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M.ızde amele 
eselesi 
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"'Ilı d Jede bir amele meselesi 
h, ... ' ır, Yok mudur? Çok defa 

... ,•ele tb .. 1116aak ına uat sutunlarında 
lttiya •ıa olunmuştur. Fakat ek
Cetab SUale ınenfi olarak "yok!,, 

Lı 1 Yerilmiştir 
ııaJciıc • 

le iti b' at halde Türkiyede ame· 
le1•1 ._•r sınıf hakimiyeti mese· 

''"I' )ıakarıdaın_de mevzuu babsolursa 
•trıııek kı ~suale bu yolda cevap 
a..ele dogrudur. Türkiyede a
lbiJet •~nıfı namına siyasi haki
deiil aklu iddia eden bir sınıf 
~tt' bir tek fert bile yoktur. 
'11aeı'd Bliyük Millet Meclisinde 
l>er,~ en rneb'us bulunmakla 
't'1 ker sırf amele sınıfını temsil 
L.-'._ iizere meb'us intihap et
~'" . r t 18 ıyen amele de yoktur. 
'-ti '~•lik memleketimizde sa
~- ayatı inkişaf etmemiş ôl
biı~lldan Avrupada olduğu gibi 
deJe '. aaıele ve sermaye müca
dt bıı de yoktur. Hulasa iktısa 
olan'Yatta kesif amele tabakası 
le llıeınleketlerio büyük ame-

l!llıtseleleri yoktur. 
"ıiı:llunla beraber memleketi
)e ~ dağınık ta olsa gene 

•ııııye ·ı 'e k ı e çahşan, günü günü-
'lllel:Zancı ile geçinen bir çok 
llp bulunduğu da muhakkak-

• iz · tib· llUr, lstanbul, Zonguldak 
ı az k . 'lbet . ço toplu vazıyette 

~ ~aı olan yerlerimiz de var- . 

İstanbul hava filosunun yedi tay
yaresine iki arkadaş daha geldi ... 

- eoaaziçl - - EmlnönU -

Vatan müdafaasının ehemmiyetini çok iyi takdir eden lstan
bul balkının Tayyare Cemiyetine vaki kıymetli teberrularile 
şimdiye kadar yedi tayyare .:ıhnmış ve bunlara (lstanbul), (Be
yoğlu·, (Beyaıut), (Fatih), (Usküdar), (Adalar) ve (lstanbul ba
hkçıları) isimleri takılmıştı. 

Bu sene lstaobul namına iki tayyare daha alınmış ve bu 
suretle lstanl1ul tayyarelerinin adedi dokuza baliğ olmuştur. Bu 
tayyarelerimize 30 Ağustos Tayyare bayrammda Yeşaköyde 
merasimi mahsusa ile (Eminönü) ve (Boğaziçi) isimleri takılacak
lar. Merasimin hitamında bu tayyarelerimiz lstanbul llzerinde 
uçarak halka beyanname atacaktır. 

Bozukluk nerede •• 
-···-····················--···············-······-------······-····:·····-························ 

Dünya iktısadiyatı ? 
·neden düzelemiyor • 

~·-tı 1 abii hepsi hakiki Türk 
~ b· o1an bu •atandaşların 
1-,1 ~~ takım müşterek ihtiyaç-
q •caktır. ~!"'~_."""!"'~--.~~ .... ~~ .. 

~\l le nıesele bu şekilde mev
bit babaolursa Türkiyede de 
k,b:~ele meselesi bulunduğunu 

S etrn ek lazımdır. 
•, .. :; birkaç ıene zarfında An
~114 a Yol ve inşaat işlerinde 
•11ı1 an hazı ameleler ile tema· 
l>e~ Oldu. Bu temaslar bende 
A..rıada~ı intibalar bıraktı. Çünkü 
dt11 ° unun muhtelif yerlerin
~ı,1111 Ankarada yevmiye . ile 
~,.,11,•k. için gelmiş olan bu 
btıab ınsanlar şunun bunun 
~,,,•na günlerce, haftalarca 
'llıekı or_aa~, fakat çok defa 
1-tda. erınuı mukabilini alamıyor-
~ 

rcliyr0~ istasyon caddesinde 
~lld uın. Yamma köylü kıya

e birisi yaklaştı. Elinde . 
• (Der, Mehmet Asım 

'
0

1111 2 nci sayıfada) 

Bir taraftan dünyanın birçok 
yerinde patates, buğday 

denize dökülüyor 

New· Y ork teker ve kahve bor· 
saıının iıtatistiklerine göre, Bre
zilyada, sadece fiatlara bir istik
rar verebilmek maksadile, bugü· 
ne kadar on milyon lngiliz lirası 
kıymetinde, yedi milyon çuval 
kahve, Brezilya milli kahvecilik 
idare heyeti tarafından sabn alın· 
mıt ve bir milyar librelik kahve 
imha edilmittir. 

Amisterdamda çıkan Het Volk 
gazetesi, Alkman ve Hoogezand 

_...,.. •11nnuımı ııomm111nn11nnım111ımıınnumıunuum11m11 

Potsrarn rasatanesl Amerlkahlar tarafından 
ke,fedllen kuyruklu yıldızın sUr'atle Şimale 
dotru tebdlll mevki ettııını görmu,tur. 

Bir taraftan milyonlarca 
insan itsiz, peritan 

ve aç bekliyor 1 

köylülerinin mühim miktarda pa· 
tates ve karnabahar imha ettikle
rini, bunu haber alan vilayet ida
re meclisinin, köylüyü ve toprak 
mahsullerini zarardan kurtarmak 
için bu mahsulleri satın almağa 
karar verdiklerini yazıyor. 

Esasen geçen sene de, Hollan· 
dada, vapur dolusu sebzevat de· 
nize dökülmüflü. 

Kanada ve Amerikada buğday 
ve pamuk, Fransız limanlarında 
balıklar, Belçika fabrikalarında 

camlar imha edildikten sonra, 
Brezilya kahvesini, Hollanda pa 
tates ve sebzelerini imha ediyor. 
Halbuki bir taraftan Avrupa ve 
Amerikadaki itsiz ve açlar §Öyle 
dursun, Çinde milyonlarca halk 
kıtlıktan ölmektedir. Beteriyet bir 
taraftan fazla mahsulünü denize 
döker ve gübre yaparken, bir ta• 
raftan açlıktan kıvranıyor. Bu 
hal, ıedece bugünkü dünya iktı· 

) 
ıadiyatının ne derece bozuk esas· 
lara dayandığını gösterir. 

~ ... 
~ Qr 11 ne der•ln bu yıldıza ? •• 

et. Garbo isveçe döndll ya1 o olacak .. 

Hariciye vekili 
Geliyor 
lzmir, 20 (Vakıt) - Hariciye 

vekili doktor Tevfik Rüştü B. 
lstanbula hareket etmek üzere 
Çeımeden &eldi. 

21 Mevkuf 1 t;A. 

Dün 12 kişi daha 
komünist olduk
larından dolayı 

yakaland}lar 
Komiinist tahrikatı yaptıkla

rından şüphe edilen bazı kimse· 
lerin zabıta tarafından derdest 
edildiklerini ve ehemmiyetle 
tahkikata başlandığını yazmış
tık. Tahkikat ilerledikçe hadis : 
büyümekte ve ortaya komünist 
tahrikatı yapan yeni yeni şahıs
lar çıkmatadır. Dün geç vakte 
kadar on iki komünist daha ya
kalanmıştır. Bir gün evvelki 
yakalanan dakoz kişile beraber 
tahrikçilerin sayısı yirmi bir ol
muştur. Komünistler dün adliye
ye verilmişlerdir. 

Tahrikçilerin isim ve hüviyet 
ıerı hakkında müddeiumumlik 
malumat vermemektedir. Hususi 
olarak öğrendiğimize göre yeni 
tahrikçi grupunuda her zaman 
olduğu gibi tütün amelesi, şo· 
fer gibi sanat erbabı teşkil 
etmektedir. T abkikata büyük 
bir ehemmiyetle devam o!unmak
ta ve adliye tarafından bazı 
tedbirler alınmaktadır. Bu dafa
ki grupun daha geniş bir sahada 
faaliyette bulunduğu zannolunu
yor. Da ha başka kimselerin 
tevkifleride kuvvetle muhtemeldir. 

Amerika 
ErkAnı harbiye reisi 
Yakında TUrkfyeye gelecek 

Vaşington, 20 (A.A) - Ha· 
vas Ajansı bildiriyor : Cemaihiri 
müttehide umumi erkanı harbiye 
reisi Jeneral Mac Arthur yakın
da Avrupaya giderek Sovyet 
Rusyaya mücavir memleketleri 
ve bilhassa Türkiyeyi ziyaret e· 
decektir. 

Jeneral Türkiyeyi ziyareti es
nasında askeri geçit resimlerin· 
de hazır bulunacakbr. 

Yakında 
aıımnuu1111U1ıua_,.,.. __ • ________ , __ ,.,..., -• 

Güzellerden biri
nin kısmeti çıktı!. 

Kolomblya 9Uzell Parlste 
kocaya vardı •• 

Bove, (Fransa) - Kolombiya 
güzellik kıraliçesi, Matmazel Ora 
Jutierrez Vila evvellci gün, saat 
on birde M. Andre Lefebore ile 

küçük bir kilisede ve alayişsiz 
olarak evlenmişlerdir. 

Kolombiya güzellik kıraliçesi· 
nin yeni kocası zengin bir Fran· 
sızdır. 

...-mert111111ınnan••1111R1HUlllDIU....,..maa•U11Uun11mn•ı-......,.ı--.nmammı11u111w111aı11tt111ımnm1100111Utııunnm11mtumıurnu11 11111nn11111n• 

ALMAN ORDUSU 
Yeniden ve bütün kud
retile teşkil edilecek ... 

Alman Rei•icümhuru , bugünkü küçük Alman 
ordusunu teftiı ediyor 

Paris, 2 O(A.A) - Salihiyet· ı ve büyilk Britanya bük6ınetile 
tar mebafilde, Alman milli or- müzakerat yapmak niyetinde 
dusunun yeniden t~ş~ili husu- bulund~~na dair Fransa hüku· 
sunda Al_m_an _d~vl~tının • Franaa _ (Lutfen ıayıfayı çeviriniz). 

, 
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Dllnya GUzell _ ........... __ ........ --
Dedikodular 
Bu da Kırall~eden 

fazla Kıraliçe 
taraftarlığı değil mi ? 

