulade gözlerin 
r, ıefkat dolu gözlerin .. 

- Ayni zamanda çok ailanıq 
zler .. 

Raul dansetmeğe ba9ladı: 
- Sahi mi?. Pek Iütufkirıın 

doğrusu .. Ne iyi ettin de ıöyledin. 
Hot ben de biliyorum .• Bana kim 
se mukavemet edemez .• Antonin 
beni ıeviyor. Olga ıeviyor, Klara 
seviyor, Kurvil ıeviyor, hatti Jor· 
jöre bile ıeviyor.. .. 

(Devamı var) 
r.::::::::m:::::::::::::::::::::::::::ım::::nnnrnnı 

varmagw a, "açlıktan,, "lıtaabul • 
A'Vftlpalılardan aldıktan aonra 

dan,, •·Arasında,, gibi fiil - c!ıeğıl noktalama itaretlerini, onların ku· Denizciler kulübü rallarmı da biraz olsun benimse- ıizlcrle bit~r. Tevekkeli dE'ğil, ya• 
memis hiç deiilM alda yakın bir zdannda bir tatlılık var! .• YDzilcOIDğU umumiJqtirmiye 

çabımak için latanbulda bir de
nizciler kulübü açılması diitOnOI· 
mekledir. Deniz aporuoa meraklı 
olarak taoınmıı kimseler buna 6n 
ayak olmuılardır. 

6 - "Anaaız,, "TekinsİE,, "Uy kaideye bailamalıyız. • 
LGaat kitabının sonuna ba ku· sunsuz,, iıtianat kullanı!larda ol-

b. d"l dutu gibi "- Siz,, lahikasının ralların da kat'I olarak t• it e ı · 
bütün sıfatlara teımili. Ehemmi • 

Eski Hariciye Nazarı Amm 
Turgut beyle denizcilik federaa• 
yonu reiai Ekrem ROıtD B. bua
Jarın baıındadırlar. Maarif YekiU 
Dr. Reıit Galip B. kuJOblln hi· 
mayeaini kabul etmiıtir. 
Yakında ilk lcurucalar topla· 

aacaldar, iti meydana getirerek 
çalışmıya başlıvacaklardır. 

Raul Klarayı bırakarak dön • 
dü, telefonu açtı. Bu Kurvil idi. 

Nefes nefese olduğu hi11edilen 
bir ıesle: 

meıi lisımdır. 
B) Yeni sramerde, prçek ve 

pek serekli bir iki yenilik ilavesi, 
ki tunlardırı 

ı - Bir harfı tarif ("Ol,, olabi
lir.) 

2 - Milenneı gaip zamiri ("O
na,, .,Ondan,, il., kullanılırdı. 
"A,, da pek güzel "O,, nun müen-
nesi olarak kullanılabilir. .. 

3 - "Ki,, (Ayri ki) zamirine 

k'ld' D çe 1 ı. ıtardan kapıyı zorluyor-
lardı. Klara mırıldandı: 

- Korkuyonım. 
- İnsan korkarsa, aptallık e-

- Jorjöre, diyordu, yanında der. iri Polü nasıl vurdufunu ba-

hir ıürü adamlarla, bahçenin ıta.r· tarla! .• Hem bak Antonin hapae 
ma.ldığını zorluyorlar.. Uzaktan atıldığı halde ıeaini çıkardı mı. 
gördüm, bir kahveye girerek ıize Hem eğer ıen korkuy.oraan, be • 
telefon ediyorum. nim botuma ıidiyor. Sonra dü -

Raul telefonu kapadı ve bir. §Ün, bu aptal Jorjörenin eline dü
saniye dütündü. Sonra döndü, fecek kadar enai deiilim. Haydi 
Klaraya, sadece: gül bakalım Klara.. Göreceksin 

- Jorjöre, dedi, gelmit, bizi ne alay edeceiiz. 
yakalamak istiyor. Tam bu eınada kapı açıldı ve 

Klarayı elinden tutarak mer - Jorjöre elinde tabanca hücum et· 
divenleri indi. Kapının önünde ti: 
durdu, dııarsını dinledi. aralık • - Eller yukarı, yoksa ate§ ede-
tan bakınca, birkaç. gölgenin iler
lediğini aördü. Klaraya: 

- Sen, dedi, Yemek odasına 
git! 

- Niçin ıarajdan çıkmıyo • 
ruz? 

- Hayır, oraıını ıarmıtlardır. 
Aksi takdirde üç kiti ile buraya 
gelmezlerdi. 

rim. 
Raul, ondan bet adım kadar 

ilerde Klarayı arkasına almıı, du
ruyordu: 

- Ne aptalıııı. d Ji, hep ay
ni tarzda aözler. Hiç bana, doı • 

tun Raule atet eder miıin? 

- Raule def il, Arıen Lüpene ! 
- Ya, demek iımimi biliyor -

yetçe öbüründen belki daha mü • 
him bile olan bu tedbir dilimize 
pek büyük bir zenginlik kazan • 
dırmıı olur. ~ 

Süleyman Burııt ~ 

(l) Uy - mana; kof - çift. koıug 
iltıbaı, iki mana, mefhllnwnu güzel 
ifade eder. Ugdaı da ılnonlm demek 

olur. 

(2) Dalma. 

- iman aıalet unvanını hiç 
saklar mı?. 

- Lafı brra, eller yukarı, yoksa 
ateı ederim .• 

- Klaraya da atet eder miain? 
- Eier burada ise ona da atef 

ederim ... 

Raul bir adım yana çekileli. Jor• 
jöre Klarayı görünce haykırdı: 

- Vay canına, burada imit ! .. 
Jorjörenin gözleri açılmıttı .... 

Kolunu indirdi. Markiye iade etti· 
ği sarı§ın kız orada idi. Nuıl o• 
lur?. Hayır, hayır •.. Bu olamazdı. 
Eğer bu Klara ise, ki Klara idi, 
demek öteki kız .. 

- Haydi gayret, dedi, Raul, bi· 
raz daha gayret .. Evet .. Evet .. Ap· 
tal müfettif, ortada iki kız var •.• 
Birisi vilayetinden yeni gelmit bir 
kız .. Klara diye pe9ine düştüğün 
ve ötekisi .. 

- lri Polun metresi mi?. 
- Sahiden de aptalıın be? •• 

Kim derdi ki cici Zozotun kocaıı• 
sın! .. 

- Hayır kifi derecede ıöl
emiı gözler., .Ben sana gül • 

Raul, Klarayı kUcafına aldı ve 
merdivene doğru yürüdü. Bu ara 
içerden telefoa..$foJda; 

Raul, kapının ıürgüsünü bile 
sürmeden, yemek odaıına doğru 

ıun? 

- İtiraf ediyoraun ! 

Jorjöre müthit kızmıttı. Yanın• 
daki iki poliıe: 

(Devamı var) 
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Halkı okumıya alıştırmak ............................................................................................ 

Dolaşan kitaphaneyi biz 
de yapamaz mıyız? 

Amerikada, lngilterede, Fransada köy 
köy dolaşan kamyonlu kitaphanelerin 

fay dası çok görül~ü 

Doıa.-n kDtDpanenln dı,arıdan g8rDnu,a 

usul Fransada yeni tatbik edil
meğe başlandı. Bu usulle kitap 
tevzii ve halkın okumağa alıştı
rılmasının faydalı o!up olmadığı 
hakkında şimdiye kadar birçok 
münakaşalar oldu. 

Her h'!lde bu kadın memle-

VAKiT 

Mısırda bir dava 

Uyutucu maddeler 
ticareti yapanların 

mahkftmlyeti 
İ&kenderiye, 8 .(A.A.) - Gayri 1 

mefru &urette uyutucu maddeler J 
ticareti yapmakta olan 63 şahsa 1 
ait dava. hitam bulmuftur. 31 ki§İ I 
5 seneye kadar çıkan hapis ceza- I 
larına ve ekserisi 1000 İngiliz li- l 
rasma baliğ olan nakdi cezalara 
mahkUın edilmittir. 

Bir kiti nefiye mahkUm olmu§, 
22 kiti beraet etmi,tir. 9 mahkUm 
muhtelif tabiiyetlerde olduklann
dan bunlar konaolo&hane mahke
melerinde muhakeme edilecekler
dir. 

Beşler konferansı 
geri kalınca •• 

Pariı, 8 J.A.A.):- Londra bet" 
ler konferansının tehiri mesele· 
sinden bahseden T emps gazetesi, 
M. Mac Donald'ın bütün mes'uli .. 
yeti Almanyaya raci olan veziyet· 
teki kargaıalığı bir kat daha art· 
tırmamak gibi bir endite ile hare• 
ket etmit olduğunu yazmaktadır • 

Filvaki haber alındığına göre / 
bu proje milletler cemiyeti maha
,filini son derece tehiç etmiş ve ce
miyetin istikbali ve icraatı hakkın· 

.~da enditeler uyandırmıştır. 

Fakat bu projenin tahakkuk et

-
rYeni Filimle 
~ 

Opera Sinemasznda 
....... ·-----···-------···············-···-30 

Şeyhin Dostu 
Leslle Fuller 

Fevkallde gUIUnçlU bir filim 1 

British lnternational lngiltere- Fakat gülünç bir şekilde 
nin en meşhur komiği ve geçen diğinden zabit gemiyi t 
sene Opera sinemasında halkı, sine mani olur. Bununla 
gözlerinden yaş gelinceye kadar o, kamara penceresindeO. 
güldüren Leslie Fuller ile bir gitmeğe hazırlanan bit 
çok dans ve eğlence numaraları sokulur. Karaya çıkınca 
bulunan bir filmi hazırlamııtır. ları onu yanlarından ko 
Leslie Fuller kendine mahsus Bil evvelce tesadüfen 
tarzı ile lngilter~~e tef~rrut et· binin _bayatını kurtarıııı.Ş 

Seyyar kitaphaneler vücuda 
getirilmesi fikri ilk defa Ame
ıikada çıkmıştır.190Ste Amerika
nın Marilant eyaleti merkez ki
taphanesi birçok köylerde de
polar tesis etmiş ve bunlara ki
tapları kamyonlarla göndermeğe 
başlamıştı. Sonradan düşünüldü. 
Bu kamyonlara raflar yapılarak 
kitaplar yerleştirdiler ve kamyon 
her köyde durdurulursa köy hal· 
kı okum::ğa kolayca alıştırılacağı 
neticesine varıldı. Bu usul yavaş 
yavaş taammüm etti. Şimdi Avru-

m me ~i la eD.~~L\~ .... ~~,..,~llİİll!!!'!-~~....-~~~::: .... :;."--
1 Afıiianların esas~tezlerinin mu· 

panın birçok yerlerinde böyle 
seyyar kitaphaneler vardır. Bu
nun için küçük kamyonlar kul
lanıhyor. Bir kamyon büyükler 
için iki yüz ve gençlerle çocuk
lar için iki yüz olmak üzere dört 
yüz kitap taşır. Kamyonda bir 
kitaphane memuru bir de mua· 
vini vardır. Bunlar kitapları isli· 
yenlere iare ederler. Yapılan 
hesaplara göre seyyar kitapha
neler sabit kitaphanelerden on 
misli fazla kitap tevzi ediyorlar. 

Bunun sebebi kamyonun geç
mesinin nazarı dikkati ayrıca 
celbetmesidir. Bundan başka her 
hafta kitaplar değiştirildiğinden 
halk her türlü eseri kolayca te
darik edebiliyor. Diğer bir fayda 
da kitapların az elden geçtikleri 
için kolay yıpranmamalandır. Şu-
rasını da işaret edelim ki seyyar 
kitaphaneden kitap alarak oku
yan karilerden bir çoğu okuma
ğa alışıyorlar ve bu sefer şehir 
kitaphanelerine giderek kitap 
almağa lüzum hissediyorlar. Av
rupada ilk seyyar kitapbane te· 
sis eden memleket lngiltere ol
muştur. On senedenberi lngiltere 
eyaletleri arasında seyyar kitap
haneler büyük bir muvaffakıyet· 
le iıletilmektedir. Kitapların halk 
arasında devri şöyle tanzim edil
miştir: 

Seyyar kitapbanelik eden kam• 
yon bir köye vaı ıp durunca et
rafına halk toplanır. Bu kalaba
lığa kitap verilmez. Otomobilin 
dış tarafından görünen raflarda
ki kitaplar karileri celp içindir. 
Seyyar kitaphanelerin etrafına 
toplanan kalabalık isimlerini gör· 
düğü kitaplardan hangilerini is· 
tiyorsa bu kitaplar o köyde hay
rına kitaphane memurluğu yap· 
masını kabul eden bir adama 
teslim olunur. Kitapları tevzi et
mek ve sonradan toplayıp oto· 
mobil geçerken iade etmek bu 
adama aittir. Seyyar kitaphane
ler Almaoyada da vardır. Bu 

I vaff akıyete mazhar olması için 
?.ütekaddim teminat talep etme\e-
~idir. A ·ananların bu metalip hak· 

· kındaki nim resmi ta.vzihleri bu 
1metalibin tiddetint fehifif edeme-
' , . . .... mıştır. 

DolaŞan kDtUpanenın içi 

ketimiz gibi okumağa muhtaç ve 
kitaphaoesi mahdut olan yerler
de tatbikından bilyilk istifade 
görüleceği muhakkaktır. 

Bir ihtira 
Leipzig, 8 (A.A.) - Coğrafya 

cemiyeti kongresinde profesör 
Garolus, sis vesaire gibi havada 
vukua gelen tegayyüratı büyük bir 
srhhatle tebyin et..""Değe medar o
lan bir alet ketf etmif olduğunu 
bildirmiştir. 

Bu ihtira hava tahavvüli.tını ri· 
yazi olarak evvelden tahmine mü
sait bulunmak haıebile, bilhassa 
tayyarecilik için pek büyük bir a
meli kıymeti haizdir. 

Hlndlstanda Mnsın
manlar ve mecusiler 

Bombay, 8 (A.A.) - Müslü
man rüesa cemaat meselesi hak· 
kında nıecusi rüesa ile ileride ya· 
pacakları müzakerat esnasında ne 
gibi bir hattı hareket takip ede· 
ceklerini tayin ve tetkik etmek ü
zere bir içtima aktine karar ver· 
mişlerdir. 

Bir Alman profesU
rllne lngiltereden 

nişan 

Londra, 8 (A.A.) - lnstitution 
Of Petroleum, Berlindeki Edele· 
anu ismindeki şirketin müdürü 
profesör Edeleanu'ya mayi halin· 
de hamızı kibrit ile petrolü ta&fiye 
hususundaki mesaisinden dolayı 

altın Redwood madalyası ile ihda 
etmiıtir. 

