
HASAN /(O/ONYASI 

Be)oğ·lu'nda 

LiON 
Mağazaları 

Mevsim Sonu 
SATIŞI 

O/o 10 
O/o 2,0 
O/o 30 

Tenzllit 

2 ASP.İRİN ~ 
Tableti . ~ 

Yenı kapalı paketlerde ~/1 
daha temiz ve sıhhi / ~ 
olarak satın alınabilir. 

Ufak ihtiyaçlarınız ıçın 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol
mayan başka mamulat almaktan 
korur 

ASPiRiN 20 ve 2 tabletllıc amball)lar içınde 
her yerde bulunur 

Tabii limon, portakal ~·e turunç çiçe .. lcrinden mustahzer 90 derece bir ha 
ri kııı san'attır. lngilterenin Atkinsonu, Francanın hakikr Jan l\larina Farina'sı Al
manya'nın 4711 i ne ise Türkiyenin HASAN KOLANYASI da o dur. llasıal:ııa 
hayat ve şifa verir. Sinir. nevrasteni. çarpıntı, he! eı:anı kalp. bayğınlı < ve bütiin 
alAmı a ·abiye zamanlarında bir hayat arkııdaşıdır. Derecesi vükse ~ olması dola
yisile m3saj için ye;:ınedir. memleketimizin bütün kibar riC3İ \'e nisranı, hüYük 

J 1:································································1····-············--·· .. -lı.ant m cfcnd · ı 11AS \N KOI ONY \SI . · 1 d l ............................................................................................... . 
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2 liraya ipekli salon yastıkları. 1 liraya kuş tüyü yastıkları.' Doktor - Opera•ör !!!! Bayramlık 1 arın ızı 
lstanbulda Çakmakçılar sandalyecilerde Bali zade kuş tüyü Ahmet Asım m: 

fabrikasında yorgan, şilte, baş yastıkları ve Doğum ve kadın bastalrklan mUteblWISI ~m Bayram Hediyelerin izi 
çocuk yataklarında bayrama kadar ~;:~;n~:~ğlu, ::tl~~~:~~e~~~!~ m~ 

yüzde yirmi tenzilat vardır. Kuş tüyüne <~:;:~~n~~~:oa~k:.;~;~> ifü • erı• &•atlar 
mahsus kumaşlar da vardır. Tel: 23027 Doktor 1111 ff1 · 

.J Bahk('ıyan m~ Pazarından 
Muayenehanesi: Beyoı.ıu Mektep 

alınız 

Beyoğlu'nda 

8 
Eski mağazaların en asrisi ve bütün 

Tilrklyenio en mükemmel çeşitli 

MAGAZALARIDIR 

U Kônunusoni ilô U ~u~at ~ll 
MEVSiM SONU 

münasebetile 

Büyük Satış 
Biitün dairelerde 

Fevkalade Tenzilat 
Emsalsiz Fiatlar 

KER 
Y aloız iyi mal ve halihazırda 

her yerden ucuz satan 

MAGAZALARDIR 

Bu Fırsattan İstifade Ediniz 

Zafiyetı umumiye, iştiba- Fosfatlı 
il ızlık ve kuvvetsizlik ha· 

llhnda büyük faide ve 

tesiri görülen 

6 :::: 

Sokak No. 17 ::::-•••• .... 
•----'r-e-ıe_ro_n_: -3-62-6--B-ey_o_ğı_u---·• ifü 

Kravat, gömlek, 

kadın çııntası , 

mendil. cüzdan, hazır elbise, 

kadın ve erkek çorapları, 
Doktor !i!i 

Cavat N. Zekai mi eldiven, şaP.ka, kundura, ıtrıyat ili .•. ıli . . -;: . :: 
ı• 

Sinir mlltebdSım m! Her ne isterseniz bulursunuz l' .... 
Cuma ve pazardan maada g11nlerde saat m: 

i 8 ten 6 ya kadar basta kabul olunur. :;:: 

Muayenehanesini Babıa.ıı karşısmda An- m~ Zar •. f lstanbul : Babçekapı Sağ 1 a m i 
kara caddesi No. f7. ye tevslan naklet-

mlşUr.1kTaemleettogn"'b~. u6a0y7e4n0e: 23469 '-'···-••••••• .. ••• .. •••••~~-~-~.!~~ •. ~ .. ~~:.i.~:~:.~~-~~~~i••••••••••••• .................... .. 
u ··-································ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• --····-···························· ································································ ·--------------· ............................... ..... . ....... ·-·········· ······························· ........... . 

Operatör - Urolog doktor 

Mehmet Ali 
ldr:ır yoUarı bast.ıtıltları mUt<•haııaıaı 

EmtnönU (Sabık Karaka§) banına 

nakletmiştir. Cumadan maada ner gün 

hastalarmı kabul ve tedavi eder. 

Doktor 

Hafız Cemal 
DahlU hastalıklar mUteha.ssw 

Dlvanyolu No. ll8 Telefon: 222398 

Göz hekimi doktor 

Süleyman Şükrü 
Birinci sıoıt mUtebaSBl& 

Babıa.Ii (Ankara Caddesi Numara 60) 

Diş doktoru 

Zeki Halit 
üskUdar Atlama. tnşı No. 53 

Diş tabib1 - ı 
Zeki Nuri · ı 

Her gün basta kabul edilir. Her nevı cı.ış 

rahatsızlı~ tedavi olunur . .Muayenehane: 
ÜakUdar Ahcıba.şı Mektep sokak No. eo 

Diş tabiplerine 
Divanyolu Biçki Yurdu itıisalindeki 

di~ muayenehanesi: devren s:ıtılıhır. Diş 

tabibi l\lecit Beye müracaat edilmesi. (6113) 

İstanbul Altm lem Memurluğundan: Bir 

deyindcn dolayı Galatada Voyvoda cadde -
sinde 3 numaralı mağ"azada erkek ve kad.m 

ayak kabıları tahtı hacze alınmış ve tu -
ruhtu takarrur eden 19 K. sanı 933 tarihine 

mUsadif Perşembe günU saat 1:5 - 16 ya 

kadar mahallinde furuht edileceğinden ta· 

lip olanların mahalli mezkürda memura mu 

Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz .... .. 

lsmarlama elbiseler 20 liradan 
bşalar 

Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur 
••••• E'llinönü, Kazmirci Ali Riza mliessesatı ••••fi' 

Deniz Levazım Sa1ınalma 
Kom.s yonundan: 

20 Ton makine yağı: Açık münakasası: ı 8/Kanunusan /9 ~.3 
çarşamba günü saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan 20 ton makine 
yağının açık münakasası hizasındaki gün ve saatte yapılacağıo
dan şartnamesini görmek istiyenleıin her gün ve vermeğe ta ip 
olacakların da münakasa gün ve saatinde muvakkat teminat 
makbuzları ile birlikte Kasımpaşarfa Deniz Levazım satınalrn• 
komisyonuna müracaatları. "6828,. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

2250 metre (850) kilo Salmaılra : Açık münakasa"• 1 - Şuoat • 
933 çarşamba günü saat ı4 te 

Yukarda miktarı yazıla Salmastramn açık müoakasası hiıaıın• 
daki günü ve saatte yapılac.ığmdan şnlnamesini görmek iıtiyeP" 
terin her gün ve mezkür salmastraları vermeğe talip olacaklarıP 
da münakasa gün Ye saatte muvakkat teminat makbuılarile bir• 
hkte Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satınalma komisvonuna mür•" 
caatları. (102) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---___.,.,,. 

Toyyore Cemiyeti İRtruıbul VllAyetl Şubc

sınden: lııtanbul (E. Şulman) taratmdan 

piyasaya çıkarılan (Tayyare) markalı yazı 

makinesi şeridi ve kopye kA~Uarile Tayya-

SAH1Bl: MEHMET ASllıl J.ı 

Umuml Neşriyat MUdUrU: Fll<RET }.Pl 

VA.KIT M.ATBAASI - rsTANBtJL 

---~ark Malt Hulisası 



ilk mektep maa1Hm1erl 
Onlara da tekaGtllk hakkı 
verlldlji din Maarif mDdO...., 

rlyetlne blldlrllmltllr r 

YARIN' 

VAKiT 
DE 

16 ncı Yıl • Sa11 ı 5399 

Gazi'nin Tetkik 
Seyahatı 

Gazi Hazretleri dündenherİ 
memleket içinde bir tetkik aeya • 
batine çı(mufbr. Öyle anlatı • 
lıyor ki bu aeyahat bir ay kadar 
devam edecektir. Büyük reisimiz 
bu müddet zarfmda Anadolanun 
muhtelif tehir ve kuabalanna 
uğnyacak, buralarda dojnıdan 
doğruya halkla temas ederek ma· 
halli ihtiyaçlar üzerinde tetkikat 
yapacaktır. 

Filhakika Reisicümhur Hz.nin 
memleket ahvali hakkında tet • 
kikat yapması için mutlaka bir 
seyahate çıkması iktıza etmez. 
Esasen Ankarada bulunduidan 
zamanda dahi geceli gündüz • 
lü bütün me~guliyetleri millet it • 
]eri üzerinde tetkikat yapmaktan 
baıka bir feY değildir. Bununla 
beraber zaman zaman memleket 
içerisinde seyahat ederek doğru • 
dan doğruya hadiselerle temasa 
ge1mekte büyük faydalar bulun· 
duğu da §Ü:>heıizdir.Onun için bu 
defa Büyük Millet Meclisinin kıt 1 

tatilinden istifade ederek mutat· 
ları dairesinde memleket dahilin· 
de tetkikat yapmata karar Yer • 
miılerdir. 

Gazi Hz.nin seyahate çıkacak· 
ları haberi iptida ıazetelerde in • 
titar ettiil saman bu seyahatin 
mabadı hakkında da bazı ıayia· 
lar duyuldu. Bu arada ıeyahat • 
ten mühim bazı neticeler çıkması 
• imallerinden bahsolundu. 

Acahaltrm.tlıiilill•~ ..... .-. .. 
ile gibi teYler olabilir?. 

Milli halialr&nma: en eheaal • 
Jetais ılrülen itlerde bile m•lreat· 
llZ ye taadüff olarak hareket eden 
inaanlardan delildir. Ve ıimdiye 
kadar yaptığı seyahatlerin hemen 
bepainden daima millet ve mem • 
leketin hayrına ve ıelametine ma· 
tuf mihim kararlarla dönmüftür. 
~ İçin aon aeyahatleri haberi 
lDbtar eder etmez bu tarzda pyi· 
~lar çıkmasını pek tabii görmek 
lazllD gelir. 

le .Bugün hamdolaun, ne memle
b ~t!n İçeriıinde, ne de dıf&J'lımda 

1 
••un için endite verici bir meae-

e Jolctur. Cihan iktısadl buhranı· 
~~mblarma kartı alman ilk 
F ll'ler İyi semereler yermiftir. 
~elde edilen eemereler ne 

1 ar mühim oluna oleun bun • 
arla iktifa edemeyiz. Ve terakki 

Yolunda istediiimiz merhaleye =-le İçin bundan ıoma da o nia 
te ~ıtmak zaruretindeyiz. it-=· Hz:nin bir devlet, ayni 
tetkik da bır aıillet reiıi ııfatile 
ve b·· ~Yabatine çıkmalarından 
terd·~~un memleket iılerinde ıöa· 
h .•ıı h•ılasiyet ye faaliyetle 
.eP•ınize misal olmalarından bi • 

zını anladıimuz ilk mana budur. 
lf Yalnız bu defa Reiaicümhur 

z.nin seyahatine buauıl bir ma • 
na •eren bir nokta Yardır. Bu 
lloJcta da yükaek ref akatlerlJle ik· 
baat vekili Celll Beyi almıı bu • 
lwınıalarıdır. Bu itibarla bu ae • 
Yalıatte yapacaklan umumi tet • 
kikat arasında bilhuta muayyen 
bazı ilctısadt mevzularla da metıul 
0 lacaklan anlatılır. Ve ıırf bu 
lloJctai nazardan bu son aeyahat
lerinin neticesinde dahi Türk 

Mehmet Asım 
f Alı walı ı lncl ""11iomtltıdır) 

1'alırlr 1'eld01111: U311 <t 1nc1 .,., • 19SS idare T"lelonu: %4370 Sayı•• S Kuruı 

Reisicümhur Hz. dün 
Borsaya varddar 

Madem ki ilk tahsil meccanidir 

Şehir, baştan başa donanmış 
ve şenl_ik içindedir 

••rsaclan bir "'••nra 

' . 
E~klSfHIR 

C'~· 
J 

Gezi Hazretlerlnln geçtlklerl rerler 

ıu ı 7 (Huauai ~babiri • ıewek allotlu ·~ Djdaı.rt •i••• teW•le) ..-ReitW t wr · llıiıı· 11111•1 
Hurederi ..... .....-.r..,.,. .. -
l•dintllw. Gul Huretl.W ~ alaralı: Buna,a hanliet ellllw. 
td••ak ~ Ali Hikmet, Adil Mlidan,. - Bana JOhi 8wia • 
Pqalarla, tekmil Buna 111eb'uelan de köylüler mtteadclit yerine tak 
Vali Fatin, fırka idare heyeti reisi lar yapmqlardı. Ziraat mıldehi a 
HulGai Beyler ve banka müdürleri nünde Gazimlsi lrarplı,aD talelte 
sabahleyin Mudanyaya gitmiıler • hararetli taaiaürl•de halundular. 
di. Gazi Hs • ._.ti• otomobillerinden 

Gazi Hz. nin Derinceden inerek talebe ile &Ciriiftiiler ve illi· 

ilk ·-;;kt;;kit;pi;;; da 
bedava olabilir ! 

Senede beşyüz bin liralık kitap 
satışının kiruıdan bunu ayırmak •• 
Mektep kit•pl•n 

hakkında ( V akıt ) ın 
ortaya attıtı fikir ka· 
rilerclen ıonra bOkG· 
metin de nmzarı dik· 
katini celbetmif Diba· 
yet Maarif veklleti de 
mektep kitapları bak· 
kmda tetkikata bq· 
lamlfhr. 

Ôjrendijimize g6re 
Maarif veklletinde 
mektep kitaplara hak· 
lunda iki fikir vardır. 
Bir kıaam fikir t•raf· Bu fıkri ortaya atan 
tarları fiyatlann indi· Maarif mildur mua-

vini Hıfzırrahman 
[Devamı 11 ind sayıfada] Ra~it B. 

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

Kraliçe intihabı bu sene 
neden Türkiyedeolmuyor! 

bindikleri Cülcemal vapuru fatta bulundular. Oradan aoma Belçfka sBselllk Kraliçesi l•pan:yol sflseJI 
saat 16 da Boz burun açık • dojruca pkirıedeki kötklerine Bu tene ıüzellik müsabakaları· ta. Geçen aene müsabaka Belçika• 
larında göründü. Mudanya ia • aittiler ve Belediye reisi ve emni • nm itibardan dütmesi ve hem de da yapılmııtır. Geçen aene Türk 
kelesinde duran karıılayıcılar yet miidiirü tarafmdan kaqılandı· hiç bir memlekette artık ıazetel~ ıüzeli dünya ıüzeli oldujuna ,a. 
Maltepe vapurile Gülcemale ka • lar. rin bile metıul olmıyarak kazino, re bu tene müaabakanm 19anhal· 
dar gittiler ve vapura geçtiler. Re· Bursa büyük bir bayram tevin • bar iti olmakta kaldığı yolundaki da veya Türkiyada yapılması icap 
iıicümhuı Hz. vapurun iskelesinin ci içindedir. Şehir battan bata do- neıriyatmıız teeyyüt ediyor. Filha· ederdi. Buna imkin bulunamadı. 
önüne çıkarak ıelenlere ayn ayrı natılmııtır. Gasimizin üç dört IÜD kika bu aene Franaada da hiç bir Sebebi? Çünkü Türkiyede Fr-.a 
iltifatta bulundular. Tam saat 16 Bunaya tenf verecekleri zannedi ıazete bu itle metıul olmamıt ve müteahhide istediii kin temin ... 
buçukta Büyük reisimiz Maltepe liyor. Avrupada smellik kraliçeai inti • decek kazino ve taba yoktur. 
vapurile ve kartılayıcı heyetle bir KaA zım Pt• Hz.mn• habile para bsanmak yolunu tu • Maamafib bizim haber aldqı • 
likte Mudanya iskelesine çıktılar ---- tan Franus bunu diler bir kaç kü· mıza ıare bunun klrmı elde ede • 
iskele önünde birikmit olan balkın seyahati çük memlekette temine mecbur kal bilmek için hiikCimetten 50 bin li • 
tezahürleri fevkalide bir derecede 

17 
Dllf~· • . .. ra istenmit, fakat burada SO para 

idi. Gazi Hazretleri selim vaziye • AN~ • • (Huauat) - Güzellik müaabakalarmm dun • veren olmamıttır Ye rivayete göre, 
tinde duran askerlerin önünden B. M. Medııı ":111 Klzım Pqa Ha. ya ımelinin intihap edildiii yerele ıeçen tene lifı bile ıeçmiyen lı • 
......... , ....... • • , ___ ..... yarm öile ~~ Babkeaire hare- ;rap~~. m~ta~. E~e~ aene panyol ıüzelinin memleketinde ya 

Z
• t 8 k ket edeceklsu Belçika ıuzeb, dunya ıuzelı olmut pılmuı tasavvur ediliyormuı. 
ıraa an asının ,.;:;:-.::;:::::.."'l.s:;;-.:::: :=::.-::::::: """"'(ı"i .... "''";i';'"nuıı~•ıı11111t1lhıı;t···""•ııııd11ıııı1111111ııııııı111ıııııııı1111ıııı ........ 
Y

eni müdürü (f - ya ıa ıyme en ilpnilt lmfl •• 
ı Dugünkü sayımız 

Ankara, 17 ( H111U1i ) - Zira d 

t Baakua idare mediıi bagOa ,- f f 1 6 
toplanarak, iı· 

tifa eden ŞBk· 
r8 Beyin yerine 
bankanın amu 
mi mOdOrlDjil· 

1 
ne Konya meb'· ı 
uu ve b8tçe 
eaclmeni maz· 
bata mabarriri i 
Kemal ZaimBe· 1 

Kemal Zaim Bey yi intihap etti. 
Kemal Zaim 8eJ 7eai wuifeai· 
De baflaclı. 

Sa:ylfachr. 32 •yıfahk I 
eemat Pafanan ya- Hatıralar vesikalar i J '' 1 

nma aldılt merhum i \ "< 
Ahmet Rasim Bey ll&vemlzcle ı I 
Cemal Paıa meıhar Mısır I) 
• seferi hata•mı nasıl • •1-\ 

-
irtikap etti ? • ( - Aman doktor , ... , 1111 

~ _ albn ,uttum • 
.,....... •• , .... 1,111, .............. 11 11111 , , ,11111111 1,J) - Peki arka11da11 9elHler kim t 

11-.':1' - Alacakldar1m •• 



'3ayıfa 2 VAKiT 

l?ifiiso~~HA~ERLE~-
v A K 1 T' ın Hususi Telgraflan 

- - - - - 2-1 -ı:cwwws 2-1 ~ --- -

Bir Yun an takımı 

18 Kl <tU nuswn1 

An karada • 
sergı 

Binası önümüzdeki yıl içinde 
inşa edilmiş olacaktır 

ANKARA, 17 (A.A.) - in • Sirkeci -HaydarPş. Başvekil Pş. 
Feribot nak ıyah hakkında 

müzakereler 

Bayramda lzmirde iki §a edilecek olan sergi binası için 
maç yapacak vekaletlerin ve ali.kadar müc11e • 

• 
mn ıerefile mütenasip bir ~: 
binasının inıasına ittifakla . 
verilmiı ve bu kararın tatbik 
saslannı teıbit etmek üzere l'~.J 
gat meb'usu Tahsin, milli 111~ 
faadan Mitat, İmardan müb::J_,, 
İrfan, Sanayi maadin banka.ti 
mum müdürü Sadettin, M 

ANKARA, 17 (Husuıi) -
Sirkeci ile Haydarpaıa arasında 
yolcu ve yük vagonlarının nakh 
için feribot işletilmesi iti etrafın
da Nafia Vekaleti diğer vekalet -
lerin mütalcalarını sormuştur. Ve
kil etlerin mütaleaları anlaııldık -
tan sonra, bu hususta bir İngiliz 
grubile yapılan müzakereler et • 
rafındaki vaziyet belli olacaktır. 

Bir kaç güne 
kadar şehrimize 

geliyor 

IZMIR, 17 ( Hususi ) selerin mümessillerinden müt~ • 
Atinanın Apollon spor klübünün ıekkil komisyon ilk içtimaını 8. 
futbol takımı Şeker bayramında M. M. reiıi ve milli ikbHl ve ta • 

Bursa orman nıUdUrU 
ANKARA, 17 (Husuıi) -

Bolu orman müdürü Suphi Bey 
Bursa orman bat müdürlüğüne ta· 
yin edildi. 

Türk keresteciler 
birliği 

ANKARA, 17 (Hususi) -
Türk kereıteciliğinin terakki ve 
inkiıaf ına çalıımak üzere burada 
Eskiıehir meb'usu Emin Beyin ri · 
yaaetinde bir "Türk keresteciler 
birliği,, teşkil edildi. 

ANKARA, 17 (Hususi) 

Baıvekil lımet Paşa Hz. bir kaç 

güne kadar latanbula gidecekler • 
dir. 

Ba~vekil Pa!a, B. M. Meclisi ta · 
til devresinde bulunduğu için, bir 

müddet lstanbulda kalarak istira· 

hat edecektir. 

Dahiliye müsteşarı 
kim olecok ? 

ANKARA, 17 (Huıusi) 

Birinci umumi müfettişliğe tayin 
edilen Hilmi Beyin yerine Dahi • 
liye müsteşarlığına, mülki • 
ye teftiı heyeti reisi Sabri beyin 

tayin edileceği kuvvetle söylenil · 

mektedir. 

buraya gelecektir. Yunan ıporcu • 

ları burada iki maç yapacaklar al· 

tay ve Kartı yaka takımlarile kar· 

tılaıacaklardır. 

lzmlr ticaret odasında 
IZMIR, 17 ( Hususi ) 

lzmir Ticaret ve Sanayi Odaıının 
yeni idare heyeti azalan önümüz • 

deki hafta içinde seçilecektir. 

Sıvas-Erzurum demir 
yolu müzakeresi 
ANKARA, 17 (Hususi) -

Sivas - Erzurum demir yolunun 

İll§asına talip olan Amerikan gru· 

bile Nafıa Vekaleti arasında ya • 

pılmakta olan müzakerelere de • 

vam edilmektedir. 

aarif veki im· zin mühim beyanatı 
Millet mekteplerinin faa 'iyeti - Köy yatı mektebi 
pansiyonJ<arı - Yeni liseler - Mektep kitapları -

muallimlerin tekaütlüğü 

ANKARA, 17 (A.A.) - Ma • 
rif Vekili Dr. Reıit Galip Bey, 
Anadolu Ajansının muhtelif su • 
allerine cevaben §U beyanatı }Ut • 
fetmiılerdir: 

"- Millet mektepleri faaliyeti 
bütün vilayetlerde devam ediyor. 
bazı Vilayetlerin bu hu.usta sar • 
fetınekte oldukları gayret takdir • 
le kar§ılanan muvaffakıyetli ne -
ticelere varmaktadır. Bu ite tam 
hızını vermemit vilayetlerin de ö. 
nümüzdeki haftalar içinde faaliyet 
}erini artırmak suretile geçen 
zamanı telafi edeceklerini umu • 
yoruz. 

Gerek açılan millet mektep • 
leri gerek bu yıl bunlardan imtİ· 
hanla tehadetname alacakların 
sayısı Şubat sonlarında belli ola· 
caktır. 

Kar mekteplerl 

Köy mektebi yatı pansiyonları, 
mevcut köy mekteplerinin adedi
ni güder. Bütün köylerimizde ay
n ayrı mektepler açmağa, bugün 
ve daha epeyce bir zaman maddi 
imkan bulunmıyacağından gerek 
kurulmuı mekteplerden, gerek 
bundan ıonra kurulacak olanlar -
dan' en a-enit ölçüde istifade le • 
min edebilmek ve memleketi bir 
an evvel battan baıa okur yazar 
kılabilmek için alınabilecek a • 
meli tedbirler arasında köy yatı 
pansiyonlarına ehemmiyetli bir 
mevki veriyoruz. Artvinde ve bil· 
hassa Antalyada yapılan tecrübe
lerden bu çığırda muvaffakiyetle 
yürünebileceği hakkında emniyet 
verici neticeler almm19tır. Köy 
yatı pansiyonları, köylü çocuk la· 
nn haftalık yiyeceklerini ~iğ ola· 
rak köylerinden beraberce getir· 
meleri esasına istinat eder. Bun -
)ar muallimlerin nezareti altın • 
da pansiyon hizmetine bakan 
köylü pansiyon anaları tarafın • 
dan piıirilir. 

Pek az masrafla en büyük ih· 
tiyaçlarımızdan birini kar§ılıyan 

bu letkilat önümüzdeki yıl zar • 
f ında daha ziyade geniıletilecek· 
tir. Bunlarda ayni zamanda ço • 
cukların kendi itlerini kendileri 
görmeleri ve mevsimine göre seb
zeleri muallimlerin idaresi altın 

da kendileri tarafından yetiıtir -
meleri esası güdülmektedir. 

B. M. Meclisinde müzakere e
dilmekte olan hususi idareler ka· 
nununun vilayetlere verdiği vazi· 
feler arasında köy mektepleri ya
tı pansiyonlarının ayni zamanda 
köylerimizde içtİmai hayatın yük
ıeli,i için de hayırlı müesseseler 
olacağına kanaatim vardır. 