Dünyarun her tarafında bazı palar
ra mecmualan çıkar. Bunlar, küçük 
zabıta rukuatını şişirerek, hileli fo. 

tooraf k-ılişclcrilc süsllycrck, a~ ağı 

tabakamn hayalini doyuracak bir sii
rii garibeler uydururlar: işte şu 

resmini gördüğünü şişko, tanı iki yüz 
yirmi beş kilodur; işte şu sekiz yaşın
daki masum ku çocuğu yılanlarla 

dosttur ve bebeklerle değü, canavar
larla oynamaktan hoşlanır,· bakınız, 

§U bir çift iri papaz OÖZÜ Öyle keskin
<lir, üyle yaman bir tesiri haizdir ki, 
bakışlcrrllc bir pehlivanı yere ımrur. 

/Ju palavra gazeteleri, yalmz böyle 
garibeler ııydurarak, apartıman ka
p çılarım değil, bazı dedikodular çı

kararak bu l:apıcılann madanılarını 

da hoşnut etmeğe çalışırlar. 

Bu satırlan yazan bir sabah 
t 'd" us gaze esı ır. ugörı,, başlığı al-

tında başkalarına çahyo.r. Kaba
hat te şu: 

Yukanki tariilere uygun oldu
ğu muharrir tararafından iddia 
edilen Çandide Ye "Voila,, 
mecmuaları güzellik müsabaka
sının intihabında Alman güzeli-

nin kaybedişi sebeplerinden bi
risinin müsabakanın vaktile Al
manlar tarafından işgal edilip 

imparator "Vilhelm,, in karargah 
merkezi ittihaz ettiği binada ya-

pılmış olduğunu yazmışlardır. 

Bu mecmualar diyorlar ki 1 'Eğer 
Alman güzeli birinci seçilseydi 
ayni binada Alman milli marşı 

çalınacaktı, bu da, fena ve kant!. 

hatıralar uyandıracaktı,, onun için 
ekseriyet bunu nazarı dikkate 
alarak onun yerine Mis Türki
yeyi intihap etti. Gazetemiz de 

dünya güzelin itihabı etrafındaki 
havadisleri okuyucularına verir
ken bu havadisi de nakledip 
yazmıfb. 

"Bugün,, muharriri, gazetesin
de, bu havadisi nakletmeyi ade
ta aleyhimizde propaganda ya
pan bu menfur gazetelerle işti· 
rak telakki etmek gibi garip bir 
nazariye yürütfiyor. 

Kıraldan fazla kırat taraftarları 
dünyanın her yerinde ve her ta
rafında mevcuttur. Elbet kırali
çeden fazla kıraliçe taraftarları 
cia olacaktır. Yalnız bu sabah 
rafikimize ıunu hatırlatırız ki, 

bundan dört beş gün evvelki 
nüshalannda, vaktile elde ede
medi~i haber ve resimleri, itti
ham ettiği aynı mecmualardan 
iktibas etmemit mi idi ? 

O halde o zaman ciddi ve 
dürüst olan bu gazeteler iki gün 
sonra mı ciddiyetten ayrılmıı
lardır? 

"Kişi noksanını bilmek gibi 
irfan olamaz.,, 

•m nıwu ww _________ , -··-·•11t11U1""iüMI'..,,,_ 

metinin malumatlar edilmemiş 
olduğu beyan olunmaktadır. 

Fransızlar kızıyor 
Paris, 20 (A.A) - Gazeteler 

Alman devletinin Alman milli 
müdafaa ordusunun yeniden 
teşkili için Fransız ve :lngiliz 
hühfımetlerile müzakereye giri
şeceğine dair olarak Berlinden 
gelen haberi hasmane bir tarz
da karşılamaktadır. 

Matbuat umumiyetle hariciye 
nezaretinin bu hususta resmen 
maltlmattar edilmemiş olduğunu 

VAKiT 
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Havada 
Profesör Plcard, 16 
bin 500 metre Jrli

f aa yükseldi 
Roma, 20 (A.A - Prpfesör 

Piccard'm balonunun sepe~, ye
re inmeden biraz evvel bir te
peye çarpmıştır. Profesör, seya
hatinin mükemmel geçtiğini be
yan etmiştir, Mumaileyh, 16,500 
metre irtifaa vasıl olmuştur. Ba
londaki fenni cihazlar, şayan tak
dir bir surette işlemişlerdir. 

Profesörün seyahat arkadaşı 
mühendis Cosyns inişinde top· 
rağa temas edildiği sırada he· 
men bütün fenni cihazların ha
sara uğradığını, fakat fenni ve
saikin hiçbir zarar görmediğini 

beyan etmiştir. 

İranda haydutlar 
Bir şehri zaptettiler 

Buşfr, 20 (A.A) - Haydutlar, 
3 gün evvel lran'ıo Yosk şehri-
ni gaıbetmişler ve oradaki gar
nizonu tardetmişlerdir. Garnizon, 
haydutları yerlerinden çıkarmıya 
uğraşmaktadır. 

Benderiabbas'tan süratle lak
viye kıtaah gönderilmiştir. 

Maarif vekili 
An karada 
Ankara 20 (V AKIT) - Maarif 

vekili Esat Bey Kayseri trenile 
aydet etti. Ve vekalet erkanı 
tarafından istikbal edildi. 

lzmlrde yakalanan 
Bir cennet tellali 

lzmir, 20 (Vakıt) - Mısırlı 
hacı Hasan isminde birisi Arap 

barfterile matbu cennet ve ce· 
hennem resimlerini tevzi eder· 

ken zabıtaca yakalanarak Adli
yeye tevdi edildi. 

Reisicümhur katili 
Paris, 20 (A.A) - Gorgulo

fun avukatı, Kazak Lazareff 
aleyhinde yalancı şahitlikten 

dolayı kanuni takibat icrası ta
lebinde bulunan bir arzuhal tev· 
di etmiştir. 

kaydederek hunun Fransız ef
karı umumiyesini yoklamak ve 
Atmanyamn dahili buhranına 

bir yenilik verecek olan müza
keratı yemlemek için yapılmış 
bir manevra olduğu kanaatinde
dir. Hatta bu bapta yapılmak 
istenilen müzakerelerin de lü
zumsuz ve mevsimsiz ve 
Fransa - Almanya milnasebah 
çerçevesini geçmekte olduğu ve 
çünkü bunun Fransız efkari umu
miyeıinin hasım bulunduğu Ver-
say muahedesinin yeniden tetki
kı demek olduğu zikredilmekte
dir. 

Petit Parisien gazetesi, bu 
kabil müzakerelerin 1 O gün son-
a Rayiştag meclisi huzuruna na
sıl çıkabileceğini bilmiyen bir 
hükumetin hüküm ve nufuzu 
dairesi dahilinde olmadığı ka
naatindedir. 

Echo de Pariı gazetesi de 
şunları yazıyor: 

"Almanya ş imdiye kadar se
faretleri vasıtasile iblağ edeme
diği bir meseleyi şimdi cihan 
efkari umumiyesi muvacehesit1e 
çıkarmak istiyor, fakat biz, bu 
manevrayı bozmasını ve hayır 
demesini bilmeliyiz.,. 

Bir tayyareci Sıcak,sıcak .. 
AvrupadanAme~i
kaya , gitti ve geldi 

Mollson ve karısı 

Londra, 20 (A.A) - Mollison'un 
bu hava seferi, Atlas denizinin 
tek satıhla hafif bir tayyare ile 
aşılabildiğini gösteren yeni bir 
muvaffakiyettir. 

Penncfield Bridge, St - Jean
dan takriben 55 mil mesafededir. 

Mollison, yere iner inmez ev
veli zecesi Mistres Amy Jhon
son'u malfımkttar etmek istemiş
tir. Mumaileyh, St • jcam'da kısa 
bir istırahat devresi geçirecektir. 
MolUıon'un bava seferinin ikinci 
merhalesi St - Jean'dan ileride 
500 mil mesafededir. 

Nevyork, 20 (A.A) - Dublin 
ile Halifax arasındaki 25 millik 
mesafeyi tayyareci Mollison, 24 
saat 10 dakikada katetmiştir. 

St-Jean 11Y eni Brunswick,, de 
20 (A.A) - lngiliz tayyareci 
Mollison yeni Brunswick'te Pen
nefield· Bridge'de n.likemmel bir 
iniş yapmıştır. 

Mumaileyh 11/45 te (mahalli 
saat) yere inmiş ve daha çok 
benzini olmakla bcrabar yorgun 
bulunduğu için yoluna devam 
edemiyeceğini söylemiştir. 

Parls siitnlnelerl ve 
sıcttk dalgası bir 

mesele oldu 
Paris, 20 (A.A\ - Sıcaklar 

o kadar şiddetlidir ki umnmi 
sıhhat işleri nezareti, hararet 
derecesinin sütnineleri maruz kıl· 
makta olduğu büyük tehlikelere 
nazarı dikkati celbetmek için bir 
beyanname neşretmiıtir. 

Bu beyannamede sun'J ırzaın 
da kontrol edilmesini ve südü 
mikrola 11şılıyabilecek sineklerin 
tahrip olunması tavsiye edil
mektedir. 

• 
ismet Paşa 
Başvekilimiz dün An
karaya va!•dı. Tetkik 
seyahatine çıkması 

muhtemel 
Ankara 20 (Telefon) - Baş

vekil ismet paşa Hz. bu gün 
buraya geldi. istasyonda samimi 
surette istikbal edildi. ismet 
paşa derba1 başvekalet dairesi-
gitti ve başvekilin riyaseti altın
da vekiller heyeti bir içtima 
aktedi. 

Heyeti vekile yarın 11 de tek
rar toplanacaktır. Ismep Pş. sah 
günü avdet edecektir. 

Başvekilin yakında Şarka git
mesi ihtimalinden bahso!unmak
tadır. 

Mollison, Amerikaya 
vAsıl oldu 

Halifax, ıo (A.A) - Bir tay
yare, Mol ison'u görmiye eş b
büs için tayyare karargAhmdan 
hava lanmışsa da mumaileyhio 
tayyaresine iltihaka muvaffak 
olamamıştır. 