Cenevre J{onf er ansına gelince, 
Almanların gelip yerlerini İ§gal 
etmelerine intizaren mesaısıne 

devam etmekten başka yapacak i
ti yoktur. 

Cenervre, 8 (A. '.A.) - Beşler 
konferansının tehir edildiğine da
ir olarak gelen ve biraz &onra te· 
eyyüt eden haber üzerine zihin· 
!erdeki gerginliğin zail olarak ye· 
rine sükiı.n kaim olmuş ve binne· 
tice bu haber müsait bir intiba ha· 
ııl etmiştir. Heyetler, bu kararı 
aklı selimin muvaff akıyeti ve ken
dileri hakkında nısfet dairesinde 
ittihaz edilmif bir tedbir addet· 
mektedirler .. 

Alevler içinde 
bir tayyare 

Londra, 8 (A.A.) - Bir aske
ri tayyare Surrey kontluğu dahi
linde Copton' da alevler içinde ye· 
re düşmüştür. iki kişi ölmüş, bir 
kişi yaralanmı§lır Tayyarede bulu· 
nan diğer 3 kişi ise paraşüt vası· 
tasile yere inmeğe muvaffak ol
duklarından onlara bir şey olma· 
mıştır. 

Btr bağda üziim yi
yenlerden biri 

öldürüldü! 
Gümüşsuyunda ölümle netice· 

lenen feci bir hadise olmuştur. 
Darülfünun müderrislerinden Ziya 
Beyin bağına üzüm satın almak 
için iki şahıs girmiş fakat bun· 
ların maksatlarını yanlış anlıyan 
korucu h.endilerine ate~ etmiştir. 
Kurşunlardan birisi bu iki şahıs· 
tan birisine rast gelerek ölmesi
ne sebep olmuştur. Korucu ya
kalanmıştır. 

12 Tcıırlntcvvcı Çar§ambıı. gUnn OPERA ııtncmasmdo. g6stcrllccck olan ( 

Dostu) filminden bir .sahne.. 

tiği gibi başka memleketlerde 
<ıc kıymetini takdir et irmi bir 

san'atkardır. Bu filmde Leslie 
ile oynayanlar da bu tarzda ona 
temamen arkadaşlık edebilecek 
san'atkarlardan intihap olunmuş
lar ve filmin kıymetini bir kat 
daha yükseltmişlerdir. 

Şark limanJarından birine uğ
rayan bir harp gemisinin tayfası 
karaya çıkmağa hazırlanmakta
dır. 

Tayfalardan, kadınlar yanında
ki muvaffakıyetsizliği kendisini 
gülünç l:ir mevkie koymuş olan 
Bil isminde biri memleketin gü
zellcrile taliini denemek ister. 

Katille maznun bir 
baba oğla ceza 

Üsküdarda breç ocağında 

Kıua Ahmedi öldürmekten suçlu 
lsmail oğlu ihsanla ba~ası Ismail 
muhakemelerine dün ls~anbul 
ağır ceza mahkemesinde devam 
o'.unmuşlur. 

Müddei umumi, n:utalaasmı 

söylemiş, ikisine de ceza istemiş· 
tir. Mutalaada istin:ı.t edilen 
maddelere göre, oğul için on be~, 
baba için on sene ağır hap:s 

ceza istenilmiş bulunmaktadır. 

Muhakeme, müdafaa için kal
mıştır. 

Bir kayıkçının 
muhakemesi 

Istanbul ağırceza mahkemesi, 
Kasımpaşada Küçükpiyalede ka· 
yıkçı Sü.leymaoı öldürmekten 
suçlu balıkçı Mehmet Şerifin 
muhakemesine dün devam et
miştir. "Meta,, lakabile anılan 
Mehmet Şerifin bundan sonraki 
muhakeme celses!nde şahitleri 

dinlenilecektir. 

te tekrar tesadüf ederle 
arkın l>ntua :ı.t:vnıçı ıu• 

ga söz vermiştir. 

Bil şeyhin sözünü tu 
mayacağını anlamak i 
şeyhe gider ...•• 

Bundan sonra sarayda 
eden komik ve zevkli 
baılamaktadır. Şeyh, ora 
rılmağa mecbur oldnğun 
yshnı kurtaran dostunu 

vekil bırakır. işte, bu 
arkadaşları gelip hendi 
alıncaya kadar Şey:ıin 
marifetleri görülmeğe 
yacak derecede eğlene 

Jskend-eryed 
Istanbula 

Isk enderye ticaret '°
)erinin verdiği malutP• 
Ajlustos ayı zarfında l 
yeden Istanbula 1,305,3 
kuruşluk 283,801 kilo 
edilmiştir. 

Bu malların ckserisİIS 
mensucatı, Romanya I' 
pirinç teşkil etmekteclit• 

• 
Milletler cef111 

ve istikraıl 
Cenevre, 8 (A.A.) :,-:1 

cemiyeti hon~eyi dün oS ~ 
ra Sir Osten Chambet1' 
miyetin dcl5.lct ve biri'• 
tedilmi~ olan istikraıl.•~i,i 
rinin ingiliz hamiller• • 
le vermi~ olduğu ınubtıt 
etmiştir. . o•t 
Aksam:ı doğru Sır 

~ iiJll 
berlain, matbuat ııı ed 
cemiyetin delaletile ~ 
olan bu istikrazlara ~· 
rın tediye edilmesin~ ı 
yapmakta olan bir ço ıd 
millerini düşürmekt~ 0 

· t• · h etnıiıtıt• vazıY.e ı ıza 



rinienel 1932 VAKiT 

Bir mÜCJezziin kazası yüzünden 
-----··------·····-·-····························-········ 

erkez memuru Hüceste 
Romanya !.<:.:~1!..a_!_f!..~_.!!_Z.~!.~!!.!!..~ 

Hanım bir polisi 
mahkemeye veriyor ! 

Sarayında Uçan tanklar muharebe 
(Bq tarafı l lncl .a.)'.lfada). meydanına inince 

Diğer taraftan kral Karol ıle 

Polis mlldDrlüill d6rdilncn fU• 
sivil merkez memurluğuna 

sabık zevcesi prenses Helen ara
sındaki ihtilaf had bir safhaya 
vardı .. Yeni ihtilaf, Romanya ve· 
liahtı prens Miıel üzerindedir. 
Geçenlerde prenses Helen oğlunu 
alıp Londraya götürdü ve onun 
tahsilini Londarada ve İngiliz 
donanmasında görmesini iıtedi •. 
Halbuki kral Karol, oğlunun va· 
lidesile yalnız altı hafta kalması· 

Düşman ordularını darına dağınık 
keşifler .. edilen HDceate Hanımın 

emri geldiğini, vazifesine 
dağını, fakat latanbulun kur
bayramı merasimi esnasın· 

Sultanabmette biriainin hızla 
arak, y06.0nden hafifçe ya
nmasına sebep olrluğunu ve 
disine beş giln izin verildi
yazmııtık. 
Uceste Hanım, dün milddei

umiliğe müracaat etmiş, ken
ne çarpan ve yaralanmasına 
ep olan adamla bir polis me· 

aleyhine dava açmıştır. 
ı memuru aleyhindeki mOra· 
, yaralanmasına sebep olan 

mdan ıikiyetçi olduğunu say. 
ği halde polis memurunun 
en bu adam hakkında taki-
yapmadığı noktasındandır. 
te Hanım, adliye doktor

tarafından muayene edilmit. 
ıınan üç günde kapanacağı 

Merkez memuru HUceste H. 

anlatılmıtbr. Muayene raporu 

yazılmıı ve istidası, usulen ha

dise hakkında ilk tahkikatı yap

mak ve tahkikat evrakını mlld

deiumumiliğe vermek üzere, polis 
mlidOrlüğüne gönderilmiştir. 

Ürkiye aleyhine yazılan 
bir makalenin nak
den dolayı çıkan dava 

merikada Boston şebrınde 
ayrenik,. isimli Ermeni gaze-

. de çıkan ürkiye aleybinde
bir yazının iktibaaından dolayı 

m Poıtuı,, aazeteai aley
açalan dava11111 muhakeme-
lstanbul OçOnc& ceza mab-

eainde diln devam olunmut-

mittir. Bu mes'uliyet, bir muha
sebe vaziyeti ifade eder. Bu mu· 
basebede ilk aranacak vasıf, cü
rüm kastıdır. 

Menfi •••rlrat bekleftlllr mı ı 

.. MOddeiumumiHğin de izafe 
etmediği 1:, ir kaS1t ve niyeti, bi· 
ze değil, en ıeciyeaiz bir TC!rke 
bile atfetmek, mDmkOn değildir. 

na müsaade etmifti. 
, Kral Karol, premes Helenin oğ 

lunu tekrar Romanyaya gönder • 
mek fikrinde olmadığını anlayın· 
ca oğlunun kendisine hemen ia· 
desi için Londraya telgraf çekti •• 
Bundan baıka yaverlerinden 
birini de Londraya göndererek oğ
lunu alıp getirmeaini iıtec:li. 

(Deyli Meyi) gazetesinin mu· 
habiri prens Helen ile görüte • 
rek vaziyeti kendisinden sormuı· 
tur. 

Prenses fu beyanatta bulundu: 
" - Şimdiye kadar hep sükôn 

içinde bir çok llbraplar çektim ... 
Gene ayni hattı hareketi takip e· 
derek fU sözleri söyleınekle iktifa 
edeceğim.. Oğlum, halihazırda 
lngilterededir .. Sabık zevcim, ba· 
na gönderdiii telgrafnamede ba· 
11& oğlumu bir daha göremiyece· 

edecek, işte 

Uçan tankın maktaı 

Cenevredeki terki teslibat kon. 
feransmda "tank,, Jarın kaldırıl· 
ması hakkanda müzakerat cere
yan ede dursun; Amerika ordusu 
yeni bir usul tank icat etmiş bu
lunuyor. Bu yeni usul tankları 
icat eden "Valter Kristi,, ismin
de bir adamdır. "Kristi,, yeni 
keşfini şöyle izah ediyor: 

"Muharebenin en şiddetli bir 
anında uzaktan bombardıman 
tayyaresi filosusunu andıran bir 
filo havada gözükür. Bunlar yak
laşınca uçar tank olduklara anla
şılır. Uçar tanklar hemen yere 
inerler. Kanatlarını b1rakarak 
tank halini alırlar, düşman kol
larını çevirirler ve yetmiş beş 

milimetrelik topları ile her ta· 
rafa öliim saçarlar.,, Görülüyor
ya 1 Amerikah kaşif hiç te sulh 
ve milsalemet taraftarı de~il l 
Uçar tankların birincisi Amerika
da Linder ıehrinin bir fabrika
sında yapılmııt.r. Bu tankın uçuş 
tecrilbeleri yapıldı. Mlibendiı 

Kristi teknikte çok ileri gitmit 
bir adam olduğundan ketfinin 
mllhim neticeler vereceği muhak• 
kak g6rGlilyor. Saatte yliz altmıf 
kilometre ıOratJe gidebilen tank· 
Jann mucidi de bu mDbendistir. 

• 
yenı 

1 
Tabiye usulu deıı,ecek 1 

Mühendis Kristinin yeni teklif 
ettiği harp aleti takriben dört 
ton sıkletinde o!acakhr. Dört 
ton sıklet ne bir tayyare ne de 
bir tank için çok sayılmaz. Ale
tin bin beygir kuvvetinde bir 
tek motörü olacaktır. Motör ge
rek yer yOzDnde gerek havada 
iletin tahrikine yarayacaktır. Bu 
tankı iki kişi idare edecektir. 
Pilot yere ineceği sırada yerde 
iıleyecek tekerlekleri harekete 
getirir. Ve yere konunca durma• 
dan yoluna devam eder. Tam 
yere konulduğu ande bir mani• 
vele ile kanatlar kaldırılır. Bayle 
bir iletin önüne geçebilecek 
harp ileti tasavvur edilemiyor. 
Aleti mahviçin kullanılmasi icap 
eden ağar toplar illzumu mikdart 

süratle tahrik edilemez. Yeni harp 
ileti tamamen şekillendirildiktea 
ve kullanılma tarzı tekemmül et• 
tirildikten sonra son harpteki 

Tank ta,ıyan tayyare 

tabiye usullerinin tamamen de· 
ğişlirilmesine lü~um gôrüleccği 
muhakkaktır. Mühendis Valter 
Kristi yeni bir proje daha hazır
lıyor. Bu da tank taııyan tayya• 
,eler yapılmasıdır. Tanklar tay
yarenin ıepeti altına asılacak ve 
tayyare bunlara arzu edilen yere 
indireceği gibi lüzumu halinde 
yerden alarak başka tarafa nak· 
)edecektir. 

nkn muhakemede, müdafaa 
mıı, gazetenin neırb'at mn
Haaan Raaim Beyin vekili 
Emin Bey, mOdafaaaında 

arı söylemittir : 

Ermeni gazetesindeki makale, 
alikadar resmi makam tarafın· 
dan tercüme ettirilmiı, neıir ve 
takbih için, hilkiimet fırkasına 
mensup bazı meb'uslar delAletile 
.. Akpm Poatuı,, na tevdi olun
muıtur. Devlet mOeueaesinia li· 
sanı olmak enditeıile çıkan bir 
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Mersinde spor Yeni Jskiln memurlan - MüddeiumumiJik, ceza ka

unun 162 inci maddesinde 

1 fıkraya istinatla bu davayı 

•ıtır. Orada kanunun cilrüm 
dığı neşriyatı nakletmenin de 

m olduğu ve münderecatınan 
"k edilmediği, yahut ihtiyatlı 

veya mes'uliyetin bir baş· 
tarafından deruhte edildiği 
ınıa mes'uliyetten kurtulma· 

~ebep olamayacağı zikredil-

Gddeiumumilik makamı, ik
edilen ınakaleye karşı, ga· 

e Yazılan bendin o makale 
teviyahnın taad'k d"I d' -d 1.1 

ı e ı me ı 
b e 1 olduğunu kayt ve bu-
• u suretle telikki ederek 
ye taleb· d ' 

ın e bulunmuıtur. 
yazının ın ı- . 

b. . ea ını tasdik etme-
ır ııtinlcif hal"d' e· z o!d ~ ı ır. ızse, 

çihütug:muzu yazarak me· 

1 . ~ f, Yazıdaki çirkin 
arı, ıftıraları talcb'b l' 

t · · d' ı ve te -IDlflZ ır. 

avayı açan ınilddeiuınumTk 
zımni veya aıikAr bir ı· t' ı kı 
b. t ıra -
ır kasıttan bahaetmeın· t' 

b'J . ıı ar. 
a ı neırıyatta bulunınuı ol-
ydık bil~, mücerret vata 

hindeki dedikoduları 1 fir: 
ına itittirerek, muhiti ikaz 

ile yapalacak nakil ve ikti
gcne eUrüm teıkil edemez. 