Cenup villretlerlmlzde . 
reni liseler 

Diyaribekir, Gaziantep, Antal· 
yada birer yeni li•e açılmaktadır. 
Esas itibarile mevcut orta mek • 
teplerin ve liselerin tesisatı, teçhi·, 
zat ve ders malzemesi kuvvetlen· 
dirilecek tedris ve terbiye esasla
rını en iyi ve sağlam usullerle ta· 
kip edebilecek hakiki mektepler 
haline getirilebilmeleri de yeni li
seler açmak derecesinde mühim 
itlerimizdendir. Tetkikatıma göre 
bugüne kadar açıLmıt olan orta 
mekteplerin ve liselerin yalnız 
ders malzemelerini tamamlamak 
için 700 bin liradan fazla paraya 
ihtiyaç vardır. 

ilk tedrisattan umumi halk ter
biyesine, orta mekteplerden Da • 
rülfünuna kadar umumi maarif 
saahlarında tetkiklerim bitmit ve 
yapılmasını lüzumlu gördüiüm 
hususlar hakkındaki notlar ta • 
mamlanmııtır. Şimdi talim ve ter· 
biye azaları ve umum müdürlerle 
birlikte bunlann tatbikat sahasın· 
da yürütülmeleri için kanun li · 
yihaları, nizamnameler, talimat • 
nemeler hazırlamak üzere umu • 

v 

mi toplaruılar halinde çalıfma • 
ğa ha9lamıı bulunuyoruz. 

ilk mektep mualllmlerlnln 
tekaUtıuıu 

llkmektep muallimlerinin yıl -
lardanberi aabırsızlrklarla ve he • 

yecanla bekledikleri tekaüt kanu
nu büyük millet meclisi encümen· 

lerinde ve umumi heyette mual • 

limler için devamı en derin bir 
hayırhahlıkla ve gelecek yıla kal-

maması için müstaceliyetle, diğer 
itlere tercihan müzakere edilerek 

kabul olunmuttur. Bu suretle ilk 
mektep muallimlerinin istikballe· 

rine ait enditeleri tamamile silin
mi9tir. Memleketin ücra köylerin
de yarınki nesli en yüksek ve 

kuvvetli Türklüğe hazırlamak i • 
çin çalıf&D muallimlerin devlet ve 

millet mümessilleri nazarında en 
sevgili unsurlar sayıldığı bu ka • 

nunla bir kere daha ıösterilmit 

oldu. Muallimlerimizin kendil~ . 
rine kar§ı gösterilen bu büyük 
alakayı fedakarca çalışmalarını 

kuvvet ve kudretlerinin erebile • 
eni en ileri dereceye kadar art • 

brmalda ödiyeceklerinden emi • 
nim. 

Mektep kl'eplerı ı,ı 

Mektep kitapları itinin hem 

çocuk babalarını, hem müellifleri 
ve naıirleri koruyacak bir tekil • 

de halli çarelerine varmak için 
kendi reisliğim altındaki komis • 

yon her gün çalıtmuma devam 

etmektedir. Devlet matbaası mü. 
dilrü Hamdi Emin Beyi bu hu • 
susta izahat almak için Ankaraya 
çağırdık. Ayrıca naıirlerin de ti

f abi ve tahrirt izahlarını aldık. 
Bir an evvel bitirmiye çalı§tığı • 
mız tetkikler daha bir müddet ıü
recektir. 

sarruf cemiyeti reiıi Kih:ım Paıa 

Hz.nin riyasetinde yapmııt r. 

• Toplantıya; Dahiliye vekili, 

Şükrü Kaya, Ziraat vekili Muh -

liı, lnhiıarlar vekili Rana, Anka· 

ra valisi Nevzat, Gazi orman çif· 
liği müdürü Naki, Himayeietfal 

cemiyeti reiıi Doktor Fuat, 

Maarif vekaletinden Avni, Münir 
Hayri, Nafia vekaletinden mü -

hendis Ali Talip, Ziraat bankasın
dan Fazıl, Tiftik cemiyeti reiıi 

Yozgat meb'usu Süleyman Sırrı, 

milli iktısat ve tasarruf cemi 
yetinden Vedat Nedim Beyler it· 
tirak etmiılerdi. 

içtimada; Ankarada, Ankara· 

ten Münir Hayri, Vedat N 
Beylerden mürekkep bir ko 
yon seçilmi,tir. 

Komisyon derhal içtimai 
baılamııtır. Haftada üç defa 
lanmak ıuretile serginin Ank 
nın hangi nokt aımda, ve ne 

kilde yapılacağını tesbit ed 
derhal inşaata baılanılacaktlT• 

Cümhuriyetimizin onuncu 
dönümü nıünaıebetile gelecek 

Teırini evvelde tertip edilecekt 

lan sergi bu binada hazırlan~ 
ve o gün ayni zamanda ıergı "' 
naıının açılma merasimi yapı 
caktır. 

Mühim bir karar 
Birinci teşrlnd~n evvel ihraç ·edilen 
tUtiloler mukabilinde de ecnebi 

ithaline mUsaade edlllyor 
ANKARA, 17 (A.A.) - lktııat ~ilmek istepilen e§ya bedeller· 

Vekaletinden tebliğ edilmiştir: mahsup edilmesi mecbpridir. 
1 - T eırinievvel 932 tarihinden Bu mecburiyetin ifa edildiiİ 

evvel an konsiyasion olarak ecne bat edilmedikçe ithal edilmek 
bi memleketlere gönderihniı olan tenilt@ eJY.p.ların giıim~lor0e• 
931 veya daha evvelki seneler mail çirilmesine müsaaae edileme,. 
sulünden tütünler hakkıiıda &tafi~· ""' 7 - Bu ilin ıeraitine uyıun 
da yazılı prtlar dairesinde muame larak hariçte tütünleri bulunan. 
le ifası kararlaıtırılmııtır. kadarların ıubat 933 nihay 

2 - Bu tütünlere ait qajıda kadar tahriren iktıaat vekil 
yazılı vesikalann ibraz edilmesi müracaat etmeleri icap eder. 
mecburidir. racaat tarihinden itibaren b" 

A - ihraç edildil l~rine dair zarfında veaaikin tedariki ve 
gümrük beyannameleri ve ticaret razı ıarttır. 

odalanndan verilmiş men,e taha- 8 - Yedinci maddede 
detnameleri, müddet zarfında müracaat eblll. 

B - ı ikinci kanun 933 tarihine yenlerin bilahare vuku bulacak 
kadar tütünlerin, asıl ihracı yap . racaatları mesmu olamaz. . ıııll 
mıt olan kimsenin tahtı tasarrufun 9 - idare merkezleri Tür""
da bulunduğuna dair banka, depo haricinde bulunan veya T'" 
ve antrepo vesikaları ve iktHal ve· dahilinde bulunup ta serma 
kaletince pyanı kabul vesikalar, milli paradan gayri bir para il• 

de edilmiı olan, veya ikbsat • 
tile huıusi mukavele akdetmit 
ıirket ve müe11eaelere bu mu 

C - Tütiinlerin 1 ikinci kanun 
933 tarihinden sonra ıatılmıt ol · 
duklarına dair veıika, 

3 - ikinci maddede yazılı vesika 
ların tütünlerin bulunduğu ve satı· 
§In yapıldığı mahallerdeki Türk 
kontıolosluklarınca tasdik edilmit 
bulunması ıarttır. 

4 - ikinci ve üçüncü maddeler
de yazılı hükümlere uygun bulu · 
nz.n tütün mukabilinde aalıt bedel· 
delleri kıymeti mikdarı kontenjan 
listelerine yazılı eıyadan konten • 
jan mikdarları ile mukayyet ol · 
maksızın memleket~ ecnebi mal4 
ithaline müsaade olunur. 

Satıı bedellerinin cari fiatla~a 
uygun bulunduğunu ikt11at vekile 
tinin talebi üzerine alakadarlar 
tevsika mecburdurlar. 
• 5 - Dördüncü madde mucib\p·1 

ce memlekete kontenjan harici it · 
hal edilecek eıyanın kıymeti, mu • 
amele vergisine matrah olan kıy 
metten yalnız gümrük resmi tenzil 
olunarak bulunan kıymet olacak 
tır. 

6 - Satılan tütünlerin bedelleri 
ne tekabül eden dövizlerin memle · 
kete ithal edilmeleri veya iktisat 
vekaletinin müsaadesi alınarak 

bu dövizlerin memlekete ithal e • 

nin fÜmulü yoktur. 

Gazi'nin Tetkik 
Seyahati 

( lla. •alenıizden devQlflJ 

milletinin hali ve istikbali 
hayırlı bazı kararlar da be 
bilir. 

Nihayet Gazi Hz.nin bu 
seyahatleri diğer bir cihetle 
lekeıi .ali.kadar etmektedir· 
kü bu s~yaJ..atler dolayısil• 11~ 
dıkları yerlerde halkımız, ~_.a 
hilaskarımızın yüksek ,abt•J..
lerine karıı hissettikleri 
merbutiyet ve minnettarlık 
rini istedikleri gibi izhar• 
ve fırsat bulabilmektedir. 

Çok temenni ederiz ~~ .... 
Reisimiz afiyet ile baıladı da-' 
seyahatten memnuniyetle 

.necekler.dir. Çünkü bu~,
yet candan atık olduiU ..... 
necip milletini biraz daha.' 
biraz daha mes'ul ıöflllesl 
tir. 
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iŞARETLER 

Eski şehir 
Yeni şehir 

Pariste lstanbuldakinden daha 
çok eski tipte otomobil vardır. Çün 
kü otomobil latanbula Paristen ıon 
ra girmittir. Sirkeci iıtaayonunda 
vagonlardan yük ta9ıyan arabaler 
demir tekerleklidir. Haydarp&J& • 
dakiler kauçuk .. Çünkü Sirkeciye 
tren daha evvel gelmittir. 

Sermaye nerede merkezletirae 
derhal bir medeniyet yapıyor. ve 
çabuk, çabuk teklini, ıemailini de· 
iiıtiremiyor. 

XH inci aıırda ıınai ihtilal geçi
ren İngiltere daha sonraki asırlara 
devir demek kudretini hali ken • 
dinde buluyor. Xlll üncü XIV iın· 
cu aeırlara istediği üniformayı giy 
diren lngiltere oldu. 

XHI üncü asır F ran .. 
aaıınm emiı·leri, xıx uncu asır 
Fransasının kulaklarında çınladı. 
XIX uncu asrın Almanyaıı hem ln 
gilterenin, hem F rnmanm durdu -
iu yerde yep yeni bir medeniyet 
mimarisi kurdu. Çünkü Alman ser 
mayedarlığı 1871 den sonra ken -
aini gösterdi. Bu genç medeniyet 
tekniğe hem İngiltercden, hem 
Franıadan daha çok vereli. 

Söz derleme Taşdelen 
Heyetlerveocaklar Suyun Üsküdara 

teşkil ediliyor indirilmesi için .• 
Istar.bul mekteplerinde de Belediye boru:arın cin•İ 

derleme ocal&ları hazırlanıyor hakkında tetkikat yapı)or 
Söz derleme talimatnameıi mu· 

cibince, kazalarda nahiyelerde bi -
rer aöz derleme heyetleri ve köyler 
de de derleme ocakları teşkili icap 
etmektedir. 

Vilayet ıöz derleme heyetince 
dün bütün kazalara ve nahiyelere 
heyetlerin bir an evvel teıkil edil· 
mesi bildirilmi!tir. Yarın da bütün 
ilk tedrisat müfettişleri Maarif mü 
dürlüğünde toplanarak mıntakalar 
rmdaki mekteplerde te§kil oluna -
cak derleme ocakları etrafında 
görüşeceklerdir. Umumi heyetten 
seçilen altı kiıilik encümen ise Cu· 
rnarteıi günü toplanarak faaliyete 
geçe::ektir. 

Sarıklılar 

Belediye Taıdelen memba ıuyu 
nu borularla Uıküdara indirmek 
için bir müddettcnberi memba et • 
rafında ve yollarda tetkikat yap • 
tırmakta idi. Bu tetkikat yakında 
bitecektir. 

Bertin, Paris, Londra reıimleri - • • • d 
11e bakmak bu üç §ehir arasındaki Vazıfe harıcın e 

Fen fakültesi arziyat müderrisle 
rinin Tatdelen membaı civarında· 
ki diğer bet mernbada yaptıkları 
tetkikat ta bitmek üzeredir. Bele • 
diye suyu Üsküdara emaye boru • 
larla indirmek tuavvurundadır. 
Y almz emaye boruların kullanıtı 
ve mukavemeti timdiye kadar hiç 
tecrübe edilmediğinden belediye 
bu nevi borular hakkında Avrupa 
belediyelerinden malumat iıtemit· 
tir. Diğer taraftan Avrupa beledi • 
yelerinden emaye borulardan baş 
ka hangi nevi boruların ite yarıya 
cağı da ıorulmuıtur. 

Mısır sefiri düo 
memleketine gitti 

~.arkı anlatmıya kafidir. Üç fehrin ı l d 1 ki ? 
~ç adasının altında üç medeniye. nası o aşaca ar. 
tın ileri, geri damıaıını görünü • 
rıüz. 

• • • 
Biz, Xlll üncü, XIX uncu aıır • 

dan değil, 1453 aenesinden 1932 ye 
ae~meğe çalıııyoruz. Bizim tehirle 
rimizin bir ucunda sene 1400 .. Bir 
köıeainde l 600 bir kö§eıinde 1800 
dür. Şeliirlerin pilanı, imarı dendi 
ıni aklıma hep bu rakkamlar geli -
Yor. Mesela Jatanbul 1400 den, 
1932 ye kadar bütün seneleri yan 
".~na Yafıyor .. Şehri battan a9ağı 
~Yle 'bir dolaıınız. Bizans, müı • 
lunıan lıtanbulu, fakir Kurunu 
'Vtiıta ıehrini, tanzimat semtlerini, 
n_ıodcrnle§en mahalleleri bir re -
•ım koleksiyonu seyreder gibi ıey
redebilirıiniz. 

lf. .... 

Zaman znman 1 .. ·1· ıet er ışılı ıyor: 
-Seh' · - ır ımnr edilecek. Şehir 

lll:>dernlc§tirilccek. 

Eski b' I . 
1 1 

ır §c 1rın başı ucunda bu 
{~l~r bana tuhc:ı.f geliyor. Çünkü 

un tarih' · · · · tabak ını yapmıı, mazısını 

'

eh· ~·.tabaka yığmı~ büyük bir 
ır ıcın d . 

\'u ~ rno crn hır kılık tasav • 
ru ne kadar m·· k"'ld"' H uş u ur. 

atta biraz dn .. ı·· ı·· B· 'h gu unç ur. 

d .~r 1 tiyar tasavvur ediniz vü • 
cu un·· ' 
bel. . uk Paçalı iç donuna, entariye, 

ını Uf ... 
lerin' .. aga, •akalını kınaya, göz 

ı ıurrney 1 . 
oturup ba... e a ı!tırmııtır. Şıltedıı! 
\'İn p gdaı kurmak, kafeıli e • 

encereıi k _ . 
aelvi v ar aaından alemı 
retıneke nıe~ar laıı gölgeıinde ıey· 
bu Yaı Yegane zevkidir. Bu kalıba 
&iin bu arı. uygundur. Fakat bir 
·biri • htıyarın on parmağından 

•ıne illa ·k·· kın .. nı ur yapınız. Sakalına 
a .aurın • . d •ak l eyınız e Puankarenin 

nr : r aibi ıivriltiniz ne kazanıraı-z. 
Eıki v ta .h. . . efe Jc .. e rı ını yapan tehırler 

be ~çuk, küçük imar itleri buna 
ı,~:•~or. Ben latanbulun yüzüne 
b. . 1&ını zaman on parmaiından 
t ırlı ınanikürlenmit bir ihtiyarı ha· 
ır 'Yorunı. 

• • • 
Modern tehir en güç meyva ve -

•en bir .. • 'f d .d. O enerJınY.1 ı a eaı u·. 
ıı d ,._~nlı imparatörlüğü 600 ae· 
~~ Lıze doğru dürüıt ıehir Yer .. 

1• Selıirleri aöktü, kuaba vaP· 

Camiler ve meıcitlerin ll)ılnifi ve 
kndrolarmın teıpiti hakındaki ye • 
ni talimatnameye ıöre, bütün ca • 
mi ve mesçitler ihtiyaca tekabül 
edecek surette tadilen tasnif olu • 
nacaklardır. 

Mııırın Türkiye sefiri Apdülmc 
Jik Hamza Beyefendi dün Seyriıe -
fainin Eğe vapurile Mıııra hareket 
etmittir. Mısır ıefiri iki ay devam 
edecek olan mezuniyetini mcmle • 
ketinde geçirecek, ondan sonra tek 

Tasnif iıile, her vilayet ve kaza rnr vazifesi batına dönecektir. 
merkeı:inde evkaf müdür a u m ' ~ Hamsa ~fen~jyi latanbulda· 
murlarmın, bun1at mevcut olmı • ki doıtlnrı ve muhipleri teıyi etmit 
yan yerlerde en büyük mülkiye )erdir. 
memurunun ıeçcceii bir zatin ri - Eac vapuru ıefir Hazretlerinin 
yaıetinde toplanacak h~yetler ,erefine Mraır bayrağını da lafı -
metıul olacaklardır. yordu. 

Bu heyetlerin kararları, evkaf Hamza Beyin mezuniyeti müd • 
umum müdürlüğünün tasdikine delince maılahatıüzarlık sefaret 
gönderilecek, hudikten sonra müıtetarı Silahdar Zade Tevhit B. 
kat'ile§ecektir • tarafından ifa olunacaktır. 

Talimatname mucibince, vaiz, 
imam ve hatipler vazife haricin • 
de meıl~ği kisve ile dolatabile • 
ceklerdir. Ancak bu takdirde ıi -
yah veya koyu renkte bir cübbe, 
yahut dizlerinden aşağı on bet 
santimden kısa olmamak üzere 
düz yakalı ceket giyeceklerdir. 

Bundna baıka böyle giyinmi~ 
oldukları halde cuval, teneke, kü
fe gibi ıeyler taııyamıyacaklar • 
dır. 

Birinci umumi 
müfettişlik 

Birinci umumi müf elli§liğe ta M 

yin edilen Dahiliye müste§arı Hil
mi Beyin bir iki güne kadar Anka 
radan ıehrimize geleceği haber a • 
lınmııtır. Hilmi Bey müfettiılik va 
zif esine ba§lamak üzere tehrimiz· 
den Diyarıbckire hareket edecek • 

tir. 
Mevkilerinin terefini bozacak 

hareketlerde bulunmaktan da iç· I"'" V A K J T -... 
tinap edeceklerdir. 

Maarif mUfet lişi 
Reşat Bey 

Şark ve Cenup vilayetlerinde tef 
tiılerde bulunan Maarif vekaleti 
umumi müfettiılerinden Reşat 
Şemıettin Bey dün ıehrimize av -
det etmi9tir. 

16 yaşında bir 
tabanca sahibi 

Kaaımpatada Zencirli kuyu cad 
desinde oturan sebzeci 16 yqında 
Hüsnü dün saat birde tabancaaile 
oynarken kurıunlardan biri alet a
larak sol avucundan yaralamı9tır. 
Hüınü tedavi altına alınmıttır. 

tı, kasabaları köy .•. Köyleri tarla .. 
Cümhuriyet bize 10 senede mo· 

dem bir tehir Yerdi. 
Sacid Etem 

OUndellk, Slya.t Gazete 
lltanbul .Ankara C&dde.sl, \'AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Ya:n tş!erl telefonu : 2f3ill 
idare teıctonu : 24~70 

Telgraf ad~: Jstanbul - VAKl1 
Poata kutusu No. 48 

Abone bedeli.!!.!_: 

Senell~ 
6 aylık 
3 aylık 
ı aylık 

TQrklyc 

1400 Kr. 
7!10 .. 
400 .. 
ı~ " 

llAn Ucretlerl : 
"R;;i iibi'arın bir satırı 
Ticari UAnlartn blr satrn 
Ticari utnıaraı bir ıanllml 

Ecnebl 

2TOO Kr. 
1450 

00 
300 

10 Kuru~ 

12,5 l<uruş 
2:1 Kuru, 

KUçUk lllnlar : 
sır dc!u-;-30 Ud detuı 50 Uç detuı ..,5 

dört defası iti \'e on detaıı 100 kUru§tur. 

Uç aylık ııtn ,erenlerl.o bir defası mecca
nendlr. oort satırı geçen lltnların far.l.l 
satırlan beş kurıı~t.an hesap edilir. 

Rekabet 
Yunan balıkları 
ucuz tuzlanıyor 

S(>HBE1'1JER 

Telif haltkı 

:s. 

JJ/cslekta · r•c arkadaşlarımız an1-

sında bir teUiş ı~ı·, bir can sıkıntısı 
uar: Fran ızca ıc Almancadan Türk· 

çeyc terciimc reya adapte edilecek 
eserler için, o c erlerin müclfiflerine 
telif lıakkı rıermcmi: lti:ım oalcccl• • 
miş .... 

Filt ald 11eşriynt11111ı yüzde dokıan 

doku:. bur.ujju adapte reya tercüme · 
den ibaret olan bir memlekette, böyle Bizim tuzları ucuz almamız 

mümkün değilmiş •. bir mecburiyet altmda kalmak, C"all 

lıtanbul balıkçıları Ticaret oda- sıkmıyacak ~"Y değildir • 

sına müracaat ederek Yunanlıların JJu meselede, düşünülecek a ıl nok· 

ucuz tuz aldığını memleketimiz 
balıkçılarına pahalı tuz• satıldığı 
için Türk tuzlu balıklarının hariç 
piyasalarda Yunanlılara rekabet 
edemediğini bildirmiıti. 

Bunun üzerine tetkikata başh· 

yan Ticaret Odası inhisar idaresi • 
ne de müracae.t etmiştir. 

Tuz inhisar idaresinden bu mü -
racaata cevap gelmittir: idare, tu· 
zun Türkiyenin her tarafında 7 ku 
rufa satıldığını ve daha ucuza sat 
manın imkanı olmadığım bildir -
mektedir. 

65 yaşında 
Kaçakcılık iddia
sile birinin tevkifi 

Silivrinin Kılıçlı köyünden 
Bulgaristan muhacirlerinden 64 
yaıındn Rıza, dün mevcuden ad
Jiyedeki ihtisas mahkemesine ge· 
tirilmiş ve mahkemede tevkif e· 
dilmittir. 

Rıza, tütün kaçakçılığından 

maznun bulunuyor. Evinde ele 
geçen tütün, on Mr okkadır. Mc • 
murlar, kapıya aelince, Rıza, tü· 
tünleri ocakta yakmağa teıebbüı 
etmİf, kftpı b rak içeriye giriJ
mİf ve bu vcziyctte yakalan.mı§. 

Rıza, mahkemede bu tütünleri 
duvardan bahçeaine atılmıt bul -
duğunu, ocakta yakmak İstedi • 
ğini tam bu sırada memurların 

geldiğini ve kendisini yakaladık-
larını söyle:nittir. ; • ti 

Mahkeme, şahitlerin çağml .. 
maıı için muhakemeyi başka gü· 
ne bırakmııtır. 

Bir mektep mt\dUrll 
vekalet emrine alındı 

Gazi Osman Paşa orta mekte· 
bi müdürü Kemal Beye itten el 
çektirilerek kendisi Vekalet emri· 
ne alınmıt ve yerine Erkek mual· 
lim mektebi Franıızca muallimi 
Celil Bey tayin edilmittir. 

\' ugosla vya elçisi 
Bir kaç gündenberi şehrimizde 

bulunan Yugoılavya elçisi M. Yan· 
koviç diin akıam Ankaraya gitmit 
tir. 

Şimdiye kadar ıehrimizde bulu 
nan Yueoslavya elçiliği kat'i su • 
rette Ankaraya nakledilmiştir. 

Fen fakilıtesi 
ınezunları 

Fen fakültesinin bu ıeneki me· 
zunları ıerefine dün hall<evindl! 

1 talebe cemiyeti tarafından bir çay 
ziyafeti vcrilmi§tİr. Ziyafette fa • 
külte müderrisleri ve talebeler ha· 
zır bulunmuşlardır. 

Hukuk talebeslnln 
seyahati 

Hukuk fakültesi talebelerinden 
35 kitilik bit heyet bugün Roman· 
ya vapurile Romanyaya oradan Vi 
·•anaya gideceklerdir. 

ta, tiyatro esalcrile ilmi eserlerdir. 

Roman ve ldUıye balı inde, kontrol 
kabil -0lamaz. Nilıayet sıkışırıca tclf f 

de edilir. 
Fakat tiyatro eserlerilc ilmi eser· 

lcrde bu kaçakçılık yapılamaz. Bu e
serlerin terciimc l'l'LJa adaptclerine 
de mulıakkal., ki çok, lıcnı de pek çok 

ilıtigacımız rar. 1-;ğcr meseleyi dddt 
alacak olursak, edebiyat tarafımız da 
sakal /;alır. "lloman ve lıikaye,, de • 
diğim :anıarı edebi c.scrlcri kastetme
miştim. [Jizde revaçta olan harcı alem 

ıyazıları kastettim. itiraf etmek la .. 
~ımdır, ki J.,ransanın ve Almanyanın 

lılç bir edebi esc>ri bizde henüz ter •
1 

cUme edilmemiştir. Eski harflerle ya

.zılan bir iki tercüme bozuktur, hiç bir 

kıymeti yoktur. ]'eni 1ıarllcrlc de 1/_'öY· 
le tercUnıclcrc girişilmedi. Cihan§Ü ;, 
mul §Öltrcti alan eserleri lisanımr .. a 
almadan ağır bir mecburiyet karıı • 

sında kalmamız lıoş bir ıcu dciil -
dlr. 

.1•cmzi, içtimai, felsefi, tıbbi eser • 

lcrc gelitıcc: bu cilıclten kütiiphan 

mlz bütün biitiin bo~ tur. Bu kütüphn· 
nenin doldurulması da, yalnız fila 
değil, lıal<i lıayati bir meseledir. ' i • 

/ıayct cdiplcrinıi:, tiyatro nıulıarrir • 
lcrinıiz var, fakat itiraf edelim, ki <'i· 
llmlcrlmiz yok. Jlem olsa bile. bey • 
ne/milel ilim cereyanlarını talı:ip son· 
ra da tanıinı etmeye nıeeburuz. ilim 
yoksulluğu, edebi mahrumiyete ben • 
:eme:. Bunun için, maarif r cl.Cilcti -

nin böyle bir kararın önünii almak 

için lıer ne miimldinse yapması şart • 

tır. 

}' alnız ilmi c erlerde bizi korku • 
tan bir nokta dalıa r ar. nu da telif 

lıakkı değildir. 

Eğer, ilmi eserleri tercüme eden • 
lerimiz, bu yanlış tercümelere devam 
ederlerse, eğer her öniint'! her aklına 
estiği ilmi eseri tercüme ederse, eğer. 

bu ser/er neşredilmekte dcııanı ederıe 
günün birinde muhakka, A·i bu uer .' 
lcrin müellifleri isyan edecekler vt 
eserleri tercüme edilsin diye telif 
lıakkı istemek şöyle durttun, cıcrlerl 

tercüme edilmesin diye ilstc para ı•e-

rcceklcrdir. ı 

1/crlıalde maarif vekôletinin ilmi 

c•scr tcrcünıelcrini sılı:ı bir zapt re rap

ta alması, ne redilmeclen cvrcl ııl..·ı 

bir kontroldt•n geçirmesi de elzemdir. 

Selimi izzet 

18Kanunusani1917 

- Nafia nezareti nelıirlerimi:dcn 
istifade içirı tctkikcıt ierasına başla • 

mı.ıtr. ı 
' 

ı:ı:ıl ırmaktan ba lıyarak bUtün 

nelıirleı in tam kadastı osu yapılaca!>, 

lıarila ı tanzim eclilurklir. 