Mollison'un tayyaresinin mo
törlerinin gürültüsü Hubbards'a 
kadar duyulmuş ve sonra bütün 
izler kaybolmuştur. 

izmirde 
Şnraphk Uztlm mubayaası 

lzmir, 20 (Vakıt) - Müskirat 
inhisarı burada şaraplık üzüm 
mubayaasına baş1adı. 

Yunanistanda intihabatın ilk Teşrinin 
24 üncü günü yapılması mukarrer 
Atina, 20 (A.A) - Reisicum

hur, intihabat tarihini 25 eylule 
ve meclisin içtimaını 24 teşrini
evvele tesbit eden kararnameyi 
imza etmiştir. 

Venixelos hükumetinin 24 teş
rinievvel tarihine kadar iktıdar 
mevkiinde kalacağı tahmin edi
liyor. 

Askeri bir hızbin mevcudiye
tinden mlitevellit tahkikat, zabı· 
tanın ciimhuriyete karşı harel(at 
ve hissiyatının dürüst olduğunu 
meydana çıkarmıştır. 

M. Ventzelos 
SeJanlkte hararetle 
Karşılanacak 

Atina, 20 (Apo) - Selanikten 
yeni gelen haberlere göre M. 
Venizelesu karşılamak üzere bü
yük hazırlıklar yapılmaktadır. 

Liberal fırka fevkalade tezahü
rat temini için çalı,ıyor. Mülteci 
guruplar da bu tezahürata it· 

tirak edeceklerdir. Bir çok gayri 
memnunların mülteciler arasında 

prop&ganda yapmalarına :-ağmen 
bunlar, M. Veniselosa takdir his

lerini bildirmiye karar vermiş
lerdir. 

Askeri Fırka 
Azasına açıkc;a 
Talimat veriyor 
Atina, 20 (Apo) - Karaoghi 

gazetesi, askeri fırkanın bir prog
ramını tesbit etmiştir. Bu prog· 
ramda askeri fırka azasıoa tali
mat vermektedir. Muhalifler, bu 
neşriyat dolayısile M. V cnizelos 
hükumetine şiddetle hücum et
mişler, bu gibi neşriyata mllsa· 
ade edilişini takbih etmişlerdir. 

Muhalifler efkarı umumiyesi, 
harbiye nezaretinin bunun önüne 
geçeceğini ümit etmekte, ve bu 
gayrı tabii vaziyetin bilhassa in
tihap arefesinde doğru olmadığı 
kanaatini izhar etmektedirler. 

21 A 1~ 
Bizde amele 
Meselesi 

(BQfmakaJemlzdn& -..-. 
tuttuğu bir kAğıdı bana 

Efendi ıuna bakar 
' bll Dedi. Bana uzablan 

da bakhm. Bir ıeY anbY:~ 
Çünkü tarihe benzer itL,...._ 
ile bir kaç rakkaındaD 
kağıt iizerinde bir ıe! • ~ 
Bunu kim yazmıt 1 Ki-~ 
yazılmış? Bunlar da belli d k'at' 
izahat istedim. Meğer bll ~ 
bir yol müteahhidinin ~ 
çalışıyormuı. Kırk gOll ;;_ 
5alışmış. Eakat gOnde (.t 
parasını bile alamıyortllllf- b.t 
yilnden gelirken elinde ~1~ _, 
on parası da bitmif. Şılll~ 
yapacağım dllşilnllyor. 'l ,;,.
çalıştığı bu adamda alact~ 
paranın nasıl alınacağını bif 
mek istiyor. Halbuki bu ~ 
renin eHndeki kağıt par~ol' 
onun ne kadar istihkakı oll 
nu, bunun ne kadarını ıl 
bile anlamak imkinsızdı •.. , 'it 
Diğer bir gün gene bırill 91 

na Ankaranın en kalabahk 'f 
caddesinde yirmi beş, otu•.; 
dar amele ile bir nıOttl 
arasında zubur eden bir k• 
dan bahsetti. Bu kavgada 1 

müteahhit denilen bir ad• 
yevmiyelerini istiyorlarnııfo .ol't 
diyorlar ki bir takım ;ıJ 
ahhit bir takım adi ıl. 
yirmi otuz gün çalıştırdı 1 
sonra paralarım vermiyerek_wı 
ğer bir takım amele buldlJ 

adeta ucu~ iş görmek için ~ 
muş bir usul haline l'~J 
Memleketin hemen her taraf"' .. 
münferit surette çalışan 1 

aynı müşkillit karşısında b 
maktadır. Mübim olan i 
şudur ki müıküllt karşısındl._i 
lan melenin müracaat ~ 
leceği hiç bir makam yo -1, 
Olsa bile bu amele kendi~ 
dine bu mür<Jcaat makaaı>~ 
istifade edemez. Ne şahsi fİ. 

Jiyeti, ne vesaiti buna 111 

değildir. Müteahhitlere kart• ti.,. 
lenin böyle daima zayıf v•.,~ 
te kalması, çalışarak haket ~ 
teri yevmiyelerini alamam•,. 
zık ,değil midir ? , ~ 
Şüphe yok ki babsettiğicOi' ~ 

sınıf amele haddi zatında b•-, 
manasile amele değildir. s~,,, 
senenin muayyen mevsimlefll 
tarlalarında, köylerinde ~I 
işlerini bitirdikten sonra da 'J' . 
lelikle biraz fazla kaza~Ç. ti 
ederek devlete vergilerıııı ~ . 

mek istiyen insanlardır, ve tıf 

ların maruz ka!dıkJan bOtllll 
müşkülat teşkilatsızlıktao~ı~· 1'(. 

Fakat lzmir, Istanbul gabi ',JI 
lerde bir meslek halinde adi ttl' 
lık eden insanlar daha ço~,11 
Ve bu gibi yerlerdeki ' dJ
arasmda · şsiz kalanlara yat t; 
etmek, çalışanların haklatl~~tl-' 
kip eylemek için bazı teşlU d•~ 
da vardır. Fakat bu tarı ' 
teşkilatların başına geçeofet' 111r 
hazan amelenin çalııtıklarl ,/ 

d f • 
esseselere karşı o tarı • tır~ 
yetler alırlar ki amele çalıf t/. 
l:u müesseseler o teşkillt ile r / 
kadar olan ameleyi nıecbll 1( 
madıkça almamaya çatııırl•f• ~ 
siz olan amele bu tarıd~ 
teşkilata mensup olmak 'I 
den açıkta kalır. ıoll 

işte memleketimizdeki • ,-; 
meselesinin ilk görOnDıte 1 

tiği birinci manzara budur• 
Meh111•I 



~Ut istiklll bayramı 
,

11 
e dlln Efgan nfareti 

~h.._. otelinde bir çay zi
-. IQıttir. 

~ .......... ~ ........... _ 
~~ &ız talebesi 
~'tor 
~ ~ Aix en Provence 
~ ~•llinı mektebi tale
~ genç kız bugün 

ıelecekler ve burada 
'-' ~iid~etçe Çapa kız 
İte tebıne misafir edi-

~-~ oı ••nda bir seyahate 
tti~ F ranıız talebesi 

• •ıe ıelmeden eYvel 
• ~ Yunaniıtanı ziyaret 
..;tf '1radan da Suriyeye ...... ., ... ~; ... 
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Alış veriş.. DAYAK MI? Mektepler 
Zeytinyağı ihracatı Vilayet ehemmi· Tedrisatın başlan

artabilir .. 
Yapılan tahminlere g6re bu 

sene zeytin )'ağı rekoltesi ispan
yada ve Tunusta fenadır. Fakat 
Italyada iyidir. Baılıca zeytin yağ 
istihsal ede• bu ilk iki memle· 
kette istihsalitın fena olması 
merqleketimizde ihracatın çoğal-
masma sebebiyet verecektir. Bu 
itibarla alAkadarlar hazırlığa baş
lamıılardır. 

ihracat yapıla dursun 
nizamname gelecek! 

ihracat ofisi geçen sene tan
zim edilen fındık nizamnamesini 
tadil ederek vekllete göndertti. 
MObim e1asatı ihtiva eden bu 
tadilat hali veklletçe tastik edi-
lerek ofise göo~rilmemiştir. 

Halbuki fındık ihracatına baıla
nılmış olduğundan bu sene de 

nizamnamenin tatbik edilerek ih
racatın tanzimine imkAn kala-

mamııtır. 

UzunkUprft yaşmeyva 
ihraç ediyor 

Uzunköprll ticaret odası ihra
cat · ofisine g6nderdiii bir tes-

kerede, geçen sene Berlin ve 
Pariıe doğrudan doğruya kavun 

ihraç eylemiı olduğu hakkında 
nazarı dikkati celbeyledikten son· 

ra bu aene ayni ıekilde ihracat 
yapabilmek için hazırlıklara baş-
ladığını bildirmiıtir. 

Almanya yaş meyve
lerl..&mden memnun •• 

Berlin ticaret odası, ihracat o

fisine Almanyaya vaki yaş mey
va ihracatımız hakkmda bir ra· 
por göndermiıtir. Bunda ihraca
tımızın Almanyada fevkalade iyi 
bir teıir bıraktığı, Berlin tacir
lerinin lstanbuldan yaı meyva 
ihraç edenlerle doğrudan doğru-
ya muameleye giriımek istediği 
bildirilmiştir. Ofis meseleden a
likadar tacirleri haberdar et
mektedir. 

yetle tahkikatı ik- ması arif esindeyiz .. 
1 • d• lstanbul ilk tedrisat müfettiş-ma ettır l leri dün ma::rif müdürü Haydar 

Beyin riyasetinde bir kongre 
halinde içtima etmişlerdir. Viliyet maiyet memurlarmdan 

Nasuhi Beyin, Bostancı polis 
mevkii memurlar1 tarafmdan dö
ğüldüiü iddiasile şiklyette bu
lunduğunu, Vilayet ve müddeiu
mumilik tarafından tahkikata baş
landığını dün bildirmiştik. 

Viİayet, hadise karşısmda pek 
fazla hassasiyet göstermiş, tah
kikatm süratle ikmalini alaka
dar makamdan iıtemiştir. Üskü
dar kay.oakamı tahkikatla bizzat 
mefgul olmuıtur. Gerek Üskü
dar müddeiumumiliği ve gerek
se Üsküdar kaymakamlığı tara· 
fmdan yapılan tahkikat dün geç 
vakit bitirilmiıtir. Tahkikat ev
rakı bugün Vilayete gelecek ve 
Vali muavini Ali Rıza Bey ev· 
rakı tetkik edecektir. 