Kanun, mea'uli.vetten bahset· 

gazeteden menfi nqriyat bekle
nilemez. 

Kesit olmarınca ... 

uAçıkça görülüyor ki, cürüm 
kasta değıJ, aksine bir maksat 
ve gaye besler.miştir. Kasıt kal-

mayınca, cürme vasıl olmak im· 
kin ve ihtimali yoktur. Eğer her 
hangi bir iktibas, mihaniki ola
rak tecziye etmek lazım gelse, 
tarihi vesikaları nakleden müver· 

rihler, bir miinakaşa sırasında 

mevzuu bahs cümleleri yazan 
muharrirler hakkında da takibat 

yapmak lazım gelir, ki varılacak 
neticenin tal<dirini mahkemeye 
terkediyorum. 

iktibas edilen yazı, düşman 
ağzıle yapılmış tenkittir. Fikir 

silahına karşı gene aynı neviden 
silahla mukabele olunur. Müek· 

kilim de, burada, memleketin 
mukaddeıatına karıı çevrilen ıi
laba vatan sili 'una kullanarak 
mukabele e~m t vaziyettedir. O, 
samimi surette memleketini mü· 

dafaa ve aleyhteki neıriyatl red· 
detmiıtir. Beraetini isterim. 

Mahkeme, kararını bu ayın on 
ikinci çarıamba gilnil saat on 
buçukta bildirecektir. 

Kralın oglu ann••ll• Lond,..da 
iimi ileri sürerek tehdit ediyor •• 
Çok inaafıızça muamele görmüı, 
aabrı tükenmit bir valideyim .• iki 
haftadanberi &on derece mes'ut 
idim. Çünkü oğlum yanımda idi • 
Kendisi hiç olmazsa yanımda 
bir ay daha kalacaktı .. Sabık zev
cimin Romanyaya avdetindenbe· 
ri ilk defa olarak çocuğumla bir· 
likte bulunuyordum .. Oğluma ve
rilen mezuniyetin nihayet bulma
ıı beklenmiyerek kendisinin der
hal Romanyaya iadesi istendi •• 
Böyle bir hareketi icap edecek 
hiç bir kabahatim yok.. Y egi.ne 
kabahatim, oğlumun benimle bir
likte alınnııt resmimizin gazete 
sütunlarına geçmesi İmiı .. Halbu
ki matbuata bunu yaptırmamak e 
limde değildi.. Fakat kral Karol 
bu mazeretleri kabul etmedi. 

· Mersin, 8 (A.A) - Bugün grup 
mDsabakalarma başlanmıştır. ilk 
maç Çukurova şampiyonu Mer
sin idman yurdu takımı ile Kon
ya takımı arasında yapılmış ve 
3-3 ~eraberlikle neticelenmiştir. 
b l~ınci maç, Antalya ve D:yar· 
ekır şarr.piyona takım!arı ara

sında yapıldı. Antalya takımı 
1- 4 sayı ile Diyarbekir takımım 
yendi. Konya Mersin takımları 
tekrar karşılaş.acak ve galip ge· 
lecek takımla finale kalan An· 
talya takımı pazar günii EOn ma· 
çı yapacaklar ve bu matın ga· 
libi grup birinci,; olarak Türkiye 
birincilikleri mcsabakaaına gire
cektir. 

rıyacağım ihsas edileli.. Ben bu 
ihtara ehemmiyet vermedim ve va 
zif emi yaptım. 

En büyük arzum oğlumun ln
gilterede tahsil görmesidir .. Fakat 
kral Karol buna razı olmamakta
dır. 

Prenses Helen daha sonra oğ· 
lunun Romanyada ıarayda bulun
ma11ru istemediğini söylemiıtir •. 

"İngiltere efkarı umumiyesinin 
oğlumla alak~dar olması yüzün -
den, kral Karo} tarafından veri· 
len mezuniyet geri alınmıı ve oğ· 
lumu bir daha görmemek tethdidi 
ileri sürülmüıtür. 

iki sene evvel oilum hastalan· 
dığı zaman oğlumun yanında bu
lumnak üzere hemen Romanyaya 
hareket ettim. Fakat oğluma 
Y~&fbiım takdirde cezaya ui· 

(Deyli Meyi) bunun sebebini 
izah ederek kralın sevgilisi Ma • 
dam Lopeskonun halihazırda 
Bükreıte bulunduğunu ve ıa • 
yet mükellef bir hayat sürdüğünü 
ıöy)iyerek itin iç yüzünü ifıa et • 
mektedir. 

fokindaki ıui istimal ve sahte
karlık suçları dolayııile bir kısım 
iskan memurlanna iıten el çek· 
tiril mişti. Bu memurların yerine 
Edirneden iki iskln memuru ta
yin edilmiş, bu memurlar gele• 
rek vazifelerine baılamıılardır. 

Halkalı Ziraat 
mektebi 

Halkala Ziraat mektebine gir
mek içın yapılan müsabaka im· 
tihanlara bitmiş ve on bir genç 
kazanarak mektebe yazılmışla:• 
dır. 

Jstanbulun 
propagandası 

Be:ediye seyyah celbi için 
muhtelif Jısanlarda uf ak broşür• 
Jtr bastırmıva karar vermiştir. 

Evvelce 50000 olarak basılma• 
sına karar verilen fstanbul man• 
zaralarıoa ait kartlar da yakında 
basılarak gelen seyyahların hep• 
siDe sekizer tane dağıhlacakhr. 

Kozluda spor 
Kozlu 8 (A.A) - Dün Hak· 

evinin himayesinde Kozlu mev· 
kiinde spor klnbOnOn açı!ma 
resmi yapılmııhr. Vali fırka reisi 
ile bir çok zevat kalabalık bir 
halk kütlesi ittirak etmiftir. Ku· 
liip ıpor, temsil ve musiki ıa
beJeriDe ayralautbr. 
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SPOR 

Oğlunun ölüm acısına dayanamıyarak lstanbulşampiyonu 
ölen babanın vasiyetleri · Bugfln de Bandırma 

şemplyonlle karşı
laşıyor Diin da 11azdlğımız acıklı ölüme ait rurlar, müsahabe ve 

lzmlrden gelen haberleri naklediyo- larda bulunurlar. 
münakaıa· 

ruz: 

Nasır Bey on beı, yirmi gün ev· 
vel humayı tifoidiye tutulmuıtu. 
Bir kaç gündenberi hutalığı ağır· 
lqm•ftı. 

Şekip Bey bir haftadanberi oi· 
lu Naııra ait betli, küçük çapta 
bir tabancayı tqımağa baılamıt· 
tı ve bir vasiyetname hazırlamıı· 
tı. Bunu yakın doatlarından tair 
Hüıeyin Avni, Kemeraltı camii 
muvakkiti Hoca Akif, Zeytinzade 
Remzi Beylerle daha bazı yakın 
dostlarına ıöylemiı ve: 

- Nasır ölecek olursa ben alt· 
mıı yqından sonra evlat acıaına 
tahammül edemem, Nasırın cena· 
ze meraıiminde bulunamam. Dost 
lanmdan rica ederim. Bize yan· 
yana iki mezar kazdıraınlar. 

DemiltiJBitün arkadqları ken· 
eli.ini teselli ediyor, böyle bir ne· 
tlc:eye ihtimal vermiyorlardı. 

Niaır Bey hastalanınca Alsan· 
cakta doktor Sadık Ahmet Beyin 
11hhat evinde tedavi altına alm
mııtır. Nasırın hastalığı artınca 

Şekip Beyin periıan vaziyeti art· 
mıt ve herkesin dikkat nazarım 
celbetmiye bqlamıftı. Yakın dost 
ları kendisini yalnız bırakmamıya 
çalıııyor, daima teselliden gerı 

kalmıyorlardı. 

Şekip Bey; iki gün evvel refa
katinde bir kaç arkadaıı ile 11h· 
hat evine giderek oilunu ziyaret 
etmiıtir. 

Nasır; o vakit iyi idi ve hatta 
babası ile arkadaılarma hikaye • 
ler söylemi§, neıeli görünmüttür. 
iki ıündenberi hastalık artmıftı, 
ölüm gibi bir facia olursa Şekip 
Beye ve akrabalarına haber veril
memesi için sıhhat evinde bulu· 
nanlara Şekip Beyin yakın arka • 
dqları tenbihlerde bulunmuılar • 
dır. 

Nihayet feci netice geçen sabah 
ıaat beıte olmuıtur. Sıhhat evin· 
de bulunan Nasır Bey bette haı
talıim ihtilatı ve (barsak nezfi) 
husule gelmesinden vefat etmit· 
tir. 

Bu feci haber derhal fuyu bul
muıtur. 

Ertesi sabah akrabasından bir 
zat; Bayraklıdan Karşıyaka ya 
gitmiı ve Şekip Beyin zevcesi ve 
kerimesi Hammlan; zevcesi Ha· 
nımın herhalde ıörmek istediğin
den bahisle alıp Bayraklıdaki evi· 
ne götürmüttür. Tokadi Zade Şe· 
kip Bey o ıırada evde yalnız kal· 
mııtır. 

N"'°'ın feci akıbetini pir Hü· 
seyin Ami Bey bU9r alımı ve 
derhal bir kaç arbdapm bularak 
onları da haberdar etmit; Şekip 
Beyi bulmak üzere hareket etmiJ
lerdir •• Şekip Be7; o aıracla eYin
den çıkmıı, tramvaya 'binerek n· 
par ilkeletine dojra geliyordu • 
Çok etki tesadüf eteri olarak 
tramnyda 'bulunan ve oğlunun a
lüaünclen mabimab bulunan bir 
ecnebi kendi.ine: 

- Batna •i olsun Şekip Bey •• 
Demip. Aldıiı bu ini haber 

Şekip Beyi pek perifan etmiıtir. 
TramYaydan iakele önünde ipdik· 
ten sonra (Lika •imma) altında· 
ki Dede Remzi Berin lcıraathane
ıine aitmittir. 

Şekip ley; Ye :rMm arkadqla· 
n elmeriıetle bu larwlaande ._ 

Şekip Bey; her zamanki gibi ar· 
kadaılarının yanına gidip otur· 
muştur. Orada bulunan Cemal Şa
hingiri Bey; diğer arkadaılarının 
haber vermesi üzerine Şekip Bey 
de bulunan tabancayı almak için 
kendisine: 

- Ne bu tee11ürün üstat. Sen· 
de tabanca varmıf. Ver tunu. 

Demiıtir. Şekip Bey de ceva· 
ben: 

- Umduğunuzu yapacak adam 
ben deiilim. 

Demittir. O sırada fair Hüse· 
yin Avni Beyle yanındaki arka· 
daılarfı da kendisini 

0

bulmak için 
Osman Zadedeki evine gidiyor· 
lardı. 

Şekip Bey kıraathanede bera· 
ber bulunduğu yakın ahbapların· 
dan kunduracı Mehmet Ali Beyin 
oradan aynlmuını fırsat addede
rek: 

- Mehmet Ali Bey. Sana bir 
şey söyliyeceğim. 

Demiş ve yanında bulunan ar· 
kadaşlarından biraz uzaklaıtık • 
tan ıonra ini olarak tabanca sesi 
duyulmuıtur. Arkadaflan: 

- Aman Şekip Bey ne yapıyor• 
sun? Diye feryat etmiılerdir. 

Hüseyin Avni Bey ve berabe • 
rindeki arkadqları o 11rada on 
metre kadar meıafede bulunuyor· 
lardr. Şekip Be,. yanıiamhkto 

sonra yüzü üstü yere diipnüı ve i· 
ki yumruğunu ııkarak yirmi bet 
dakika ihtizar halinde kalmıttır. 

Sabahleyin J ·rkes vapur iske • 
lesinde vapur bekliyordu. Tam aa• 
at 8,15 te vukubulan bu fecl 
vak 'a üzerine silah aeaini duyan 
polis müdürü Feyzi Bey derhal 
vak'a mahalline gitmit ve Sulh 
ceza hi.kimi Sait Bey de yetiıerek 
tahkikata baılamıılardır. 

Şekip Beyin pek az kanı yara· 
11ndan dııarı çılmııt ve cekette 
kurtunun girdiği yerde kızıl bir 
leke husule getirmittir. Yaralan • 
dıktan yirmi bet dakika sonra, 
Şekip Bey, hayata ebediyen ıöz· 
lerini yummuttur. 

Feci haber derhal ıuyu bulmuf'" 
tur. Yaralandıktan ıonra doktor· 
lar celbedilerek (Hüil Konfre) 
yapılmıı ise de bir tesiri olmamıt· 
tır. 

Büyük ıairin üzerinde i· 
ki mektup çıknuıtır. Birisi ad· 
liye ve zabıta teıkilatına hitaben, 
kısaca yazılmıfb. Bunda; Biti • 
münden dolayı ki1111e7i nbatns 
etmemeleri rica ediliyordu. Diler 
mektup aynen ıadur: 

"Nbır vuiyet etti •• Soluk lai· 
yada Halim ağa zade Halil Be,.n 
yanındaki mezarlann birine 18-
mülecek. •• Anne.ine, kardeıine, 
bir kaç doatumuza ba Yuiyeti bil· 
dirdim. Beni d• onun yanına &6· 
minüz yeni tabut istemem. Ozeri· 
me bir teJ örttibaiyecek. Soluk 
kuyu camii terifinclen bir tabut 
ıetirilm•ini rica elerim. 

Hqiye: 
Şekip 

Bu vuiyetimi 1'oRalara lbet 
olsun! 