- <;aıatada Osmanlı /lanka11 el· 
ı•nrındaki cıtıcı /{ıjju11larınırı tahııili 

liizum11 lıasıl oldı:fjundan /Jcyoğluna 
bir kaç oiin doğru lmmıvıy ifllenıiue· 

ccl•lir. IJugÜnd< n itibaren Fatih -
llarbiyc hattı tatil edilmiştir. 

- /Jiin ;;-;tfCl .. ada bıra; faaligd 

başlamıştır. Gıdai mcı at fiatında htfo 
fil bir yiibek/il.: l'<ırdır. Patates 28 • 
rrkmıştır. 



Muharriri : Celal Nuri 
• tlctlb:ıs. oatil. rerrume hakl:ırı mahfuzdur. 

Efendiden bir adam:Recai zade Ekrem 
Geçmiş zamanın her nesi varsa/ etmek değildir ... Ben hayatımda. 

fena idi gibi bir iddiada bulunmak gördüğüm tipleri arzcdiyorum. 
pek ham bir iddia olur. Mnzinin Ekrem bey şeklen, fikren, hissen 
hoş cihetleri yok değildi. Bilhas · bir centilmendi. Kendisinin fnz· 
sa parlak, asil tipleri vardı ki, bu laca atıklık devrine yeti§medim. 
silsilemde bunlardan bir kaçını Liıl,in kemal çağma geldikten ıon· 
tasvir etmezsem küçükliik etmiş ra üstadı tanıdım ve iyi tanıdım. 
olurum. IIemleketimizde o ayarda, o mi 

Recnizade Ekrem bey .. Müstcs· zaçta, o nezahatte, çok değil, bir 
na bir sima idi. ince, maddeten kaç tnnc daha adam olı~ydı bu • 
de, manen de ince, güzel bir n • günkü irfnn züğürtlilğümüz daha 
dam. Ruhu kaba, fikri karı§ık, vic· az hirısedilir halde bulunacaktı. 
danı çapraşık bir insanda bu çehre Abdülhamit devri iı·f an hayatında 
olamaz. Çizgileri gayet düzgün ve korkun!; bir boşluktur. İ§tc, o boş· 
rakik, ealmlı bir gaheser. Gülerken luklar içinde, Ekrem bey semıiz, 
biraz istihza cdc:r gibiydi. Ağır gürültüsüz vücudile, eserlerile, aç· 
söylerdi, o~ır yürürdü, çok düşü • tığı yolla bugünkü milleti yeti§tİ -
nürdü. "Efendiden adam,, tipi gi· rcnlerden biridir; milletin bir iki 
bi, tabiri de yavn§ yavaş unutulu - velinimetlerinden biridh·. "Cau· 
yor. itte, Recaizade efendiden a - chemal",, unvanlı bir roman yaz . 
damın bir cnm~zeci!di. mı~tım. F ran:azo olan bu çocuk • 

lısto.nbullu hır tıp.. Oı;manlı luk eserimin 300 küsur sayıfatıını 

devri "intellectucl,, lerini kemal l:endiaine dinlettim. Arasıra sıuıu· 
bulmu~u. Hiç tc.9ralıya, Anadolulu yordum. Ben dinlenirken o bana 
ya, Rumeliliye benzemiyor. Telaf· ağır n~ır, miitalealarmı söylüyor.' 
fuzu düzgün, nrnpçası, fari&isi. tashih edilecek noktaları gösteri • 
fran&ızcası yerinde... Y emcsini, yordu. Emin olunuz, yirmi bu ka· 
içmesini, eğlenmesini bilir. Her dar sene evvel bile, bugün dahi 
hu usta hayntım yükseltmif. Evı kıymetini muhafaza edecek mü· 
muntazam. Kütüphanesi tam m. talealar ıerdediyordu. 
Şniı, artict, piyanist ... Pek o dere- Sev"ımı· b" ·· D I b" .. .. .. ı ır yuz.. uygu u ır 
ce gun.ıltuden hazzetmez. Belki mı"zar G"'z ıı· .. · • t · ·· ,. · l :r· u e ıgı, san a ı, vezın ve 
cuz ıce ıntıancı . k f' · k' b·th k d a ıyeyı, zev ı, ı assa a ını 

Vaktinde kadrini anlamışlar. büyill< bir nispette fasahati bili : 
Sult n Hamit ah tın ela şurayı dev · yor Şark n f ·· d ı ] . ı usunun an ayrı ma • 
et n~as~ olmu~, ha.la rütbeaini ih· mıt, liıkin sarbı muasırlarından 
r~z ~c~mış ... lttıhat ve terakki dev· daha iyi tanımı~. Terakkide hnngi 
rınc::e. evkaf :ı~zn~el~ne, maarif ne· merhnlcye geldiğimizi iyi bildiğin· 
zarctme gctırılmıf, ayana alınmı~. den acele etmiyor. 
Lakin hiçbir zamnn ne istibdada F h t d d. Ek b 

Terkos gider ayakl~ Bu akşamdan itibaren ~ 
Okuyucu mektubu ikramiye dağıtmıştı Opera Sınemasında 
Bir <!kt.ıyucu•nu~un Kazım Don Jose Mo •ika 

Dil bahsi: 

Namı Beyden bır sorgusu Küçük memurlara yapılan 
Muallim ve muharrir Kazım Na· zam arı belediye kesiyor ve Mona Maris 

mi Bey hocamız, geçen gün, Cüm - Terko& Belediyeye geçerken Jspan) olca slSzlü 'e ~arlolı 
huriyet gazetesinde yazdığı bir ma kendi memurlarından bir çoltla • 
kalede (okuyucularımız) kelimesi rına ve bilhassa bu meyanda bü
yerine (okurlarımız) kelimesini yük memurlarına bir çok ikrruni
kullanıyorclu. ( Okuyucularımız ) yeler vermit, ayni zamanda ora· 
kelimesinin yerine (okurlarımız) da çalışan yirmi otuz küçük Türk 
kelimesini kullanmak bence yan. memurunun ıtıaaşına da bir mik • 
lı!tır. Zira, muzari fiilleri ismi fa · tar zam yapmıştı. Şimdi Beledi • 

RA 
TAL 

namındaki en büyük filmlerinde 
~•-mm:ı•m• görünccekl~rdi r 

ilin, sıfatın yerini tutamaz ki ... ye terkosu yeni devraldığı için lstanbul BeledlyeslS 
Vakıa (okur yazar adam) den. bu zamları tanımamaktadır. Her 

diği vakit buradaki (okur yazar) biri bir çok seneler ayni §İrkette 
kelimeleri ismi fail ve 11fat yerine çalıpnıı olan kücük Türk me • 
kulbnılmakta ise de bu, yalnız (o· mul'ları firket tarafından maaş • 
kur yazar) şeklinde olduğu zaman larma bu bir mildar zamın bele
bu mil.nayı ifade edcrki bu da bir diye tarafından da tanmmaaım 
şazdır. Nitekim(okur yazar adam) rica etmektedirler 
cüınleıi gibi (gider gelir adnm) Bu memurlar, diyorlar ki, biz 
(alır satar adam) (yatar kalkar vakıa Belediyenin yeni memuru· 
adam) demeyi~. yuz, fakat on on bir sene çalı§ıp 

Bizdeki etki kari yerine kullanıl hakeltiğimiz zamlar da gene bi· 
mıya baıtlanan (okuyucu) (oku· zim hakkımızdır. Eğer şirket be
yan) kelimeleri en doğrularıdır. lediyeye geçmeden evvel, bir çok 

Eğer Kazım Nami Bey hocamı • büyük memurlarına yaptığı gibi 
zın arada sırada kullandığı bu (o· bize de ikramiye dağıtmış olsaydı 
kurlarımız) kelimeıi diğer fiillere §İmdi bu zamları istemekte hakkı
de tatbik edilecek olursa alt tarafı mız olmazdı. Lakin biz ikramiye 
şöyle olur: de almadık. Bari zamlar kesil • 

(Gelenler gidenler) yerine ( ge· meıin. 
lirler giderler) (çalanlar oynıyan· 
lar) yerine (çalarlar oynarlar) ... 
Ve o zaman meaeli. gazetelerde 
§Öyle ibarelerle karıılaşırız: 

(Dün filan yerde Ahmet ismin • 
de birisi yaralı olarak bulunmuı • 
tur Polis şimdi vururu aramakta· 

Unkapanı köprüsü 

DarUlbedayl Şehir Tlratro•• 
Temsilleri : 

Bu kffam IST HBUl BELEDlfO 

~ö~; i"30 de «ttij~~ ~~ 

~ ereli 1111 

Umuma ı lltlt llt 
Ala yn$ından aşağı olan çocuıdj 

tivatroya ı..abul cdi\mczler. 

Fransız tiyatrosund 
T. A. 'I'. 

Büyük Yunan aıtisti 
GAVRtLIDIS 
T. A. T. san'atktırlarile 
OTHEL[.O 

yu temsile hazırlanıyor 

Olhello : Gavrilidis 

Yago : Ertuğrul Sadcuin 

dır.) 
Yahut: 

Unkapanı köprüsünün tamiri i -
çin Gazi köprüsü tahsisatından 

100,000 lira istikrazı ve bu muame 
le Dahiliye Vekaletince tastik edi! 
mitti. Belediye daimi encümenı 
köprünün tamiri münakaıasına ait r;ıı:mm-=ı_.ıcm_. ... _ .. 1112_mı:ı _ _., 
fartnameleri hazırlamakta olduğu B O ~ S A (Dünkü ynngında yanar dükka· 

nın 11ig~ rtalı olduğu anlaşılmıştır) 

ismi fail ve sıfat yerine muzari 
fili kullanmak doğrumudur, değil 
midir? Kazım Nami Beyefendidon 

gibi diğer taraftan da köprlide kul 17 Kanunuevvel 1933 
!anılacak ecnebi malı için alaka· .ıti----N-u~k-.u-t ___ (_S_a_tı_ş_) __ 

dar makamlardan takas müsaade· -------------_...; 
si istenmiı,"'ti"""r~. r~~~-= 00 1 

ı urnş - -r. ... u....__ "°'-" • çıu- .... 

bunun tasrihini rica ederim efen . 1111,..~~'!.S~~-~!E=l~IÇl!~ .. G -.A K v 1 ıvı 
1 Sterlin 
1 Dolar 

7lı8.-

2ıı.-

1 Pczeta 
1 r.ıark 

17." 
50 .... 
!4 .... 

dim. t Zolııtl d . b asa a e ım. rem ey ve 
ne e.~e?ru.:ıy_ete oy"'n iğmemiş! onun nesli fosahate pek rok ı'lı·bar 
Ken ıG 1 k- t f k ·· · l · :r Oku'tı'Uculanmzdan: mı ıu ume , ır a gurü tıi· d 1 d" ilk 1 . d b h ,, 
l 

. . .. .. e er er ı. ~ eser erın en a ~et· G .. k T k erının ualunde görüyor. Onun için • • lAl. R A d . =========o==u=·'==i=o= 

Çarşamba Perşembe 

18 K. sani 19 K. sanı 

2Q Liret 218,
!0 L llclçikn 117,-
20 Drahmi 22.SO 
20 ls\•lçre 520.-

t Pcng~ 
20 1 ev 
20 Dlnaı 

:ıı .... 
23."' 
!-d ... 

... . 
k d

. b mı)orum, u ::ın, ecaıza cnm 
en ı aşına kalıp biraz dügün - · · d • k b" k yetı9gın evrınde yazdığı yazılar. 

me ' ıı· aç satır yazı yazmak, bir da yanlı• bulmak . • k ğ · · ·· 1 1 • • • :ır ıç.ın ço u ras-
şnr uoy eme.t sıynsetın temın ede 1 Ek b h • . v. . ma ı. rem ey ru ve manayla 
mıyecegı oo.ndetlerı bahşediyor.. b. l'kt l ı l ı b d k b 1 Ek . ır ı e şc < e, ta. ı a n ço a.tar· 

rem bey merhum dakık ve d o·ı· b••t•• 1 ı· 1 • d. 
k

.k . d. Ş . . ı. ı ın u un te ımc.erı ıma· 
ra ı şaır ı. aırlerın, ek&eriya. ğ d d 1 

bekliyor. Ekrem beyi daha fazla 
anlnrsak daha ziyade yükseliriz. 

4- ~ • 

Ekrem beyden bahıederken, 

müsadenizle, biraz da h min -
den bahsedeyim. Yazık, ha · 
nımcfcndi yakında vefat et · 

1 21 Ramazan 
GUn do~usu 
Gün ı atışı 
$3bab namazı 
O~tc namazı 
!tindi n:ımazı 
Ak$ım namazı 

Yası n:ıma.ıı 

lmsalt 
\'ılın ı:cçcn gllolcrı 

22 Ramazan 
?,23 ?.~ 

ı;.07 17,10 
6, o 6.49 

19,'l4 12.25 
14,53 14,55 
l':'.01' 17,10 
l!l.43 18.45 
~.37 5,37 

il! 19 

34S 341'1 

20 Leva 'Z6 -
ı lorln 85,-

20 Kuron Çek 122.-

ı çc:rvoneç 
ı Altın 

1 Mcrcdlyc 
ı Bankııot 

ıısıı. .... 

Çek fiatıarı (kop. sn. 16 

Parls 
ı ondra 

1206 1 
:'1375 
0.4713 
9. tf;1i0 

3.3980 teknik itibcırile kudretleri az olur. lam a uzun ukzal ıyal suda ve Ecekrvnp· 

R 
. ra maruz a mış ar ı. cm 

ecaızade, bilakis, bu huı;usta pek bey ı ı· · l · ,.. 
·ı d d" , ;c ımenın ya mz myası ma . 

ti. Son defa, Büyükadada , .. ____________ ..; tcalıın 

Ncv·York 
l\ll!Ano 
Uruk sel 
Atloa 
Ccnenc 

Sorya 
Astcnlam 

5822-
2.4450 
64.43-
1.1:'25 

l'raj!ı 

Vh:ını 

l\ladrlı 

Bcrlln 
V..rŞO\' I 

Peşte 

1 lıtrcş 

ı er ey ı. Bundan elli sene evvel nas"ılc d v ·ı b"" t•• ı ·ı 
ı 

. . egı , u un mana an c 
yazı ıp abeser addedılen mi.telle· milletim· • • d d ı 
I b

. d h ızm ayanın an ır. n. 
atı ır n o gözden geçırımz. gilterede Lordl B ı ·· 

P ı 
.. . ar var. un nr mun· 

e ' çogu kıymetlcrınden kaybet • haaıran ıiya•"le el ·• h • J d. B. d .,ı r en, mun asıran 
mış er ır. ır e, behemehal (Ta· kitı.izadelerden "b t d .. ·1d' B r . d b. ) . :ıf 1 are egı ır. u 
ımı e e ıynt ı dıkkatle okuyu • kafilenin irine ı"rf ~1 · · b .. U v •• ;r an u emının u· 

nuz: .. zagı gormelde ne meharet.. yükleri, vezirleri de alınıyor. Bun 
Yaktı ıdrak etmekte ve dilde, üı· form vakarı nazura ı t 
lupta, edebiyatta, sağlam esaslar Ekı·cm bey onlara bençarpab~· f ~· 
·· · b" ık" ' zer ır za~· 
uze~~?~.kı~~cra' ıye başlamakta tı. Pek mütehayyiz biri olduğu na· 
ne ~yu ımmet... sıyeısinden anlaıılırdı. 

NeJada ait yazılarını okuraanız . . 
Ricaizad · b"" .. k h d. Bomontı me.halleıındc yaptırdı 

eyı en uyu • assas e ıp· v • • d k. .. .. . . 
ler sırasına k A ki d gı evmı, ora a ı kutuphanesını, orsunuz. cı ı e e· d . . 
biyat ·· ı . d b'" .. 1 o asını ve odasının ıçınde kendi • 

ın nunıune crın en en uyuıt. · · h 
lerini Abdülhak Hamitle Ekrem aın~ atırlıyorum. Giinün hadite • 

ziyaretine gittiğimde kendisini 
çok geçkin, bir hayli rahatsız gör· 
düm. Bununla beraber iki saat lak 
laka ettik. Ekrem bey merhum 
efendiden bir adamdı, demittim. 
Haremi de tam ve pürüzsüz bir 
hanımefendiydi. Ekrem beye C§ 

olacak derecede okumu~, malu • 
matlı. Lüzumundan biraz fazla ze
ki. Tenkitleri arının iğnesi gibi. 
Muhakemesini ifadeden hiç çe . 
kinmez ... Ve belki bunun için bir 
nz imtizaçs z. Kusurlu noktaları, 
hu noktalar pek kapalı ve örtülü 
bile olsn bulur. surata çarpar. 
Birçok hususlo.rda Ekrem beyden 

vücuda getirmiglerdir. (Makber) lerınden, modalarından dediko 
le (Nejat) yalnız bizim edebiyatı· dulıu-mdan uzakta, yüksekte, Ek • Hanımefendi ömrünün son ve 
m12da değil, dünya edebiyatında rem ~ey .dü~ünü!or. Biraz münzc· mühim kısmını Büyükadada, Ni • 
bile daha iler~ine gidilemiyen e· vi. Aılesı_nden bıle uzak ve ırak. zamm sonundıllii ltö§künde geçir • 
serlerdir. Böyle hassas olan bir Hayallerı~e, tefekkürlerine dal · mişti. Her sene Prens Abbas Hil· 
şairden henüz tedvin edilmiyen ~~ş. Vak~le . kendisine sata~an mi ile Prenses Haticenin miaafiri 
edcbi}al uramerini vücude getir· kohne e-cbıyat pehlivanlarını. olur, kışı Mısırda geçirirdi. 

yüksek. .• 

mek beklenı·ımezd" Ü t · b Hayret efendileri büsbütün unut • ı. s as ıse una .. Ekrem beyin haremile de eski 
da muvaffak old C d t muştu. O, olen oğlundan ve dima· d u. ev e paşanın . . d . .• evrin lcendbine mahsus büyük 
(Belagati Osmaniye) si ile Mual • ğmın ıçın e yer edınen bedıı ga hammefendiler enmuzeci de eksi • 
lim Na.cinin (Istılahatı edebiye) ye.~erden başka hiçbir şeyi düşün Jiyor. Bi.:den sonra bu gibilere ait 
· · (T ı· · d b. muyordu smı a ımı e e ıyat) ın yanma · hatıralar bile unutulacak! Evet, 

HAVA Ycşilköy Askcı1 rasat 
m.rkczinden \'erilen mılQmnta göre, bu 
gün ha,·a az bulutlu ve mütcha \'\'il ı üı· 

g:\rlı ol:ıcaktır. 

Dünkü sıca 1• lı k en fazla J O, en az 
4 derece, ha\'a tazyiki 761 milimetre 
idi. 

Pad}·oda : 

JSTAi'.\"Bl.JL - 16 dan ı 8,45 kndnr 

iş Rıınkası 

Anndolu 
Reji 

sır. fla) rlyc 
l'rıımvıv 

U. Slı:orta 

om o o ti 

flcJ_grııı 

M· skmıı 

Esbam 

ıo.- ı Terkos 
2400 (."ime tn Aı. 

8.IO ('nyon ney 
ıs :ırJ.: Oev 

uo ltalya 

24.- .. art m. etu 

\13.6" Telefon 

Muzafler bey, 18,45 den 19,SO kadar 111·-------- ........... 

ıstikraz ar ·ı ohvil'er 
oı ksetra. 10,30 dan 20 kadar Refik Ah· 
met bey taralından Ramazan mü~ah::b,.si. 
20 den 20,25 k:ıdar Jnci hanım, ~0,.'30 

dan 20,:55 kadar Mahmure hnnım, 20,55 
den· 22,!30 kndıır Hafız Sadettin bey, 
21,.'30 dan 22,.~0 k~d:ır orke trn, ajans 
Ye bor sa h:ıberleri, !nat ayarı, 22,30 dan 
23,30 kıtdm- O:ırüttıılim. 

YE 

lst. dahili B.5ıı ~ Elel.:t rlt 

art •)'Ollar S.70 framvnv 
IU.\fo\•nhhlde ııo :rıo ·ı uncı 

Gumrükleı s :S5 I Rıhtım 
Saydi mah• 4 15 Anad"lo 
Ra~d:ıı 8 ss Anadolu il 

T aıkCrl)'C l\. l\I limrssll 

ARiH 

ıo.~' 

""° ıs.9" 
43.~1 

43.~o 
48-6~ 

./ 

Her sınıf tarih kitabının huli\sosı 
t'arih imti:ıanını vermek isteyenlere !üzum1u bir rehberdir· 
ıOO kururı fiatla btanbulda Kanaat Kütüphanes:nde satılır. 

HERKES 

AR ZEY K 
getirmek cünhasını irtikap ediniz: Ekrem bey e5erlcrini tenkit Ekrem beyin haremi cerbezeli bir 
!ki Buharalı, ynhut iki arnp bede- edecek, hizmetlerini göstereck, hanımefendiydi. Operet. ni görmelid. r 
visinin karşısında tam Avrupalılılc ha~y•a•t•ın•ııaııaııı:n•l~a:ı;ta:c~a~k~bsıi•r-.. m•iın" vae~r~r~i!ı~~~~---ı:m~C;e:_;la~l~N;:u~r~i-~===================::=========; 
i&tidadrnı, tükenmez canlılığım - Bugün 
gösteren bir Türk .. 

Bu makaleyi yazmnktan mak· Ma ,·,~k ' e 
sadım üstadımın eserlerini tenkit • 

Kız r 
fc\'slmln 

ve ne,e fıhni • • • 
]Jtı,·cctn R. 1\. O 
dUmn haberleri .. 
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V AKI f'ın edebi tefrikası ri 18 
- - .-. ~ ... -..~r=::.w:1' Memur 

doktorlar 
==============Selimi izzet 

Türkiyede ecnebi mek
tepleri nasıl açıldı? 

Ona sahiden ifık mıydı? 
Ba ıır kendisiyle mi allbdar • 

dı? 

hu kelimenin ahenğini bir an kal· Şir kef/er/e Jcabri- B~ h~le göre pek tabiidir ki: 1 maddeler içinde ecnebi mekteple• 
bine ıindiriyordu. katolık bır kııım halk yanında rinin vaziyetlerini kuvvetlendire • 

Cavit Beyin e'rinde bir köıeye ko/ardo dokfOTJUk mergup olan papaı heyetine kartı cek maddeler de vardı. Bunlardan 
çekilmitlerdi. bilakis baıka muhitlerde pek u biri 146 ıncı maddedir. Kemalden biraz tefkat ve mu • 

habbet beklerken, onun tarafmdan 
aevilmek, tahammülü pç bir he • 
yecan olacaktı. 

Kemlll sırf Aytenin hatırı için edem iyeceh/et mumi ve pek bariz bir ıurette bir "Madde_ 146 Osmanlı bükt-
•e onunla biraz yalnız, bat bata k' . emniyetsizlik vardır. meli muaaddak ecnebi darülfii. Memurin kanununun ıe ıncı B 
konupbilıin diye gelmiıti. Çünkü l f b irçok asırlardan beri rakipsiz nunlarile mekteplerinden ver'lee maddesine göre ıirketler e a -
konakta, biribirlerine sokulmuyor· ki olarak vazife yapmakta olan Fran ruus ıehadetnamelerı'nı'n mer'ı'y-Seai titreyerek sordu: 

_ Bana itimadm yok mu Ke • 

mal? 
- Biliyorsun, ki babanım ıfuıa

hmı çekiyordum. lmıim lekeli diye 
nlenmek iatemiJ'ordum. Halbuki 
artık iN mahzur ortadan kalktı. 
S..ditiml• nlenebilecefim. Da -
,.... beni nlit ediyor. Kemal Baru 
ni oluyorum• 

-Çoki7L 
_ Kemal Baruniye her halde va 

nrlar deiil mi 1 
Ane heyecan içinde cevap ver· 

di: 
- Atlıya atlıya .. 

Tatlı bir aeıle tordu: 

- Ben sevilebilir bir erkek mi
yün? 

- Bu da eöz mil? Mektupta ia· 
mi ıeçen kız biliyonun, ki 1&11a çıl 
dıraııya ltık ••• 

Kemal bo:ıulduı 

-Ne? •• 
Anenin sözleri 7qardı: 
- Biraz evvel mektuba 16ziim 

iliftİ, ismimi •ördüm.. Rüya ıör
düm zannediyorum, çünkü bu saa
det bana hayal bihi ıeliyor. Bu aa
adete eritemiyecefim sanıyorum ... 

- Demek okudun 1 Bente bunu 
daha 1&11& aöylemiyecektim. Evve
la ba_luanm muvaffakatini alacak • 
bnt. 

-Nefeaum! 
- Khme7e detll, badime fena 

lık ediyordum. 
-Neden? 
- Seni seYiyoram Ane, seni ilk 

pldiğim gün andim. itte timdi 
itiraf ediyorum. Sevgilim 1e111in, 
eevdijim aenıin. Bunu senden sak
ladım " aaklıyarak aevdim. Göz 
J'allannu kalbime akıttım, derdi -
~ baiırnna bastım ... Şimdi söyle 

• • YDn, Ane Baruni olmak iıter 
lllqın? 

-Elbette .. 
Balattdar. lkiainin de yilsij ap

a&rıyclı. Göal•inde af atklarmm 
ili~i panltdan vardı. 