Almanyaya ihracat 
Azalıyor •• 

Almanya ile Tiirkiye arasında
ki ticari vaziyet hakkında ofis 
bir istatistik yapmİştır. Buna na-
zaran 1932 senesinin ilk 6 ayı 
zarfmda memleketim1zden Al
manyaya 18 milyon marklık ih
racat ve Almaoyadan buraya da 
15 milyon marklık ithalat yapıl· 
mııtir. 

Halbuki geçen senenin ilk 
altı ayı zarfında ibarcatımız 23 
kUsür milyon mark ithalatımız 
ise 27 milyon mark idi. lhraca
bausda g.SrDlen bu beı milyon 
marklık noksanın bir milyon mar
kı tütüoden, bir milyon mukı 

üzümden, bir milyon markı fan· 
dıktan diğerleri de muhtelif 
maddelerdendir. 

Burhanettln An Bey tahliye 
edlldl. 

Bir neşriyat davasından dola
yı altı ay hapse mahkum edilen 
Burhanettin Ali Bey müddetini 
ikmal ettiğinden tahliye edil
miştir. 

Kongre öğleden evvel Ye öğ· 
leden sonra toplanmak :;uretile 
iki celse akteyJemiştir. 

Dünkü içtimaında mekteplerin 
noksanlarile levazımı tedrisiye 
meseleleri tetkik edilmiştir: On 
srün devam edecek olan kongre 
bugün de toplanacakhr. Bugünkü 
içtimada terbiye ve tedris sis
temi tetki~ olunacaktır. 

Çatalcada 
Orta mektep 
Maarif vekaleti Çatalcada bir 

orta mektep açılmasına müsaa· 
de etmiıtir. Mektep hemen açı· 
lacak ve bu ders senesinden 
itibaren tedrisata başlıyacaktır. 

Kibrit satışı 
Neden düşüyor? 
Son zamanlarda tütün ve si

gara satışı gibi kibrit sabıı da 
azalmıştır. 

Kibrit inhisarına göre aatışta
ki bu tenezzlllUn sebepleri iktı
sadi vaziyet ve çakmak istima
Jidir. Alakadarlar bu vaziyette 
çakmak taıı ve kibrit kaçakçı· 
bğmlD da Amil olduğunu söyle· 
mektedirler. Şirket erkimndan 
biri kaçakçılık iılerini tetkik et· 
mek üzere Suriyeye ğitmiştir. 

Maamafih Suriye hüktımeti kib
ritten aldığı vergiyi son zaman· 
larda arttırdığı için cenup vila
yetlerinde kibrit kaçakçıhiı azal
mıştır. Şirket asıl çakmak kulla
mlmaaından tik•yetçidir. Şirket 
kibrit iıtimalini çoğaltmak için 
bOkümete ya kendi çıkaracağı 
bir tip çakmaklann kullanılma
sını veya çakmak istimalinin büs
bütün menedilmesini teklif et
miştir. Piyasaya bir nevi çakmak 
çıka11lması hakkındaki teklif ka
bul edildiği takdirde şirket hal
km elinde bulunan çakmaktan 
kendi çakmaklarile mubadele 
edecektir. Bu çakmaklann ancak 
hususi bir neYi taşlar kullanddı
ğı için kaçakçılık da ortadan 
kalkmış olacaktır. Şirket bu tek
lif kabul edilmediği takdirde 
çakmak istimalinin büsbütün me. 
nedilmesini istemektedir. 
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DIRIDIN TiPiDEN ••• 
Bazı ltalyan gazeteleri dünya 

güzeli Keriman Hanımın Fransa 
sahillerinde mayo giydiğinden, 
plajlarda o suretle gezdiğinden 
bahs~tmiş. Keriman H. bunu 
tekzip etti. Mayo giymemiş, ıe
hir tuvaletile gezmiş imiş. Şüp
hesiz bu tekzipte hakkı vardır. 
Fakat ayni zamanda dünya gll
zelinin gazetecilere hiddetlenmiş 
olduğu da anlaşıhyor ki bu hid
detin yeri olmamak Ji:ı:ımdır. 
Maksadımız dünya güzeli hak

kında yanlış neşriyat yapan ga
zeteyi müdafaa değildir. Yalnız 
umumiyetle gazetecilik san'atinin 
bir :ıayıf noktasına işaret etmek 
istiyoruz. 

Lisanımızda bir darbı mesel 
var: GfizeUikten bahsederken 
"Kadı kızında bile bu kadar ku
sur bulunur,, denilir. Gene .. Ku
sursuz güzel olmaz, dikensiz gül 
olmaz,, sözleri de ayni manayı 

ifade eden darbı mesellerimiz· 
dendir. 

Madamki kusursuz güzel ol
mazmıı. Gazetecilik san'atininde 
""""~ ı.;!"' , ........ ,, ,..•,.-.... .. ..... , 

çok görmemeliyiz • Gazeteci
lerin vazifesi işittikleri şey
lerin doğru olma11 muhtemel 
olanlarına ya:ımakhr. Şimdiye 
kadar bütün güzellik kıraliçele

rinin Avrupa plijlannda mayo 
giydikleri malum idi. Onun için 
bir gazeteci Keriman Hanımın 
bir istisna teşkil ettiğini öğrene
memiş, yanhş cıkan bir şayıayı 
bu suretle yazmış ise maıereti 

açıktır. 
Gülü koklamak hoştur. Fakat 

kokusu ile ruhlara ferahlık ve
ren gülün parmakları tırmalıyan 
dikenlerine dayanmak lazımgelir. 
Keriman Hanım dünya güzeli 
olunca gazeteciler kendisini na
sıl methedeceklerini bilemediler. 
Bunlar arasında bir az da dünya 
güzelinin hoşuna gitmiyen sözler 
çıkmış ise Bundan dolayı hıddet 
ve şiddet göstermek bir az faz
la olmaz mı? 

Kaldı ki hiddet ve şiddetin 
faidesi de yoktur. Faki.'.t belki 
zararı olabilir. Hıddetle kalkan 
zararla oturur, rüzgar eken bora 
~:,. .... , ,1,.. .. ı..... " ....... ., ,.ı,.. ... a .... ,.. .... ı<" 

ki bu işte hiddet etmenin zaran 
ne olabilir? Hiç bir zarar olmasa 
dünya güzelinin güzelliğine halel 
verir. Çünkü güzele hiddet ya
kışmaz. 

Bununla beraber biz Keriman 
Hammm bu husustaki noktai na
zarını lstanbulda müsabaka ya
pıhrken bizzat işitmiştik. 

Dünya güzeli o zaman Abdül
hak Hamitle yanyana oturuyordu. 
Cenap Bey: 

- Biri maddi, öteki manevi 
iki güzel yanyana !.. 

Dedi. Buna Keriman Hanım 
şu sur~tle mukabele etti : 

- Evet ama benimki ne ka
dar fanidir ... 

Gönül isterki bu sözleri söy
liyen Türk dünya güzeli 
yalnız yüz güzelliği ile değil, 

aym zamanda huy güzelliği ile 
de eşsiz olsun. Çünkü yOz güze
li geçicidir, huy güzelliği haya
tın son dakikasına kadar devam 
edecektir. Ve dünyanın her ye
rinde huy gUzelliği yüz güzelli
ğinden daha üstün sayılır. 

" "" 
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·······-·········-··············-·········· ....... 
~Günün İşaretleri~ . . : .................................................... . 
Nüfus fazlalığı 
Tehlikedir, nüfus 
Çokluğu faydalıdır 

Dünya nüfusunun artması bir 
emri vakidir. ihtiyar küre her 
sene yirmi milyon fazla insan 
kucağına ahyor. 

Nüfus meselesini yalnız ra
kam meselesi addedenler, dev
letlerin siyasetini nüfus başına 
hesap edenler vakıa bir bayii· 
dır. Çok defa coğrafya üleması 
beşeri meseleleri bir zarp, bir 
Taksim ile hallederler. Klasik 
usuldür, nüfusla mesahai sathi
yeyi taksim ederler bundaD bir 
memleketin vaziyeti hakkında 

fikirler çıkarırlar. Bundan sonra 
artık işitirsiniz: filan yerde nilfus 
çoğalmış ta kendisine yeni bir 
arazi arıyormuş ! Filan muhare
be, filan memleketin fulaca 
artmasmdan ileri geliyormuş l 

• * • ""' 
Mücerret bir nüfus meselesi 

tasavvur etmek hatadır. Mutlaka • 
nüfusu çok olan yerlerden ahali 
ya devletin vasıtasile başka yer
lere nakledilir, yahut muhacir 
kafileleri gönderilir demek çok 
yanhş bir hesaptır. 

Mutlaka nüfusu çok olan dev
let, yani kilometre baıına fazla 
insan besliyen bir hilkümet nn
fusunu başka yerlere tqımıya 
mecbur ola11 devlet demek de
ğildir. 

Meseli Belçikada kilometre 
başına 200 kadar kesafet oldu
ğu halde Belçikamn arazi geni,
letmek ihtiyacı yoktur. Buna mu
kabil Balkanlarda kilometre ba· 
şına nüfus kesafeti 100 zU bile 
bulmaz. 50 yi bile bulan yerleri 
azdır. Fakat muhaceret dalgalan 
Balkanlarda kuvvetlidir. Çarbk 
Rusyasmda kilometre başına 8 
insan düşerdi. Fakat bu Rusya
da ne Çarlık Rusyasının başka 
memleketleri istila etmesine, em
peryalist Çar siyasetine mlni ol
du. Ne de Rusyadan muhaceret 
kafilelerinin gayet dolgun kad
rolarla başka ölkelere akm et
melerine mini oldu. 

Almanya nüfusunun en fazla 
arttığı zaman 1871 den sonraki 
zamanlardır. Halbuki Almanya 
1871 den evel en kesif muhacır 
kafilelerini Amerikaya sevkedi· 
yordu • 

• • • 
Sebep 

Bir memleket nüfusu çokluğun• 
dan değil, nüfusla işi arasında 
münasebet basıl olamaz. Yani işe 
nazaran fazla nüfus bulunursa 
bu nüfusu beslemek için istill 
harpleri yapar. 