Cenazemin eve sBtüriilmemeei· 
ni, diler bir yerde yıkanank JU• 
karda ltildirdiiim mezarl&ia def· 

Iıtanbul şampiyonu Istanbul· 
spor takımı gurup birinciliği 

müsabakalarıom ikinci ve sonun 
cu maçını da bugün Bandırma 

fampiyonile yapacaktır. latanbul 
sporluların bu maçı da kazana· 
cakları ve lstanbul gurupu ıam· 
piyonu olarak lzmire gidecekle
rinde ıüpbe etmiyoruz. Yalnız 
ıüpbelendiğimiz bir nokta var: 
Acaba lstanbulıpor takımı bu 
glln bize güzel ve ahenkli bir 
maç göıterebilecek mi 1 

Açıkca saylemek IAznngelirse 
Cuma gtloil lstanbulspor takımı 
seyredenleri tatmin eden dOıOn
celi bir maç yapmamıştır. Hal· 
buki Istanbulspor şöhretini bil
hassa genç ve teknik oyunile 
kazanan bir takımdır. 

Y Uzilcfl Şerefi 
kaybettik! 

Tee11ilrle öğrendik ki Emir
ginla Hüsamettin Paşanın oilu 
ve Galatasaray kulübünDn sayılı 
yüzücil sporcusu Şeref Bey diln 

birdenbire iSlmu,lur. Şeref Bey 
Seyriıefain kamara ve iaşe mü
dürlüjünde çallflyordu. Dia 
&ile yemetinden ıonra ma .. ıı 
batına geçerek çahımaya bat· 
lamıı, bu esnada birdenbire fe· 
nalatarak yere yuvarlanmııtır. 
Zaftlh rencln yanına arkadaı· 
lan kofmuıhir, Seyriıefaln baı 
hekimi profea&r Şerafettin Bey 
de derhal yetivmiı, fakat bDtlln 
tedbirlere ve tedaviye ratmen 
Şerefi 6lDmden kurtarmak mDm· 
k8a olamamııbr. 

Vazife batında ilen pnc'n 
cenaıeal bugtln Emirılndaki 
eviDden kaldıralacaktar. Arka· 
datlan ve kendmi tamyanlar 
bu alemden çok mllteeaıirdlrler. 
Aile.inin ve arkadaılarının bu 
yerinde teeunrlerine itlirak edi· 
yoruz. 

TOrklye blrlnclllğl 
maçları devam ediyor 

Türkiye futbol birinciliii için 
gurup müsabakaları bütlln mın· 
takalarda devam etmektedir. 
lzmirde Altınordu takımı Balı
kesir takımını bire karıı yedi 
sayı ile, Ankara takımı Bursa 
takımını bire karı• sekiz ıayile, 
Eıjişehir tayyare takıa:ı da KD· 
tabya takımını bire kartı 17 
sayile yenerek aıağı yukarı ı•· 
yanı dikkat bir rekor yapmıthr. 
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neclilmeıini aziz do.tlamndan ri· 
ca ederim. 

Şekip 

Oıtada büyük bir cenaze me
rasimi yapılmıı, baba Ye oplun 
cenueleri memleket butaneain • 
den kaldınbmt ve büyük bir me
ruimle Soluk kuyu camiinde na• 
mazı lalınmıı Kartıypa mezar· 
lılma defnedilmiılerdir. 

Oatat Şekip B.in cenazesini iz· 
mir tehri, oğlu Nilır Beyinkini 
çalıtbiı Emlik ve E,ıam Bank•· 
ıı kaldmnııbr. Cenaze alaJIDlll 
tem, be,.eti memleket halkını iia
tat lekip Beyle olluna son ihtira· 
mı ,7apabilmek için davet e&tilin· 
den çok kalababk ft mubtııım 
oblfattar. . 

Darülfünunun end· 
manasız ve asılsız 

(Bat tarafı 1 inci 9aJ'1fa4a) 

- Buıün buraya gelitim daha 
ziyade eserlerile, ilmile ve ıahsen 
tanıdığımız arkadatları ziyarettir 
ve ben bu tanıııılarile mübahi • 
yim,, demit ve töyle devam etmit· 
tir: 

"Esulı tetkiklere ıiriımek için 
derinden ve uzun uzun ıizinle ko
nuf&C&iız. Darülfünunun bu ıün 
kü memleket ve inkılap ihtiyaçla
rına daha iyi hizmet edebilecek 
tekilde takviye etmek ıibi bir 
maksat var. Bunun lüzumunda he 
pimiz müttefikiz. Bu müe11esenin 
içinde bulunmanız dolayısile bu 
lüzumu siz her ıün daha ziyade 
müdriluiniz ve herkeıten daha 
ziyade kuvvetle arzu edeniniz. 
Memleketin, yarını, öbür günü i -
çin çok büyük hizmetler yapabi • 
lecek bir müessesenin alacağı ıek· 
li dütünürken acele etmek muva • 
fık görülemez. Onun için, bunun 
üzerinde derin, derin "Ve bütün 
gayretimizle dütünüp çabtacai.ız. 
Maamafih, bu mesele ıimdiye ka· 
dar hiç dütünülmemit dejildir. 
Darülfünun ailesine menıup olan· 
lar ve münevverler arasında bu 
huauataki fikirler if lenmektedir, 
münakaşalar tetkikler yapılmak • 
tadır. Biz, bunlardan da iıtifade 

edeceğiz. Darülfünunun en iyi o

larak ne cibi bir tekil alması icap 
ediyoraa bunu dütüneceğiz.· 

DerOllUnon kal· 
kar mı? 

itiliyorum ki, bütün darülfü .. 
nan IM~iJa~ ~~ .qn~~~ 
diye bir end!!e '!artpJŞı, ~Jl4 eQ.diıe 
ruhlara verdiği üzüntü ile serek 
tedrisatta "Ve ıerekae s•1retler il· 
zerinde müe11ir oluyormuf. Ben 
bunun doğru olacağını zannetmi • 
yorum. Çünkü ne yapılusa el bir· 
liii ile, mevcudu kuvvetlendir • 
mek için yapılacaktır. 6en bu en· 
diıeye inanmadığım için bütün 
dikkatinizle derslerinize ve vazi· 
felerinize devam ettiğinizi biliyo· 
rum. ilerde darülfünuna yeni bir 
istikamet vemıek meselesi mevzu 
u bahsolursa bu takdirde de hiç • 
birimizin içinde enditeler doima· 
mak lizımgelir. Künkü alınacak 

karar adalete müıtenit bulunacak 
tır. Bundan hiçbir suretle füpheye 
dütmemenizi temin etmek iste • 
rim. 

Yıllardanberi memleketin ir • 
fan hayatmda aadakat ve feda • 
kirlıkla çalıpnlann her hanıi 
bir teıkilit deiitikliii yüzünden 
zarardide, meyus ve mağdur ol • 
malarına müaaade edebilecek bir 
zihniyetin cümhuriyet idaresinde 
yeri yoktur .. Benim söyliyecekle • 
rim bu kadardır, ıizi dinliyo • 
ram.,, 

Vekil beyin .azlerine emin ve
kili Mustafa Hakkı Bey ceYap ver 
mit, mUdeniı ve hocalann den • 
lerine ıayretle devam ettiklerini 
a3ylemif, dariilfünuna ait bazı 
m ... leler ıCiriiflilmGftilr. 

Dil itleri 
Bu arada Tekil bey dil kurul· 

tayı içtimalarma t&zi ıetirerek 
demittir ki: 

••- Ba tüntln meteleli clil iti· 
dir. Çahpna•m ..-ilesi aıldetl 
Ankaradır. lmlalalar için yarclı • 
mı buradan _......._ Bu iti ... 
rek clarillfiim.,.. terek hallan 
J&ldımlarile alb a,cla derli:rebi • 
t--a.:- En L.!.-!--! • 1 • --.-. ~ lf •• umemn 
ilial 'bir tekilde itlea••i ~ 
.. toplanac-Mbr. 

Şimdiye kadar öz 
lama faaliyetleri 111·· 

netice alınamıyordu. 
bir metot altında yap 

15000 muallim ke 
ları dahilinde memur 
ayrı ayrı dil iti üzerin 
caklardır. Bu suretle 
türkçe kelimelerin 80 
olacağını tahmin ediy 
mit Zübeyr bey bir •1 
sanayie ait (15000) 
lamııtır. llk itim izden 
manlıcadan türkçeye 
yapmak olacaktır. BöY 
manlıca ile dilimize 1° 
melerin mukabillerini 
Dil meıelesine çok eh 
riyoruz. Bu bir kalıp 
ğil, ruh meselesidir.,, 

Vekil bey darülfüıı 
ra maarif müdürlüğü-. 
umumi müfettiıler, ilk 
müfettiılerile iki ıaat 
bir toplanma yapı 

Galip bey bu akıamki 
karaya gidecektir. 

Maarif veklll 
Film stüdyo 

Dün akf&JD maarif ve 
film stüdyosuna gitmi 
ıtüdyoyu sezdikten 
nin alınmaaına müsaa 
.dil inkılabı hakkında 
konf eran.s vererek d 

"- Biz köylünün t 
na kadar gideceğiz ve 
cağımız edebiyat için 
diye kadar yaıattığı a 
di içinden alacağız.,, 

Bulgarista 

Komünistler 
Jtyette 

Sofya, 8 (Hususi 
mizden: 

Amele fırkasının 
cağı haberi amele 
rını ve amele teJkilatı 
geçirmittir. Dün Gor 
dan gelen habere göre 
toplanan amele meb' 
va ile Gornarahovitsa 
balkanda bir prctesto 
sı yapmak üzere 
daiıtmıtlardır. T opl 
mıt fakat zabıta ku 
fından dağıtılmııtır. 

kifat yapılmıştır. 

inhisarlar umum 111 
• tütün kanununun tao 

gul olan l'omisyon f 

tir mittir. TOt Dnc 
aab glbıil toplaoar• 
hazırladığı yeni l 
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1Ji/ Tetkikleri ............. --·-··--·· ............. --. ... . 

En eski Türk Dili 
yadigirları 

VAKiT 

1 .....-•ımaı -, ... ,-.... • ... 
Emrah gibi 

Dedim: "Dur sorayım gül yanağmd&n!., 
"Sorulmaz o gonca gül! ,. dedi geçU. 
"Dedim: Avunayım y~ kucağından!•• 
' 'Sanlmaz o ince bel! ., dedi , geçU ... 

Savıfa 9 

.AttWU 
····-·············-

Orta Asya musiki me-
deniyetinin eskiliği 

lk Samih Rlfat Berefendlre: • • • 
i iki mal.alemde milat· ni manada olan "Taolai,, kelime· Dedim: "Yaymı kurdu kara kqtann?., ( Kırmetll mualkl mUtetebbl ve lllmlml• 

el Çin tarihlerinin kaydet- sile mukayese etmektedirler. Dedi: "Yllz aureği gönuıdqtarın..... Mahmut Ragıp Berin bUrUk TUrk medeni• 
türkçe kelimelerden hah l.\'" Tao keJı"mesı' de bu kavmı"n Dedim: "Ne de t el tel oldu saçların?" retlnln pek mUhfm bir kısmını aydınlatan 

• (:t-) B "Dağıdır, öpUyor yel .... dedl, geçU.. b k tll k 1 1 1 1 bl 1 1 1 2 . u yazımda buna ı · d 
1 

u u ırme me • e aer • n n r ne • 
ısanm a bet manasına ge mek· "GönWter bağııyan tel!,, dedi, geç ~ T · 1 ) ederek (Hiung • nu) lar efrlnlewvel ter hll sayımı:rda çıkm19t1r. 

tedir. Kelimeyi bazı Avrupa alim- • • • 
eski bir maziye malik olan leri gibi ben de Moıolcadaki (Ta· Dedim: (Fidan nedir?) Dedi: (Boyumdur!) Orta Asya musiki medeniyeti- geliyor: Garbi Avrupanın Poitierı 
• hu) l:ırın dilinden hah • bun = pef) kelimeainin ayni zan· Dedim: (Suna nendir?) Dedi: (Soyumdur!) nin eskiliğini ve Garptaki uyan- ve Gal memleketlerinde ve bil· 
im. Malum olduğu veçhile J?.etmekteyı'm, Dedim : (Gel aldatma! ) Dedi: (Huyumdur.) dmcıhk rotünli izah eden bilgi· yük Britanyanın bretonları nez• 

) h k d 
Güzeller böyledir, bil ı ) Dedi, geçti .. 

• n:ı Ü üm arı (Mo- x - A • lu • tun kelimesi ise (Aldanma, kendine gel!) Dedi, geçti.. teri Hitit ve Sumerlerin musiki dinde yay ile saz çalmanın ate• 
ung-hu) lara hücum et • fazilet, liyakat manuına gelir. Besim Atalay aletlerini tetkik neticesinde an· denberi bilindiğine dair milidi 
arı ta.mamile inkiraza uğ • Yukarda izah ettijim veçhile (R) hyoruz. dördiincü asırdan itibaren tarihi 

ı t h t 'ht nııııı11111ırırııırııı1111111ırııırnııı1111111ıııtlffınt1ıımı~ B .. ._ d M A · "k ı · ı d A • f e u_)a.rı en ıonra bu ı. ecnebi kelimeler Çinceye geçti· ugune aa ar ıs1r, surıye, vesı a ar ve resım er var ır; v• 
(Sien • pı ve (To. pa) na ği (L) aldıklarına ıöre kelime 11fatt,o. Glildaniye, Yunan ve diğer Ana· rupa kemanları hakkında mev• 
kısma ayrılmı,lardır. Çin hiç füpheıiz ki "Erdem,, in ayni· _ _ _ --.. do!u medeniyetlerine ait kabart- cut en eski malumat iıte bun· 

inin bu kavmlara ait ol • dir. itte Çin tarihlerinin türkçe Darlllbedaylde ma resimlerde görlilen yüzlerce lardır. Binaenaleyh, pentatonik 
ere kaydettikleri kelime • olduğu pek vazıh olan bu kelime· muıiki aleti arasında keman gibi musikiler gibi yayh Aletlerin de 
ıya dere.ediyorum. Bun • lerin bazılarını muhterem Samih Darülbedayiin 1 teırinievelden yayla çalınan biç bir alete rast o diyar Orta Asyadan gelen 
ndaki Avrupa ilimleri • Rifat beyefendinin tetkik nazar • itibaren kış temsillerine başla· gelinmediği gibi, eski Yunanca, muhacere ollarile pek eskiden 

mıt oldukları izahları da larına arzediyorum. Bu kelime • dığım yazmıştık. O gOndeoberi lbrani ve diier dillerdeki saz geçtiği tahakkuk ' olar ki, 
ek daha fazla tetkikatı lerden maada Çin tarihlerinin oynanmakta olan Y edik&yiln Zey· tariflerini havi edebi metinlerde garbın bu en Yb uzları, 