Garda ilk kartdaıtıldan ıün biı
ıettikleri çarpmb ile kalpleri çar
PIJorda. Bu çarpmb ile biribirleri
ne yakmlqıyorlar, ballanıyorlar· 
dı. 

rikalarda doktorluk yapaca arın ...-
lar, kimseye bir tey ae"Edirmemek serbest hekimlerden intihap edil- ırz katolik mektepleri yanında tini tasdik eylemeyi taahhüt eyler. 
için, ayrı duruyorlardı. S h sahneye faal, müstevli, zengin, Bu •ehadetnamelerle ehliyet ye mesi lazım geldili ve hatta ı - :ı-

Mi1afirlikte de pek nadiren ha~ biye vekaleti bu maddeye istinat sokulgan ve yapı l n Avusturya iktidar ihraz edenlerin ıerbeıtçe 
bata kalabiliyorlar, bu buldukları ederek memur doktorlardan bu ve halyan katoliklerinin Alman · icrayı san'at etmelerine muvafa. 
kıaa bir an da onlara pek tatlı ge - ya, İngiltere ve Amerika protes· kat eyler. gibi müe11eıelerde ayrıca hekim-
liyordu. lik yapmıyacaklarına dair birer tdanlarınrn dahil olmaıile vaziyet lıbu hüküm Türkiyede sakin 

- Ne istedin canım? ki.ğıt aldığı halde lıtanbuldaki eğitmittir. ( 1) müttefik devletler tebaası hakkm· 
- Dayın kaç gün sonra geli - bazı doktorların ıerek bu madde Umumi harp ilin edildiği za . da da tatbik edilecektir.,, Bunclaa 

yor? ve gerek verdikleri kiiıtlar hili- man (1914) Oımanlı hükUmetinin sonraki dört bet maddede de ba 
- Dört bün sonra buradadır.. fına olarak fabrika ve tir ketlerde ilk islerinden biri kapitüliıyonla - mektepler için kapitüliayonlarla 
Ve ıeaini alçaltb: de doktorluk ettikleri haberlerini rı kaldırmak oldu. Bu meyanda verilmit ve ondan sonra da fer • 
- Gelecek hafta içinde nitanı- gören Etıbba Odası bu mesele için tabiatile ecnebi mektepleri de ka manlar, beratlar, tezkereler ve I&• 

'IA d "z patıldı. Ancak müttefı·k devletle • · J t k' d'I · bul b · mızı resmen ı an e erı · Sıhhiye vekaletine müracaat et _ ırey e e ıt e ı mıt unan ütün 
Ca · Be · k ki t re mensup mekteplerle Amerı'ka · t' ı · d · h-'-L-d b.n. vıt yın anımın ya at ı • mittir. Ebbba odası, bu ıibi dok- ım ıyaz ann ıa eıı 11&&111 a • • 

imı ıörünce teıini yükseltti: torların fabrika ve ıirketlerde mektepleri istisna edildi. kümler yazılmıtbr. 
-"Smaıbı,, ların zayıf "revera,, doktorluk etmelerinin menini iı • (30 teırinievel 1918) Mondros Büyük Mustafa Kemalin anki 

lerin iyiletiyor... temektedir. mütarekesi imza edilerek itilaf idaresi altında Anadolu, iatildll 
Cavit beyin kanıı: Şimdi gerek Etıbba odası, ge- devletleri latan bula girince kapi · mücadelesini muvaffakıyet"..-

rek bu gı"bı' hem memur, hem de tülaıyonlar iade edildi ve kapatıl· refle bitirdikten sonra kaundee 
- Ali., dedi, tenisten bahıedi • 1 b b --.. 

fabrika doktoru olanlar vekil etin mıt 0 an ütün ecne i mektepleri bu muvaffakıyetin bütün neticele-
yorıunuz. Ben de bundan bahsede k h b' b 
cektim. vereceği cevabı dört g6zle bekle- le rar ve atta ızzat ecne i u - rini Avrupa &.lemine kabul'" ta.. 

- Buyurun hanımefendi. 

- Çok mükemmel teniı oyniyor 
mupunuz öyle mi? 

- Biraz mübaliıa hanmıefen -
di. Her halde fUDpiyon değilim. 
Pek fena oynamam, bundan iba· 
ret. 

- Fıkara menfaatine bir teniı 
maçı tertip ediyoruz. lttirak eder
ıiniz deiil mi? 

- idmansız olduğum için oyni
yamam. Antrene olıruya da vak w 

tim 101t lıaıumefenat. 
k-Uia nud tenia oynadlfuu 

bilen Cemal abldı: 
- Mtlkemmel idmanlıam ve mü 

kemme) oynryabilirain. 

- Güzel bir kupa hediye ediyo
ruz. Mükafatları Ayje Hanım da -
fıtacak. 

Kemal güldü: 
- Öyleyse ittirak ederim. 
Sonra Ayteye döndü: 

- Zaferimi ıize ithaf için, maçı 
kazanmıya gayret edeceiim. 

Ayte memnuniyetten kıpkırmı -
zı oldu. 

Bu eınada Leyla geldi: 

- Kemal bey, dedi, ıiz re · 
ıimden anlarımız .. 

- Vallahi Leyli hanım .•• 
Leyli 16zü keati: 
- Anladığınızı herkeı biliyor. 

mektedirler. Diğer taraftan Gül • keri kuvvetlerinin yardım Te mü- dik ettirmek için Lozancla tidchıdl 
hane muallimlerinden Doktor Ni- dahaleıiyle açıldı. Bu mekteplere ve uzun müzakreler cere,an .nL 
yui lımet Bey me1elenin, yani papaslar ve arkalarında toplanan Bu müzakereleri idare eden ye çe
bu ite taalluk eden memurin ka- hıriıtiyan unsurlarla beraber ıün- tin münakaplardan aonra Türld • 
nununun sekizinci maddesinin gülü ecnebi askerleri de beraber yenin kudretini ve hakkmı te11im 
turayı devlet tarafından tefsirini girdi; bu hidiae 1arahaten göıte- ettiren ismet P&f&, Lozan maahe
istemektedir. Mumaileybin bu. riyordu ki Oımanlı imparatorlu • deai metnine ecnebi mekteplm 
nun için Ebbba oclaama vermit ğundaki ecnebi mektepleri doğ • hakkında b 'r tek kelime koydur 
olduğu takrir de arhhiye vekaleti- rudan doğruya hükUmetlerinin mamakla Türk milletine tarihi ft 
ne gönder1'mistir. memleket dahilinde birer nüfuz büyük himıetlerinden birini da• 

ve istila aletleri idi. ha yapmıf oldu. 

BllyUkçekmece g6lll Osmanlı hükUmeti murabbaı · 
lan Pariıte Sevr muahedesini ( 1 O 
...... 1930) imzaya aittildmi 
Y&kit kendiJeriae teklif edileD 

Naft Atuf 
SON 

(1) TwlQ9. Yd : UllO 

B.ü,ük .Ctba.cede halkın tiki -
ye\iiü cllP··ecr•-saı ve batübk 
hakkında tetkikat '51a m•halline 
giden heyet tetkiklerini bitirerek ı----111111111--------------........ --........ ----.-

dönmüttilr· Halkm aihhl noktadan Şimendifer iJk mektep mual• 
tiki yeti yarit rörillmUt ve ıölün idareleri limlen·ne tekau· ti .. 
methalinde bulunan bir dalyanın 

Memleketimizdeki §İmendifer ilk denizle gölün irtibatını kestiği ve mektep muallimlerine de 
gölde rakit bir halde kalan suların kumpanyaları ve idareleri ıeçen • kaütlük hakkı verildiği dün Mu 
ıivri sineklerin çoialmaıma yar • !erde tehrimizde toplanmıılardı rif müdüriyetine bildirilmittir. 

Bu toplantıya iıtirak eden timendi 
dnn eltili tespit edilmittir. Bu gö- fer idareleri müdürleri bu konfe _ arif vekili Reıit Galip Bey bu 
liln tedricen kurtulması çok fay • naıebetle latan bul Maarif müd 

ranıtan sonra T üring klüp murah· 
dalı rörülmektedir. Bu huıuıta a - h I ·ı b' l kt yetine bir tezkere ıönd--ia.. -

aı arı e ır i e içtima yapmıt • -- ,.. 
lmmuı lizrm relen tedbirleri, mü- lardır. kaütlük kanununun meclisten 

tehasaıslar raporlarında ipret ede içtimada memleketimizde itli • tığını muallimlere teptir etmittll'• 
ceklerdir. Maarif müdürJiix.:' buna -.ııın~ 

Adliyede yere 
tOkUrenler 

Adliye koridorlarmda yere tükü -
renler bakında dünden itibaren 
takibat yapılmasına bqlanmıttır. 

yen bütün timendiferlere ait ilin •u .. 
la cevap vermit, bu karardan bl reklim ve propaganda itlerinin bir 

elden idaresine karar verilmittir. tün ilk mektep muallimlerinin 1 
Bu itle devlet demir yollan idaresi blide memnun olduklamu bitti 
neıriyat müdürü Ferit Bey met . mittir. 
ıul olacaktır. Ferit Bey Turing Diier taraftan muallimler b • 

YaYatça Ayteyi kendine doiru 
Çekti. 

Ayte batım Kemalin omuzuna 
dayadı. 

Sizden bir ricam var. Mezatta bir 
tablo Yar. Benim hoıuma gitti. Lilt 
fen timdi ıiz ve annem beraber gi 
delim de, tu tabloyu bir de ıiz gö-

Dün iki kitinin yere tükürdüiü 
görülmüf, haklarmda zabıt tutul -
mut ve zabıt varakaları, kendile · 
rinden ceza almmak üzere, Bele -
diyeye ıönderilmittir. 

klüp müme11illerile birlikte tet - ii de mecliı riyasetine, M 
kikat yapacak ve bir rapor hazır - dahiliye vekiletlerile mecliı b 
lıyacaktır. maarif encümenlerine birer teteJr 
içtimada ayrıca grup halinde ıeya kür telrrafı çekmittir. 
hat eden yolculara bazı kolaylık • 
lar ıösterilmesi de takarrür etmiı· 
tir. icap ederse bu yolcular için bu 
ıuıf trenler tahrik ettirilecektir . 

Belediyede de ecne 
mal takasaı tabidir 

Batım bldırdıiı saman Kema -
lin dudailan, Anenin yanatmı ok 
.. dL 

rün. 
Sonra, arkadqının hoıuna git-

mek için ili ve etti: 
- Ayte de bizimle gelsin. 
Ane: 
- Ben de, dedi, reıim almak is

iıtiyordum. Baıka resimler var 
mı? 

- Bir çok var. 
- O baJde ıidelim. 
Leyli annesine rica etti: 

O anda, biribirlerini ne kadar 
çoJt. aevdiklerini anladılar. Hayatta 
biribirlerinin olmalı için yarablmıt 
lardı. Mesut olmak için dünyada 
her teYle mücadeleye hazırdılar ••. 
Fabl ba mflcadeleye çok daha 
IOIU'& ıirlfeceklerdi •• Ba,un, eaade 
ti.. bu ZGmrildü aakayı JÜal&llllf 
larclı. - Haydi annecifim. Cemal bi

• zi otomobili ile götürsün. • • • • • • • • • 
-Kemal? 
- Ne var canım? 
Duraladı. Soluk ve llkayit ıiir· 

dlllil Kemalin ona blyle canım de 
ınealae hlr tarifi allf&llllJ'ordu •• Ke 
malo .. ı 

"Cuma!_,, 
o.liti ••an, bir an 

Cemal onları mezat yerine bırak 
b. 

Kapının önünde Ki.mile hanım 

IOl'du: 

- Y akmcla claJDUS ıeliyormuf 

l:rl• mi? 
(Devamı """) 

Bir katlllo yeniden 
muhakemesi 

Galatada Şakir isminde birini öl 
dürmekten suçlu küçük Ali, bir 
müddet evvel İstanbul ağır ceza 
mahkemesinde tehevvilren katil -
den hapse mahkum olmuıtu. 

Temyiz, bu kararı bazı nokta -
Jardan bo:ımuttur. 

Mahkeme, dün bozmaya uymuş, 
tahit çainlmak üzere muhakeme
yi baıka (Üne bırakmııtır. 

Halk Fırkası vllAyet 
kongresi bugUn 

Cümhuri1et Halk f D'baı vili 
yet konJr•l baıün ikinci celaetini 
aktedecektir. 

r:==:.5::.:8ı.:admak:nn::8mmİnnfınİm:t .. :ı: .. :::::::.1 . B. elediye, dün tubel.ere bir ta 
- mim yollamıı, gerek memleket 

i hıhnde ve gerekse harıcinde al 
Ta vyareye verilecek 1 

cak etyanm takasa tabi olduttı• 
Afi Yes•t Ed

0

n• bildirerek biç bir dairenin m 
Buğd:ıydın 13 10 9 f ze haber vermeden ecnebi mal 
Arpadan 16 14 13 : e§Ya11 almamasını bildirmittir• 
Czumd n J O 92 65 1 

ı tanbul Muftuluğunden : Hı,a Tarifeler tel kik 
km vctleı ımizin ıt il \ e tar akk isi için i 
her türlü mua\erıetın ifa 1 \atanı \a· olunacak 
zlfelerimizin en muhımlcrind n bu Tramvay, Tünel, elektrik, lıa 
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1913 senesinde toplanan büyük ermeni kongresinin 
müzakerelerini neşrediyoruz 

Adanada Balıkesirde Uşakta 
-3-

Alaka uyandıran 
bir konferans 

Ben ve Zavaryan yalnız kalıyo· 
ruz. ikimiz de Beyoğluna çıkmak 
mecburiyetindeyiz. Mektep merdi· 
veninden aşağı indik. Avluya 
vardık. Zavaryana dedim ki: 

- Arkadaşım Murat istişare 
odasın:Ja beni bekliyecekti. Bir 
dakika müsaade ediniz. Haber 
vereyim. Sonra üçümüz birlikte 
çıkarız.,, 

Zavaryan bekledi. Ben pen -
cereyc yaklaştım ve Murat'a işa -
ret ettim. Arkadaşım dışarıya çık· 
tı ve hepimiz birlikte Galata 
kilisesi arkasındaki Eskiciler 
çarşısını geçerek Beyoğluna çıkan 
yolda yürümiye br,şladık. Zavar -
yanla Murat önde, ben onların 
arkasında yavaş yavaş Beyoğlu -
na doğru gidiyoruz. Yokuşun da . 
ha aşağılarında iken şuradan, bu
radan biraz bahsettikten sonra 
benim önümde giden bu iki zat 
arasmda şu tarzda bir mükal~me 
haıladı. Ben de kendilerini dinli -
yorum: 

Zavaryan - Murat an!adık ki 
maksat hep birdir. Fakat Samue
lin imzasına sizin fırkanız bilaiti
raz itaat edecek midir? 

Murat - Elbette. Zekasına iti
madımız olrnnsaydı altmış altı şu
bemizin ittifakı ile kendisini fırka 
namımı birinci murahhas tayin et· 
mezdik. Hatta fırkaların dağılma· 
sına bile karar alıp imza cttirmis 
olsa derhal biz "Hınçak,, fırkası: 
nı dağıtmağa lu:.rar vermiaizdir. 

Zavaryan - Güç bir i,. Maa
lesef ben ayni vaz:. ~::..~ değilim. 
Bilmem muvaffak c!~·4 lecek mi -
yiaı7Zira sizde rus ermeni (lideı-) 
leri yoktur. Halbuki bizde benden 
ziyade komite içinde hakim olan· 
onlardır. Ve bilin.in ki bunlar ko -
lay kolay ihtilalden vazgeçmez . 
ler. Sonra aç kalırlar. Ne yc:.pmalı, 
bir türiü tayin edemiyorum. 

Murat - Muvaffak olamadığı· 
nız takdirde Taşnak fırkasından 
sizinle bir fikirde olanlarla bera
ber ayrılarnk başka bir fırka teş· 
kil edemez miainiz? O vakit bü . 
tün milJet tarafından bir beyanna
me çıkarırız. Ve deriz ki: "Eski 
Ta naklar e~meni değildir.,, On -
Clan aonra tekrar kongre toplanır, 
mesele de halledilmiş olur. 

Zavaryan - Bakalım. Çalışa
cağım. Yalnız Samuel dnha genç· 
tir. Farzedelim ki muvaffak ol -
dum. Bizleri selamete çıkarabile -
ceğinı:? emin misin? Mu:·at, iyi dü
fÜn. Halimiz tehlikelidir. 

Murat - Hnyatımla seni temin 
ederim ki hen arkada~ımı tanırım. 
Ver~cği kararı bin kere tahlil et. 
meclikçe bir hüküm vermez yanıl· 
mak ihtim.:ıli asla yoktur. Sen de 
tanır:;ın. Ve zannederim hakkım 
var. 

Zavaryan - Öyle. Zaten Sa -
muelle ben bir şahsiyet sayılırız. 
(İdeal) birdir. Biz yapamadık. O
na teslim edelim. Bu defa netice 
hayır olur inşallah . 

Bu iki zat ermenilerin en nam
dar şahsiyetlerindendir. Birisi Za
varyan: Mu~, Bitlis havalisinde 
uzun seneler faaliyette bulunmuş
ur. Ve ihtilalciliğin tehlikesini fi
i tecrübesiyle anlamıştır ve na -
im olmuştur. Ondan ::c"lra bi.!tün 
ürkiye ahalisini hep birlikte ıs • 

ah etmek lüzum ve kanaatine 
1f bir nttıl'. Ötekisi Murat: 

~en Samsun isyanını idare et • 
İf, Zavaryan gibi o da tehlikeyi 

Adıma hu!rttll muhabirimizden: 

gözü ile görmüş, ve ayni fikir ve 
kanaata varmış bir kimsedir. Bu
nu eski dahiliye nazırı Talat pa
~ayla polis müdürü Bedri beyler 
anlamışlardı. Bu hakikat sonradan Şehrimiz, son aylar zarfında 
polis müdüriyeti kısmı siyasi mü· irfan ve san'at hareketlerini gör· 
dürü olan Reşat beyin de tahtı ta~· meğe başladı. Erkek lisesinde bi; 
dikınd~dıl'.) . sıra konferanslar, muallimler bir-

Zavaryan - Yakın gel, Samu. liğinde devam eden mesleki has -
el, söylediklerimizi dinledin mi? bıhaller memleketin mühtaç oldu

Ben - Evet, hocam, dinledim. ğu boşluğu doldurmağa kafi ge -

Zavaryan - Senin fikrin ne - liyor. 
dir? Bu hafta muallimler birliğinde 

Ben - Her ikinizle de hem ef- lise felsefe muallimi Hamdi Hak
kar değilim. Bizim taraftan olan verdi Bey, "Rüya nedir, niçin rü
Muratın dediği gibi sadakate emi- ya görüyoruz?,, mevzuu üzedn -
nim. Fakat Taşnak komitesinin ele çok alakalı bir konferans ver -
kumandanı ben değilim. Her ne di. Şehrimizin hemen ilk ve orta 
de olsa mağlup olacaksınız, aziz tedrisat muaJlimlcrinin hepsi iş -
hocam Zavarya.n. Ben kumandan· lirak etmişlerdi. 
larını senden daha iyi tanırım. 

Zavaryan- Sen de ama adam· 
sın ha. Resmen karar imza altına 

Hamdi Hakverdi Bey, rüya -
nm tarihçesinden, muhtelif ru -

hiyat alimlerinin bu husustaki ka
almdrktan sonra nasıl ihanet eder· naatlerinden bahsetti. 
ler? 

Ben - Bunun mi!ali mazide 
çoktur. Benden başka bir şey sor
mayınız. Yalnız muvaffak olabil -
mek için Muradın dediği gibi ay· 
rılınız. Bu canavarlar saf haricin
de kalsınlar. Bana yapacağınız 
yardım bu olacaktır. Geriye kalan 
işi bana bırakınız. Hayat pahaaı· 
na bu milleti selamete çıkarırım. 
Bunu yapınız. Ondan sonra rahat 
yatınız. 

Zavaryan - Ala. O olmadığı 
takdirde, senin gibi salahiyeti ka
r.ıiJe ile gönderdikleri halde ne o
lacak? 

Ben - Ona §İmdiden bir hü -
küm ver::?mem. Mü}kül vaziyett:! 
kabcağız. Çünkü ben dünyada 
Zartaryan'ın (Taşnak fırkasının 
resmi organı Azdamar gazetesi 
başmuharriri ve heyeti mümessile 
azası), doktor Paıayanın ve A -
gavni'nin (Haç..adur Malumyan) 
dalaverelerine aldtr.nmam. Söyle -
diğim mecliste onlar gizli kalır. 
Seni kandırmak için ittifakla eli
ne bir kağıt imza edip verirler. 
Tatnak tarihi böyle hiyanetlerle 
doludur. iptida ~akastlarını za -
hiren mümessillerile yapmıya kaN 
rar vermi! gibi görünürler. Halbu . 
ki it istedikleri gibi olmayınca on
lar imza filan dinlemezler. ihanet 
muhakkaktır. Azizim hoca. Mazi
de bizde de öyleydi. Sobohgulyan 
gününden çok tecrübemiz vardır. 
Ayrıldıktan sonradır ki İ§ler in ti. 
zama girdi. Anlıyo r:unuz, değil 
mi? 

Zavaryan (Bu alicenap ve ta • 

Konf era.ns; rüyanın nasıl te -
şekkül ettiğini, harici bazı tesir -
lerin uyku esnasında göreceği • 
miz rüyalara ne dereceye kadar 

müessir olduğunu, şuur ve tah -

teuuur arasındaki münasebetle -

rin mahiyetini ve tahtenuurumuz

da gizli bazı hatıra ve duyguların 
rüyayı nasıl doğurduğunu ilmi 

bir surette izah ediyordu. 

Hamdi Hakverdi Bey, rüya ta
birnamelerinden de bahsetti. Bir 

buçuk saat devam eden konfe -
rans, büyük bir dikkat ve alaka 
i)e dinlenildi. Salonu terkedenler 
§imdiye kadar göl".dükleri rüynb
rın mahiyetini biraz daha iyi kav

radıklarını idı·ak ederek uzaklaş

tılar. Ve görecekleri rüyaların da 
ne gibi sebepler dahilinde vücut 
bulabileceğini ve tabirinin ne su
retle mümkün olabileceğini öğ -
ı·endiler. 

Rüya gibi ehemmiyetli ve ala

kcılı bir mevzuu muvaffakiyetle 
canlcndıran ve sıkmadan izah e -

den lisemizin bu kıymettar mual

limini bir çok kim&eler tebrik et· 
tiler. 

dı. Fakat ayni şeref can 
Murat'a nasip olmadı. 

Bu Zavaryan denilen 

kardeşi 

muhte -

rem zat, Türklerle ermenileri hiç 

ayırt etmeksizin hepsini seven Vl! 

müsavi tutan bu bulunmaz adam 
arkadatlarından Doktor Paşa • 

rihi şahsiyet benim sözlerim bit • yanın Ayaıpaıadaki hanesinde ye 
tikten sonra Murat'a dönerek bü - mek zamanında hususi bir ilaçlC\ 
tün samimiyetile) - Eyvah, Mu - z~hirlenmişti. Öyle bir günde ki, 
rat, bu sözler çok doğrudur. Yal • ertesi akşam konğre mühim ka -
nız bizim nedametimiz fayda ver- rarlara imza koyacaktı.) 
medi. Ya bu ton tecrübede dahi Murat _ Hakkın var. Yalnız 
bir semere alamazsak bu milletin in~allah muvaffakıyet hasıl o . 
hali n~ye varacaktır? ikimiz d.. 1 v b' 1 d h' ' t 1 .. - ur. e ız er a ı mes u o uruz. 
olsek de bu faciayı görme:;ck da- . . · · 
h · · ı (l.ı k'k h l Rıca ederım, ayrılmak cıhetıno 

a ıyı o ur. "Ia ı at a de bu a • . . . . A • • 

d · t 'kb l' · b' l çalııınız. Bu hızım ıçın kafıdır. am ıs ı a ını ır peygamber gi- ı .., 
bi doğru keıfediyordu. Çünkü bir] Zavaryan - Çalışacagım. 
kaç gün sonra tafnakların it evi ( Mükaleme burada bitiyo~·. Ve 
kap13ında teslimi ruh ediyordu. f ondan :ıonra başka şeyler üzeı-inr. 
İstanbul ermen ilerinin umumunun ( konu~arak Galatasaraya varıyo · 
ve Türk ve ecnebi birçok zevatın i ı-uz. ikisi de Beyoğlunda oturuyor· 
iştiraki ile cenazesi Pangaltı kah· lar. Ben Şişliye gideceğ;m. Bu kıy· 
ristanına kaldırıldı. Kalabalık o metli arkada,Iarımın ellerinden ö
derecedeydi ld tramvay ve sair perek kendilerinden ayrılıyorum. 
vesaiti nakliye on yedi saat İ§liye· s. Tumacan 
medi. Kendisi gitti ve ermeni mil
letinin batında oynanan tarihi 
drama arzusu veçhile tahit olma-

( Birinci perde burada biti· 
yor. ikinci ve UçUncU perde• 
lerl rakrnda ne,redllecektfr.) 

Fırka kongresi 
ve Halkevi 

Balıkesir huııwd muhabirimizden : 

Balıkesir, yazın rehavetli gün· 
lerini dütündüren bir faaliyet sil
silesi içinde güzel güneşli kıı 

günleri geçiriyor. 
En büyük vilayetlerimizden 

birinin merkezi olan bu şehir, di
ğer vilayet merkezlerimize nis -
betle küçük ve az nüfuslu olma -
sına rağmen canlıdır. Ve bu can
lılık son günlerde fevkalada art
mış bulunmaktadır. 

Burada faal bir iktısat ve tasar
ruf cemiyeti heyeti var. lktısat ve 
tasarruf haftasında ve bu haftayı 
takip eden günlerde bu heyetin 
çalışmaları neticed olarak milli 
iktısat ve tasarruf fikirleri etra -
fıncia iyi işlenmiş faaliyetlere şa
hit olduk. 

Bu arada Cümhuriyet Halk 
Fırkası vilayet tetkilatı kongre • 
leri mahalle ve semtlerden baş -
lıyarak nihayet bütün vilayet hal
kimızın alakasını topluyan yük -
sek bir şuur merkezi halinde C. 
H. F. vilayet kongresinde bitti. 
Cümhuriyet vilayet kongresi mü
nasebetile merkezden başka on 
kazadan gelen mümessiUer bura· 
ela dört gün kaldılar ve mütea -
kıp içtimalar yaparak vilayete ait 
ihtiyaçları tesbit ettiler. Bu ihti -
yaçlardan yapılabilecek olanları 

ayırt ederek vilayetin dileklerini 
ortaya koydular. Sonra yeni ida
re heyetini seçtiler. Yeni idare 
heyetini ıu .ze.vat t~ k.il obnol•\.• 

dir : 
Belediye reisi Nacı, avukat Sa

dık ve Rifat, Müstecabi zade Esat 
Adil, Feyzi ve Helil İbrahim Bey
ler ..• 

Vilayet kongresinin aktine fır· 
ka vilayet reisi ve Konya meb'usu 
Tevfik Fikret Beyin riya.etinde 
toplanan yeni idare heyetini ilk 
iş olarak (Balıkesir .Halkevi) ni 
kurmak kararını verdi. Ve Halk
evleri talimatnamesinde yazılı 
şubeleri §İmdiden faaliyete geçir • 
mek üzere kendi içinden bir aza
aını bu sene Brüksel darülfünu -
nundan ihtisas alarak dönen genç 
ve mü tef ek kir hukukçu Müsteca
bi zade Esat Adil Beyi Halkevi • 
ne reis yaptı. 

Son günler, Balıkesir Halkevi
nin geniş tesis hareketlerile dolu 
gibidir. Şu anda metodlu bir ça
lışma s!stemi kurmuş bulunan 
Halkevi sekiz şubesile hararetli 
bir mesai ha •atı içindedir. ~ube· 
ler komitelerini scçmi! ve çalışma 
programlarım da yapmıştırlar. 

Balıkesir Halkevinin pek ya· 
lunda cok güzel ve müfit eserler 
vermesine intizar olunabilir. 

Kenan Emin 

lionyada ucuzluk 
KONYA, (Hususi) - Dört 

beş sene evvel şehrimizde kış gün
lerinde etin okl{ası elliden aşağı 

satılmazdı. Bu sene buz gibi ko -
yun etinin okkasını (30) kuruştan 
yiyoruz. Kış sebze leri de pahalı 

değildir. Lokantalardaki et ve 
sebze yemeklerinde yaz mevsimi
ne naazran ehemmiyetli bir yük-

selit yoktur. Fark iki buçuk kuruş
tan fazla değildir. Abone olanlar 
şüphesiz daha ucuz yemektedir • 
ler. 