Roma imparatorluğunda açla
rm harplere sebep olduğunu bi
liyoruz. lskender istilasında Yu
nanistandaki açların muharebe 
ıebepleri aı:asına girdiğini bil
miyen yoktur. Fakat bu doğru
dan doğruya nüfus meselesi de
ğil, memleketteki iktısadi müvaze· 
ne meselesidir. Bozulan müvaze· 
neyi ne istila harpleri, ne de 
muhaceretler halledemedi. Eski
den beri devlet adamlarmın hal
letmiye çahştıkla11 bu meselenin 
en iyi hal çaresi mütekasif nü
fusa iş tedarik etmektir. 

Nitekim kilometre murabbaın
da 200 den fazla adamı besliyen 
sahalar sırf bu yüzden hala ten
ha memleketler ahalisini kendi 
arasına çekiyor . . -. . 

Bugünkü Almanya ve ltalya• 
rr;:,,,,._ ,..,,.. ... ,,...,. ,.,. .. : ... :-ı .. , 
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Yazan CASUS Türkçeye 
Somer• Çeviren 

set Mog· Beynelmilel Esrarengiz Kuvvetler 
.. 
O. Rıza ham -9-

Bir kibritin aydınlığında Aşenden 
kadının yüzünü görmüştü .. 

ı.- Niçin?. ı hakikatı itiraf etmişti. Kadını 
- Casusluk töhmetile. Tevkifi- mahkum etmek elimizdeydi. Onu 

ni müteakip onu Londraya gönde- hiç olmazsa on sene hapse mah-
rerek bizzat isticvap ettim. kUm etmek mümkündü. Fakat 

- Ne anladınız?. Yalnız bir şartla bundan ferağat 
- Bu kadının İtalyan olduğu edecektik. Bu kadın Şandralal 

halde serbest serbest dansetmesi üzerindeki nüfuzunu kullanarak 
§Üpheli bir işti. Böyle bir hareket onu F ransaya getirtecekti. Kadın 
ancak casusluk mukaddemesi sa- bu teklifi reddetti. Ona bir hafta 
yılabilir. İffetine karşı lakayit müsaade ettim. Düşünecek taşına
davranan bir dansöz, çok kolay· cak ve karar verecekti. Hafta so
lılcla casus olur. Sonra bu kadm nunda teklifimizi kabul etti. 
Londrada bulunduğu müddetçe - Anlayamadım!. 
Felemenk'e her hafta üç beş mek- - Anlaşılamıyacak ne var .. 
tup yazıyor ve cevap alıyordu. Şayet Guila, Şandrayı Fransa 
Kendisi mektuplarını İngilizce ve toprağına celbedecek olursa biz 
Fransızça ve Almancadan mürek· ele onu scrlıcst bırakacağız ve is
kep bir lisanla yazdığı halde ter· tediği yere göndereceğiz. Bunu 
temiz Jngilizce ile yazılmı§ ce• yapmıyacak olursa biz de ona ce-
~aplar alıyordu. Bunlan kimin zasını vereceğiz .. 
yazdığım merak ettik. Bu mek - Peki bu kadın Şandrayı 

· tuplarm Almanyadan geldiği mu- Fransaya celp edebilir mi?. 
hakkaktı. Fakat onlan yazan kim· 
'di? Bunun bir Hintli olduğu bel
liydi. Fakat bu adamın Şandralal 
olacağa aklımızdan geçmemi§tİ ..• 
Kadın bir aralık aşıkının adını 
d.klamıı, fakat Jaranmız üzerine 

nın nüfusu tezleri, siyasi gaye
leri tahakkuk ettirmek için birer 
vasıtadır. 

Almanyada bu gün Hitlere 
muvaffak bir adam rolünü veren 
hadise mutlaka Alman nüfusu
nun kesafetı değildir. Almanyada 
bnynk harpten evvel kurulmuş 
olan Te müstemlekelere göre 
korulmuş olan iktısadi cihazın 
harpten sonra muattal kalma
sıdır. 

Bitler milyonlara değil, imper
yalizimin pilanına göre mukad
deratı tayin edilmiş olan Alman
yanın arzusuna yer ayırıyor, nü
fusa bühtan etmiyelim • 

Italyadaki nüfusun fazlalığı da 
aynı şekilde mütalea edilmelidir. 
ltalyadaki işle nUfus arasındaki 
nisbetsizlik Faşizmin zaferinden 
evvel kendini her sene muhacir 
kafileleri sevketmek suretile gös
terirdi. Halbuki Mussolininin aldı
;. tedbirler işle nüfus arasındaki 
nisbeti biraz daha nüfusun lehi
ne yükseltmiştir. ltalyanın tam 
makinalaşması tahakkuk ettiği 
zaman bugünkü ltalya nüfusu 
pekali geçinebilecektir. 

Bir Yunan gazetesinin Yuna
nistan için arazi darlığından bah
setmesi çok mevsimsiz bir mü
taleadır. Çünkü Yunanistan gibi 
dünyanın seyrek sayılan nüfusunu 
taııyan bir memleket için yapı
lacak iş arazi istemek değildir. 
Çünkü açlarını doyµrmak, ken· 
disine yeni istismar mıntakaları 
Tilcude getirmek istiyen eski 
istilacılann planını tatbik etmek 
berşeyden sarfı nazar teknik ve 
maliye itibarile bir hayaldir. 

4 • • 

Netice 
Dünyanın korktuğu şey; nü· 

fus fazlalığıdır. Yani işle nüfus 
arasındaki nisbetin bozulması
dır. Misal bugünkü dünya açlığı. 

Nüfus çokluğu değildir. Çün
kü bir kilometre murabbaında 
iş aahibi nUfus nekadar çok 
olursa beşeri refah daha iyi te· 
min edilmiş olur. Misal Belçika
nın kesif iş sahaları. 

Dünya nüfusunun artması me
selesini her şeyden evvel adet 
meselesi değil, ( iş) ~esclesi 
addetmelidir. 

Sadri Etem 

- Hintli onu çıldırasıya sevi
yor ve onu biran evvel görmek is
tiyor. Onun için Hintli Lozana ge
lecek. Hintli Lozana muvasalat 
ettiği zaman sevgilisinden bir 
mektup alacak, kadın bu mek
tubunda Fransızlann kendisini 
bırakmadığını söyliyerek onu Lo
zanın tam karşısında ve göl üze
rinde olan ''Thonon,, e çağıracak 
ve orada buluşmalarını istiyecek ! 

- Hintli gelir mi dersin?. 
- Karının vazifesi onu getirt-

mek! Yoksa on senelik hapse da
yanacak.. Karı bu akşam buraya 
gelecek. Onu alıp ''Thonon,, a gö
türecelain.. 

-Ben mi?. 

- Evet, sen bu işi mükemmel 
idare eder ve bu sayede bir iki 
haftanı Thonon' da geçirirsin. 
Çok güzel bir yerdir. 

- Kadını ''Thonon,, a götür· 
dükten sonra ne yapacağım?. 

- Seni serbest bırakıyorum .. 
Yalnız bir kaç not hazırladım .• 
Belki onlardan istifade edersin ... 
Okuyayım da dinle! 
Aşenden dikkatle dinliyordu .... 

"R,, nın planı sade ve vazıh idi.. 
Aşenden onu kolaylıkla kavra
dı. 

işi bitmişti. ikisi birlikte çıka
rak yemeklerini yediler. 
Aşenden yemekten sonra tek

rar Hintlinin işine döndü: 
- Bu Hintli her halde zeki bir 

adam olacak! 
- Ona ne şüphe .. 
- Fakat koca bir imparatorlu-

ğu yalnız başına sarsan bir ada
mı takdir etmemek mümkün 
değil .. 

- Ben de öyle 'düşünüyorum ... 
Bana göre bu adam en tehlikeli 
bir canidir. 

- Fakat bu adamın elinde bir 
kaç batarya top ile bir kaç tabur 
asker bulunsaydı bomba kullan
mazdı. Bir milletin hürreyeti ve 
bir memleketin istiklali için mü
cadele ediyor. Onun İ!;in hareket· 
lerinde haklıdır. 

- Ben öyle düşünmiyorum. Bi
zim vazifemiz onu ele geçirmek 
ve kurşuna dizmektir. 

- Bu böyle .• Ben de talimatı
nızı tatbik edeceğim. Bununla be
raber bu adamı takdir ve hümıe
te layık görüyorum .. 

- O ayrı ... 
Hesaplarını ödedikten sonra 

ikisi de tekrar otele döndüler. 
(Bitmedi) 

VAKiT 

Poliste : 

Şehir ortasında! •• 
Fer ah tiymtrosunda oyuncu 

Anj el ile koce.sı Vahan e•velki 
gece, saat üçte otomobille Un
kapam köprüsünden geçerken 
önlerine gemici Osman, tütün 
amelesinden Sıtkı, Hulusi çık

mışlar ve otomobili durdurmuş
lardır. Taarruza uğrayan Vahan 
derhal tabancasına sarılmış we 
müteanızlar derhal kaçmışlardır. 
Polisin sıkı takibatı neticesinde 
mütearrızlar dün yakalanmışlar· 
dır. 

Kamyonun altında 
Asım oğlu Rasim isminde bi

risi dün istiklal caddesinde tram
vaydan atlamış Te şoför Şükrü
nün kamyonu altında kalarak 
ağır surette yaralanmıştır. Şoför 
yakalanmış, mecruh hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Bir kalp sektesi 
Kadıköyünde yel değirmenin

de doktor Samoel Efendi dün 
Emiyet sandığında bir işini takip 
ederken üzerine fenalık gelmiş, 

birden yere düıüp ölmüştür Sa
moel Efendinin kalp sektesinden 
öldüğü anlaşılmıştır. 

Otomobil kazası 
Fındıklıda Dere içinde oturan 

10 yaşında Mehmet Galatada 
tramvaydan atiamış, kaldırıma 

geçerken şoför Salibin idaresin· 
deki 1690 numaralı otomobilin 
altında kalarak yaralanmıştır. 
Şoför Salih yakalanmıştır • 

Bir tehir ve kararlar 
8-11, 18 Eylfılde Türk-Fransız 

ve Türk· Belçika mahkemelerin
de yapılacak mürafaalar bu 
mahkemelerin reisi bulunan M. 
Aserden rahatsız bulunduğuna 
dair gelen telgraf üzerine gayrı 
muayyen bir zamana tehir edıl
miştir. 

Evvelki güa Türk-Yunan mah
kemesinde bakılan 41 davadan 
on üçü tamiki tahkikat için ta
lik edilmiş, 25 dava da redde
dilmiştir. Reddedilen davalar 
Yunan tebeasından olan bazı 

Rumlar tarafından hükümetimiz 
aleyhine açılmış davalardı ve 
21 davacı hükfımetimizden 200 
bin lira istiyordu. 