Samih Rifat beyefen • kaydettikleri daha pek çok keli • nebi isimli piyes bu akıam da de aynı Akdeniz çevresi millet- EndiUüse gelen Arap 1ayh AZ· 

beklemekteyiz. meler vardır. Gönül iıterdi ki bu temsil edilecektir. Yaran gece leri arasında yayla çalınan alet- larının tesirleri altında sonradan 
Çin tarihleri bu kavmin kelimelerin hepsini de bir araya mutat olduğu üzere tatilc!ir. Salı )er kullanılmıf olduğuna dair tek tadilita uğrayıp tekemmtH 
a ağabey manasında bir toplıyara.k bir kitap halinde neı • akşamınden itibaren Musahip bir sahra tesadOf edilmez. Buna luna girmiılerdir. 
) kelimeyi kaydetmekte • redel!m. Fakat elimde mühim ba- zade Celil Beyin "Pazartesi· mukabil, ÔyUkte bulunan bir Hi· Milidi birinci asrın Yunan 
kelimeyi Avrupa ilimleri zı Çin tarihlerinden maada Çinin Perıembe,, isimli telif komedisi tit kabartmasında, uzunca sapla coğrafyacısı Amasyalı Strabon'un 

ıeltlinde okuyarak türkçe • n1eşhur Va.k'anüviı tarihlerinin bi bir hafta müddetle oynanacaktır. aynen bugünkl1 kitarede olduğu daha evvelki Yunanlıların kana• 
kelime:;ile muicayeıe le kolleksiyonu olmaması benim Üçüncü hafta Galip Beyin Fran· gıbi gövde kısmı k11naklı ve atlerine tercUman olan fU ifade· 

dir. bu husustaki meıa.imi yarıda bı • sızcadan adapte etmiş olduğu yanları yayın hareketini kolay· sinden Aıya muıiki kültOrllnlln 
Gene ayni menbalardan rakmaktadır. Milattan çok evvel- "Mucize,, isimli piyes temsil )aştıracak tekilde oygulu bir ale- garba reçişi mcseleıinde yardım 

dar manasına olmak üzere ki devirlere aıt olan ve türkçe ol- edilecektir. DarUlbedayiin bu se· tin yayla çabndığı görillilr. Bu görmek pekilA mUmkllndDr: 
'ko • han,, ismini öğrenmek duğu bütün Avrupa alimlerince neki repertuvar1nda bunlardan mühim resmi tarif eden M. Fer· "Hindistana kadar olan Asyayı 
ki bunu da garp alimleri kabul edilen bu kelimeler bildiği· başka Şaziye Berin Hanımın ter- nand Pelagaud, aletin yayı bak· Dionysos'un mülkü veya mukad· 

eki Kagan kelimeıile bir me göre Türk dilinin en eski ya· cüme ettiii 
41 

Kot daziir ,, ve M. kında, "bu yay, tenazurdan mah• des topraklar saymıt olan pir
ektedirler. diıirlarıdır. Binaenaleyh bu cİ· Feridun Beyin ., Blöf'' isimli rum bir cenk yayı ıekliadedir; ler, muıikinin menıei hemen be-

Ko • cun kelimesini de bet her hal e ayni zamanda dili- piyesler de vardır. depej'i ağaçtan mamule benzer men mOnbuaran Aaya olduğu 
leri bu kavmin liaanmda mizin maziaile de uirqan Türk HUaerln Rahmi ae,ın komedisi ye uca dotru kahnlaflJ'. Emin iddiHmdacbrlar. içlerinden her 

~evce manasında olduiu • Dili Tetkik Cemiyetinin dikkat Htı.eyin Rahmi Bey Ostadımı· olalım ki, t~lli aletlerin o kadar ban•i birinin mdeli lirden 
ektedir. Kelime türkçe- nazarını çekecek Ye bu hususta zın tiyatro muharrirliğine bqla- mümim bir rllknO bu:unan bu babaederken flyle dediği giril· 

kelimesinin ayni olduğu da muhterem Samih Rifat beye • dığını yazmJfbk, Hllaeyin Rahmi mOteferri vasıta haklundaki a:a· Jecektir: Aayai kitaraoın tellerini 
leri yazmaktadırlar. fendinin kıymetli tetkikini okuya· Beyin 11 Kadınlar erkekleıince .• ,, lüm en eski nUmune iıte bu· ihtizaz ettiriyor,, [Coğrafyaaından) 

Biti kelimesi de yazi ve cag"' ız ümidindeyı'm. . l b lad i ·ık d d' Musiki tabirleri arasında ya-k r . . 11mi e yazmaya ., 1 1 1 pi- ur.,, ıyor .•• 
e •rnesı ıae yazıcı mana- H Uzun .. -•· -• m··-p ile .. ah· pılacak liıan"ı mukay'"'•elerın' de ·ı· · ç· HU ı N k yesinin yazılmaıı bitmiıtir. G· ,,.. ... -- ..- ~ 

ı ını ın rnenbalan kay- •• , n amı ıeyin Rahmi Bey Bundan bafka nan ·tanbura nevinden- aletlere dikkate şayan fikirler vereceji 
edir. Bu kelimelerin tiirk· <1) Bu makaleler 11azetemizln (26) Mı81r kabartmalannda bir kaç h kk k M vazıhtır ki bu huıuata bir (31J) bir de 11 Erkekler kadıalaıınca,, mu a a tar: eaeli, Sümer ya• 

·-s- De Eyltu tarihli •,,Uaruula çık- iaimli bir perdelik bir komedi yerde rast gelinmİftİr : Fakat bu zııında davul manaaında kulla• 
rupalı alim hiçbir suretle llUft&r. y•·-·'-tadır. reıimler, diöer nevinden Mısır ) -• • nı mıı olan kelime "dub,, oku-
"de uğramamııtır. aletlerini gösteren resimler kadar 

Kapug 
kelimesi de kapı nur. lbraniceıi 11

lhop,, veya 
Ba1.~ ~ -a~lerı·-'e eski değildir. En eskileri, Mila'"t- "t b d' A • · A • 

Ve 
"Kapugçin,, ise ka • r Ja t I~ u~ op ,, ır. surıye yanı raau-

tan evvelki 1100-1600 senelerı· d k' "t "t 
&alna g

elir. Kelimelerin ce e ı uppu,, veya uppa,. 
- 111 - arasına düşen "Yeni saltanat d' k' --'-i Mıaırda 

•ii o kadar vazıhtır ki bu u 18 ·ı 20 . " aynı ıey ır ı, c.a 
Ovada cılız koyunlar otlayor ve ufacık tepenin yamacına 1 a ınci s51ileler devrine 11tabn,, ve eıki Arapçada "dub,. 

hiçbir izaha lüzum yok • k att' k0 b d " 1 yaslanan solu benizli çoban kaval çahyor. 1 ır ı, u evirde Mısırın aza- olmuıtur. Eski Yunaniler, branl 
ederim. d t" h dd k Çobanın kavalın an çıkan sesler bozuk bestelerdi, fakat me 1 son a ine yükselmiı ve "tof,, dan, el ile vurma mana· 
"Kelmerçin,, kelimeıi de bet nefesi insanın içini burkacak kadar yanık. futuhat iç Asyaya kadar ilerle- sına gelen "tupto,, fiilini çıkar-
nıanaaınadır. Uygurca Şu patlamıı çarıklarına, şu yırtık poturuna, soluk benzine miı bulunuyordu: Saplı sazların mıılard11. Kelimenin Asyadaki 

lenıek = söylemek) kö • ve lime lime olmuş üstüne başına rağmen, bu genç çobanı işte ele geçen bu yeni diyarlardan bakiyesine gelince : Sanskıritçe-
~lan bu kelime gerek fran bahtiyar sayarım. ..Anadolu ve Hitit medeniyet- de .. tup,, el ile patpat vurmak, 
1 Pelliot ve gerek Macar 1 • d davul raJmak demektı'r. eıuon unk O, bir ağaç parçasına iki nefesle yanık bir duygu verme· erın en,, öğrenilerek nil boyla- y u' 
tekl~caUinin izah ettiği veç· nin sırrana ermiştir. rıaa getirildiği haklı o'arak dü· Türk lehçelerinde •ıırlardanberi 

• 

1 Ygurcada dahi ya • ı"'nUlmektedı'r. Asurı·yenı'n "Ku· kelimenin iki ıı:ekli cari ola ael· ayn· Ktlimelerin en seçmesile duygu'arıoın en derinini anlat- u Y • 

k . 1 nıanada olan "Ke • 'k d b ı b' t b mi•tir : "Daire,, manasındaki • elınıe · · . . masanı bilen tıir, saz benizli sevgilisine bu duyguyu veremedi. yunca ,, ın a u uaan ır an ura Y 
_ V •ının aynıdır. reıminden baıka Akdeniz millet- "def., ve büyük "davul,,. [Son 

0 
• lu • To kelı"m · · - iV - k' Y 11 k"J T" k it 1 b l'llıin I" esını Jeri .. ez elimle en e1 ı unan ı ar ıe ı , ur ıu an arına ma ıuı 

m ll&Junda saray ka- Tespihim koptu. araaında aaplı aletler kullandı· maruf muzika takımlarile Hin· 
anasında b l k b l "R 

1 
uma tayız ki Her biri yeşil ve iri irer gBzbebeğini hatır atan taneler, 1 gıw na dair bi .. bir vesikanın ele distan, Iran, Arabistan ve batta 

" ı kelim 1 . '-- k " eb' 1. e erın e1U1e· timdi çayırlar, otlar ve ça ıllar arasına karışmlflır. geçirilememiı olma11nı ve buna bütOn Avrupada ayrıca seyabata 
1g~;~!arından kendi Ji. Yanyana iken ne gDzel dururlardı. içlerinden gelen ve iç- mukabil bütün Asyanm en sev· çıkmıştı: tahıl, Dhola, Debul, 

mevcu
1
t
11 

lVakit bu •es dil- !erinden aeçen bir bagv la birbirlerine baalandıkları için o di- g· ili sazını saplı nevHeria teıkil Rusça Tulumbaz, Almanca TDr• 
o nıadıi d b • • k h ine "L . . ın an u- zilişte biz kutsiyet bulurduk. etmesi Sllmmerler ile Hititlerin ise e trommel, Bu?garca Dabo-

B. " seıını kullanmak- bu iıte de aarbm hocası olduk- ni, Arapça Tabla tllrki ve Endll-
. ınaenaleyh b Zamanın yıprattıaı bagw ı asabi ve dalgın iki parmak ko- • 

d k
. U kelime • ' E bü ın A 1 'I hb e e ı ordu keli . . pırdı. Şimdi çayırlar, otlar ve çakıllar arasına karııan taneler laranı g6ıtenr. aaıen tiin us rap arı vasıtası e mua ar 

kab'ıl"ıdı"r. me51nın · · x "il k d b b db bt ı Hitit ve Sümmer musiki aletleri Latince, lspanyo:ca, Fransızca ve 
sevgısız gunu er a ar Of ve e a ar ar. 

- ''T l" \ diG-er komıulannın sazlarandan hatta lngilizceye geçen bir ta-
ao • ı,, keliıneaı"nı· Biz de seninle biroirimize içten gelen ve içten geçen bağ- •k f ki 1 • 1 k · · k"ll . . t h b ço ar ı ve gayet e ori1ina ım ısım şe ı erı ış e ep u 

manasında kulla d k larla bagw la deg"' il mi idik? · n ı • 1 d' 8 b · ti · · d d•vı'rden kalmadırlar.] ın tarihleri kaydetnıekte • ıey er ı. u uıuııye er ıçın e ~ Ve zaman giinUn biria~e bu baj'ı koparmca biz de boı 1 ç w I" b •- ı· · 
Bu kelı·menı"n tu""rkçeıı· bu • b db b k ? ana yurt o an orta Asyadaki musiki agatay ugah u se ımeyı 

ve e a t birer teapih tanesi aibi ayrılmadı mı d ı d ı k l d • kültürünün azameti ap açık gö· avu ve o şe il erin e yaza· 
1'tır. Muhterem Sunih Mehmet Nurettin rUIOr. rak birincislnin mecazen bora ve 
efendiden bunun izahı- [O ·'- f ı d Jd' leriz. Bazı Avrupa llı"m • Bu razal•r1 muharririn bir 111Uddet Hitit rta 1Uya] yayla çal- artına mana arma a ge ığini, 

•on,. çık•c•k bir kitaoından •hroruz gıları münasebetile b' kt 
kelimeyi Mogolcadaki ay- ır 00 aya ( Dew•mı 10 uncu ••rıfa• 
'--~~~~~~~~~----------~~~~~~~----------~~~~~~~_:_~d=a=ha=-=di=k=ka=t~i -=ce=lb=e=t=m=e=k--=IA=u=m=--:.~111~ız~ın~3~U~ncUaaıunuda) 
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HINÇ 1 Eviren: 1 
fa. 

Romatizmalı ayağını uzattı • memek için .• Artık güzel kadın • 
'iı lganapenin üzerinden, Etref B, lar, cici kızlar yüz çevirmiye, öte· 
kapıyı göremiyordu. Bununla be· nizde berinizde ağrılar haıladı 
raber, kapının açılııından karıaı· mı, akta.:ıları sokağa çıkmak güç
nın içeriye girdiğini anladı ve leşti mi, karınızla oturup, laklak 
seslendi: etmek, iskambil oynamak, bera • 

- Nerdeıin yahu? Bir saattir . ber telsi% dinlemek, o, bir kö§e • 
ıhlamur bekliyorum. Kendin geti· de örgü örerken gazete okumak 
remiyecekaen bile besleme ile de ne iyi ,eydir ! Artık ite de gidil· 
mi gönderemezsin? mez, biriktirilen para ile geçini • 

Ayak sesleri kendisine doğru lir, kannızla ıon günler rahat ra· 
yaklaııyor. Eıref bey batını çevi· hat ya,araınız. 
rmiyor. Şimdi karısı kar • Bu aün ben sana kıymetli ol • 
ıııındadır, bqında ıapkaaı, üa • dum. lıte onun için seni bırakı • 
tünde mantosu olduğunu görü • yorum. Senden bu gün hıncımı al· 
yor, fqırryor, eldivenin birisini dım. Yirmi yedi yıldır bugü· 
giymiftir bile .. ötekisi ile oynu • nü bekledim. Ah bilsen hem de 
yor .. Bu saatte, akıam üstü nereye nasıl bekledim? Kaç kere bu gün 
gidecek? Hem kendisi evde iken geldi sanarak gitımiye kalkııtım. 
naııl olur? Üstelik de hasta basta Amma ne olur ne olmaz diye ge-
hiç yalnız bırakılır mı? ne bekledim. Hem ara.sıra kalkı • 

Eıref bey ıoruyor: nıyordun. İyisi mi, biraz daha ıeç 
- Çıkıyor musun? sin diyordum. Her ıeyi biliyor • 
Kanıı susuyor, aülümsüyor. dwn, en son HTdiiin kadmlann 
- Nereye tıidiyonun? yanında nasıl küçük düftüğünü 
Gene plüyor. Sonra karııama görüyor, duyuyordum. Gözlerin • 

geçip oturuyor. Evet, ....... , 0 u· de bu acıları, bu sızılan okuyor· 
zamnıı, acı14r ~e kıvranırken, dum, seviniyordum. Böylece bir 
karpaında, if,İaik, ayak ayak ÜI· yıl daha geçirdim, artık hiç bir 
tüne a~ 8'11ilmai!~rek oturu • fey yapamıyacağını, tam kocaldı· 
yor. Sankı karı11 degıl de yaban· w .. d"' . dım Yu··regwim 

le k gını gor um, ınan • 
CI bir kadın aiiy aeçer en OD& • l d" 1 • b 1.... 