Muallimlerin Külah• 
ya seyahatleri 
nasıl f!eçtl ? 

u~ak hususi muhabir imizden : 

Sömestr tatilinden istifade e • 
den Uşak muallimlerinden bir 
grup, Kütahya, Gediz ve Simavı 

ziyaret ederek mesleki sevgi ve a• 
lakanın kuvvetlenmesine yardım 

olacak kıymetli temaslarda bu • 

lunmuşlardır. Gerek Kütahyada 
ve gerekse, Gediz ve Simavda 
büyük bir hüsnü kabul gören mu• 

allimlerimiz mesleki hasbıhaller• 
de bulunmuşlardır. 

Uşaklı muall:.mlerimiz şere • 

fine bu üç şehirde ziyafetler ve 

müsamereler tertip olunmutşur. 

Önümüzdeki Şeker Bayramın

da Simav muallimleri bu ziyare • 

ti iade edeceklerdir. 

Fnka kongresi bitti 

Kazamız dahilinde ocak, na -

hiye ve kaza kongreleri bitmiş • 

tir; yapılan kongrelerde halkın 

dertleri ve ihtiyaçları görülmüş, 

esaslar birer not halinde lesbit 

olunmuştur.Kaza kongresi çok ha

raretli ve canlı olmuş, serdolunan 

mütalea ve dilekler ehemmiyetle 

nazarı dikkate alır..mıştır. Kaza 

idare heyeti tamamen gençlerden 

teşekkül etmiştir. Bu heyetin 

memlekete büyük hizmetler yapa• 

cağı umuluyor. Vilayet mürah • 

hasları da intihap olunmuştur. 

Vıta,.cı hvuKre 1 uiı ş ... ı., 
tabyada toplanacaktır. 

Mekteplerin mUaamerelerl 

Sömestr tatilinden i:ıtifade e • 

den mekteplilerimiz muhtelif 

mevzularda temsiJler vermek su· 

retile yerli mallarımızın revaç 

bulmasına çalışmış, halkımıza 

müessir telkinler yapmıflardır. 

Gazi mektebinin verdiği müsame· 

re çok muvaffakiyetli olmuş, da

vetlilerin takdir ve memnuniyet 
hislerini beyana vesile tetkil ey • 

}emiştir. Orta mektep tarafından 

verilen müsamereler de güzel ve 

canlı olmuş, talebelerimiz temsil 

eyledikleri piyeslerde umumi bir 

intibah ve t:ıkdir uyandırmışlar: • 

dır. 

Yusuf Ziya ı 

Emel'de dil derleme 
komisyonu toplandı 

E m et husu i muhabirimizden: 

Kaymakamlık makamında kay• 

makam Nazım Beyin riyaseti al • 

tında belediye reisi Cemal, askeri 

kumandanı Şevket, hükumet he • 

kimi Sabri, maarif memuru Ah • 

met, muallim Tahsin ve Kazım 

Beyler Dil Derleme cemiyetinin 

ilk içtimamı akdetmişlerdir. Maa· 

rif memuru Ahmet Bey katipliğe 

ayrıldıktan sonra köylerde dil 

derleme ocakları teşkil edilmesi· 

ne, bu ocaklara talimat örnekleri 

yollar.-nasma, vilayetten defter ve 

fiş istenmesine, Emet yurdunda 

dil işlerile çalışmak istiyenlerin 

teshitine ve hnf tada bir perıembe 

günleri toplanılması:ıa karar ve • 

rilmiştir. 

Hemdi 
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Bir Rus vapuru 
da yandı (O Evlenmek istiyen 

llarbı umumide meşhur Alman tayyareclsl 
Rlhtbofen'ln Hatıraları 

N k Tefrik• Numaraeı ı 16 

Yolcular buz Osıflne 
çıkarıldı 

- 11 - Yazan: Matmazel Kler klanaat 

ilinların neticesi 
Y • l•den ı ta. kr d"" ·· 
Eh ca fey, otoira ıumıu .... • ld iu d "" b" 

•Pile. k f f ~ •--1..h. ı düzeliyor, sonra te ar Uiuyor • 

eınmiyetli görünen ıeylerin fo • du. Vuru u . ~ zam.a~ ort.. . ~n 
lo.L.afJ 1 d t dı'lı'r metre kadar ırtıfada ıdım. Butun sr arı a rnrr ve av e e · . . 
F alcat d .. .. f fi kırıl • maddi ve manevi kuvvellerımı 

onuıte otogra ar 
ibra ... b••t•• bo na aitti de. toplıyarak: 
~, u un uçuı ıu • 

bıektir. - Muhakkak görmem lazım! 
keıif tayyareciıi eberi pJDaD Diye düıündüm ve birdenbire 

hluharebe etmek mecburiyetinde ıözlerimde beyaz ve siyah nok • 
kalır. Fakat mümkün 111ertebe bun talar peyda oldu. Tekrar görmi· 
darı kaçınmalıdır. Zira, bazan bir ye baılıyordum. Güneıe bakabili
fotoğraf plağını eailaın olarak yordum. Lakin gayet kalın göz • 
nıuhafaza etmek, bir düıman tay· lükler arkaaından gibi görünüyor, 
Yareıini dütürmekten daha çok gözlerimi kamaıtırmıyordu. 
faydalı olabilir. . . .. .. İlk evveli, bulunduğum yük • 

Keıif tayyarecihf 1 ~o~ ıuiu~.f ıekliği anlamak üzere önümdeki 
Bilhaıaa Garp c~p esın ~ı ·k eı.1 dereceli aletlere baktım. Sekiz 
Yapmak biç te ko ay ve te 1 eıız yüz metrede idim. Fakat nerede 
bir it delildir. olduğumu bir türlü bilmiyordum. 

Yaralandım Tekrar motörü harekete getirdim 

e teınmuz 1917 de, filotillimla 
beraber bir avcı uçuıu yapıyor -
dum. 

Bir aralık, ceph~nin öte tara . 
hada bir dütmnn filotilliıı gör • 
düm. Düıman, hatlarımızı geçmek 
iıtiyordu. Filhakika hatlarımıza 
dofru geldiler, fakat bizi ıörünce 
geri döndüler. Düımamn bizden 
~kindiğini börünce, ben de bir 
bile yaptım ve geri döndüm. Bu -
nun)a beraber dikkatle hareketle • 
rini takip ediyordum. Biraz aonra, 
yaptıiım hileye aldanan düıman, 
tekrar hatlarımızı reçmiye teıeb • 
büı ediyordu. 

Rüzgar bize müsait olmadığı 
için, düıman tayyarelerinin bir 
hayli ilerlemelerine müıaade et 
tinı . aonra, arkalanna düaereky:ol· 
lannı keıtim. DUtman tayyareferi 
büyük "Vickere,, tayyareleri idi. 

ve bu suretle inmiye bafladım. 
Aıağıda büyük bir orman görün
ce, kendi hatlanmızın içinde ol
duğumu anlıyarak sevindim. E • 

ier lngiliz beni takip etmit ol • 
aaydı, muhakkak mahvolmuft • 
tum.. Fakat arkadatlar, niçin düt· 
tüjümü anhyamamakla beraber, 
beni muhafaza etmitlerdi. 

Önce, belki bayılınm diye, 
derhal bir yere inmek istiyor • 
dum. Em metre kadar yere yak -
Jqtım. Fakat bir ıürü çukurlar, 
yere konmama mini olacaklardı. 
Tekrar uçmıya batladım. Fakat 
yavaı yavaı kuvvetim tükenmi • 
ye baıladı, gözlerim kararıyordu. 
Hemen yere indim, birkaç elek • 
trik ve telefon teli kopardım ama, 

MOSKOV A, 17 (A.A.) - Kaba 
rovsk'dan bildiriliyor: Sakhalin 
vapurunda 12 tarihinde yanıın çık 
mı§tır. Sakhalin'den zahire ve di· 
ğer emtia ylikliyen vapur mezkur 
limanda 60 mil meeafede bulunu • 
yordu. Vapurdan alman bir telıize 
nazaran yangm üıt ,UYerteyi tah· 
rip etmittir. Yolcular buz üzerine 
çıkanlmıthr. Smolennk vapuru im 
dada koımuıtur. Vladivoıtoktan 
da yeni bir buzkıran hareket et • 
mittir. 

. Hem de iki slav tarafından ka· ı çamaıır yıkayınız, evin yeme'ii 
dım Yunandaki (Fedr) efıaneai piıiriniz diyecek olurıam dünya 
nin Pariıte tekrar temsil olunma· nın en fena, en kaba adamı telik 
11.pek de hot bir hidiıe tqkil el· ki edileceğim. Bir ahçı istiyecelui 
mıyordu. Alekaandra ıütçü dükki· niz. Kıtın kürklü mantonuz olma 
nı açmak için müaait bir muhit ıım, sık sık tiyatroya gitmeniz 
bulur .. m haber vereceğimi ıöyli - ıart tutacaksınız. Velhaııl buı·· 
yerek kendiıini baıtan aavmayı bir milyonerin bile dütünerek ya 
tercih ettim. ıadığı ıeyleri ıiz yüz elli bin fran 

• • • kımzla elde etmelt hevesine dü 
llinlanmın verdiii netice bu 0 ). cekainiz.BöyJe bir vaziyet b.rt• 

muıtu.Müracaat edenlerin her biri da ben ne yapacağım? Size vazi 
kendince hayalita kapılıyor. Be • yeti anlatmak istesem tüpheıi Seyyahlar için 

Türkiye T urinı Klübü Anka • 
raya bilhaasa memleket dahilin • 
den daha fazla miktarda ıeyyah 
ve ziyaretçi ıidebilmeaini temin 
makaadile teıebbüslere giritmit • 
tir. Klüp bu ıeyyahlar için tren 
ücretlerinde tenzilat yapılmasını 
da dütünmektedir. Ankara valiıi 
Nevzat Beyin reiıliii altında bu· 
lunan Ankara Turing klüp heyeti 
bu meıele etrafında faaliyete 
bat lamııtır. 

Turlng klObUn 
varidatı 

T uring Klübün varidatı aon za· 
manlarda azalmııtır. Diier taraf· 
tan kJübün üzerine aldığı vazife· 
ler gün geçtikçe çoialmaktadır. 
latanbul belediyesi bunu nazarı 
itibara alarak yeni ıene bütçesin
de ayrılacak bir miktaT' tahaisatla 
klübe yardım etmeie karar ver • 
mittir. 

Kalp durmasından 
•M&ı 

nim paramı itletmeyi deiil, ancak dinlemiyeceksiniz. Kendimi faz • 
kendilerini düttükleri rüçlükten la zorlamakta ne mana var? Hem 
kurtarmayı dütünüyorlardı. Son ne kadar zorlaaam yüz elli bin 
olarak aldıiımız ıu ıarip mektu • frank trahoma ıetirmit olan bir 
bu da okuyuculara takdim eder • kadının ıözünü acaba doyurmak • 
aem yaptıjım iti tamamlamıı ola· lığım mümkün olacak mı? itte 
cağım: "Matmazel sizinle rörüt • matmazel ilinınızı okuyunca ban 
mek iıterdim. Fakat kaybedecek ları dütündüm vaziyeti tarttım. 
çok zamanım olmadıiından ıize Teklifiniz ilk ıörünüıte pek cazip• 
fu aabrlan yazarak ilanlar hak • ae de eu.ıı aranacak oluna inaa .. 
kında dütündüklerini bildirmeli nı bir çıkmaza ıürükliyecek mabi· 
daha münaaip ıördüm. Siz yüz el- yettedir. Sizin ıibi yüz elli bin 
li bin frank trabomanız oldufunu· frank trahoma ıetiren ve bunun 
taliplerinize bildiriyonunuz. yann öbür ıün heaabmı muhak • 
Çok büzel bir tebıir. F arzediniz kak aoracak olan bir para aaluDi • 
ki, ıizinle evlenerek bu paranızı ni almaktanaa bet paraaız fakat ça 
tenmiye hevesine dütelim. Sizin ar lıtkan ve aile hayatma yardım e
zunuz bu değil mi yaf Fakat dütü· decek halde bir kızla evlenmesini 
nünüz ki, hali hazırda en büyük kat kat tercih ederim. Böyle bir m 
buhranlardan birini ıeçiriyoruz. aiyle müıt rek ailenin bütçesine 
Herhangi bir ite teıebbüı etmek, ayda aekiz dokuz yüz frank bir 
o ite tahıiı edilen ıermayeyi tehli· para temin eder ve ayni zamanda 
keye koymak demektir. Bugünkü elbiaelerini ve fapkalarmı kendiıi 
günde ne kadar f edakirhk, ne ka"".. imal edeceğinden hadsiz hesapeız 
dar baairet, ne kadar dikkat gös • terzi parası vermiye beni mecbur 

etmez. Tatil günlermde tahtayı •İ• 
teneaa ve ne i,-.=e vicdanlı ~ir 

Düımanlarımızm ıüratli tayya
l'elerini yakalamak için bir bayii 
riiçlük çektik. Oldukça da yükaek
t.e uçuyordum. 

Bir aralık, düıman tayyarele • 
riııden birisine o kadar yaklaıtnn 
iri, naııl hücum edebileceğimi a • 
t"'-kıllı taıarlıyabildim. Ar · 

ıbu kadar zararın da ehemmiyeti 
yoktu. Yere konar konmaz kalk· 
mak iıtedim, buna aorla muYaf • 
fak oldum, fakat inerken, düt .. 
tüm, 6ylece kaldım. 

Aıağıdan askerler liarbi gör· 
müıler ve kırmızı makinemi ta • 
nımıılardı. Hemen kotu!tular. 
Askerler kendi bağlarile yaramı 

eardılar. Üst tarafını pek müp -
hem bir ıurette hatırlıyorum. 
Tamamen kendimi kaybetmemit· 
tim ama, ne olduğunu adamakıl· 

Dün aabah Çerkea W7tiaden 
trenle tehrimize selen 80 yqmda 
Apdülmecit Efendi trenden çıkar
ken üzerine birdenbire bir fenalık 
gelmif, dilfüp ölmiiftür. 

adam oLam Mde dokun traho .. Jer, ~aıır yıkar. Ayda bir defS' 
manaı mahvederim. Vicdan11z bir tiyatroya veya ıinemaya ıötür • 
adam bayle bir hidüe kartıamda Mm klfi ıöriir. Kürklü mantolar, 
aıla müteeuir olmaz omuz ıilke • ziynetler, balo elbiaeleri iıtemez. 
rek: .. Ne yapayım! rüzelim ben velhaaıl her noktai nazardan beni 

elimden reJeni yaptım.Eier kader meı'ut eder. Sizin yüz eUi bin 
yardım etmediyse kabahat hende frangınız kutları tutmak için kul· 

da,larımdan Volf, biriıile tutuf· 
~~f l\i bile. Benim haımım da geri 

011111iittü. Harbi kabul etmitti a· 
~a, J>ek uzaktan döiüıüyordu. 

aha henüz mitralyözümü doldur 
hıa.ınııtım ki, dütmanın raaıdı ate
~ baılamııtı. Her halde sinirli İ· 

1• Aldırıı etmeden, alet etmeıi· 
ne ·· .. ınuaaade ettim. Zira, havada, 
ur .. 

;ı- Yüz metreden uzak bir mesafe· 
de en · · · b. · 1 ıyı nıpncınm ır netice a • 
~aıı kabil değildir. Düıman üze
l'lllıe dofru ıeliyordu. Ben, ilk 
fal'jörünü botalttıiı zaman arka· 
dan Jetitip • ;_..., edeceiimi ümit 
ediy0rdum. Fakat birdenbire ba • 
tıında bir ıanuntı duydum. Vu • 
l'Ulınu,ıunı. Bir an hareketsiz kal· 
dmn. Kollanm ve ayaklarım .. rk· 
tı. kurıun göz damarlarımdan bi· 
riıine iıabet ettiii için göremi • 
}ordum da. Kör olmuftum. Müt• 
ftit bir teY bu! T ayyarem dütü • 
Yordu. Birdenbire rüt ündüm: 

- Düıüyorum. Birkaç saniye 
IOnra öleceiim. 

En büyük korkum, kanatları· 
ının kopması idi. Tayyarede yal. 
llızdım, fakat bayılmamıftım. Bir 
lllüddet sonra, kollarımı ve ba • 
caklarımı hareket ettirebildim ve 
dümeni tutabildim, ıazi keıtim. 

ı. farkedemiyordum. 
Bir yol kenarında yere inmit 

olduğum için, hemen gönderilen 
bir hastane arabasına bindirdiler 
ve beni, "Courtrai,, de bir hasta· 
neye naklettiler. Doktorlar, ora • 
ya ıelir ıelmez, derhal ameliyat 
yaptılar. 

Bqmıda bir kurtun vardı. On 
ıantimetre uzunluiunda bir yara. 
Bir yerde, kemik meydana cık • 
mııtı.. Rihthofen aileıine mahsus 
dayanıklı kafam, kurıuna muka
vemet etmitti. Uzun günler, ku • 
laklarımda vınlamalar oldu, fena 
halde rahataız etti. 

Ortalığa yayılan f&yiada, ba • 
ıadan ve karnımdan ağır ıuret· 
te yaralandıiım eöyleniyordu. Fa 
kat aldınt etmiyordum. 

Atıl merak ettiiim nokta kar· 
detimle benden hanıimizin daha 
evvel iyileıip tekrar tayyareleri • 
mize binecejimlzdi. ikimiz de, da 
ha evvel kalkamıyacağrmızdan 
endite ediyorduk. 

(Devamı var) 

Mimarları davet 

Doktor tarafından yapılan mua 
yenede Apdülmecit Ef. nin kalp 
durmaımdan öldüiü anlqılmıt • defi) ya! Var keyfine bak !tı der ve landıklaı ı aynalar gibi bir terdir. 

aonunda ıizi atlatır. Ben iee pren· Ahmaklar onun ııığına kapJ)aralC tır. 

81 r bıçak oyunu 
Çenberli taıta köprülü medrese

sinde oturan sebzeci Bedri ileArap 
kirli Veyael alacak yüzünden kav· 
ga etmiıler, Bedri biçakla Veyaeli 
sol bacağından yaralaınıttır. ya • 
rah haıtahaneye kaldınlmıtbr. 

Bulgar Kralının 
çocuğu ,.e V atlkan 

VATIKAN, 17 (A.A.) - Bul· 
gar kralı Boriı Hz.kızının ortodokı 
iyinile vaftiz edilmeıi, burada e· 
Um bir intiba tevlit etmittir. 

Bazı Bulgar gazeteleri Papa • 
nın Sofyadaki vekilinin ıeri ça • 
ğırılacağından bahıetınektedirler. 
Maamaf ih bu haber teeyyüt et • 
memiıtir. 

Vatikanda vaftizin gizli olarak 
yapıldığı ve krali~enin malumatı 
olmadığını IÖylemektedirler. 

sizin pefinize dütebilirler. Akıllı 
ıip sahibi bir adamım. Kendi ta· 
b' t b'l' ve dütünceli bir adam 11fatı ıa ımı 1 ırim. Eier ıizin ıe"eti· i 
nizi harap edenem ıizi ömrünüzün ile böy e bozuk ve tehlikeli bir ite 
aonuna kadar refah içinde betle - ıirmiye aıla ıönlüm yoktur. Adi· 

yö matmazel. Bu aözlerimi ula u-
mek mecburiyetinde kalırım. Bu 
ise benim itime ıelmez. Şu za • 
manda hayat o liadar pahalıdır ki, 
inaan kendi boiazmı zor doyuru • 
yor deiil ki, baıkalarmm yükünü 
de omuzl&rma alım f ... Diier bir 
çare daha meYCut.. Sizin trahoma
nızı ticarette itletecef ime meaeli 
yüzde dört buçuk ıetiren bir hü • 
kGmet eshamı alarak emin bir ye· 
re koyalım. Bay)ece ıizin yüz elli 
bin franıınız bana aenede ancak 
altı bin frank ıetirir. Senede altı 

nutmaymız. Ve eier eylenmek İl • 
tiyoraanız yüz elli bin fraqmm 
hiç ileri ıürmeden ıizi bizmetinis 
ve liyabtiniz için alacak bir adam 
araıtınnız. Ancak bu auretle mee• 
ut olabiJirainiz.,, 

Tuhaf dejil mi, bu aon mektu. 
bun aahibile bir defa ıöriifmek 
iıterdim. Fakat o da, bana a~t 
olan adam ribi adreeini yazma. 
mıı ve yazmak iıtememiıti. f 

SON 
bin frank, ayda bet~ frank de· ~-===========-
mektir. Ayda bet yüz frankla ka - Loyt Corç, 70 yaşında! 
dın beaJemiye kalkıtmak dofruıu Loyt Corç, bugün yetmit yap• 
akıllı kirı delildir. Halbuki ıiz nı tekmillemiıtir. 
yüz elli bin frank aahibi olduiu - . Bu vesileyle, bir Alman ıazete
nuzu dütünecek ve lu.yatı harpten sı, bu inıiliz ıiyaıisinin Veraay 
enelki J.ayatla mukayeae edecek· h 

Tepsiyi satın 
alacakken •• 

mua edeıinin yapılmasında mü-
ıeniz, bendn birçok ıeyler iıtı"ye • him 1 d '-ro oyna ıiını, Kendiıinin bu 
ckıiniz. Sonra siz bir maaazada, h d 

• mua e eyi imzalıyanlar meyanm-
yahut bir yazıhanede çalııarak a· da bulunduğunu kaydettikten IOll• 

ile hayatına yardım etmenizi iıte- ra, §U mütaleada bulunuyor: 

sem yüzünüz elqiyecek. Evde bile "Fakat, çok ıeçmeden bu mu
elinize bir it almak iıtemiyecekıi· ahedenin me,'um neticelerini far-

akat bütün bunlar bofunaydı. 

İçbir teY ıöremiyordum. Göz • 
iiklerim düpnüftü. Güneti bile 
öremiyordum. Saniyeler, uır • 
ar sihi ıeliyordu. Mütemadiyen 
ÜfGyordwn. Tayyarem, aruıra 

Güzel Sanatlar Birliği mimar şu
besinden: 20-1·933 Cama-1inü ae· 
nelik kongreınia olacaimdan mi • 
mar arbdaılana saat on bette bir 
liie - Alay kötküııe - tqrifleri 
rica olunur. 

Kaaımpa!&da Muıtaf anm kah . 
veıinde eakin Celil dün Karabat 
mahallesinde yeni bakır tepıiler 
aatarken Arap Hüaeyin isminde 
bir aabıkalı kendiıine müıteri ıü • 
ıü vererek tepsilerden ikiıini eli • 
ne almıı, birdenbire kaçmıya bat 
lamıtbr· Celilin feryadı üzerine 
u.bıblı önünü keaen halk tarafın 
dan yablanmııtır. 

niz. Yüz elli bin franım terefin ketti ve aon zamanlara kadar hil· 
hizmetçiler, balo elbiaeJeri, ıeya ~ haıaa tamirat ve Almanyanm ıi .. 
haller ve daha bilmem neler iıti· Jiblannm tahdidi babiılerinde ta• 
yeduiniz. Sizin kafanızda bu pa · dilit yapılmaaı icap ettifini na • 
ra bitip tükenmez bir L--:--.:aı·r ki .1 k ~l&Rl'U tu arı c. ma alelerile ileri q • 
öyle defil mi? Size rünün bi-1-de d"" .-... u." 
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lktısadi Haberler ] Gazi Hz. 
Gümrüklerdeki malların Eskişehirde iken .. 

ESKiŞEHiR, 16 (Hususi) -

t k 1 • th ı · d " .. ..1.. Günlerdenberi Büyük münciyi a as a 1 a 1 uşunu uyor büyük bir iştiyakla bekliyen halk 
sabahın karanlığından itibaren 
şehrin ana caddelerini iki taraflı 
doldunnuştu. 

lktısat vekaletinden dün İhra
cat Ofisine şu tamim gelmiştir: 

1 - 16 ikinci teşrin 1931 tari· 
hinden 1 Eylul 1932 tarihine ka -
dar Türkiye gümrüklerine gelmiş 
olup ta memlekete ithal edilmi -
yerek gümrük antrepo veya depo
larında beklemekte bulunan e§ -
yanın tasfiyeye tabi tutularak ta· 
kas tarikile memlekete ithalleri • 
ne müsaadesi düşünülmektedir. 

2 - Birinci maddede yazılı 

eşyanın memlekete ithallerine 
mukabil memleket mahsulat veya 
mamulatın.dan ne gibi mahsul ih
raç edilmesi lazım geldiği ve bun· 
ların tabi bulunması icap eden 
hükümler ayrıca ilan edilecektir. 

3 - Bu prensiplerin ilanına 
intizaren alakadarların 933 sene
si şubatının birinci gününe ka • 
dar doğrudan doğruya iktısat 
vekaletine veya vilayet makamla· 
rınn tahriren müracaat eylemele
ri icap eder. Bu müracaatlardan 
malların mübayaa tarihlerile cim 
ve miktar ve kıymetleri ve gel • 
diği memleketlerle elyevm hangi 
gümrüklerde bulunduğu tasrih e
dilmelid ir. 

4 - Şubatın birinci gününe 
kadar müracaat etmiş olanların 
bilahare vuku bulacak talepleri 
nazarı itibara alınmıyacaktır. 

Vekaletin bu tamimi derhal 
tacirlere bildirilmiştir. Bu ta -
mimden haberdar olan tacirler 
vekaletin kararından çok rn~mı -
nun olmuşlaı·dır. 

Memleketim ize 
giren süt ı 

Ziraat memleketi olduğunu her 
fıuatta söylediğimiz memleketi -
mize son iki senede şekersiz ve 
şekerli olmak üzere takim edil • 
miş veya teksif edilmiş süt ithali 
çoğalmıştır. 

1930 senesinde ithal edilen şe· 
kersiz süt miktarı 1694 lira kıy • 
metinde 3.677 kilo iken bu mik -
tar 1931 senesinde 4,154 lira kıy· 
metinde 10,396 kilodur. 

İthal edilen şekerli süt ise 1930 
senesinde 9 hin lira kıymetinde 

16.349 kilo iken 1931 senesinde 
12.607 kiloya yükselmiıtir. 

Parça halinde ise 1930 sene -
sinde 80.313 lira kıymetinde 
99.303 kilo ve 116.065 lira kıy • 
metinde 170,591 kilo süt ithal e· 
dilmiştir. 

Öğrendiğimize göre bir müte
ıebbis, bu rakkamlar kar§ısında 
Karata süt teksif fabrikası aç· 
mağa karar vermiş ve müsaa • 
desini almak için hükumete mü· 
racaat etmiıtir. 

11 aylık ticaretimiz 
İhracat Ofisi Türkiye ile man· 

da altında bulunan memleketler 
arasındaki 932 senesi 11 aylık 
iktısadi münasebetleri tesbit 
etmiştir. 