Kazaların sebebi 
Bazı otomobillerin tramvay du

rak yerlerinde tramvayların önü
ne gemeleri yüzünden kazalara 
sebep oldukları görülmüş ve bu
nun menedilmesi şubelere bildi
rilmiştir. 

25000 lira istiyen 
Bir Rum 

Kiryakos Kostantin isminde 
bir Rum Adana'da bıraktığı bez 
ve çuha fabrikasının zaptından 
dolayi hükumetimiz aleyhine bir 
dava açmıştır. Müddei hüküme. 
timizden 25000 lira istemektedir. 

Nişan 

Antalya eşrafmdan Kıral zade 
merhum Emin Bey mahdumu sa· 
bık Bingazi Liman Reisi merhum 
Ali Müoip Bey kerimesi Sabiha 
Hanımla Tfirk Maarif Cemiyeti 
Istanbul merkez Müdiriyet mu
hasibi Ali Sait Beyin nişan me
rasimi Sabiha Hanımın enişteleri 
Rauf Yekta Beyin Ulu köydeki 
hanelerinde icra edilmiştir tara
feyne saadetler temenni ederiz. 

Evde 
Çukurçeşrnede bir evin topra~ 

kazıldıkça altın çıkıyor! .. 
BizaoS Cerrahpaşada Çukurçeşme so- Bulunan paralar . iı> 

kağmda bir define bulunmuştur. ları ile Osmanlı devletıo 
Polis ve müze memurları define- • zamanlarına aittir. 'keJI 
nin bulunduğu evde harıl, hani Muharririmiz orad~ dı 

• 
Definenin bulunduau evin 
sahibi Havva H. veMehmetEf. 

araşbrma yapmaktadırlar. Bu 
araştırma hala devam ediyor. 

Hava Hanım şunları söy· 
lemektedir : 

" Ben dul bir kadınım. sene• 
lerdenberi biriktirdiğim birkaç 
kuruşla bir ev almak istedim. 
Para pek az olduğu için iyice 
bir ev bulamadım. Nihayet Arap 
Safiye hanım isminde bir ka
dının harap evini satacağını ha· 
ber aldım. 

Kendisile görüşerek pazarlık 
ta uyuştum ve bir ay evvel de 
bu evi aldım. Kalan birkaç ku
ruşla da evi tamire karar ver
dim. Ustalar geldi, dıvarları yık
tılar, kireç yapmak için elediler. 

Üç gün evvel ustalara nezaret 
ediyordum. Toprakların kalburda 
kalan kısımları üzerinde sarı 

sarı şeyler gördüm. Para zannet
tim. Elime alıp baktım. 

Sünnet çocuklanna, lobusalnra 
takılan küçük zinet altınlarına 
benziyordu. Fakat Üzerlerinde 
eski yazılar ve papaz resimleri 
vardı. Birıeye benzetemedim. 

Bu sıraCla usta başı Mehmet 
de yanıma geldi, kendisinin de 
bu paralardan bulduğunu slSyle· 
di. Biraz sonra çukurdan kırık 
üzeri yeşil sırlı bir desti çıktı. 

Mehmet yedi tane bulmuş, ben 
de aradım, sekiz de ben buldum. 
Kardeşim muallimdir, paralan 
ona verdim: 

- Satarsan parasını getir de
dim. Kardeşim akşam üstü gel· 
di, bana on beş lira verdi. Çok 
sevindim. Çünkü ameleye vere· 
cek param kalmamıştı. Fakat 
sevincim çok sürmedi. Polisler 
define bulunduğundan haberdar 
olmuşlar. Gelip nokta diktiJer 
ve aramıya başladılar. Dünden 
beri topraklar elendikçe para 
çıkıyor .• ,, 

Kireç çukuru olmak üzere 
kazdan yerden çıkarılan toprak
lar evin önünde kalburdan ge· 
çirilmektedir. Dün topraklar ara· 
smdan 18 altın sikke çıkarılmış
tır. Mehmet ustanın yedi ve 
Havva Hanımın bulduğu sekiz 
sikke ile birlikte 33 altın bu
lunmuştur. Bugün öğleye kadar 
da bulunan sekiz tanedir. Top
rakların mühim bir kısmı elen
mediğine göre daha bir hayli 
altın bulunması ihtimali vardır. 

· ·· rın e ,:Unan paraların uze 
' yazılıydı: . 

t bıP " Sultan Mehme .
0 

1003, Sultan Osoıan ::o 
han, Sultan Mura~. 1' 
Sultan Selim bin Sule~ 
978 Sultan hakan ibPI ..a a· ..... 

Bu paralar içinde ııbef 
rine ait olanlar ancak 
tanedir. 

Satılan aJtıJJ1. 
defi. 

Havva Hanımın ka~ •P 
hattin efendi dün istıc~ 
miş, paraları ne yaf':;J 
muştur. Salahattin 
cevabı vermiştir : 
"Hemşirem sekiz taoC • 

altın getirdi. Bunlar ~' 
1 lardı. Kuyumculara glJ~ 

ederse sat da gel dedı. 
çarşıya gittim. l(u 
gösterdim. Kıymetıiı 
söyliyerek almadılar. Bil 
yanıma birisi geldi, 
altınlara bakarak ı ~ 

- Onları satıyorsaıı 
dedi. Pazarlıkta uyuf~ 

Bulunan paralar ve 
alAkadarlar•n attuı 

liraya satbm. Fakat ~ 
ğunu bilmiyorum.,, 

Zabıta Salahattin 1 
sattığı altınları aramakt• 
geçirilen altınlar müze1' 
edilecektir. 

Bir tetkik se1~ 
ve bJr k8ı 

ıJ~ 
Kısa bir zaman ısı 

en mühim ve en s~~·I 
(Yakıt) ta tefrika ett•i1 ~ 
veçli kaşif Sven Hede0• 

metli arkadaşlannd~JJıtı 
Erih Norin'in riyaset• ·~ıst'I 
ta Asyanın keşfini ' 
bir heyet hazırlamışll· 

11 
Heyet Mongolistand: ti 

rek Karakoviye varacll ,~rı 
da uzun tetkikler yaP' g•' 

Son posta ile gelen g'Or' 
rio •erdiği malfıaıata 1/ 

yet mühim bir kaza.Ya 

ve bütün develerini •e 
0 

zayi etmiştir. Kazanı ·ıl ,,er• ., 
Sven Hedene haber . ~'' 

h. etı kat kazanın ma ıy 
·ştır· malumat verilenıeoıı ~ \ 

Doktor Norin yard:.11' ~~ 
için kendisine bu y~r fal>'tf 'il 
olunacak, oda şimalı t,lcı 
yahat edecektir. 



!iı' Fransız Seyyahının İhtisası " -·· -···-··-.. -·-.................. __ ...... ·-·-
~ski ve yeni lstanbul 

1:-nbul da Avrupa şehirlerinin yolunu 
• t!1'uş, seyyahları memnun etmek 
ıçın eski halinde tutamazdık ya .• 

.... !!•1111 ~ 111ff 8r 1 fazetecılerinden Mm. 
latrj 0 ndel bir kaç günden-kb .. erek, r :n•zde bulunmaktadır. 
~el el de yerleşmiş olan Mm. 
S d Franaanın cenup vıli
~ :. e çıkan Lepetit Var ve 
"'teı, Aıur de V aro · se gibi 
~•lef l•zete ve mecmualara 
~ Ye lcronıkler yazmaktachr.

1 
s~liyetin ilk senelerinde 
~ kızd gelerek 1913 sene· 
' : ar burada kalan Ma
~ . roııdel lstanbul ha' kın· 
~ llltibalarını "Vıı ons d'Ori· 
'-ii., ~db bir eserinde topla· ,, . 
'lllaız gazeteci dün Royal 

d~ kendisile g6riişen bir 
•l'irnize şunları söylemiş· 

.Jllrkiyeye, eski dostlarımı 
~nbuıu tekrar görmek 

b dile ge:dim. Eıas makaa· 
" olmakla bt!raber seya· 
hakkında alakadar bulun· 

i 
gazetelere yazılar da 

• 1111. lstanbulu, burada 
~ oturmuş olduğum için 

8- lef:ki geliıimde 1913 se
•lcl lstanbulla ıimdiki ara· 

b&y11k farklar gördiim. 
IOlcaklar eakiıine nisbet· 

L_- temiz. Sonra sokaklar 
uaza binalar yapıldığı için 

• itibarile değiımiş. Yal· 
l1f ettiiim cibet lstan· 

tilriyetioi, "pittaresque,, 
kaybetmiı olmasıdır. Is· 

Ö11byada bir ben· 

de insanlardaki bu değişiklik 
mukadderdi ve çaresiz bir gün 
böyle olacaktı. Onun için t•bii 
buluyorum. 

GfimriiğO ve gümrllrOk me
murlarıda eski idare zamanına 
nisbet ederek daba munta• 
zam buldum bunun ıçın 
size burada baıımdan geçen 
bir vak'ayı anlatayım. 

Vapurdan lstanbula çıktıktan 
sonra bavullar1mı muayene için 
gümrlikte bıraktım, anahtarları 
pa otelin memuruna verdim. 
Otele geldim. Saatlerce bekle
dim. Bavullarım blll gelmiyor· 
du. Nihayet bir telefon muha· 
veresınden sonra mesele anla· 
şıfdı. Eşyamın muayenesi esna· 
sında bizzat h·azır bulunmaklı· 
ğım lizımm't· Çaresiz yolcu sa· 
lonuna gittim ve memurlara 
anahtarları bıraktığım için ben 
yokken de eşyamı pekilA mua· 
yene edebileceklerini de söyle· 
dim. 