' :r • genıı e ı. ııte sem ıraıuyonım. yıvermif, nerdeyae gıdecek. • • . 
Lu d .b. l Yirmi yedı yıldır, ıevgım pe • 

Etref bey nu uyar cı ı o u· tinde koımuıtu. Aldırmadın. Şim 
yor ve bain tıkanıyor. . . 

L- '...&.-k di benliğin arbk karım ıstıyor, 
Kan11 ona uzun uzwı U&&U • G·· L_ • bu 

hep tatl ...:~•·· ben de ıidiyorum. orece-..ın tan sonra, o ı guaumseme- . enb · 
si ile, hem de üzülmeden anlatı- sana ne güç olacak, bırd ıre 
yor: 

- Epef, yirmi yedi yıldır e•· 
liJİL rll'IDİ yedi }'Ildır beni alda• 
ıı,w..._ ~ komtalanm, ta -
nıdıldanm, yabancılarla aldab • 
yonun.. Güzel bdm, aenin için, 
içki ile beraber, dünyada en iyi 
eilencedir, bunclıın daha tatlı bir 
f8J 7oktur. Esmeri aenrain, aan· 
flDI anenin, içkiyi aeYersin. Bir 

ekaildiğimden ne acınacak, çın • 

pmacakaın ! Göreceksin.. Göre • 
cekain.. 

Etref Be7, ggenmq, lnpQıslıP• • 
madan, ~azı tıkanarak, diaer • 
ken, karnı gülümıiyerek öteki el· 
divenini de giymitti, aöyliyecek • 
lerini de aöylemiflİ. Ya•atça kalk 

tı, batını iidi, kapıdan çıkb, git
ti. 

kann olduiu için kendini bunlar- l!!!!!~E!!~~~~~~~~~!!!i! 
dan ahkoyacak değildin ya! .. Öy-
le değil mi? Yalnıa, bu, benim 
için, dolrmunu istenen, pek de 
ejlenceli bir teY delildi.. lnan ki 
öyle.. Hiç de etlenceli detildi. Ne 
kadar üzülüyordum. Hem unu
rama dokunuyordu, hem de yüre-

iimi dailıJordu. Bunun için se -
nia1e yapbfmı ka•galan unut • 
mapandur. On bet 8efte var iri, 
&itik MmUyoram. Önceleri, söyle
nir~ chrlamr dururdum. Sen ya 
çekinir, ya bana acırdm. Çekindi· 

ğin aiinler bir hafta uılu durur • 
dun. Acıdıim oluna, bu bir gün 
sürerdi. Benim için yapacak iki 
feY nrdı. Ya ö1üm, ya da ıeni 

aldatmak. Amma bunların ikiıi 
de çok bayatı olacaktı. Öyle ya, 
bir adam bir kadını beğeniyor, 
ona 90ku1uyor, yüreğini çarpbn • 
yor, kendini sevdiriyor, sonra, ar· 
tık bıktı mı, hemencecik öl, onu 
rahat bırak .• Böylesi pek kolay •• 

Aldatımıya aelince, yaradılııım 
bunu istemiyordu. Hem bakıyor • 
dum. Etrafında o kadar kadın 

vardı, o kadar aeni beğeniyorlar· 
dı ki. seni aldatsam, bu, sende 
hiçbir yara açmıyacak, omuz ıil· 
kecektin, üstelik de ben gülünç 
olacaktım. Bu belki seni kızdıra • 

cakb ama, itte o kadar •• Bilmem 
senin aibi adunlu neye evlenir· 
ler? Dü,ündiim, bumı da buldum. . 
Sen Ye senin gibiler, bir &iaarta 
yapar gibi eYlenininiz. lhti7arlı -
iımz çia evlenirsiniz, kendinize 
lrir '\ebat,, aylıiı yapar •ibi ev
leninlniz. Kocaldığmızda üzül • 

Ztraat Aletleri ve 
kontenjan 

z~aat vekiletiodeo alakadar
lara g6nderilen bir tebliğde, zi· 
rai Aletlerin satın almmasıodan 
evvel vekilete yaıalarak bunların 
konteojan listesine ithali ıuretiJe 
gllmriikten çıkarılmasının lemini 
bildirilmiıtir. Bu ıekilde hareket 
dmemek, bu Aletlerin uzwı müd
det gümrl\kte kalarak çakmama· 
maama sebebiyet verecektir. 

Askere davet 
Beyoğlu as\eriik fllbesinden : 
1 - 316 - 325 doğamWJardan 

sunma malatelifeden bakaya kal
mşlar ft a&veri aire ile hizmeti 
mükeHefesini ifa etmemifier ile 
324 ve 325 dojaadalana aüer· 
Jik elmiyen uaan erba....,, 
Deniz .. ı1ı.. mensup o!anlu 
13 - 10 .. 932 sao.hı diğer mnf
Jar 20 -10 • 932 •baha ve gayri 
müaliın 324 doj'u..,a kadar Da· 
k117aJar .ile 324 esnm erbaba da 
J 8 - 10 • 932 sabahı sevkedilmck 
Uzere tubede isbab ricot ede
ceklerdir. 

2 - ea doğumlulardan kasa 
hizmete ı ibi ofa? ta bklan ref
editeaierm aynı glinlerde şubede 
bahan malan. 

3 - Jaocuma amıfman ha11gi 
gGn oubeye gekcekJeri ayrJCa 
illa ediıecektir. 

4 - Bele! sevk günleri l<ahul 
eclümez Oıınua için daha evvel 
mUracaat llzımdır. 

VAKiT 

Orta Asya 
Musiki medeniye-

ti . kil•..,; nın es ı5• 

(ea,terafı 9 uncu ••~ifade) · 

diğerinin bir manaaa iae do~a

mak mastarile allkadar (Teker· 
lt:k) olc'uğunu söylnyor •.• Macar
cada "dob,, davul demektir: 
Strpça ve Hnvatçadaki "dobof., 
Bulgarca ''töpan,, (küçüğil tö
pançe) ve Romence "tobl,, hep 
bu Macarca şekiıile ılAkadar 
olecaklardır .. GDrcice "Dabdabı,, 
tabiri ile Arapça ve Acemce 
•'Dabdab" ve Debdebe., hep 
davul demektir ..• Garbi Avrupa 
dillerinde aynı kelimeleri bu'u· 
ruz : Almancada "Tappe,. pen
çe ve pençelemek demektir. 
Romencede "tap,, ye "ta'>,, gök 
gürültüsüdür. Es1<İ Fransaıcada
ki "tabnt,, ve "tabuster,, ve bu 
günkü "teper,, kelimeleri hep 
elle vurarak gürültü etmek Ye 
def gibi aletleri çalmak demek
tir. 

Bu kelimeler sanıldığından 

daha eski ıeylerdir. Çilnkll 
Gal memleketleri aakioJerioin 
kymrik veya Keltce denilen leh· 
çe'erinde (Taburdd) veya (ta· 
l:oordd) şekillerinde yazalan ke
limeler davul maoasana gelir. 
lrlaodacada davul çalmak ma· 
nasında bir "ta bar,, kelimesi 
varsa da, davul manasına gelen 
lngilizce ve eski Franaııca "ta· 
bor,, kelimesi gibi sonradan ve 
ispanya tarikile Araplerdan ge
len kelimelerden olduğu kabul 
edilmektedir... Büyük ls,av leh
çelerine gelince: Eski Rusçada 
"tepatJ,, buil)nkll R,·sçada ke 
"fopati,,, Lehistanda .. tap1k,, 
veya "tupak,, hep davul döğ

mek veya davul nevinden kDçilk 
aletler demeklir ..• 

Ayni bir cezir n manaya 
merbut tek bir kelimenin en 
uzak tarih devirlerinden buglne 
kadar bu derecede fU'DUIUl bir 
seyyah hayatı pçİnDİf olmaa, 
gelecek makayeHler için bize 
ir:1m1 dereeede genif dawaamak 
cesaret •e btirriyetiai luızaadır
mışbr; görillüyorki, btltOn bu ay
niyetleri tesadüfi benzey;şler gibi 
kabul etmek mıntıkan imlrln 
haricindedir •• 

Bir de gene SOmmercedeki 
.. balağ,, , "balaga,, veya "bala
ggu,. imlilarile yazılan we kat'i 
tekli bilinmiyen aleti ele alalım. 
Bu isimde muhtel f Aletler bu
lunmuş o'.ması ve kelimenin 
umumi bir şekilde "çalgı" ma
nasına gelm:ı o!mast pek uuh
temeldir "Netekım Türkçe ko· 
puz ve balaban kelimeleriDio de 
bu sureUe türlü tilrlü mana'ara 
geldikleri görillür,, : Çünkil, hem 
Aramideki küçllk davul manua
na gelen "palagab,, kelimesine, 
hem de Çagataycanın " balak ,, 
kelimesine yaklaşır: Bu ıon Ça
ğatayca kelimenin bacak kemifi 
manasına geldiğini, Orta Asya 
Şamanla~ite Lamaların111 daime 
kemikten mamul didikler kul
landıklarını, ve nihayet becak 
lcemibiae bagiia de halk dilinde 
"Düdük kemiği" ve " Kani ,, 
gibi iı : mler verdiğimizi unutau
yahrn. 

G elecek yazıda tetkiklerimize 
devam ederiı. 

~1u si. i muallim mektebi musiki tariW 
muallimi ,.e T ürk tarihi eet dk 

cemiyeti azasından 

KiJ~emihalofla 
Mahmut Ragıp 

Rahat uyumak f 

dinç uyanmak ! 
• Bunu istiyenler kafalarını şı 

doğru yaslandırsınlar .. 
Hepimiz her gün _u_y_u_y_o_r_v_e_.....,iç-in_e_k_o-rk- u- sinen b~ 

uykuyu iıtirahatlerin en tatluı ta- sanlar vardır. Bu araJlt 
myoruz. Fakat arkadqlarınızdan ğa hamletmek doğru 
biri sizi kartılıyarak aoraa: aranması icap eden 

- Birader I Kafanızı hangi ta· uabi cihazı ile hariçte 
rafa koyarak uyuyorsunuz? !. de· teıenüıler arasmdakİ 
ae, belki de kızar, belki de onun bettir. 
sizinle alay ettiiini Anarsınız. Arzm mıknatııiyetİ 

Y andıyonunuz. Kızmıya zerre ki muhtelif nazariyeler. 
kadar hakkınız yok. Hele arkada- pıımaktadır. Bir n 
ıınızın sizinle alay ettiğini zan • mıknatıs fırtınaları f 
netmeyiniz. Büsbütün yanlııbr • rekettir. Ve arz bu zi1' 

Bu suali eoran arkadqınız si· 
zin aırf rahatnmı dilfünmüt de 
aormuftur. Çünkü demmizin en 
belli bqlı rahataızlıldanndan bi • 
ri uylauuzluktur. Uyumak, yalnız 

bir iatirahat deiil, bir saadettir. 
Tatlı tatlı uyuyarak kafası dinç, 
vücudu zinde uyananlar, gıptaya 

deierler. Fakat bunu temin et • 
mek de ıüç dejil. Yatağınızın 
vaziyetini düzeltmek de bunu te· 
min eder. 

Meaela kafanızı ıimale doiru 
yaslandırmak buna temin eden 

imillerc:lea biridir. Çünkü aram 
mdowbsi kudretler aabau timal· 
den cenaba cluiıuclar. 

Kafalannı timale doğru da • 
yayıp uyumıyanlar rahataıa 

olurlar. lstiyenler bunu ko • 
laylıkla tecrübe edebilirler. 
Ve bu tecriibe yüzünden hiçbir 
sarara aframular. Bilikis isti • 

fade ederler ve neticede kaf afa • 

rını timale cloiru dayıyanlar aolı 
derece iatirahat ettiklerini, bili -

kis ıarbe doiru yatanlann son 
derece rahataa olduklaruu ıöriil'· 
ler. 

Meeele bir çok ilimleri metsal 
eden mMelelenle..&r. Alimler 
ani ••kn•tiaiyetiD Yücut üzerin • 
deki tesirlerini ana uzadıya tet· 

kik ve mıknabsiyet cereyanları • 
run yanlıt iıtikametlerde yatan • 

lar üzerinde fena tesirler yapbğı· 
nı teabit etmiılerdir. 

Onun iPıı en fenni uıul daire· 
sinde idare olunan aanatoryom -
tarda yataim vaziyetine fevkala· 
de ebeımniyet Yeriliyor Ye bu sa· 

yede eavenıiz lmv•etlerin in • 
AD mirleri iiserinde yaptıklan 

ıerrinrıkten kurtulmıya imkin 
hüd oluyor. 

Bizim ıu üzerinde yqadıjımız 
kürenin mıknabli kunetlerle 
mahmul oldujunu herkes kabul 
ediyor. O kadar ki kiiremia mık· 
naı.I bir küre diyenler var. Bu 
.mıknatısiyetin nasıl huıl oldu • 
ğunu, yahut elektrik cereyanları 
ile mıknabıl kuclretlerin arasın • 

daki eaulı rabıtanın neden ibaret 
bulundutunu tutamam izah ede· 
bilen yok. 