Hazırlanan bir istatistiğe na· 
zaran 932 senesi 11 ayı zarfında 

Fransız madnası altında bulu -
nan Suriyeye ihracatımız 3 mil
yon 220. 724 lira ve ithalatımız 

1.313.136 liradır. 
İngiliz manadası altında bu • 

lunan Filistine 11 aylık ihraca
tımız 917.019 lira ve ithalatı -
mız 16.685 lir:adrr. Ayni müd -
det zarfında lraka ihracatımız 
97~006 lira ve ithalatımı 9,812 
lira idi. 

Bu suretle bu memleketlerde 
11 aylık ithalatımızın yeklınu 

1.239.813 ve ihracatımızın yekG • 
nu 4.234.767 lira olduğu anlaşıl· 
maktadır. 

öl~Uler kanunu 
26 Mart 931 tarihli ve 1782 

numaralı ölçüler kanununun 28 
inci maddesi hakkındaki kanun 
alakadar makamlara tebliğ edil -
miştir. 

Bu madde aynen şöyledir: 
Madde 28 - Bu kanunda ya • 

zılı bulunan ölçülerden hangile -
rinin hangi tarihten itibaren mec· 
buri olarak tatbik edileceği icra 
vekilliği heyeti kakarile tayin olu· 
nur. Ancak 933 senesi birinci ka-
nununun 31 inci gününe kadar bu 
ölçülerin tamamen ve mecburi ola 
rak tatbik edilmiş olması şarttır. 

Rumeli hanı katil-f Yeni bir otomobil 
lerinin muhakemesi plakası teklifi 

Beyoğlunda Rumeli hanında 
parasına tama edilerek öldürülen 
Madam Evantiyamn öldürülme • 

sinden maznun bulunan şoför mu

avini Sokratla suça iıtirakten 

maznun T odorinin muhakeme le • 
rine, beş şubatta İstanbul ağırce

za mahkemesinde başlanacaktır. 

Atinaya kaçan ve orada yaka

lanan Yani hakkındaki tahkikata 
Yunan adliyesince devam olun -
maktadır. 

Talebe rehberi 
hazırlanıyor 

Maarif vekaleti, "talebe rehbe • 
ri,, hazırlamağa başlamııtır. Bu 

rehberde bütün Türkiyedeki mek· 

teplere kayıt ve kabul muamelele· 
ri, şekilleri ve mektepler hakkında 
malumat verilecektir. 

Rehber mayıs ayında bütün ta· 
}ebelere ve velilere tevzi edilecek 
bu suretle ilk, orta, yüksek mek -
teplere birmek istiyenler bu rehber 
den istifade edecektir. 

Bir zat dün Belediyeye mü • 
racaat ederek yeni ıekilde ve çok 
işe yarar bir otomobil plakaaı 
yaptığını ve ~bunun ihtira beratını 

aldığını aöylemiıtir. Bu zatın pla· 
kalan biraz büyük olmasına rağ· 

men içlerinde elektrik fenerleri 

vardır ve gece yandığı zaman 

plakanın üzerindeki büyük nu • 
maralar iyice okunabilmektedir. 
Şimdiki plakalarda numaralar u • 
fak olduğu gibi bir teneke üzeri· 
ne yazıldığından geceleri okuna • 
mamakta ve bir kaza vukuunda 
kaçarken numaralan iyice zaptet
mek imkanı hasıl olamamaktadır. 

Bundan başka bu zatın plakala -

rmın yanında bazı İ§aretler var· 
dır ki bunlarda otamotik bir şe
kilde işlemekte ve gidilecek isti • 
kameti göstermektedir. Plakalar • 
dan iki nümune dün belediyeye 
getirilmi§, daimi encümene ve -
rilmiştir. Belediye tetkikat yapa • 
cak plakalar beğenilirse taksile • 
re kDnulması mecburi tutulacak • 
br. 

Köylerden gelen binlerce at
lılar ve Çifteler çifliği harası co
keyleri de istasyondan itibaren 
sıra ile bu yollar üzerinde dizil -
mişlerdi. 

Gazi Hazretlerinin te~rifleri 
büyük bir sabırsızlıkla bekleni • 
yordu. Bu arada büyük müncinin 
yolları üzerinde bulunan hava is
tasyonunda tirenden inerek hava 
kıtaatrnı gezdikleri haberi şayi 
oldu. Bu haber üzerine halkın su
ruru bir kat daha çoğaldı. 

Pek az bir müddetin mürurunu 
müteakip Gazi Hz.nin trenleri 
perona girdi. Uzun senelerin has
retini taşıyan Eskişehir nihayet 
sevgili Gaziyi bağrına bastı. Gazi 
Hz. ve refakatlerinde bulunan ik
tısat vekili Mahmut Celal ve Kı
lıç Ali Beyefendiler istasyonda 
Kolordu kumandanı Naci Paşa, 
Halk Fırkası erkanı, vali İsmail 
Hakkı Bey, Temyiz mahkemesi 
heyeti kiramı, belediye reisi Ka • 
mil, jandarma kumandanı Tur -
gut Şevket, Polis müdürü Ahmet 
Beyler ve banka müdürleri, Tica
ret odası, ticaret ve zahire borsa
sı heyeti ve esnaf cemiyetleri ta
rafından hararetle karşılandılar. 

Gazi Hz., istasyondan çıkınca 
Askeri hnstahane binası önüne 
kadar yürüdüler ve oradan açık 
otomobillerine binerek Kolordu 
kumandanlığını, Vilayet konağı -
m, Temyiz mahkemesini, bele -
diyeyi, Iiseyi ziyaret eôerek Halk 
Fırkası binasına döndüler. 

Fırka binasında biraz istirahat 
ve öğle yemeğini müteakip ref a • 
katlerinde bulunan heyetle tekrar 
hava kıt'alarım ve şehri gezdiler. 

Gazi Hz.nin gezdikleri cadde· 
ler üzerinde bekliyen binlerce 
halk taşkın tezahürlerine de • 
vam ediyorlar. 

Gazi Hz. Eskişehirde Akşama 
kadar ikamet buyurarak gece sa· 
at 18 de tetkik seyahatlerine de· 
vam edeceklerdir. 

M. Ş. 

KUtabyada hazırlık 
KÜTAHYA, 17 (A.A.) - Ya· 

kında Büyük Gazisine kavuşa -
cağını duyan Kütahya halkı se • 
vinç içindedir. Gazi hazretlerini 
istikbal için hazırlıklara devam 
edilmektedir. 

Bahkeslrde hazırlık 
BALIKESiR, 17 (A.A.) - . 

Reisicümhur Hz.nin Eskişehir ve 
Bursadan sonra Balıkesiri teırif 
edecekleri haberi burada derin 
bir sevinçle karşılanmı§tır.. Halk 
büyük reisin geleceği günü sabır
sızlıkla beklemektedir. O günü 
büyük bir bayram halinde kutlu • 
lamak için hazırlıklar yapılmak • 
tadır. 

Bekir Sami deyin 
cenazesi 

Sabık Hariciye vekili ve sabık 

Tolmt meb'usu Bekir Sami Beyin 
cenazesi dün Kurtuluştaki evinden 
kaldırılmış, Teşvikiye camiindc na 
mazı kılınarak Maçka kabristanın 
da hazırlanan metf ene tevdi edil • 
miştir. 

Cenaze merasiminde, Hariciye 
vekaleti namına vali muavini Ali 
Riza Bey hazır bulunmuştur. 

Artistik Sinemasında: _ ...... -... .. -............................................ .. 
!l4 

Sahte 
Diılerini bir di§çıye giderek 

tedavi ettirmek mecburiyetinde 
kalmıştı. intizar salonunda güzel, 
bir genç kız fotografı gördü. Ka· 
rıştrrdığı bir gezetede, Dandanen 
dış macunu firmasının, Danda • 
nen diş macunu ile bakılmış gü· 
zel dişlere malik kadınların gön· 
derecekleri fotograflar arasında 
yapılacak müsabakada kazana • 
cak olanın bedava Rugen ban • 
yolarına kendi hesaplarına gön • 
derileceğini ilan ettiğini gördü, 
dişinin şiddetli ağrısına rağmen 
Friç Garreis neşe'sini kaybetme • 
di ve bulduğu fotografı, vakit 
kaybetmeksizin bu güzel diş mü
sabakasına gönderdi. 

Sahipleri Abel ve Şmit olan 
Dandanen firmasından, bu fotog· 
raf sahibi olan küçük Mükenhav· 
zen köyünden Matmazel Vanda 
Bilt, Binz' de dört hafta geçir · 
mek üzere gidip gelme bir bilet 
aldığı zaman ne kadar hayrette 
kaldığını takdir edersiniz. 

Bu ümit olunmaz saadetin na· 
sıl olup ta başına geldiğini bir 
türlü anlıyamamakla beraber da· 
veti bittabi kabul etti. 

Böyle ce Yanda Bilt "Vü sür 
mer,, pansiyonuna geldi ve az 
zamanda bütün cemiyetin nazarı 
dikkatini kendine çekti. Bilhaua 
bu dikkat, onun milyonerler mil· 
yoneri Venderbiltin kızı oldu şa· 
yiası çıktıktan sonra daha ziyade 
arttı. Vanrln. bunu t,,.k.,irı ,,.ttiae.. ,1 .. 

faydası olmadı ve Yanda Bilt is· 
mini dolar babası bir prensesin 
ismini saklamak için kullandığı 

bir namı müstear telakki edildi. 

Bu telakki üzerine genç kız 

yırtabilmesi imkanı olmıyan bir 
yalan ağına gittikçe daha fazla 
sarıldı. Her adımını hesapsız pe· 
restişkarlar takip ettiler. Ve hatta 
bunlar arasında lutfüna nail ol • 
mak istiyen bir Acem prensi bile 
vardı. Kendisine mütemadi mü -
lazemette bulunanlar arasında 
bilhassa, biribirile daimi ihtilafta 
olan Dandanen firmasının iki re
fiki: Abel ve Şmit vardı. Şmit ev· 
lidir, fakat tatlı refikası onu dai
ma yakından takip etmediği za • 

Cıgaralarımızın 
Romanya sürümü 

inhisarlar umum müdürlüğü 
mamul sigaralarımızın Romanya· 
da satııı için ecnebi bir grupla 

anlaşmış ve bir mukavele hazır • 
la.mıştır. Mukavele yakında imza 
edilecektir.. 

inhisar idaresi mukavele mu • 
cibince sigaraları, maliyet fiatına 

bir miktar kir ilave ederek gru -

pa verecek, grup bunları Roman

yada diğer ecnebi mallarına re • 
kabet edebilecelc bir fiatla sata • 
caktır. Grup ayni zamanda Ro • 

manyada Türk tütiinlerinin rek • 
lamını yapmağı ve Türk tütünle • 
rinden başkasını satmamağı ta • 
ahhüt etmektedir. Grup bunun 
için teminat ta vermektedir. 

Mukavele beş sene içindir ve 
teatisi tarihinden itibaren üç ay 
içinde tatbik edilecektir. İnhisar 
müdürlüğü mukaveleyi feshet • 
mek hakkına sahiptir. 

Mi:yoner 
manlar ıöyle bir aıçramakta ma1Y 
zur bulmaz. Abel bekardır. Ve 
refikinin her fırsatta Vandan .. 
yanında karalamağa çalıımakta• 
dır. Ve gene bunlardan AbeL 
Vandanın bir milyoner kızı te • 
lakki edilmesinden istifade vt 
kendine bunu bir sermaye ittihaS 
etmek istemektedir. Bunun içill 
düşündüğü çare Vandanın baııı

bir nam altında bir emrihayır 

temsilinde oynamasıdır. Bu ıu • 
retle it günden güne karıımağ• 

başlar ve vaziyetin şu şekli aldı • 
ğını gören Garreis fena bir neti-' 
ceden korkarak bizzat oraya gr 
lir. 

O, fotografını gördüğü anda, 
Vandayı sevmiıtir. Şimdi, aslıı 

kendisine da.ha latif görünmekte-. . 

Meri• Solveg 

dir. Ona beyanı mazeret ve affinİ 
t,,J,.r .... _ .. 1. ; ••• -.ır1;a~;,. Aıf,..1.-

ıef, kız. a§kını ne dinlemek ne '1t 
bilmek ister. 

Nihayet itlerin tarzı cereya • 
nından Vandanm bir sergüze§tçi 
olmasından §Üphe olunur. O za • 
man Garreis kıza kefil olur "'' 
bütün fedakarlığı yapmağa amad• 
bulunduğunu beyanla kızı tevkif 
edecek polisin bu hareketine ınir 
manaat eder. 

Abel ve Şmit üçüncü bir 9ah· 
sın başlarının tacı ettikleri kızla 
mes'udiyet tebessümlerine yatlı 
gözlerile bakarlar. 

.y. •• 

Bu film 19 Kanunusani Per 
fembeden itibaren Artistik sine 
masındn gösterilecektir. 

Tabanca karıştırat 
ken adam ö' düreır 

Küçük Çekmecede Y aı.1 
kahvesinde tabancasını karıt~ 
rırken ölüme sebep oLmalıP.' 

suçlu Ahmedin muhakemei' 
dün İstanbul birinci ceza J • 
kemesinde bakılmı§tır. 

Tabancanın birdenbire ,t.e! 
alması neticesinde çıkan ktJ19": 
kahveci Y aıara isabet etmif ;, 
Yaşar derhal ölmüş. Mazn_.ı' 
altı yaıındadır. ~ 

Dünkü muhakemede ..,u:-. 
umıımi ceza istemi§, mııb•k 
karara kalmııtır. 

Hukuk talebestol 
davet ... 

. ·nde,·· 
Hukuk talebesi cemıyetı e" 

~ 
Geçen hafta toplanan koolre f3' 
seriyet olamadığından 20-1:.,.ı, 
Cuma günü saat 14 te tfalk~ 
toplanılacaktır. Bütün aıli 
gelmeleri rica olunur. 
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MÜ;-;b;k; ...... bi.;i~iliği 
para kazandırmaz! 

VAKiT 

/ Galatasaray beşinci maçını yapıyo 
Bu hafta F"enerle 

Beykoz 
Vefa, Galatasarayla 

karşılaşacaklar dır 
da 

Beykoz takımının oyuncularından 

bazılan 

çını yapacaktır. Onun da üç mağ
lubiyeti bir galibiyeti vardır. Pu -
vanları da altıdır. Bu karşılaşma 
da Galatasaray kazanırsa iki ta • 
lamın da puvanları müsavileşecek 
tir ve Galatasary Fenerle olan ma· 
çını da kazanır veya berabere kal • 
mak imkanını bulursa sonuncu ve 

belki de sonda ikinci olmaktan kur 
tuJacak, aksi takdirde altıncı ve 
yedincilik mesele.sinin halli ikinci 
devreye kalmıJ olacaktır. Fakat 
bütün bu hesaplar Galatasaraym 
Beykozu kazanmasına muallak • 
lır. Aksi takdirde Galatasaray bi
rinci devre maçlarında sonuncu 
kalmaktan hemen hemen kurtula • 
mıyacaktır. 

Acaba ehemmiyeti bu kadar mü 

]emek lazım gelirse iki takım d 
her maçlarında ayrı ayrı kanaatle 
uyandırmakta devam etmektedir 
ler. Evvela iki takımın da yukarı 
da itaret ettiğimiz neticeleri gö 
önünde tutarak bütün gayretleril 

oyniyacakları muhakkaktır.' Bey 
koz müdafilerile haflarını son o 
yunda çok iyi gördük. Bu itibarla: 
Galatasarayın esasen formunu v 
ahenbini bulamamış muhacimler 
sayı çıkarmak için ciddi müşkü 
lit karşısında kalacaklardır. Bu 
nunla beraber bu maç neticesini de 
hafif bir farkla Galatasaray le • 
hine tahmin ediyoruz. Ve tabii şe
rait altında yapılacak bu karşılaş• 
mada, Galatasaraylıların tecrübe 

cihetile daha yüksek görünecekle • 
rini zannediyoruz. 

A. S. 
ikinci küme ve gençler 

ikinci küme maçlarında Taksim 
de Anadolu ile Beylerbeyi, Kadı· 
köyünde Hilal - Kasımpaşa karşı 
laşacaklardır. Kadıköyünde Süle~ 

manıye - Kasımpaşa, Galatasa • 
ray - Fener küçüklerinin karşı • 
]aşmaları da vardır ki, hunlardan 
bilhassa Galatasaray - Fener kü 

çüklerinin karşılaşmalarına büyük 
ehemmiyet verilmektedir. Bu maç 

ta, geçen seneye kadar birinci kü
me maçlarında olduğu gibi kü • 

çükler şampiyonluğu yolunda en 
mühimmidir. 
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tehir edildi Çukurova Şampıyonu 

Bu gar zabitleri ha
ziranda Istanbulda 

\ Galatasaray Spor Klübü Riya • 
setinden: Galatasaray Spor klübü 
kongresinin to~lanma tarihi olan 
20 K. sani 933 Cuma günü Galata

saraym maçı olmasına ve ertesi 
Cuma Bayrama tesadüf etmesine 

Torostan 
sporu 

sonra karşılaştığı Seyhan 
da büyük farkla yendi 

Birkaç gün evvel önümüzdeki 
ilkbaharda şehrimizde Bulgar 
ve Yugoslav binicilerinin iştira • 
kile binicilik müsabakaları yapı· 
lacağını haber vermiştik. Haber 
aldığımıza göre Bulgar zabitleri 
hu müsabakalara iştirak etmiye 
kat'i surette karar vermişlerdir. 
Yugoslavların iştirak edip etmi • 
yecekleri henüz malum değildir. 
Bulgar süvarilerile yapılacak 
müsabakalar 2 ve 4 haziran gün· 
lerinde Taksim stadında yapıla • 
caktır. 

Gemlikte faaliyet 
GEMLİK - Gemlik spor klü· 

bü yeni seneden itibaren Bursa 
m;ntakasma dahil o1mak üzere 
teşkilata yazılmış ve mıntakamn 
denizcilik şubesini de kurmuştur. 

Voleybol 
Voleybol Heyetinden: 20-1-933 

Cuma günü saat 17 de Galatasaray 
lokalinde yalnız Gd~ · saray- Be 
şiktaf maçı J"apılac.-.:ır. Hakem 
Sami Beydir. 

binaen kongrenin toplanması 3 Şu 

bat 933 Cuma günü saat ona talik 
edildiği ilan olunur. 

Uşakta Heledlye 
kupası maçları 

UŞAK - Belediye tarafından 
konulan şehir kupası maçları al

tı hafta devam etmiş çok özlü ne

ticelerle bitmiştir. Uşak spor va· 

disindeki büyük varlığına yeni 

bir delil teşkil edecek olan bu 

güzel karşılaşmalar büyük fay • 
dalar tevlit eylemiş milli sporu • 

muzun ileri yürümesi noktasında 

birinci derecede amil olmuştur. 
Üç klübümüz arasında yapılan 

maçlar tamamen samimi bir ha • 

vada cereyan eylemiş Uşak stad· 
yomunu dolduran yüzlerce halkın 

sevinç ve memnuniyet hislerini 
mucip olmuştur. Neticede Uşak 

gençler birliği bir puvan farkla 

Adwnın en kuvı-etli takımTanndan Torosspor 

Hususi Adana muhabirimiz 1 maçı kabul etm l · k 
b

'ld. · e erı şayanı a • 
ı ınyor: yıttır. 

lki hafta evvel Çukurova şam- Bu klübu"n · d. k d .. · · l şım ıye a ar yuz· 
pıyonu Mersın dman yurdu şeh- de seksen l 'b ' ·h · · . . ga ı ıyet ı tımalı ol • 
rımıze gelerek buranın en kuv • madan h k d w • sa aya çı ma ıgını bılen· 
vetli ekiplerinden biri olan T 0 • ler Scyhanın en .. · · w .. . erJısının arthgı • 
ros~p~ru sıf~r~ karşı dort sayı ıle na zahip oluyorlardı. 
maglup etmıştı. s d · ta yom Mersınli ve Adanalı 

spor sevenlerle dolmuştu. Tribün 
de oturacak yer kalmamıştı. 

kupayı kazanmı§hr. 

Seyhansporun henüz bir haf • 
ta evvel T orosa karşı mağhibiye
tini görenler Çukurova şampiyo
nile karşılaşacağını hiç zann~t • 
miyorlardı. Sarı kırmızılıların ga 
liplerinin mağlup olduğu bir ta-

. kıma kartı böyle ehemmiyetli bir 

Takımlar sahaya tam üçte al
kışlar arasında çıktılar. Kaleler 
intihap olundu. Oyuna T orosJu 
Necati Ragıp heyin hakemliğile 

(Alt tarafı 11 inci sayıfamızda) 



VAKiT 

Hikaye Teli koparalım Yazanı 

fa. Servet 
Aktainları yorgun olmak, bu· 

günün çalı§an ada.mları için fev • 
kala.de bir şey değildir. Ben de 
yorgun olurum, ve yorgunluğumu 
gidermek, fakat hakikatte bir knt 
daha yorularak hemen gidip, dü
şünmiye, gelecek günlerin ne bi • 
çim olacağını hatırlamıya vakit 
kalmadan uyumak için bir mey • 
hane köşesine giderim. 

O gün de öyle yapmıttmı. Bir • 
denbire kulağımın dibinde bir ses 
patladı: 

- Yarın ~ekiliyor, 50,000 li · 
1·a ! .. 

Dönüp baktım, bir piyango bi
leti ~atıcısı. üstü başı oldukça e • 
f endice. Suratı, her nereye gitse
niz karımıza çıkan mavi, patlak 
ve şaşı gözlü, sıkıcı piyangocuya 
benzemiyor. 

Kendisine dönüp baktığı.mı gö
rünce: 

- Efendi, dedi, bir de sen al.. 
Tali bu! .. Belki çıkar. 

- Baba, dedim, bizde tali ol • 
saydı, böyle mi olurduk? Kendi
mizi bildik bileli davul çalıyoruz, 
parsayı hep başkaları topluyor. 
Adamcağız "hakkın var!,, der 

gibi gözlerime baktı. Sonra, boy· 
nunu mütevekkilane bükerek: 

- Haklısın bey, amma ..• De· 
di, belki snzın telini koparır&ın 

diye teklif ettim. 
- Hangi sazın telini? Bu da ne 

demek? 
- Bilmiyor musunuz? Öyle ise 

anlatayım. 

Adamcağızı ayakta bekletme • 
mek için ması::.ma oturttum. Ak • 
lımdnn, cebimcieki para yeti~ir 
mi yeti~mez mi diye hesapladık • 
tan sonra bir rakı da ona ısmarla
dım, dinlemiye başladım. 

- Vaktilc, dedi, bir kayıkçı 
var•~ı~. Yirmi senedir karşıdan 
kar;;ya adam taşır, kalabalık a -
ilesini ge;indirmiye çalı§ırmış. 

Bir gün, bir arife günü, sabahtan 
akııama kadar bekle.mi§, ilaç için 
ols~n bir müşteri çıkmamı§. A • 
damcağız "şimdi ben ne yapaca· 
.ğırn, çoculdar evde aç. . • Sular 
da karardı!,, diye düşünürkeu üs
tü başı temiz bir adam gelerek 
kayığa 1>inmit ve "çek!,, demif. 
Kayıkçı, geç vakit gelen bu mü~
terinin sayesinde hiç olmazsa iki 
okka ekmek alacağını düşünerek 
sevinmi§ ve c;ekmiye başlamış. 
Yarı yola geldiği 2a::nan, zavallı 
adam, Allahın bu lutfünü düşü • 
nerek gözlerinden yaşlar akıtmı· 
ya başl•yınca, müşteri ıonnu§: 

- Ne ağlıyonl:n? 
- Ah beyim, eğer ıiz gelme • 

seydiniz, bugün evde çoluk ço • 
cuk hep aç kalacaktık. Sizi gön· 
deren Allaha ,ükür ederken ağ • 
layıvermişim, kusura bakma! 
Demi~. M~şteri cevap verme

miş, fr.ka.t geleceği yere gelince, 
cebiJ\den biı· avu-: al4m çıkararak 
kayık~ı:ra uzatmı:,. . 

Zavnllı ltayıkçı bu ummadığı 
servet karşısında şaşırmı§, sonra 
müşterinin dizl.:.rinc l!apanarak 
te§ekürler ve dualar etr.nif. Mü§ • 
teri: 

- Sana bu paraları verdim a • 
ma, demiş, bana bir hizmette bu
lunacaksın! 

· - Emret paşam. 
-Filan yerde ıssız bir ada var

dır. Oraya gidersin. Orada bir te
pe vardır. Üstüne çıkar ve üç de· 
fa "Basanın talii !,, diye bağırır -
sın. Karşına bir adam ~ıkar ona 
dersin ki "Hasan Beyin selamı 
var. Artık yeter diyor,, der ve dö
nersin. 

Kayıkçı, ertesi gün adamın ta • 
rif ettiği adayı bulmuf ve dediği 
gibi üç defa "Hasanın tı.ılii !,, di -
ye bağırınca, lmrşısına, elinde bir 
makas mütemadiyen altın kcıcn 

bir adam çıkmış. Kayıkçı ona: 
- Haaan Beyin selamı var, ar

tık yeter diyor! 
Diyince ada.m: 
- Sen de ona selam söyle, o 

istediği kadar yeter desin, bu, ne 
onun, ne de benim elimdedir. O 
ölene kadar ben bu altını kesece
ğim. 

Demiı, ve kaybolmu§.. Kayıkçı, 
şaıırmış, ve dütünmiye batlamıf. 
Nihayet burasının tali adası ol • 
duğunu anlamı§, "bir de benim 
taliimi çağırayım,, diye düıüne -
rek üç defa "balıkçı Mehmedin 
talii !,, diye bağırmıf. 

Filhakika, kartıaına başında 

zilli bir külah, elinde bir aaz bir 
mu kara çıkını§ ve dem it ki: 

- Beni çağırdın? lıte geldim. 
Ben ıenin taliinim. Sen ölene ka
dar böyle maıkara gibi oynayıp 

sıçrıyacağım. Sen de bir türlü 
zengin olamıyncaksın ! 

Kayıkçı buna inanmamıı: 
- Yalan söylüyorsun, demiı, 

daha dün bir efendi bana bir a • 
vuç dolusu altın verdi. 

Fakat tali gülmüt ve: 
- Ha, demi§, §U mesele! Ayol, 

ben o aralık elimdeki sazın teli· 
ni koparmı§tım da bağlamıya uğ
ra§ıyordum. Herhalde bu piyan· 
go sana, telin koptuğu zamandan 
iıtifade ederek dütmüştür ! 

Piyango biletçisi, hikayenin 
burasına gelince durdu. Önünde
ki kadehi "taliinize,, diye kaldı • 
rarak içti ve ilave etti: 

- işte beyim, sen de belki te· 
lin koptuğu zamana rularsın diye 
bir bilet al dedim ... 

fa. 