"- Ha yır, usul b6yledir • ,. 
dedikten sonra etyalarım ara
sında ithali memnu birıey bulu· 
oup bu:unmadığım sordular. Ha• 
yır cevabını uermem Ozerioe eş· 
yamı muayene etmiye Uizum 
görmediler. Yol yorgunluğu ilz_e· 
rine yolcu salonuna kadar gıt· 
mek mecburiyeti doğrusu canı-
mı sıkmıştı. Fakat gösterilen bu 
nezakete de hayran oldum. Giim· 
rük memurları eskiden olduğu 
gibi benden bahşiş bile isteme
mişlerdi.,. 

lllay bir ıehirdi. 
afe;'fftfiİ!ft;;;~~ ... ~--!!!~~lill ...... ~~~-. 
"ne benzer. Yeni bir şe· 

lardan çıkan bir yolcu 
• daima ayni manzara 
lapr. Halbuki Istanbul 

d9ii1di. 
bir seyyah ıçın her gün 
•uıpirizfer l:aıırh) crcı. 
oda bir Avrupa şehri 

Yolunu tutmuı, ne yazık! 
fea ve çarıaf, peçe, 

~t1ı&: bunıann ne gOzel bir hu· 
~Ja::... •ard1. Fakat böyle 
~~ille bakarak fes ve 

tekrar aYdetini temenni 
~..., zannetmeyiniz Şehir· 

Monte Karloda da bu aene 
timdiye kadar kaydedilmiyen bir 
buhran kendini göıtermit ve vari· 
dat mühim miktarda azalmıfbr. 
Mayıs ayında nihayet bulan 

931/932 senesinin varidatı 45 mil
yon frank olarak tesbit olunmUf• 
tur. Bu miktar ıeçen senenin va· 
ridabndan 27 milyon frank nok· 
aandır. Buhrandan en ziyade mü· 
teeaair olan gazinolardır. Bunla· 
nn varidatlan geçen seneye niı· 

betle yüzde 80 azalmııtrr. . 

' • 
Yazın: 

Morla 

Llblan 

adamın öyle kolay kolay yola ıe· 
lir, sorguya çekilir kimselerden 
olmadıiını anlamıfb. Hem eaasen 
bu gibi sualler öyle herkesin ye· 
runda sorulur sualler delildi. Bi· 
naenaleyh, noter, müzayedenin 
bittiiini aöyliyerek alelacele ıa· 
londakileri dıf&rl çıkarttı .• 

Döndüiü zaman, Raol maıaya 
oturmuf, bir çek imzalamakla 
meıguldu. 

Biraz uzakta, Jan d'Erlemont 
ile Antonin ayakta duruyorlar ve 
bakıyorlardı. 

Raol çeki imzaladıktan sonra 
eline alıp ayağa kalktı, ve not •re: 

- Birazdan yazıhanen ~zden 
geçer ve ıize icap eden vesikala
n gösteririm, aiz de tetkik eder· 
ainiz. Fakat benden ne gibi iza· 
hat iıtiyeceğinizi aByler mi•iniz?. 

- Evveli, mösyö iıminiz?. 
- itte kartım: Don Luia Pren· 

na, Portekis tebauıyım, aılen 

VAKiT 

Her tarafta buhran --..... ·············-········--·-·· ..... --
Buğday 

Flatları Fransada 
Blraenblre dOşmlye 
Başladıc Sebebi? ••• 

Fransada son glinlerde bui· 
day fiatları birdenbire düşmiye 
bqlamııtır. Bir müddet evvel 
yüz kilo buğday 175 franga sa· 
tılırken mevzuu bahis fiat te-
nezülleri neticeıinde 11 O, batta 
105 franga kadar inmiıtir. Buğ
day fiatlarında görlilen bu te
aezziilün ıebebi bu sene buğday 
rekoltesinin miktan Gzerinde 
yapdan miibaliğab t:ıbminlerio 
neticesidir. 

Euğday istihsallhnın bu sene 
pek faz'a olacağı, fiatların da 
o nisbette düşeceği hakkında çı· 
karılan şayialar buğday spekO· 
llsyonu ile meşgul olanların tah· 
rikile arttmlmış, bunun Ozerine 
ellerinde buğday ıstoku olanlar 
mallarını sataıa çıkarmış, mevıim 
buğday hasad zamanı olduğun
dan çittçiler de ilk mal:.sullerioi 
ihtiyaçları ıevlcile derhal paraya 
kalbetmek istemiştir. Bundan 
dolayı buğdayın piyasadaki arz 
dereceıi birdenbire artınca fiat· 
lar tabii olarak dehşetli surette 
dDşmDıtnr. 

Bu itibar ile bugOn Fran1&da 
buğday meselesi mnbim bir ik
tısadi hadise şeklini almııtır. 

Esasen Franaada buğday fia· 
tının her Sf'De hasat mevsimin
den ıonra dOşmesi &tedenberi 
ahıılmıt bir meseledir. Buğday 
mllıtabıillerinin tiddetle paraya 
ihtiyaçları olması, bunun için 
istihsal ettikleri mallara beklet
mjye tabammillleri bulunmaması 
yüzilnden hasadı müteakip büyük 
miktarda buğday sabılan olur. 
Bu da fiatlar üzerinde teair ya· 
par. Bu tesiri bOtOn b&t&n ber-

ef ,._.le mDmkDn olmaz. O-
nun için Fransa hükümeti yalnız 
bu tesirin makul bir hududu geç-
memesi için tedbirler almıya ça
Iıımaktadır. 

Londrada 
Sıeak dalgası 
Londra, 20 (A.A) - Gren· 

vicb'de 37 ve Londra'nın mer· 
kezinde 35 derece hararet kay· 
dedilmiıtir. 

Bu hararet dereces , 6 ağus· 
toı 1911 denberi kaydedilmiş 
o1an en yOksek derecedir. 

F ranıızım. lıte pasaportum. Para 
meselesi için, itte size Portekiz 
milli bankası üzerine çekilmit bir 
çek .. Yarısını oradan alırsınız. Di· 
ğer ya,r111nı da Mösyö d'Erlenıont 
ile görüttükten 3onra teabit ede· 
ceğimiz tarihte vereceğim. 

Marki hayretle ıordu: 

- Sizinle ne ıörüıeceğiz efen· 
dim. 

- Size çok pyanı dikkat fey· 
ler aöyliyeceğim. 

Noter az kalıın itiraz ede~k 
ti. Öyle ya, bu adamın bankada 
parası olduğunu kim ve naad ia· 
ı. .: ed ... bilirdi?. Hem paranın ya· 
rııını verse bile üıt tarafını vere
bilecek miydi?. Evet, bunları kim 
ispat edebilirdi?. Fakat ıuıtu. Zi· 
ra, kartısındaki adam ona -;arip 
b!r .. ırette tesir ediyordu. Vakıa, 
meıleki bir hisle, bu ada.mın pek 
~... ;yi hir a:-ak kabı olmadığını 
hisaetmiyor değildi. Li.kin gene 
ıuauyor:lu, ve nihayet en tedbirli 
hareket olarak: 

- Mösyö, dedi, bendeniz ya· 
zıhaneme gidiyorum. Sizi de bek· 
lerim. 

Note, pntuını koltuğuna 11kq-

Saihfe 5 

Karı- Koca 

Devrialem Seyyahları İstanbulda 
gördüklerini anlatıyorlar 

Motosikletle devri&lem seya· 
hatine çakmıı olan Mm. Eddy 
Ton ve Walter Tonn adlı bir 
Alman karı koca ıehrimize gel· 
mitlerdir. 

D6rt ıene evyel Almanyadan 
motoıildetlerile hareket eden 
Alma11 ıeyyablar sekiz senede 
dOayayı delaşacaklarını ilmit et 
mektedirler. 

M. Volter Ton11 seyahati bak· 
kında şu malOmatı vermektedir: 

- Almanyadan 1928 senesi 
Marttnda hareket ettik ve tim· 
diye kadar Avrupa ve Afrikada 
25 memleketi gezdik. 

Şimdiye kadar g&rdüğtimllz 
memleketler arasında bizde en 
iyi . intıba bırakanı, İspanyadır. 

Mazinin mirası o'an mubteıem 
abidelerden ziyade ispanyada 
halkın asil hisleri nazarı dikka· 
timizi celbetti. ispanyada tesadüf 
ettiğimiz Ye bize nefis bir süt 
ikram ettikten ıonra : 

11
- ispanyada misafirlere ve· 

rilen sOt için para alınmaz,, di· 
yen çobanı hlll hatırbyoruz. 

ispanyanın d8rt litif husu· 
siyeti Yar : Memlekette mevcu
du biç olmamaıma mukabil fev· 
kafide nefiı olan şarabı, buğa 
güreıleri, musiki •e lspanyol ka· 
dınlara. 

ispanyada kDçllcUk Andor COm· 
huriyeti de çok hoıumuza gitti. 
COmburiyetin merkezi olan şeh
re geldiğimiz zaman belediye 
reisi mDsteribane kahvesini iç· 
mekle meşguldU. 

Bizi gayet iyi karşılıyarak ye
rinden kalkta Ye bir buçuk kilo 
aflrhfında bulanan Y,Jr anahtar
la belediy6 dairesini açtırdı. Bize 
ı8ylediğine g6re bu anahtar tam 
300 ıeoelikmiı. ispanyadan Por· 
tekize geçtik. 

Balear adaları yer yüzünde 
bir cennettir. Bu adalarda hiç 
bir hırsız yoktur. Binaenaleyh 
ortalıkta polise de tesadüf edil· 
miyor. Burada geceleri pence
releri ve kapıları açık bırakıp 
yatmak hiç te ihtiyatsız bir ha· 
reket değildir. 

Falita yağmur mevsiminde 64 
kilometrelik çamurlu bir sahayı 
16 gUnde katetmek suretile bir 
de rekor k1rdık ! Rif dağlarını 

brarak ıalondan çıktı. Marki de, 
kendisini tetyİ etti. Eauen aöyli
yecek bazı feyleri olduğu için ona 
ref ak"lt etmitti. 

Rac 1··n izahatım, enditeli tavır· 
larla dinlemit olan Antonin da 
çıkmak istemitti. Fakat Raol da· 
1 a atik davranarak kapıyı kapat 
IDlfb. C- -ıç kız öteki •: -rdan :rfl.· 
ı 1t ~.zere koıtu. Raol peşinden 
ko:ar"\k ouu yaka' :b ve beli.ı len 
ıarıldı, ıülerek: 

- :!e <', dedi, niçin böyle çe· 
kiniyorsun bugün?. Demek hirhı
rimizi bu kadar çabuk unuttuk 
öyle mi?. Jorjöreden demin kur· 
tardım, ıeçen alqam iri Polu ber· 
taraf ettim bütün bunlar1n hepsi 
matmazel için bir kıymeti yok 
mu?. 

Raol genç kızı enıeıinden öp
r.ıek iatemiı, fakat ancak dudak· 
larım elbiıeaine deidirebilmitti. 