Fakat arzdaki mıknatısiyet in 
uyku üzerinde teair ettiği muhak· 

kakbr. Bunu söylerken ihmal e • 
dilmeıaeai icap eden bir çok hadi· 

seler aözöaine aetirilebilir. Me • 
sela aökleria aürlediii •e hava • 
mn elektrikle metbu oldup sıra· 
larda• bir çolc imanlar tUbaf tu • 
haf tesirlere maruz katırlar. 

Fırtınalarda ainirleri bozulan 
ft Ml'sılaa insanlar pek çoktur. 
Gak güriUtüaünü duyar du)'llla.z, 

ından mütemadi bir 
mana maruzdur. Dijd 
ye göre, Utaritten 
baılıca ıeyyareler arsı' 
ıiyeti üzerinde mahıut 
pıyor. 

Fakat mıknabsi fı 

ııl biaıl oluyorA o 
münakalatına müdabai' 
ve telsizlerin ıes d 
üst edecek derecede 
dukları besbellidir. 

Onun için uykum 
göre idare etmek 1 • 

Kafamızı ıimal t 
!andırıp uyumak bunUll 
yoludur. 

Kafamızı timal ta 
doğumuz ve ayaklan 
doinı uzattığımız t 
esrarengiz kuvvetlerİO 
zundan kurtuluruz. Bi 
nimizi bir takım te 
ramaktan koruruz. 

Nasıl arz mıknatısi 
ise, vücudumuz da el 
mul "bir mıknatutır. 

lnaani, ha)'Yani 
tekilleri elektrikle 
Bunu anlemek için 
muk&TTes lll'lını o 
dir. 

iman vücudundaki 
ret, enaede bulunan b' 

böbreklerin üıtünde • 
kontrola altındadır. 
bu guddeler haldan 

her gün artıyor ve 
tün ensaçtaki kimye.f 

ler üzerinde mühim 
dık1arı anlaJJlıyor. 

enerji bizim bedeni 
hatimize hakimdir. 
tıaiyeti bunlar ·· 

yor ve ıayet kala 
yatıyoraa mdma~ 
rinde tesir ettiii 
maide ise bu tesir 
rinde kalıyor. 

Onun için uy 
tarip olanlar '" o 
ideye riayet etmek!• 

müstefit olurlar. ~~ 
mek hiçbir f edakit 
etmez. • 
MemleketİJD~del" 

haıtaneler de bu 
müatefit olurlar.
ve hastalarım çok 
ler. 

Hayatta tatlı .. 
kaclan eoara di~ ~ 
mak kadar tatlı bit r 
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~ Halis limon 
çiçeklerinden re müstahzar HASAN KOLONYASI ile NESRiN 

kolonya 
losyon ıarından 

büyük 

vapılmıştır. 
HASAN ECZA 

deposu 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

J Ankara'da Ycnişebirde Cebeci caddesi üzerinde kdin Hıfzıs· 
B' sıhba müessesesinde yeni yapılan serum enstitüsü, Hıfzıssıhha 

mekteb;, memurlar ikametgahı ve serum istihsaline mahsus hay· 
van ahırları binalarına ait zirde muharrer: 

1- Kalorifer, tecdidi hava, sıcak su tevziatı ve yüksek taz
yıklı buhar, emme ve tazyiklı hava tesis?..tı. 

2- Yüksek ve alçak tevettürlü elektrik cereyanı tesisatı 
elektrik santralı tesisatı. 

.3- Sıhhi tes:sat, su, hava gazı, kirli sular ve kanalizasyon 
tesısatı. 

4- Seı um enstili!sü ile Hıfzıssıhha mektebinde laboratuvar
lar tesisatı. 

ı. ~ 5- Perraotit tesisatı ve su depolan inşası. 
il"' 6- Hıfzıssıhha mektebinde teblet ve ampül imalathanesi 

~r tes"sah. 

ri~ 7- Ahırlar binası ihrak fırmı, gübre arabaları, serum binası 
,f dahilinde danalara mahsus abırJarm hayvan yerlerine ait tesisatı. 

_s ~ 8- Serum enstitüsü tebrit tesisatı. 
1'°J 9- Serum ve ikametgah binalarına ait üç asansör tesisatı. 
r 14 Ey ül 932 tarihinden itibaren iki ay müddetle ve kapalı 
st'I' zarf usulile ve takasa tabi olmak üzere münakasaya konulmuştur. 
gı!lt· ~ Talipler balada muharrer tesisatın her hangi biri veya birka-

efl' çı veya heyeti umumiyesi hakkıoda teklifalta bu:unabilirler. Sıh
hat Vekaleti mezkur tesisatı ayrı ayrı veya kısım kısım ve ya
hut heyeti umumiyesini birden bir müteahhide ihale etmekte 
serbesttir. 

TaJipler deruhte etmek istedikleri tesisat cesametinde tesisat 
yaptıklarını ve şayanı memnuniyet bir surette neticelend;rdikle
Jerini tesisat snl?tpJerinden alınmış rnusaddak vesaikle ispat ede
cekleri gibi talep edecekleri bedel miktarında Devletçe tanınmış 
bankalarda bir krediye maJik olduklarını raübeyyin banka şeha
detnamesi ibraz edeceklerdir. 

Usu ı ü mahsusuna tevfikan tanzim o'unmuş teklif mektupları 
14 iliinci teşrin 932 pazartesi günü saat on beşte Vekalet mü
nakasa komisyonunda açılacağından teklifnamelerin yevm ve sa
ati mezkurdan evvel Vekalet hususi kalem müdürlüğüne tevdi 
olunması ve mezkür tesisata ait plan, keşif ve şartnamelerin 
zirde muharrer bedel mukabilinde mezkur Müdürlilkten alınabi-
leceği ilin olunur. · 

L~ " ... 
1()0 l, 2, 3 numaralardaki tesisaf projelerinin 
50 4 numaradaki tesisat projesi. 
2:-; 5, 6, 8 numaralardaki tesisat projelerinin beheri. 

~ 'I. 10 7, 9 " " tt " (4914) 

7"Sıhhat ve l~timai Muavenet Vekileti Hudut 
··I ve SahiJler Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 
ıl On bir kalem evrakı matbua kağıt ve levazımı verilmek üzere 

prwt~ame ve nümunesi veçhile aleni münakasa suretile tabettirile
cegındcn mUnakasası 26 Teşrinievvel 932 çarşamba günü saat 14 te 
Galata~a Kararnustaf~a paşa sakağında lstanbul Limanı sahil sıhhiye 
merkezınde yapılacagından taliplerin şartname ve nümunelerioi 

J görmek üzere Ankarada Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
it 1 ayniyat muhasipliğine ve lstanbulda mezkur merkez levazım memur
~ }uğuna müracaatlar1. (5252) 
-----------------~~~--~~--~------------------~ 

19, Yedinci icra memur:uğundan: 
~Temamına 672 Hra kı~met. takdir 
~olunan Fatihte hoc~üveyız ma· 
,Jhallesinin dede sok.~gın.da 5 N lu 

ayden arsa halen uıerınde 13·5 
.J .. ıu hanenin üç hissesi itibarile bir 
,-~ssesi ikinci açık arttırmasının 
i ~ .. 'ası zımnında tarihi iland:n 
1 ır.ıtıb~ren yirmi gün müddetle mu
;~ayıdeye vaz edilmiştir. Talip 
1 ı'·o~anların kıymeti muhammenesi

:J:kn Yilıde onu nisbetinde pey 
~ kası verıneleri lazımdır. ikinci 
~~çı arttırma 29. 1Q.932 tarihin-
ue saat lb d d . d . 1 
Dacakt T ~ aıre e ıcra o u-

ır. alıp 1 1 b . ait 338_ 1 o an ara u ışe 

lcap ed 76 N_. lu dosya iıae ve 

el . en tafsılat verile ceg-i gibi 
aıreye t l"k 8 1 olunan açık arttır~ 

IJ~a şartnarnesıni dahi oku abi-
1:hrler. Müter k' . Y 

l d" k f 8
• 

1m vergı ve bele· ıye va ı ıcar 1 . • 
. . e erı n.üşterıye 

ııttır. Haklıırı Tapu .. 1.1 
b" .J • sıcı ı e sa ıt 

o'.0!~ayan.. ıpotekli alacaklılarla 
. ~ıger alakadarların irtifak hak-

.. kı sahiplerinin bu haklarını ve 
.Jıbususil~ faiz ve masarife d . 

'olan iddialarım ilan tarihind:: 
tibaren yirmi gün içinde evrakı 

müsbetelerile bildirmeleri laıım
P" .,dır. Aksi takdirde tapu hakları 
f ı ~cillerile sabit olmayanlar satış 

bedelinin paylaşmasından hariç 
la)ırlar elAkadarJarın icra ve 

Beyoğlunda Caddeyi kebirde 
Hıristaki pasajının 6 No. lu daı
resinde mukim iken halen ika
metgahı rneçbul Osman beye: 

Dördüncü icra dairesind~n: 
Şayian ve müştereken mutasarrıf 
olduğunuz Beyoğlunda Caddeyi 
kebirde Nıristaki han ve pasajı
nm 10 ,hisse itibariyle Aliye ha
mmın mutasarrıf olduğu bir his· 
sesinin mumaiJeybanın borcundan 
dolayı açık artırmaya konulup 
yapılan ikinci artırmasında 38400 
Jira bedelle müşterisi Halide ha
nım üstünde bırakılmış ise de 
mumaileyhanın ihbara rağmen 

bedeli ihaleyi vermemesinden 
üstünde bırakılma kararı bozu-
larak yeniden ikinci artırmaya 
vaz ve şarlnamesiniıı 27 eylül 932 
de talik edilerek 932 senesi teş
rinievveJinin 20 inci perşembe 
günü saat 14 den l 6 ya kadar 
lstanbul dördüncil icra dairesin-
de açık artarma ile satılacağına 
dair satış ihbar varakası ika
metgahınızın meçhuliyetioe bina
en 930·579 dosya numarasiyle 
tarafınıza ilanen tebliğ o'unur. 

(4686) 
::::::::::::::n::::::::::::::::ı:::::::111:mam:=ıa:r 

iflas kanununun l 19 cu maddesi 
hükmüne ~öre tevfiki hareket 
etmeleri ilan olunur. 

Bir tavzih 
lstanbul Jiman inhisarı umum 

müdürü Hamdi Beyden şu mek
tubu aldık : 11500 günlerde baıı 
gazetelerde liman işlerinin tev
hidi ve saire hakkında bana 
atfen beyanat intişar etmekte· 
dir. Bu mevzu etrafında son za· 
manlarda hiçbir gazete~iye be· 
yanat vermemiş oldug:J~d~n, 
keyfiyetin tavzihan neşrını rıca 
ederim efendim. _____ _ 

1 ZAYiLER 1 
C.. b . et orta mektebind~n um uuy d'k 

931 senesinde aldığım tas 1 oa-
'd" H"ku .. msüzlügwü ilan me zayı ır. u R 

olunur - Yedinci sınıftan a • 
sim kızı Nezahat. (4685) 
~ içinde evrak ve senedat 

ve mukavelahm havi çantamı 
6-10-932 tarihinde tramvay de
rununda zayi ettiğimden bulanın 
Tophanede Çukurcuma cadd.e
siode 2 numaralı haneye getır
diği iakdirde memnun edileceği 
aksi takdirde hiçbir evrakın iti
barı olmadığı ilin olu~ur. !3e.r
zenci zade Abdülbamıt Hamıt. 

(4679) 

idareye izafeten Keşan müs· 
kirat inhisar memuru ~a!der 
Beyin lstanbulda Şehremınınde 
Toprak sokak numara 7 r. Enez 
Müskirat inhisar memuru sabıkı 
Bahri Bey aleyhine Keşan hu· 
kuk mahkemesine mumaileyhin 
zamanı memuriyetinde zimmeti
ne geçirdiği (85:l) lira (13) ku· 
ruşun tahsiline karar verilcıcsi 
hakkında ikame eylediği dava 
üzerine tastir ediltn davetiye 
varakasına verilen meşrubatla 
müddeaaleyh mumaileyh Bahri 
Beyin ikamefgiJn meçhul göste· 
rilmes;nden naşi müddeinin ta
lebile tebligatı kanuniyeoin il4-
nen icrasına karar verilmiş oldu
ğundan müddeaaleyhin 26 :e~: 
rinievvel 932 çarşamba gunü 
saat 14 de biz.zat mahkemeye 
gelmesi veya tarafından basenet 
musaddak bir vekil göndermesi 
ve aksi takdirde hakkında mu
amelei gıyabiyenin icra kılına
cağı ve yeniden tanzim kılınan 
davetiyenin mahkeme divanha
nesine talik edildiği ilin olunur. 

Beyoğlunda Hüseyinağa mahalle
sinde Tarlabaşı caddesinde kAin 
atik 138-140 cedit 146-148 nu· 
maralı hanede mukime ve balen 
ikametgahı meçhul Matmazel 
Otieli Heftere. 

lstanbul icra Riyasetinden: A· 
ram Kolacıyao Efendiye olan 
Eorcunuzdan dolayı mahcuz bu· 
lunan yukarıda yazılı hanedeki 
hisseniz için satış tarzının ta
yini için gönderilen davet. 
name ikametgAhınızın meçhul 
bulunmasıne. bınnen tebliğ olu· 
namamış olduğundan ilanen teb
liğine karar verildiğinden 24-10-
932 Pazartesi günü saat 10,30da 
Jstanbul.:Ia Sultanahmette lstan
bul icra tetkik hakimliğinde sa
tış tarzının tayini için müraf aası 
icra lulınacağından muayyen olan 
gün ve saatte hazır bulunmanız 
veye vekil göndermeniz aksi 
taktirde gıyabınızda miiraffaom 
icra kılınacağını mübeyyin işbu 
davetiye verakası ilanen tebliğ 
olumır. (4477) 

lstanbul ikinci icra memurluğun
dan: Bir borcdan dolayi mahcuz 
ve paraya çevrılmesi mukarrer 
hane eşyası 10-10-932 tarihine 
müsadif ı:azartesi günü saat bir
den itibaren Sandal bedeıtamn
da açık arttırma ile satılacağın
dan talip o!anların 932-2264 dos· 
ya numcrosuna hamilen mahal· 
!inde hazır bulunacak memura 
muracaatları ilan olunur. (4683) 

Türk 

Terinin en 

biiyük vazifesi 

nedir , 

Çocuklarını Tutumlu v E 

Mul{tesit 

Y etiştirmel{. 