şehit eri 
• • 

fayyare 
ihtifal merasımı 
Her sene 27 Kanunusanide ya

pılmatka olan Tayyare §ehitleri 
ihtifal merasimi bu sene de Fatih 
parkında Tayyare &bidesi önün • 
de icra edilecektir. 

Bu sene 27 Kanunusani, aynı 
ze.,-nanda bayramın birinci günü
ne tesadüf etmekte olduğundan 

ihtifal merasimi aaat 11 de değil, 
saat 15 te yapılacaktır. 

Dün Tayyare Cemiyeti İstan
bul merkezinde ıube müdürü Ha· 
san Fehmi Beyin riyasetinde iç • 
tima eden ihtifal komisyonu bu 
merasimin teferruatını tesbit et
mit ve hazırlıklara haılanmıştır .. 

Kanadada bulunan 
mühim madenler 
Kanadada oldukça rr.ühim ve 

içinde altın, gümü9, bizmüt, ha · 
kır, vobalt ve radyum bulunan 
madenler bulunmuştur. Bir Lond -
ra gazetesi, bunların işletilmesi 
hakkında şu aatırlan yazıyor: 

Edmontan şehrinden "Great 
Bear,, gölüne gitmek için, su yolu 
ile iki ay lazımdır. Edmonton, 
Alberta vilayetinin merkezidir, ve 
Kanadanın en §İmalinde bulunan 
tehridir. Pek tabii, tayyare ile 
bu yol kı.alır ve 1930 tarihinde 
Charles la Bine, Charles Saint 
Paul, isimli iki mühendis bu yol 
ile giderek maden araıtırmağa 
ba§lamışlardır. Saint Paul, kar 
yüzünden kör olduğu için La Bine 
yalnız bqına tahriyata baıladı, 

altın ve gümüt yerine radyum ma • 
deni buldu. Geçen yaz nihayetine 
doğru Kanadaya bir (radyuma 
hücum) oldu, ve büyük maden ıir
ketleri tesis edildi. 

Taharriyatın büyük bir kısmı, 
tayyare ile yapılmıştı. Tayyareler, 
üç bin metre yükseklikte uçarak, 
gümüş ve radyum maden damar a 

larmı kilometrelerce takip ediyor· 
lardı. Bu damarlar açık gri, siyah 
ve yetil olınak görünüyordu, bu 
damarları bir sürü resmt, hususi 
veya tirketlere ait tayyareler ta • 
kip ediyorlardı. 

Şimdi Port Hope isimli liman • 
da, radyum istihsal için bir f abri • 
ka yapılmı~tır. ilk olan, burada 
75 tonluk maden üzerinde çalışı -
lacaktır. 

Bu madenden radyumun iıtih • 
sali için, Kanada hükumeti libo • 
rattiarlarında hususi bir siıtem bu -
lunmuftur. Bunu, evvelce Madam 
"Curie,, ile çalışını§ olan Doktor 
Porchon bulmuıtur. Fakat bu 
sistem gizli tutulmaktadır .. 

Buğday sil olan 
ANKARA, 17 A(.A.) - Mem

leketimizin muhtelif yerlerinde bu 
sene yaptırılmağa başlanılması ta· 
karrür eden buğday siloları için Zi 
raat Banka11 idare meclisi reisi Sa 
bit, Devlet demir yolları umum mü 
dürü Rif at ve Ziraat Vekaleti müs
.teşin Atıf beylerden müteıekkil ko 
misyon ziraat vekili Muhlis Beyin 
reisliği altında toplanmıttır. 

Etleri iki ayaklı mı, 
dört ayaklı kedi mi 

aşırıyordu 'l 
lhtif al programına nazaran ıaat T ophancde kahvelerde gecele . 
"14,30,, da askert kıtalar ve mek- yin Hüsnü oğlu Talip parmakhk . 
tepler (Darüşşefc!:a, Erl;ek mu • larla kapalı bir kasap dükanından 
allim ımektebi, Feyziati liıesi, Is- et çalarken yakalanmı~tır. Talip 
t~nbul lisesi, Kı~ ve erkek Amc:- 1 eline uzun bir demir geçirmiş, de -
1ı Hayat rnektebı, Galatasaray lı- 1 mir pE!.rmaklıklar arasından ıivri 
sesi) izc;:eri Tayy.:.rc abidc:ıi et· · ucu:ıu iceri ıokarak ufak parçalı 
rafında içtima etmi~ olacaklar • etleri çekmi§tir. 
dır. Saat 15 te merasim ba§lıya- Hüsnü ancak beı okl<a kadar et 
cak ve bu e3naila m~htelif ma • çalmışsa da bekçi tarafından ya • 
hallerden toplar <ltılacak, hava kalanmı~tır. Karakola götürülen 
şehitleri selamlanacaktır. Bu • Hüsnü kendisinin dükkanın önün 
nu müteakıp üç hitabe irat edi- de uyuduğunu, hırsızlık yapmadı . 
lecek, mızıka tarafından matem ğım söylemi§, etleri dıtarıya kimin 
havası çalınacak ve badehu me - taııdığı sualine de: 
rasim geçişi ba~lıyacaktır. ·-Kediler taşıyordu, ağızların · 

····························-····· .. ············-1 .. -n d ld ' b · · :r••••••••••••O•o•••••eeooeooe•eeeuoeeeHeH•••oo ··-·· n an a ım o ceva ını vermıştar. 

ti Zekat ve fitrenizi !ı :: =ı Kuyumcunun katibi •• =r m •ye lı Çarşıda kuyumcu Enis Efendi 
~i a Y! a, e c~ . 1 ·ıı nin yanında katip Hikmet Necati 

~ tıne verlnlZ ·~l ECe~di d~kkand~n .. ~~. altın bilezik 
:;_ ............. 111 ••••• 1 ............. ,_................. le hır pır anta yuzugu çalmıt, ya -R•M••••••eeeeae ıe•el ueıe ....... .._ __ ____ 

ı kalanmı§tır. 

18 Klnunuıani 1933 

Kralın şiiri 
Yahut 

On paraya bir ta
bak, inanmazsan 

yede bak! 
Hacıyvat - (Perdede kendi • 

kendine ıiir kralının serbest ve • 
zinle yazdığı şu son şiiri okumıya 
başlar): 

GÖK 

Bir kumru göğsU gibi: 

Sihirli panltılarla :röz alıcr bir tabak ... 

Son de bak. 

Karagöz - (Pencereden baka 
rak karısına seslenir) : Abla, Ha • 
cıyvat mahallebi mi satıyor, ala
lım mı? 

Karısı - (lçerden): Ne ma -
hallebisiymiş o öyle? Sor baka • 
lım sütlü mü, pekmezli mi? 

Karagöz - Bilmem .. On pa • 
raya bir tabak, inanmazsan ye de 
bak! diyor! 

Hacıyvat - (Hiddetle) - Ka 
ragöz, yazık, yazık! Ben burada 
bizim tiir kralının en güzide hiı· 
tiirini okuyorum, sen orada be -
nimle alay ediyorsun! 

Karagöz - O ne biçim tiir be, 
mahaUebi eatar gibi! 

Hacıyvat - Aman Karagö -
züm, o, pek nefis bir tiir ! Bak 
alt tarafını da okuyayım da din
le: 
' Bu genJ,, çok derin tabakta .. 

Karagöz - ltkembe çorbası 
içmek ne hoş kaçar değil mi? 

Hacıyvat - Canım nuıl it • 
kembe çorbaaı, behey münasebet
siz? 

Karagöz - Münuebetaiz asıl 
sensin? Ulan, hiç böyle geni§ ta· 
haklı, çukur kaseli §İir, ömrümde 
görmedim ben! 

Hacıyvat - bur hele, acele 
etme, alt tarafını dinle: 

Bıı genlı, ç-0k derin tabakta .. 

Ay turuno renırinde \'e nur dalgalı 

Bir portakal! 

Karagöz - Hacıyvat, anla • 
şıldı ! Sen bu iiş yalnız becere • 
miyecektin, bari Necip Fazılı ya
nına ortak al ! 

Hacıyvat - Koskoca anlı •an
lı bir tiir kralının yanında Necip 
Fazıl da kim oluyor? 

Karagöz - Fena mı? Kral 
hazretlerine hususi yaver olur. 

Hacıyvat - Karagöz, darılmn 
ama, sen çok kabasaba bir adam 
mışsın ! Yanında gönüller meste -
den enfes bir şiir okunuyor da 
anla.~ıyorsun ! 

Karagöz - Hacıyvat, bu §İiri 
yazart şairin ismi nedir bakayım? 

Hacıyvat - Canım efendim, 
söyledik ya! Bizim §İir kralı! 

Karagöz - Ortada bu ne ka· 
dar kral ve kraliçe bolluğu be 
Hacıyvat? Limon kralı, şiir kra • 
l~, ses krcıliçeai, güzellik kraliçesi. 

Karagözün karısı - (Pence -
reye ko~arak telaşla) Kimmiş o 
oüzellik l;:raliçcsi bakayım? 

Karagöz - (garısına) . Sana 
ne canım? Sen otur, oturduğun 
yerde, senin kendi kraliçeliğin 

sana yeter! 
Karısı - (Gülerek) bana ne 

kraliçesi diynrlar bakayım koca -
cığım? 

Kara~öz - (Öksürüp yutku -
narı.ık): Sana mı? Sana atla sanla 
yedi mahallede dedikodu kraliçe· 
si diyorlar karıcığım! · 

Hacıyvat - Ya bana ne di · 
yorlar Karagözüm? 

Karagöz - San:ı da içinden 
pazarlıklı dalkavuklar kralı di -
yorlar Hacıyvat ! 

Hacıy\·at - Karagözüm, ta -
kayı bırak ııma, sen bizim tıır 
kralını tanımıyor musun? 

Karagöz - Adını söylersell 
belki tanırım! 

Hacıyat - Canım fU senin er 
ki dostun Filorinalı ! 

Karagöz - (Hayretle) Filo" 
rinalı mı? Yahu, o berberler 
kralı değil miydi? 

Hacıyvat - Şimdi tiir kralı 
oldu. 

Karagöz - Ya biz şimdi ki111• 
tıraş olacağız? 

Hacıyvat - Merak etme, Ka• 
ragözüm, piyasada yenileri yeti • 
tiyor. 

Karagöz - Tevekkeli değil 
Hacıyvat, demin okuduğun tiiri• 
ifadesi bana pek yabancı gelme • 
mişti. 

Hacıyvat - Nasıl KaragöS. 
tıpkı öyle serbest vezinle gönül" 
leri mesteden bir tiir de sen '&Öf 

liyebilir misin? • 
Karagöz - Mnşşallah ! Elbe~ 

te söylerim ! · 
Hacıyvat - E, söyle bakalıd 

da dinliyelim ! 
Karagöz - Peki ama, ne:1' 

dair olsun bu tiir? 
Hacıyvat - Şiir kralınınkİ 

göke dairdi, seninki de yere dait 
olsun! 

Karagöz - Öyleyse dinle Ha• 
cıyvat: 

'l"ER 

Tıpkı bir çamur deryııııı glbl, 

görUnme:ı. dJbl .. 

Dalçık babam, dal çık bA/ 

Jif'le bazı bu<'akalr: 

İnsanı, 

:ıran lııelden lnK>aklar. 

Bo.lı;:ık mı hıı, balı:ık ha! 

Ah! bir bulııbll~ydlk, ıu rUzellm nı&ııSl't 
13te o ıı:aman: 

~kerdlm bir (oh!) koc:unan! 

Hacıyvat - Aferin Karagö " 
züm, sen hakikaten ıair mittill 
be! 

Karagöz - Elbette !&İrim y•I 
Fakat ne yapayım ki, ben herke • 
se: - Yahu, ben kuyumcuyudl 
diyorum; onlarsa benden değir• 
men ta~ı istiyorlar! l 

O•mıtn Cemal ~ 

----------------"*"'- ~ Erenköy kız lisesi 
mezunları 

Erenköy kız lisesi mezunları el' 
miyeti, yarın saat 16 da Tokatl•' 
yan ot~linde bir çay ziyafeti veri• 
cektir. 

Akıl hastanesinde
ki hadiseye dait 
İstanbul emrazı akliye ve -· 

biye hastahanesi baştabibi imı'' 
sile Mazhar Osman Bey biz~ şıJ 
mektubu gönderiyor: .. 

"Dünkü nüshanızda Bakır1'01 
Emrazı Akliye ve asabiye haat• ' 
nesinde müteheyyiç bir hu~ 
diğer bir hutayı boğduğu net,..: 
diliyordu, bir müteheyyiç has~il 
tanın diğerine taarruzu pek t• 
her zaman ve her müeaaesede ti' 
lan hadisedir. Haatabakıcılat }il" ~ 

'k" . . l d _.,,.. '"U men ı ısını ayırmış ar ır, v~ ._,. 
daı_ı yirmi dakika sonra h~t .,; 1 
birıne ani fenalık gelerek ollll ti 
kendisinin e$ki bir zatüşiryan • 
zatüddimaği efrencile malü~.i1~. 
tinden ileri gelmit bir tesaduft bt' 

Bu hıldise olmaksızın da l , 
gibi hastalarda ani mevtler 0 :, 

bil:r, binaer..deyh, bu suretle t ~ 
hihini ve yarınki nüshaya der~ • 
h.. 1 • 1 · · 1 'ni efe• urmet erım c rıca ey erı 
dim.,, 
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retmek ve fakat her halde kanal seferine çok 
kuvvet tahsıs etmemek. Bu fikir umumi hare ,a· 
h harbiyenin cerynn edec~ği Sina çölünün ab
vali tabiasına nazaran pek muvafıktı. 

t3en Suriyeye geldığim sırada va2iyeti umu
miye şöyle bir haldeydi: 

Binbaşı Mümtaz bey kumaudasındaki urban 
gönüllü müfrezesi " Eı'aıiş " i işgal elmiş ve 
oraya yerleşmişti. Teşkilatı runhsusaya merbut 
gönüllülerden mürehl<cp bir müfreıe de lzmirli 
eşref bey kumandasile Sina ~ö.üniin hemen 
merkezine müsadif Kal'atünnahli işgal etmış 
bulunuyordu. '· 

Akabede kaymakam Musa Kazım bey im· 
mandasile bir ni1amiye müfrezesi bulunuyor ve 
Bi'rüasebide yirmi yedinci fır.kaya mensup tir 
alay çöldeki km·veUerin ıslinadım taşkiJ ediyor
du. Yirm beşinci fırlca kamilen Şamdn bulunu· 
yor 'Ye fırka kumandanı erldinı harbiye kayma· 
kamı Ali Fuat Beyin [ Bi!abare harbi umumi 
esnasında fırka ve ko'ordu kumadanhklarında 
hidematı mebruresi sebketmiş ve mirilivalığa 
terfı edilmiş olan lsmail Fazıl paşa zade AH 
Fuat paşa ] kumandası altında mütemadi talim· 
lerle iştigal ediyordu. Sekizinci kolordu Sına 
çölünün vaz'iyetini nazan dikkate alarak orduya 
ve daha doğrusu kovvei seferiyeye kanala doğ
ru .hareket emri verilmezden evvel çöl dahilinde 
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.aldığı Türk gençlerinden, ordu, hususah muhte
lifed,. nek çok hizmetler görmifstür .. 

·ı urk gazeLecııerıoın en naaıus4iir.ıarmdan 
olduğuna bütün mevcudiyetimle kani cldu'ucn 
Ahmet Rasim bey de lstanbuldan benımle be

raber hareket etmiş ve birinci kanal seferın . n 
esoayi icrasmda karargahın ıkinci kademesınde 

Bırfisseb'aya kadar geldıği gibı ondan sonra 

da bir müddet karargahla beraber Kudüste 
kalmış ve ihtiyar etti~im ~uriye s yaseti hakkın
da o zamanlar " ordunun siyasetı ,. namı aıtın
da pek mlihim mnkale!er yazmışta. Refakat1e• 
rioden daima zevı< ve neş'e duyduğum bu zatı 

burada zıkretmden geçemiyeceğim. :Saıkan mu
hare >esinden sonra selanik baş şebbenderliğini 
şayanı takdir b r himmet ve hamiyetle ifa et
miş olan Mısırlı Fuat Selim beyefendi ile dahi
liye nez.areti memurlarından Mısırlı doktor Fuat 
bey d::ıbi gönüllü olarak karargaha iitihak et
m şlerdi. Fuat Selim bey t:ararg5hın Mısır umu
ru şubesi vazıfesıni tıpkı bir muvar,zaf zabıti 

gibi büyük bir hissi itaat ve vazifeperveri ııe ıfa et
miş ve ordu kendisinden pek mühim istıfade
lerde bulunmuştur. Ailece zuhur eden mazeret 
kendisini karargahı terke mecbur ettiği zaman 
cid::len büyük bir büzün ve teessür duymuştum. 
Bilabara snltanatı seniyenin .lsviçre sefaretira 
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dt""n v·ıavetten infisal ettiğim için bu teşebbü

s 11 de dıge-r bir ıçoktan S!tbi daha cenin halmde 
iken ölmüştü. Hu asa, 1910 ve 191 l senelerinde 
bir çolc defalar gelmiş o.duğum ve l(endilerine 
pe.c ıaüyük muavenet.lerde bıı!unduğum bu ~•ÖY 
e .. Q :-sı bem bır cemmi gafırle ıstilcbal eltı1er .. Bi-
2.e •;İr parça yemek yedirmek ,için pek ziyade 
ısr.ır edco eşrafı mahzun etmek İslenıediğımden 
gurubu ,şemse kadar orada kaldım. icra ıetti
ğ ;n tabkıkat üıeıioe Dörtyol istas}10nun.c. an 
bir adİ drczme ile hareket edecek O ·Ur 

is~m kı saatte lskenderuna muvasc. .at 
ecicceğımı ve halbuki atla ancak altı saatte va· 
rabiıeceğrnıi anıadığımdan erkanı harbiye reısıle 
beraber dre.zineye binerek lskenderuna ~itmeyi 
tercıh elhm. 

ozuk bir hat uzennde ;k ı üç defa öıüm 

temı t\esı geçirerek düşman sefaininin dolaştıf!ı 
bir sahilin tam kenannda yağmur altında dre
zıne .i~e icra ettığim o seyahati kat'ıyen unuta
mam. Şedıt bir fırtınadan sonra gah ve bığah 
&•'il ı an bulutıar altından çıl•an kamerin garıp 

bır surette aydınlattığı denızde uzaldan bir düş· 
man sefinesi, bir nokta görünüyor ve bu man· 
zara kalbimdeki harareti bir kat daha teşdit 

ediyordu. 

Eret. emin o unuz ki basımlanmız.ıu ne luı
dar kuvvetli ve anut olduğunu bilmiyor ~eğil-
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duyu techiz edebilE'celc m:.'2Pmevi hulAbHmek 
imı<ansızdı. 

Halep - lskenderun şosesıoın tamırne bera
ber lslahiyeden Katma istasyonuna kadar yeni 
bır yol inşa edilmesini valisinden rıca c erek 
Harnadaki fırkayı teftiş etmek üzere oraya git· 
bm Kamadaki fırka da Hatepteld fırkadan farkb 

de,ğildi. Mahsadım Şama varmazdan evvel bütün 
Sanyenin aksamı ş ma'liyesini bir kere serian 
görmek ve bu aksam hakkında bir 'fikri umumt 

hasıl ,etmekti. Hamadan sonra Humus tar.ikite 
T'ablus Şanıa gıderek orasıoı da gördükten 
sonra av.ni günde Humusa avdet ve geceyı ora

da geçirdim. Ve sabahleyin Rayak tarikile Şa
ma hareket ve muvasalat ettim. Bütün geçirdi-

ğım şehirlerde ehalı tarafından fevkalade teza· 
hurah vatanperverane ıbraz olunuyor ve Osman
Jı:ığa kemali merbutiyet izhar ediliyordu. Peklll 
görüyor ve anlıyordum ki ·evladı Arabm kısmı 

küllisi Hilafeti Osmaniyenin bu istihlas harbinde 
cıddi fedakarlık ibraııodan geri durmıyacakll. 
Bu haleti rubiycden istifade etme'k, vicdanlarını 

düşmana Blitmış olan hainlerin tesv.ilatmdan ba· 
rut .kadar kabili iştial bu muhiti lıoru:nak be
tıtm için bir vazife idi. 

Şama tarihi 'movasaiabm olan 1914 .senesi 
kanunucvve'li iptidasından Suriyeden bilkiilliye 
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mandam Cemal Paşanın emri altında bulunacak 
ve ikinci kademe ordu kumandanlığına merbut 
olacaktı. 

işte Şama geldiğım zaman ordunun çöl ve 
F.listio ve Suriye dahilindeki vaziyeti bundan 
ibaret bu:unuyor ve kanal seferi için de seki· 
zinci ko'ordu kumaudanı baiadeki hususah tek
lif ediyordu. Ordu merkezi olan Şamdan teşkil 
olunacak bir umumi menzil müfettişi l-u uzun 
menzil hatlarınm idares ne muktedir o'amıyaca
ğından bilhassa Filistin dahilindeki vesaiti itbar 
ve orduya sev,c iıe işt 'gal etmek üzere Kudüııle 
dahi bir müstekil menzil müfettişliği ihtası se
kizinci ko 'ordunu'l cümlei teklifatından idi. 

Eu teldifatı ı;ek ci.iz'i tadi'at ile ~: amilt>n 
kabul etmiştim. 

Anca '< sekizinci ko:oriu seferin icra edile
bilıres i için Laş'ıca muhtaç o!duğu devt'lerin 
tedarıkıne şimdiye lcadar muvaffak o'lamadı~ ını 
ve tedariki imkanını da göremediğini kemali te
essürle ilave ve beyan ediyor ve yeni ordu ku
mandanının nazarı dikkat ni l;iUıassa bu no!ctaya 
c~! bediyordu. · kolordu lrnvvei seferiyenin mu:1-
taç olduğu o:ı bir bin deveden üç ayda ancak 
il<i bin kadar deve tedarik edebilmiş ve bu 
hu;u;ta her taraftan namJtenahi miimaneatlar 
karşısında ka\mıştı. 

Suriye ve Hicaz gibi yüı. binlerce ve belki 
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Bey deruhte 
o'.unmadı. 

ederek başka tadi?At icra 

Dördüncü ordu kumandanlığı 

Mali harbe duhuıimizden beş on gün svrıra 
Enver paşa bir gün beni konağına davet etmiş
ti. O sırada ayağında çıkan bir çibandan dolayı 
paşa yatakta yatıyordu. Davetine hemen icabet 
P.ttim. Vaz~iyeti · umumiye hakkında bir kaç ke
lime taatisinden sonra dedi ki: 

" Az zim Cemal paşa! Süveyş kanalı üzerine 
bir hareketi taarruziye tertibi suretile lngilizleri 
Mısırda işgal etmek ve bu sayede garp ctphe
sioe sevketmekte o:dukları bir çok Hind fırka

sını Mısırda a!ıkoymağa mtcbur etmekle beraber 
Çanakkaleye bir kuvvei ihraciye sev~lerine mani 

o:r~1ak istiyorum. Bunun için bir iki aydanberi 
Suriyede bazı istihzar9tta bu~unuyordum. Miral ay 
Mersinli Çemal Bey kumandasmdöki sekizinci 
kolorduyu bu vazifeye tahsis ettim. Almanlar 

böyle bir hareketin icrasına son derecede ehem• 
miyet atfettiklerinden heyeti ıs!ahiyeye memuı 

erkanı harbiye kaymakmı Fon Kres Beyi de 
münhasıran Kanal seferi istihzaratile me.ş· 
ğul olmak üzere sekiyinci kol ordu erldinı 

harbiye riyasetine tayin ve Şama izam 
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ı ııe s.lq J3.Ş!p m'1 e.\ 11ad au!s!pu;ı)I ·.cnp,{g >ı J!q 
w!cınru aA >ı~.<~q apumGu !ZClJJ9.>f t:n.ı~pu;nisı 

JOAJJQQ ·'t!Pl".8 eıo.<pgQ e.ıuos let!S ll9,p ~0 

·>tm<> la>taıeq :Jt•uapaıw~ 
a.<!puap u !ueınnes ıscqzn.< wı.ı~M?A !u!s;,.wı!ı 

·m;} d!JtBl !Z!q apU!J3WBJIHS! unı3pU'1:)\5J dııue>f 
-ı~ uep.mmv~ epeıepuew u!.ı.ımqowoıo aA l1;uau 
-!<t ezıwuene zeweıue ntue ıuı.Şıpew 1o ıo!>jW! 
Wl?Aiılp 8(0,( <>na.ınS ng 0Jeiıpue1dcs uınaıe3 U3( 
•!W!'f ıamqouıoıo zawıa J~paıe>t ölJUS~w <>Aıeq 

!Wı!.< 'hq uo znuaq >pıauıq aııc,.owoıo Pi! lO:> 
-Aa~J ·Jt!pııpaı uapu;uı ueıouı<eq aıı~mqo:no10 

m:punoo&se\S! A<>q e1e1snw zıw!~!Uiıl leıeseA 
.nm eıuoı ten Pf! J!q uau~>ıaıeq oepeoepv 

·wnt!Wlöt 8:>!.I u3p,{3q npıeH t!ewsı ta.A~f!ı\ !!JeA 
!U!J'Jl(t?l epEJU8A!12A uueuo.< oeıo 'J!P dad ız 
•Vq <>A !U!1!W8l aue,.ıgs !lemaıı uueıunq uapwn.Ş 
·npıg.8 non~npıo ıepını'\nzoq l{O~ 'iad eponıo.< 
insı-eı · nuezod ue.o IHfHYAnW P,!Jt?13U!.8.,.< .,,~ 
n,opeuv unanpıo ·wqı\l~ uepeoepv ua,pa >t~d 

Halbuki böyle olmadı. ittifak muahedesi sadece 
Sadrazam ile hariciye r.azın tarafından imza 
edildi. Hatta diğer nazırlara bile haber verilmc
dı. Netekim Cemal paşa o zaman bahriye nazın 
o!duğu halde böyle bir muahedename imza 
edi l miş olduğundan haberdar o'.madığmı hatıra-

tında kendisi itiraf ediyor. Hal böyle iken so
kakta bir halk kalabalığı tarafından gösterilen 
vatanperverane tezahürat memleketin ve milJetin 
tecaviizi bir harbe taraftar olduğuna delil gibi 

göıtermek gülünçtür. Bununla beraber umumi 
h3rp içinde Türk milleti vatanın müdafaası için 
her türlü _fedakarlıklar ihtiyar etmel<ten çekin
memiştir. Harp emrivaki olduktan sonra vatanın 

' her köşesinde milli hukuku adım adım müdafaa 

etmiıtir. Bütün Türk ordusu üzerine düşen ~atan 
vazifesini yapmıştır. Bütün vesait yo~sulluğuna 
rağmen bir ço!< cephelerde şecaat ve fedakarhk 

harikaları yaratmıştır. Büyük haliskanmmo ku
mandası altında tahakkuk eden beş mart Ça· 
nakkale zaferi Türk milleti için ebedi şan ve 
şeref halesi olaıak kalacaktır. ] · 

... 
Prens' Abbas Halim paşanın nafia nezareti 

ve Ahmet Neıimi beyin ziraat nezaretile dahil 
olduğu kabinede maliye nezareti vekaletini Tallt 
Bey, Pos~a ve telgraf nezareti vekaletini Şükrü 
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'W!~öl:>apa e:>!ı uap.faq. ten~ 
At?Jel!W ueıo Ul!S!<).I .,.{,q.ıeq lO!liJ;t !H3WAl=J 't<>q 
1uıs2wze,{ d.ıeq !lf!.let ı!q e11cv;nunw 1m? ıunq 

e.ıeqy ı!q uepun~npıo ~!Wl3 W!P>JCI 3.{3.(ıwnwn 

!3A!q.ıeq tu!!>(-1'1 ~A d!lıaı anams .ııq mezeıunm 

laı<e.8 !aııa ; apıı<~=> dıcq >fmearnw aa!sa.<ıq.ıeq 11 

·! Jl~.ıeq uncnpıo ~puopıgp ıq!3.ıeıc4 npıo 'm!.Ş 

-a:>~pasqeq u3pu~sa.<!wnwn nınınq zr.uıe..< 'f<>.ı~pa 

dtm!P! u~pJ!SJel wnzrmq qesnsmı lfme3mw :eaqa 
-e.ı:>ı aA l!>(;,ıeq unanp.<o uepun.Şnpıo 'f~Wl3.ıbo 

~.<ıseı< !s ıe't~S3ı\ J!q J!.Şap 11ewze,{ dJeq ıtnıeı J!q 

wıpesttew eıeqew ·mm., !>P.!l.,l >t•Je1tnw o!~! 