Ziraat 
Bankasından 

Bir Alınız 



Sayıfa 12 VAKiT 

Beykoz fabrJkasnıın sağlam ve şık 

KUNDURALARINI: YERLIMALLAR PAZARINDA 
lstaııbul: Bahçekapı • Beyoğlu: lstikllV caddeai - Ankara: Çocuk sarayı caddesi -Samsun Bankalar caddesi 

Doktorlarımız 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doktor 

Hasan Basri 
Muayenehane: Edlmekapı Acıçeşme eo

kak No. (9) "licr gUıı saat 15-18 e 
kadar hasta kabul olunur 

ü!r:iiiiiiirD Kışlık Battaniyelerinizi e-

y erli Mallar Pazarından 
1 Alınız. Çünkü Aldanmazsınız .... Doğum ve kadm hastalıkları rnUtehaıısısı 

Muayene: 10-12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, lstiklAl caddesi No. 193 

(Opcro. sineması kaI'§ISI) 
Tel. 4,2221 - 4,1960 

Doktor 

Aris ti dl 

m~ lstanbul: Bahçekapz .. Beyoğlu; istiklal caddesi .. Ankara: Ço 

---H-o-~-el_r_İ_t:_r_S_D_;-~-to-~-1---l. r.mrumm:m~;~;~!~~~::~~;~:~~~;~ı~~!.~~JS:~~!~~~;~~~~~!:ımr.; 
Divanyolu: Doktor Emin Paşa sokak ~•••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muayenehanesi: 
Eminönü: Eminönü han 3 Uncu kat No.8 

Doktor 

A. Ku tlel 
Cilt ve zührevi hıı.ataııklar tedavihaneııl 

Karak!Sy börekçi fınm sıraıımda 34. 

oı, doktoru 

Arşak Silrenyan 
Beyoğlu lsUk.111.1 caddesi numara 303 
lılıstr apartımanı. Müracaat: Cuma pa
zardan maada her gUn 9 - 13 ve 15 - ı 7 

ye kadar. Telefon 40424 

Pariıı Tıp Fakillteııl mezunu 
Cilt ve zUhrevt hastalıklar mütehassısı 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babıali caddest Meserret oteli karşısında 

Avni Bey apartımanı 125 Sabahtan 
Alqama kadar 

Doktor 
Balıkçıyan 

Muayenchaneııl: Beyoğlu mektep sokak 
No. 17 Telefon 3626 Beyoğlu 

Doktor 

Emin Şilkrll 
Dahlll hastalıklar mütehassısı 
'bul Sultanmahmut tUrbeııi, Babı
dde.sl, No. 10. Telefon muayeneha-

.ıe: 22622 - Telefon ev: 4.812G 
"Her gtın Öğleden sonra 11aat H-ıs .. 

Orolol • Doktor 

Feyzi 
BöbNk,. meısaııe, idrar yolu hutalıkları 

mütehassısı 

~ıu, lııUklAl caddesi Elhamra 
•p&rtunan No. 3 Her gün öğleden sonra. 

Tel. Beyoğlu 2835 

Uroıoı • Operatör doktor 

Fuat Hamit 
Burun, meııane ve idrar yolu 

haııtalıklan mUtehaıısuıı 
Mu:renehane: Türbe, .Mahmudiye cad

desi. No. 10. Telefon 22622 

Doktor 

Fuat Fehim 
Cumart.ea1 - Pazarteııi - Çarpmba ve 
PUJembe günleri öğleden eonra haııta

larmı kabul eder. Çağaloflu, Zeki Bey 
(Sıhhi apartmıan) No IS. Tel. 20164 

numara 20 Muayene aaatl: 13 - 18 
Telefon 28390 

Uroıoı Doktor 

Hakkı RUştil 
Jdro.r ve TenaııUI yollan birinci smıf 
mUtehaaaıııı "PARlS., den Dlplome 

lsUk.IA.1 Caddesi Yıldız apartıman 
No. 322 

Doktor 

Horhorunl 
Muayenehanesi: EmtnönU Valide kıraa • 

taneaı yanında. Tel: 4303 İstanbul 

Doktor 

Ihsan Arif 
Cerahpı:ışa hastahanesi idrar yolları 

mütehassısı operatör 
Muayenehane: Cağatog-ıu eczahaneıılne 
bitişik. No. 30. Telefon 21614. "Saat 

15 - 18 ho.sta kabul olunur . ., 

Diş tabibi 

Mehmet Rıfat 
Parls darülfünunundan mezun 

Çağaloğlu Halk Fırkası kal"§lSIIlda Sıhhi 
apartnnan No. (7) 

Doktor 

Osman Serafeddln 
Muayenehane: Cağaloğlu, Nuruosmaniye 

caddesi No. (19.) Telefon 20893 

Doktor 

Reşat Hllseyln 
Kulak, boğaz 't burun hastalıkları mU
tchassısı. l\turı.} enehane: Türbe Mahmu

diye caddesi, No. ıo. Telefon: 22622 

Dı, Tabibi 

P. Şamlıyan 
Beyoğlu, lstik!Al caddesi No. (%8) 

(?.!ulenruj yanında 
Muayene saati: 9 - 12 ve 14 - 21 

Doktor 

Robert Behar 
DoğUm, Kadro haııtalıklan mütehassısı 

Beyoğlu, Altıncı Daire Saadet apartı

manı 4 Telefon: 42526 

Dl• Tabibi 

Yervanl Arşak 
Beyoğlu, AğacamJ, lııUklA.l caddeııl Ma

rinopulo apartJmanı No. (98) 

Karacabey Harası müdürlüğünden: 
Bu ıene koyunlarımızdan alınan 4020 okka merinos yapa· 

ğile 959 okka merinos yünü; 3959 okka yarımkan yapağı; 1638 
o~ka kıvırcık yapağı; 1283 okka yarımkan kuzu yünile 412 okka 

kıvırcık yilnü, dört kııımda teşrinievvelin 20 inci perşembe günü 
saat on beşte aleni müzayede ile Harada satılacaktır. Taliplerin 

teminat alcçelerile yevmü mezkiirda Hara MUdürlüğüne müra-
caatları. (5274) 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

KARADENiZ POST ASI 

SAKARYA 
vapuru PAZAR 

9 Teş.evvei 

gtlnü akşam saat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 

(Zonguldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireson, Trabzon 've Ri
zeye azimet ve avdet ede
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında acen
talığına müracaat. Tele. 22134 

lstanbul Beledlyesı ilanlara 

Istanbul Belediyesinden: Eminönü Belediyesi hasta 
arabasıoa ait bir hayvan 12-10-932 Çarşamba günü saat 
Fatih atpazarında müzayede ile satılacaktır. Almak isti 
o gün orada bulunacak memura müracaatları. (5330) 

Vesaiti nakliye resmindeo olan borcundan dolayı ha 
alınan F enerbahçe halk otobüs Şirketine ait 3504 nulll 
Berz markalı otobüs 13· 10-932 Perşembe günü saat 11 dl 
köyünde bat binası önünde bil müzayede satılacağı ilan olunur• 

Fatih Belediyesi Şube Müdürluğünden: Fatih belediye 
önündeki piyade kaldırımıoın asfalt olarak tecdiden ta 
deli keşfi olan (359) lira üzerinden kapalı zarf usulile dl 

ya vazolunmuştur. Zarflar 22-10-932 Cumartesi günll 
dörtte açılacaktır. Taliplerin depozito akçalarını yatırmak 
mezkur günden evvel daireye ve şartnamesini görmek · 
rin her gün daireyi encümene muracaatları ilan olunur. ( 

l•'-----------ııı•• Aksarayda Yusufpaşada 124-126 N. lı hane icarı: Teminat 
SEYRISEFAIN Hasköyde 171-173 N. h dükkin ,, ,, 

Merl.:czl idaresi (;aı:ıta kopriılıaşı B 2623 
Şulıe A, Sirkeci Muhurdar zade Han 22640 

lzmlr • Pire • lskenderlre 
Postası 

(E GEJ 11 Birinci teşrin salı 
11 de. 

Tnıbaon. postası 

(KARADENiZ) 12 birinci 
teşrin çarşamba 18 de. Dö· 
nüşte Tirebo!uya da uğranı
lacaktır. 

lzmir • Mersin postası 

( MERSiN ) 12 birinciteşrin 
çarıamba 1 O da. Galata rıh· 
tamından kalkarlar. (5313 

"GUneş" 
Sıgorta Türk Anonim Şirketi hisseda

ran etendiler, Ticaret kanununun olbap
taki ahkAmına ve nizamname! dahilinin 
49 uncu maddesine istinaden 15 Teşrini
s:ıoi 1932 r:ırıhıne mü!-adif Salı ~ünü 
sabahle)·in saat onbirde fe,·kalade bir 

1 içtimaı umumiye da,·et olunurlar. 
Ruznamei müzakerat: 

1 - S rketin tasfi~·esi teklifi 
2 - Kabulü takdırinde tasfiye me· 

murlarının intihabı \e ücretlerinin tespiti. 
Fevul:\de içtimaı umumiyeye iştirak 

için ticaret kanunu ahı.Amma \'e nizam· 
namei dahilinin 31 inci maddesine istina· 
den hissedarın içtimadan Uakal on gün 
evvel hisse senetlerini Galata'da ··Bank 
l<'ranko Aziyatik., e te\ di erlcrneğe mec-
burdurlar. Bankanın tevdi makbuzl:ırı 
hisse senedi mıık:ıbili olarak kabul edi
lecektir. I lissedmrn:ı tevdi eyledikleri 
hissse enedatın num:ır:ı \'C adı-dini müş'ir 
bankadan birer makpuz lıa edilecek ve bu 
makbuzl11r fevkalade içtimıır umumiye 
dühul kartı va:;.ifosini ifa edecektir. 

Meclisi İ d:ıre 

Beyazıtta Kaşıkçılar caddesinde 2 N. lı dükkin ,, ,, 
Sebze halinde 112 N. 1ı baraka ,, ,, 

,, ,, 7 N. h ,, ,, ,, 
Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık 

deye konulmuştur. Talip olanlar tafsilat almak için hergD 
zım müdürlüğüne müzayedeye girmek için de hizalarınd 
teminat makbuz veya mektubu ile 31-10-932 pazartesi gU 
on beşe kadar daimi encümene müraceat etmelidirler. (5 , 1 LiRAYA. 

Yüzü ile kuş tüyü yasbk 
lstanbulda Çakmakçılar, Sandalyacılarda kuş tüyü fahri 
da kuş tüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12, 
ı 2 liradır. Kuş tüyünden salon yastıklar, ve kuı tüyü k 

bulunur. Ankarada satıı mağazası : Saltı FrankO 

3UncU Kolordu Sallnalmal 
Komisyonu llln'3r1 

Yerli mamulatandan (2000) 
adet velense kapalı zarf suretile 
münakasaya konmuştur. ihalesi 
22. J. ci T eş. 932 tarihine müsa
dif Cumartesi saat (14,30) da 
yapılacaktır. Şartnamesini gör· 
mek üzere taliplerin bergün 
münakasaya iştirak edeceklerin 
o gün ve saatten evvel Ankara 
da Vekalet Satınalma Komisyo· 
nuna müracaatları. (838 (5107J 

:,. "' "' 
59 kalem a!At ve melzemei 

Marangoz ve in 

Kapı, pencere, tavan 
tamir ve imali, mesaki 
proje keşif ve şartnaoı 
imal ve tamirini kabul 
Kasımpaşa Kulaksız 

uumara marangoz 
Aliettin. - (4664) 

Gündelik Slya81 
Iııtanbul Ankara Caddesi, 'I 

Telefon Num•' 
Yazı lflerl telefonu: 

dare telefonu : -reıgrat adresi: Istant>UI 

Posta kutusu f'lO. 

1 Devlet Demlryolları ilanları 1 B 
.2?,000 m

1 
oksijenin kapah zarf usulile müoakasası 23-10·932 • on o 191 

tanbmde Anka,a'da Umumi Müdürlük binasında yapılacaktır. 
Fazla tafsil it, Haydarpaşa ve Ankarada idare veznelerinde liçer 

baytariye kapalı zarfla münaka
saya konulmuştur. ihalesi 2-11-932 
tarihine müsadif Çarşamba günü 
saat 14 te yapılacaktır. Taliple
rin şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak 

~ 

Abone bedeller_!.! 
Türlüye -8cnellk 1400 

liraya !!atılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (5220) 

Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

1 O O. O O O Liradır 
Piyango ıiındiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiştir. 

Rırsatı Kaçırmayınız 

iştirik Ediniz!. 

Her tüı lü bonolarla mazbata karar 
sureti ve devin ilmuhaberi ve sair 
vesikalar üzerine her şekilde işler 
yapar. Balıkpazar Maksudiye han 
No 35 Uj'turlu zade l\J. Derviş -

T .. tpf()•1 • 23397. 

Aranıyor 
SelinHdi dibağ Nuri Efendi mahdu 

mu Nihat Beyin kendisini alakadar e 
den mühim bir iş hakkında görüşmek 
üzere lstanbulda Yenipostahane ar
\asında Basiret hanında 12 numara
da Edip Seydi Beye müra(aat etmesi 
rica olunur. _ ...... 

edeceklerin o gün ve saattan ev
vel Ankara'da M.M.V. Satınal
ma Kom. na muracaatları. (867) 

(5325) 
~~~~~~~~~~~ 

MUCiR VE MUSTECIRLERE 
Kömürünüzü sipariş etmeden 

ANGELO 
WALTER GRISTKl ve ŞÜREKASI-

LE lSTlŞARE EDlNIZ 
Kuruçeşme, No 45 Trl Bebek l 14 

lngiliz antra it ve ko < kömürlerile Pr i )ıt· 
man. k:ırdif, admiralte isteamkoal. !"rey· 
li, Krible ve yıkanmış kömürlerl, Ev• 
safı garantllldlr. Galata Rıhtım han 
~ar:ımust:ıfa sokak No 129 Tel : 42012 

{4426) 

6 aylık 750 
S aylık •OO 
ı aylık 150 -llln Ucretlerl ı 
Resmi llAnların bir ııattt' 
Ticarl ııa.nıann bir satıt1 fi: 
Ticarl ua.nıann bir ııaııuıo' .... 
KUçUk lllnlar: tJIJ 
Bir defası 30 iki dela51 

dört defaaı 7~ ve on def: 
Uç aylık ııa.n ''erenlerfD 
nendir. Dört saun geÇeD ııaP 
satırlan tıq kun.ıştaD be 