ıs~wHq<l(!P;) d!>t1?l an~ınrıns eqep UIW•t!t.lqeq 
ı.<am13 a.<!'t!q Clp.ıölısıqeq >t!.ııaprnw qes!ptq nq 
ueıo >t3Ji)f!P3 !'Pl!!ô>l !q!8 s!qeq;,w u.Ae u.<e !ııq 

l~q uqeuq 1?f'tVWJO QpnuaA~l !q0>qas U!O!J!q.ı!q 

~ı\ lnq•aw aap3~!PJt3A >tO~ ze !J!q .ıaq esueı 

->ıewze.< aunun3 nan8 epaızıeı aweuzn.1 llH!P 
-!tı aı\ !AeJteA >t!ıau~s ·5n nq uepwn~npıo §!mı;a 
prlln§! e11esesnq ıuaa~rntU .ı!ep .,>ımw uew! 

'a~ase! 'aU!DP\Ul liılll! J!lq! '~U!U~mqep Hat 
-eJıs a•qsıqeıv mnwIJ:a;e a.ı\ a.<!ms '3l3'Pıwam 
!iıl.IVP! •c.<npıo ep:ııs-eusa WHa.<!.ınwaw a..<!ın~ 

u~p<> meAap auas 5n meı .ıepe>J eursep!td! !f3A 

.,unUOU!Jt !S<>U~S l 16 l U810 !lf!.ll?J W!J8'1öJ.lej~lUI 

milyonlarle devenin mevcut bu'unduğu bir sa.ha 
dahilinde on on beş bin devenin nasıl o!upla 
tedarik olunamadığına taacup edenler çok bu
lı:r.ur zannederim. O zevata şimdiden haber ve
reyim ki onların zannettikleri gibi değildir. Çünkü 
her gördügümüz deve yük taşımaz ve yük taşı· 
yabilecek develerin miktarı öyle yüz binlere 

baliğ o'.maz. Dördüncü ordunun tarihi harbi 
yazıldığı zaman bütün tafsilatile zikredılecek 
olan bu mebahasi lüzümüdan fazla teşrih etmek 
istemiyorum. Y alımz şu kadar şeyi söylemek is
tiyorum ki bir ay zarfında ihtiyatile beraber on 
dört bin deveyi tedarik edinceye kadar çektiğim 
meşekkatin derecesini ben bilirim. maahaza ne• 
iicede muvaffakıyet bende kaldı ve sekizinci 
ordunun sefer planında tespit ettiği develer 
vakh muayyeninde itmam olunabildi. Bu sırada 
ta ibnissuudun Necit taraflarından da deye g~ 
tirtmiş olduğumu söyliyecek o!ursem müşküJlbn 
derecesi anlaşılmış olur zannederim. 

Sina çölünde yapmak istediğimiz bu müıkül 
harekatı askeriyenin yegane müstenidüo ileyhi •11 
meselesi idi. Bu çölü yağmur mevsiminin hari
cinde değil kuvvei umumiyesi yirmi beı bini te
cavüz edecek olan bu kuvvei seferiye ile kat 
etmek, hatta bin neferlik müfrezeyi bile ıeyfc 
etm~k i-J.•uı ye>l..~:. Çöliln yajmur meıimi İl6 
kin un evvel YO klnf.nun; •J.lcu uıJ&Q. ibarel ~ 
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Madem ki ilk tahsil 
mecburidir 

Bir şaır 
VAKiT 

Çukurova 
• 

Bir lnglUz mubarrJ rl 
mahkQm oldu 

Savıfa 11 

~Doktorlar~ 
<Baş taralı 1 inci sagıfamızda) 

rilmeıi 14rtile mektep kitaplarının 
burünkü vaziyetini muvafık gör -
mektedirler. 

Şijr kitabında şampıyonu 

(Spor sayıfamızdan deram) 

baılandı. 1Ik dakikalar biribirinı 

İngiliz muharrirlerinden Komp • 

ton Makenzi'nin yazdığı bir eser, •••••••••••••• .. 
Doktor ·- Operatör 

Hakarette bulunduğundan 
Sabahattin Ali Bey bir yıl 

hapse mahkflm oldu 

kısa bir zaman mukaddem, devlet Ahmet Asım 
sırlarını if!a ettiği, piyasadan top • 

Diğer bir k11ım da mektep ki -
taplarmm her çef idin den bir 
tanesinin Maarif Vekaleti ta • 
rafından mecburi olarak kabul 
edilmeıi ve diğer kitapların ihtiya 
ri olması kanaatindedirler. 

KONYA, 17 (V AKIT) - Orta 
mektep Almanca muallimi Saba • 
hattin Ali Bey tahkir cürmile zan 
altına alınmıttı Mumaileyhin mu 
hakemeai ahiren asliye ceza mah
kemesinde bitmit ve bir sene hap· 
ae mahkum olmuftur. 

deneme ile geçti. Seyhanın saha • 

Ya alıt ık oyuncuları hakim bir va· 
ziyet almı§lardı. Fakat bunu de • 

lanmıı, eserin muharriri de devlet 
sırlarını if ıa ettiği için muhake • 

Doğum ve kndm hastalıkları blrlncl sınıf 
mUtchaıısısı Muayene: JO - 12 ortaktıy • • 
Şita yurdu, ııs - 18 Beyoğlu, :ı.t!klAl 

vam ettiremediler. MerainlHer ilk 
dakikaların heyecanından kur • 

tuldular. Açıldılar ve Fenerbah • 
çeli ıoliç Sedadın ayağı ile ilk 

meye verilmitti. 

Muhakeme neticesinde Mister 

Makenzi suçlu görünerek 100 Ster· 

lin nakdi ceza ve mahkeme mas· 

raflarını tediyeye mahkum edil· 

caddesi No. 103 (Opera ıı1neması karoıııı) 

Telefon: 41060 - 4,2221 

Doktor 

Hahk~ıyan 

Mektep kitaplarının basıldığı, 
satıldığı ııtanbulda bu fikirler mu 
allimler, kitapçılar tarafından çok 
dikkatle takip edilmekte ve bu 
yüzden bir çok dedikodular da ol· 

MahkUmiyete sebep S. Ali Beyin 
hususi bir mecliste bizzat yazıp o· 
kuduğu iddia edilen "Memleketten 
H nber,, sernameli bir şiirdir. 

sayılarını kaydettiler. Tribün al
kıtla çınladı. Yirmi dakika sonra 

ikinci sayısının da yapılıtı Mer • 
ıinlilerin azimlerini arttırdı. Sey • 

han spor bu ıayılara mukabele 
etmek için çalıııyor, fakat biri • 

mittir. 

Miıter Makenzi'nin yazdığı e . 
ııer, "Yunaniıtnn hatıraları,. na • 
mmı tafıyordu. 

MuaycnchanesJ: Beyc~Iu Mektep 

Sokıılt No. 17 

Telefon: 3626 Beyoğlu 

Doktor 

Cavat N. ZekAI 
maktadır. Sinir mUtcbassısı 

Dün bu huıusta fikrine müraca · 
at ettiğimiz muallim mektebi uıulü 
tedriı muallimi ve ıatanbul Maar if 
müdür muavini Hıfzırrahman Ra . 
fit Bey iıe ortaya yep yeni bir fi . 
kir atmaktadır. 

Muhakemenin cereyan ve ıaf a · 
hah muhitte alaka ile takip edil • 
miştir. 

Mumaileyh temyiz hakkını kul· 
lanmıştır. 

S. Ali Bey "Yeni Anadolu,, gaze 
lesine muhtelif mevzular üzerine 
yazılnr yazmı~tır. Şahitler meya · 
nm dn bulunan mezkfır gazetenin 
aahip ve muharrirleri Sabahattin 
Ali Beyin " .Memleketten Haber,. 
isimli !iİrİ okuduğunu söylemiıler· 
dir. Şahitlerin cltserisi muallimdir. 

birlerile anlaıamıyan ve heyecan· 

dan tüt r ~ 1temiyen muhacimleri 
fırsatları kaçırıyorlardı. Haf • 

taymm bitmesine bet dakika ka • 
la Seyhanapor penaltıdan ilk go· 

B:ıııılırmn ifld~ id:ıresindc1': 

l'nndırmada ;\lüflis Arabacı oğlu 
J Jnm<Ji Ef. mağazasında me,·cut foni· 
f:ıturıı) :ı müteallik bilumum cmıiai Tıı 
catfye Toptan \ 'C Per ııkcnde suret ile 
:ırttırmıya konulmuştur. 

Cumn ve pıu:ıırdan maada günlerde saat 
8 ten 6 ya lrndar hasta kabul olunur. 

Muayenehanesini Babıl!.11 karol8Jilda A U· 

ltnrn caddesi No. 47. ye te\·slnn naklet· 

mı,tır relefon muayene: 23•69, 

1 kametgl b: 00740 

Hıfzırrahman Raoit Bey diyor 
ki: 

- ilk mektep kitnpları ile orta 
mektep kitaplarının c!e\·let tarafın 
dan tab'ı veya serbest bırakılması 
meı:eleıini ayrı ayrı düşünmek da 
ha doğrudur. Mademki devlet ilk 
tahsili mecburi ve meccani yapmı~ 
hr. O halde me~cani tabirine giren 
bina, muallim, sıra, muhtelif ders 
malzemesi gibi maddeler içine o· 
kumanın esası olan hitap gibi mü
him bir vasıta neden girmesin.? 

(Vakıt)İn ortaya attığı fikir üze 
rine anlaşıldı ki, bütün mektep ki· 
tap aatıfı 4 - 5 yüz bin lira arasın 
dadır. Bundan kitapçıların bahset 
tiği yüzde eJJi iskonto da tenzil e • 
dilecek olursa 2 yüz bin lira kalır. 
Esasen bu rakkam üstünden birçok 
kitapçılar da kf\r etmiyorlar mı? 

Öyle kabul ediyoruz ki, cümhu· 
tiye( maarifi, saltanat nezaretinin 
hatırına bile getirmediği halkı pa 
rasız ve kolay okutma fikr ini ta • 
hakkuk ettirmek için en sıkıntılı 

bir zama.n::la b ile olsa bu fedakar· 
lığı yapmaktnn r.ııln çekinmez. Bu· 
nu yapmakla da bihakkin iftihar 
edebilir. 

T. D. T. Cemiye. 
tinin faaliyeti 

ANKARA, 17 (A.A.) - T. D. 
T. Cemiyetinden: 

T. D. T. Cemiyeti umumi merke· 
zi, umumi katip Ruıen E§ref Beyin 
reisliği altında toplanarak dı§ar • 
dan ve kolladan gelen kağıtlar ü -
zerinde müzakere yapmıı ve ka • 
rarlar vermişlerdir. 

Umumi merkez heyeti yarm sa· 
at 17 de tekrar toplanacaktır. 

Bağdatta bir fnglllz 
gazetesi kapatıldı! 
Bağdattan Taymise verilen ma· 

liima~ göre, lran sefareti; Bağdat 
Taymis gazetesinin lrnnın haysi · 
yetini ihlal eder mahiyette yazılar 
yazdığ ı Irak hükumetine bildiril· 
miş, lral< hükOmeti de bu gibi neı · 
riyatm iki memleket arasındaki 

dostane münasebetleri bozacak ol· 
duğunu takdir ederek mezkur ga· 
zeteyi t 5 gün tadil etmiştir. 

(Bağdat Taymis) gazetesi, İn· 
gilizler tarafından neşrolunmakta· 
dır. 

Eğer bu sene için bu para bütçe 
ye konulamazsa bu masraf mahal· 
li bü~çelere taksim edilebilir. Dev· 
letin 1'endi matbaaı:ında veya en 
ucuz en temiz diğer matbaalarda 
lıazırlıyacağı kitapları mahalli ma · 
a.rif idareleri sıra, harita, tebe~ir 
aldığı gibi alır ve çocuklara dağı· 
tır. 

Esasen her maarif dairesinde fa 
kir çocuklara kitap almak için ay • 

Gazete sahipleri, Basrada ne§· 
rettikleri Times of Masopotenia 
gazetesini, 15 gün için Bağdatta 
net rine knrar vermi~lerdir. 

rılını, paraıı da vardır. Bu fasıl bi· vindirebilir. Orta mektep kitapla · 
taz 8t:ni§ tutulunca mesele kalmaz. rı için daha serbest dü§ünülebilir.,, 

Daha sonra ilk mekteplerde ye· Hıfzırrahman Raıit Beyin bu fi. 
ni nıektebin istediği ,ekilde sınıf kirleri bilhassa ilk mektep mual· 
kütüphaneleri yapılacak olursa ge Jimleri araaında büyük bir alaka 
lecek seneler için bu masraf bütün uyandırmıttır. 
l'ürlciye için onda bire iner. Temas ettiğimiz muallimler bu· 

lü kaydetti. Çok geçmeden Mer • 
sinliler üçüncü silyzyı da yaptılar. 

Birinci devre bire kartı üç sayı 
ile Mertıinlil erin lehine bitti. 

İkinci devrede Seyhan spor bir 
az düzgün oynamıya bafladı. Fa· 
kat ne çare ki, eline geçen frrsat· 

lardan istifade edemedi. Menin • 
liler dördüncü ve beıinci sayıları· 

nı da yaptılar. Yalnız be§inci gol 
ofsayt addedildi. Oyun da iftar 

topunun atıldığı dakikada bitti. 
MerainliJer büyük bir heyecanla 

bitirdikleri bu oyunu kazanmakla 
neşeli idiler. Adanalıların yüzle • 

rinde teessür hatları belirmiıti. 
Sevinen Mersinli oyuncular ve on 

ları seyre gelmiı olan ora halkı 
akta.m trcnile döndüler. 

Adanalılar on bet gündür 
mağliibiyet acıaının verdiği ne • 
ıeaizliğin yakında izale edilece • 
ği kanaatindedirler. 

Yakında idman yurdu, Çuku • 
rova §an1piyonunu davet ede • 
cektir. Bakalım, Adananın bu es 
eski ve kıymetli takımı Seyha • 

nın, T oroıun yediği gollerin acı • 
sını çıkarabilecek mi? 

Kimbilir? Belki, belki de de-
ğil ! .. 

Eski oyuncu 

Bayramda Eskişehir 
sporcuları Konyaya 

gidece.kler 
ESKlŞEHlR - Burada hava

ların pek soğuk gitmesi yüzünden 
maçlar ve çalışmalar durmu§tur. 
Bu sene de mıntakamızın 932 • 
933 birincilikleri ilkbahara kaldı. 
Bahara kadar sahanın noksan kn· 
lan kııımlarının da yaptırılacağı 
söyleniyor. 

Şerait 

1 - atış ı - Şubat· 933 çar~amh:ı 
giıniı sııat 15 de ~apılacaktır. 

2 - ihale, cmvalın mc\·zu bulun
duğu B:ındırm:ının Şehit Siileymıın bey 
caddesinde kAJn Hamdi Ef. nin mağn· 
zasındtt açık arttırma ile yııpıl:ıcaktır. 

3 - Satış Peşin pııra iledir. 
4 - F:ıtış için muarren olan günde 

talip olacak kimse emv1ıle tahmin edilen 
Kıymetin °!o 7,5 nisbetinde pey akçası 
nrmeğe mtcburdur. 

~ - Satış Tahmin edilen kıymetin 
IAakal Yüzde Yetmiş beşi bulunm:ıdığı 
taktirde ihııle yapılmaz. 

6 - lhale günil m:ığıız:ı Sabahtan 
açık bulunacaktır. Taliplerin inAs ida
resine m~racaatlan llAn olunur. 

16-KAnunusanl- l 93J 
Bandırma iflds idaresi 

Ytniköy sulh icrasından: Bir borçtan 

dolayı mahcur. \ e p:ıraya çevrilmesi 

mukı.rrer üç adet lnelı: 23· J -938 pb:nr· 

resi gOnü ı:a4t 9,30 dokuz buçukta füi· 
1 

Operat6r • Urolog doktor 

Mehmet AH 
lclruı >ullıı rı hn~Wılllan mUtchauıu 

Emlntınu ($abılı Karaka§) banma 

nnktetml§tlr. Cumadan manda her gün 

• baatalarını ks bul ve t eda\1 ec:ıer. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Oablll ıııuıtnlıklıır ınUtcbaaıııııı 

Dh•anyolu No. ll8 Tcleton: 22239S 

Göz hekimi doktor 

Süleyman ŞUkrU 
Birinci ııınıt mUtcbama 

Babııı.ıı CA::: d:~~:ru~umua 60) 

1 
Zeki Halit 

UskUdnr AUamıı t~ı No. ısa 

---------------------------Dı, tabibi 

ZekJ Nuri 
H er gUn hnata kabul edlllr. Her nevi dlf 

rabataızııcı ted:n·I olunur. Muayenehane: 

O'akOdar Alıc:ıba,ı Mclttep aoknk No. 60 yükdcredc çımr başında :tçık anıırma ı 

ile Eatılnc:ığınd:ın talip ol:ınlann yc,·m jlıl••••••••••••ıııııll 

lun:icıık memura mürac:ıaıl:ın ilAn olunuı. 

' c s:ı:ıti mc?.kurd.ı m:ıhııllindc hazır tıu- 11•11'1••••••••••••••• 
SEVRISEFAIN 

l\lertcıl idaresi <:aıııta L:öprUlıaşı 82623 

lleyoğlu ti (incti ~ulh hukuk lı:ıkim-1 $u' e A, Sirkeci MUhürdor ude Ban !?2640 

liginden: farıınbul \'ilhreti deftcrdariıAı Trabzon postaıı 

tarafından Galat:ıcLı Mehmet Ali P:ış.ı l (Kara d . ) J 8 ikinci 
h:ınınd:ı 42 l'\o hı Kanı~ oncu Acenteliği / eniz Kanun 
ile meşgul Ye Beyoğlu t:ski 'l'lıing İ Çarşamba 18 de Galata rıhtı-
Apıınımanı t:ıhtındıı Tüık umumt Tiyat- mından kalkar. Dönüşte Tire 
ıo ,·e • inema Anonim Şirketi Komisyon- l; o'uya da uğranılır. (196) 
cusu il.en halen i~ıımctgAhı meçhul bu-
lunan M:ınukran efendi aleyhine ik.ıme 

olunan ~43 lira 7 5 kuruş alacak d:l\ :ı~ı· 
nın cari muhakemesinde: l\lUddci tnrA

fın d:ın 29 ııdı" t istikrazı dnlıili mu,·nbk:ıt 

senctlcı i , .c huna ait Yes~fki ibraz c\·le
mi~ olduğundun t"ıun laıa ııit der ini mııh 

keme\'C hildiımediğl ıa~ dlrdc rnkıalarını 
.kabul etm iş addı)lun:ıcağın:ı d:ıir munınc· 
lelı AJ)"llp J..nraıının rn gün l:ısıl:ı ile 

L'sj,OdJr Tapu idııresinden · Cskü· 
d:ırda l'ıı~r başı Nuh ku) usu C:ıddc. 
sinde E ki 140) l\o. lu l fala Harap b:ı
ğın ı•ı ~ır htc;sc 1 1 11.ızlrnn· 314 tarihli 
mu ıcsna 'nkıf senedi mucibince Simyon 

o;:lu ı\rik efondidrn \'nri.lcı ine intikal 
için ınurııc:ıat cdilmi~ i~c de işbu m.:ı
h:ı.lle :ılt \'n~ır dcft<'rinln hcnüı ldnrc,·e 
de\'ı edilmemiş olm:ı ındnn dolan k:ıvdı "Türk ıtığı,, spor ldübü 9eker· 

bayramında iki maç için Konya· 
ya davet olunmu§tur. lıığm haf ta 
aralarında ve cumaları ferdi ça -
lı§malar yaptığı görülüyor. 

il An en tebliğine J ar:ır ' eri l miş ' e ,.e,·mü 
muhakeme 18 ~ 0,33 ı:a:ıt JO :ı. r:ıliR 
kılınmış oldıı~u tclıliğ makamın:ı kaim 
olmak üzere ilAn olunur. 

olm:ıdıP;ından t-enctsiz ln!arrt.fatn . kl\·asen 
m:ılıall<'n tohkikJt icra edileceğinden ·mcz. 

Fa tfh ~vlh .~ iincü hukuk h:ıkimli -

Buna mukabil çocuk mektepte nun çok kolay tatbik edileceğini 
"e .. ıınıfta bugün para vererek 1al · Jmit etmekte bu suretle mektepler 
~ıgı kitapları 10 kitap için de bu deki kitap i§lerinin daha munta • 
Ur. zam §ekilde idare edileceğini söy· 

k DaJıa sonra maarif vekaletinin }emektedirler. 
ahul etmit olduğu yeni proğram Yalnız kitaplardan yalnız bir ki· 

Türk ııığı 928 - 930 ıenele • 
rinde Konyada yaptığı maçları 
ekseriyetle kazanmı§ ve Eskitehi
rin spor §erefini kurtarmı§hr. 

~ inden : Y cdikulede Jmr ııhor il~·as ncv 
mahalleı:İndc genç ağa S()J;a~nda 1 O nu· 

maralı hanede mukime Ye pederi beş 

kur cmW tc ııi. kai t:ı~arrufiycsl mc\ cut 
olanların tarihi i14ndan itibaren on gün 
za• fındn t\ rakı nıu b;ıcJeı ile birlikte 

Sultan:ıbmeıte L's'.tidar tapu b:ış memur
luğuna 'c \•:ıhut 'e' mü mczkılrda ma· 
hallinde hnlun.ıca1< tapu ln<'lllurun:ı mii
raca;ıtlnn ilıln olunu•. 

;:••ları ilk mektep kitapçılığmd" tabın mec~uri olar~k . ok~tulması 
ki kın muhite göre müşahede tel· ve diğer kıtapların ıhtıyarı olması 

k l'e ifade kitapları yapılmasını hakkındaki fikri muallimler tama· 
~-~ri kılmaktadır. j mile reddetmekt~d.~rl~.r~ .. .. . 
lr~~r inkılabın tahakkuku ve sınıf Bu hususta ~oru!lugumuz hır 
la~UJ>hanelerinin teessiisü ve kitap muallim diyor kı: k b 1 t k 

tı bu . f " B'r tek kıtap n u e me la ı raya meccanen gclmesı a2 - 1 •1. . yamaz 
"a1!an 1 • . . • b .. .. mel. tepçı ığıne u . 

Ce rna c ıstı yen ve kitap dıym ugunun · l d b'lh • Al. 
'-de 'Ik k le1,..et er e ı as.,a 

:re11 k· ce 1 mektep kitabını gö • Ba! a mem ,. b t Breslav da 
lir ıtapçdarı memnun etmiyebi • manyada Haın urg ak, d • • 

. d y lık r.unta a a ayrı ay 
F cenupta ag . k b' d 
~ b lf b J·abul edihr en ız e, 

illa'- UQa. mukabil ha!kı okut rı a a e • ukla 
" \'e "k sahilde ve içeride ynfıyad~ . çacd" nı~lek!tu• ~eldtmek istiycn ve bu . k't bı okutmak une on· 

•in t»!l 

1 
ıçın e Ya§ıyan herke • ra aynı 1 a 

•U1! er· · mek demektir.,, ını Y•tartacak kadar ıe· 

altı r-enrdcn beri gaip olduğu ihb1r edı-
len A hdu lganı efendi J, ı z ı sağir 1 Caccr Işığın bu seferki seyahatinden 

de iyi neticeler bekliyoruz. 

Adanada avcılık 
ADANA - İdman yurdu avcı· 

lık çubesi, Ceyhana kadar bir av 

honıma a~ nı han,·dc sııkin hti) ul, pedl'ıi ı 
~ ?ust:ıf:ı be} in ı:ı~ı in pedcrinın zı..huı U· Askeri Fabrikalar i1Anlar1 1 

gezintisi yaptı ve zengin 
döndü. 

Bu hafta içinde daha 

nıı 1 adl!r J Ô· l -938 ı ıırihlndc \"nSi tıı\İn 
edild iği ııldkadaranın malutnn olmak 
uzete ilAn olunurt 

l~tnnbul i:çünciJ icra memurluğun

dan : 1\ Jahcuı ' r. para~ a çeuilmesi mu
bu"yu··k karrer bulunan fl:ılı 'c keçeler ~ 5·i\ la . 

avla 

bir mikyasta ve muzır hayvanla- yıs·933 tarihine mu.adır (."nr,amba ıriinıi 
n itlaf maksadile sürek avı ter • sut J3,.'JO S:ırıdal brd<'. ı:ınında :tçı'< 
tip edecek, memleket için de :ırnrmıı surct i} lc "atılncaıından taliplerin 

faydalı bir hizmet görmüt olacak 1 m:ıhall ın~e bulunacak memuruna mıiı :ı 
tır. c:ıatl:ın ı lAıı olunur. (C13 ı 8) 

400 l'o l Lavl' marin kömürü 
187 ,. gaz koku 

Yul<a rda '<i malzemenin aleni 
münakasa surf'tile 13·2·933 ta· 
t ıh inde sar. t on dörtte ihalesi 

yapı a caktır. Taliple rin ~artname .. 
ıçın her nün öğleden sonra: 

müna kı:s :ıy" g i ı mel< için de o 
,,, 1i ıı teminat ile müracaatlara. 

( 247) 