Antonin yalvardı: 
- Bırakım.,. Bırakınız.. Feci 

' ıey ••. 
- Genç kız Raolun kucağında 

çırpınıyor, bir taraftan da kapıyı 
açmak için ujrqıyordu. Raol si· 
nirlendi. Antonini sunada yakalı· 

ve sahrayı bin mUşkOJltla geç• 
tik. Trablusgarbı da :r.iyaret et• 
tikten sonra ltalyaya, Sicilyaya 
ve Romaya gittik. 

ltalyadan sonra Avusturya 
Çekoslovakya, Macaristan, Yu· 
goslaya ve Bulgaristandan geçe• 
rek buraya geldik. 

Viya!lada seyyahatımız bak• 
kında bir konferans verdim. Bul· 
garistanda da otomobil sporları 

amatörü olan prens giril ile gö· 
rüştiim. Türkiyede turing kulüp 
tarafından bize bir çok kolay• 
hklar gösterildi. Kalküteye ka· 
dar takip edeceğimiz yol hakkın 
da izahat verildi. 

Buradan Ankara, Halep, Bağ· 
dat yolile Kalkütaya gideceğiz. 
Orada Amerikaya gitmek için 
takip edeceğizmiz yol hakkında 
bir karar vereceğiz. 

Kanada ya da dört senede va• 
racağımızı ümit ediyoruz. Seya• 
batım hakkında bazı Alman ga• 
zetelerine yazılar gönderiyorum. 
Seyahatimin hitamında da bir 
seyahat rehberi yazacağım. 

Seyahat bittiktan sonra mo· 
tosikletimiz Munibte bulunan 
seyr6sefer müzesinde saklana
cakbr. 

.... .._ ••••• -.......-..... ·-·---· 1 ••• • 

---Takvim --
P•zar P•zarteal 

21 Aluatoa 22 Aluatoa 
18 Rebi.ahir 19 Rebi. •hlr 

Glln doğufu 5,16 5,17 
Glln batıgı 19,00 18,58 
Sabah namazı 3,30 3,28 
Öğle • 12.18 12.17 
tkindt • 16,04 16,03 
Akp.m • 19 00 J 8.58 
Ya&m .. 
ım.ıı • 
Trlm seçen 

QQnJer 

Yllm kalan 

GUnlerl 

2041 
324 

) 22s 

l 140 
I 

~ 
3.26 

~26 

139 

HAVA - dUn sıcaklık azami 29 ugart 
20 derece olarak teııbit edllmlştlr. BugQıı 

rüzgAr mUtehavvtl .sUr'aUe esecek hava ek· 
seriyetle açık olacaktır. 

I RADYO-. 
.... ------Bugiin -1 

ISTANBUL - 18 den 19 za kadar 
gramofon. 19 30 dan ~O 30 7,a kadar 
Ueda~i mu~iki he\'etl, 20,30 dan 21 e 
kadur gramofonla opera. 21 den 22 ~e 
kadar Tanburı Hcfik Br\ \e arkadaşları, 
22 den 22,40 a kadar ıango orkesrrısı 

yarak batını geriye atb ve dudak· 
lanndan öpmek iıtedi. Antonin: 

- Ne ayıp, ne ayıp, baiıraca· 
ğım .• 

Diye m1rddanıyordu. Birden· 
bire Raol onu bırakıp geri çekil
di. Dııardan Markinin ayak aeı· 
leri geliyordu. Raol acı acı güldü. 

- Doğrusu tamınız var! Fa· 
kat bu derece inatçılık ümit et• 
miyordum. Geçen gece, Markinin 
yazıhanesinde daha iyi muamele 
ediyordunuz. Gene görütürüz, gü• 
zelim. 

Antonin artık kapıyı açmıya 
teıebbüs etmiyordu. Marki içeri· 
ye girince onunla karşdqmıt ve 
yüzündeki heyecanı görerek: 

- Nen var?. 

Diye ıormu§tu. Genç kız cevap 
verdi: 

- Hiç .. Hiç .. Sizinle göriifmek 
istiyordum.. · 

- Ne hakkında?. 

- Şey .. Lüzumlu bir fey deiil. 
Sonra .. Hem o kadar da ehemmi• 
yetli değil. Emin olunuz ıüt ba• 
ba •• 
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Türk Sporunun Gençleştirilmesı 
- . ' 

Mekteplerde terbiyei bedeniye - Her tarafta s~halar tesıSI! 
Belediyenin yar ımı - Spor hazırlıkları - Onümüzdeki 
Olimpiyat için ya lstanbulda ya Ankarada Stad yapılaca1' 

'ANKARA, 18 (A.A.) - Türkiye ld. de Ankarada Gazi enstitüsünde 
man cemiyetleri lt'tilakı Umumi mcr- hususi sınıflar ihdas etmİ§ ve bu 
kez reisi Erzurum mebusu Aziz Bey sene daha ziyade tevsi ederek bir 
spor i§lCri hakkında şu beyatıatta bu- jimnastik şubesi ihdasını karar· 
'lunnwştur: laştırmıştır. 

1 - Umumi merkezin faaliyet Uzun seneler derin tetebbuatı 
programı neleri ihtiva ediyor? ve dünyanın hemen her tarafın· 

Türkiye idman Cemiyetleri it- daki vasi tetkikatile tanınmış o· 
tifakmm son kongresindeki temas lan kıymetli mürebbilerimizden 
ve münakaşalardan ve bazı ka· !":elim Sırrı Beyin bu işin başına 
rarlardan sonra bugünkü umumi getirilmesi neticenin çok muvaf • 
merkezin bir senelik programı· fakiyetli ve faydalı olacağında 
nın ana hatlan çizilmiştir. Bir kaç şüphe bırakmıyor. Bu ilk adım
maddede hülasa edebilirim. dan sonra gelecek seneler de mut-

A) Türk sporcu gençliğinin laka Ankarada müstakil ve bütün 
liendi arzularile birleşmesinden Tiirk gençliğinin terbiyei bedeni
vücuda gelmiş klüperin ittifakın- yesinin ve sporculuğunun en bü
aan ibaret olan bugünkü teşkila- yük ilim müessesesi olacak bir 
tnnız sporun milli ve umumi ga- terbiyei bedeniye ve spor mektebi 
yelerinin çizdiği ana hatlardan tam kadro ve tam faaliyetle hare· 
ayrılmıyarak çalışan sporcu genç- }rete geçmelidir. Cihan tarihinde 
liğin bir ifadesidir. Teşkilatnnıza göz kamaştırıcı harikalar yaratan 
mensup olan bütün klüpler kendi UJu Gazinin hu mes'ut vatanında 
ıtençliğini ve münferit ve şahsi t porculuğuınuz da mutlaka başka 
menfaat ve ihtiyaçları üzerinde, milletlere yetişerek onları geçe
bütün Türk gençliğini ve sporcu• cek ve parlak bir ıpor inkılap ve 
luğunu ihata eden milli vazifeleri taalisine tahit olacağız. Bu ayni 
~ok derinden gelen duygulu idrak zamanda milli tekamülümüzün 
ile anlamışlar ve benimsemişler· bir zaruretidir. Jimnastik mekte· 
air. Son zamanlara kadar bir ne- bine spor sahalarında muaUimlik 
vi spor hastalığı gibi teşhis edil· yapmak üzere bir kaç sporcu ar· 
miş olan klüp kıskançlıkları ıahsi kadaşımızı yerleştirmeğe çalışa• 
fstikraplar ve hususi menfaatler cağız. Türkiyenin hemen her ta· 
·gibi amiller her tetkilatta olduğu rafında ıpor hareketlerinde bü
gibi sporcularımız arasında da vü- yük bir aşkla atılan Türk gençli· 
cuaü §lddetle lazım olan sıkı bir ğinin başında bulunması lazım ge
t~anüt ve ahenkle çalışmayı za· len spor muallim ve antrenörle
yıflatan büyük bir intizamsızlığa rinden sonra gençliğin en büyü'-: 
doğru gidiyordu. Geçen sene Ali mahrimiyeti idman ve müsab.ıka 
Rana Beyefendinin riyaseti altın· s~alarıdır. Bu da §Üphesiz '?lf\· 

<Ia toplanan kongre her şeyden ya ve zamana tevafuk eden bir 
evvel teşkilat içinde disiplinin ve iştir. Son kongrede Türk spo c·ı 
umumi menfaatlerin hakimiyetini gcnçelerin himayesini programı· 
temin için nizamnamede kuvvetli nın mühim bir maddesi olarak 
tadilat yaptı. Şimdi geçen seneki kabul eden C. H. Fırkamızın o 
kongreden alman ilhamlarla çiz· zamandanberi ve hassaten ıo iki 
'diğimiz programımızın ilk mad· sene zarfında İsmet Paşa Hz. ile 
aesi şudur: umumi katip Recep Beyefendinin 

Türk sporculuğunun layık oldu- azimkar ve çok müessir çalışma
iu en yüksek dereceye en az za- lariledir ki bugünün iktısadi buh
ıman içinde fenni ve emin bir yol ranlarına ve milli bütçe sıkıntıla

'dan çıkartmak için kuvvetli bir rına rağmen bütçeye spor için ge
inzibat ve ahenk tesisi. Bunun çen senekinden daha fazla tahsi· 
için hiç bir ferdin, hiç bir klübün sat konulmu§ ve en uzak vilayet· 
habnna gönlüne bakmıyarak kavi lerimize kadar her tarafta bele
ve adilane hareket etmek ve her diyeler ve idarei huhusiyeler ve 
çibatıabat disiplini temin ve mu· fırka teşkilatı spor için azami fa· 
haf aza eylemek. Teşekkür olunur aliyete geçmişlerdir. Burada bü
ki aziz sporcu Türk gençliği hu tün sporcuların kalpten gelen say· 
milli lazimeyi ve vazifeyi çok gü- gi ve üşkranlarını bu iki muhte
zel idrak etmiştir ve memnuniyet- rem ve sevgili büyüklerimize su· 
le efkarı umumiyeye arzederim ki narım. 
bu işte çok eyi bir inkişaf içinde- Belediyelerin 
yiz. Yardımı 

tan küçük şehirlerin ve spor klüp· 
lerinin vücuda getirecekleri spor 
sahalarının fenni ve fakat ucuz 
şerait altında tesisi yollarını gös· 
terir; ikincisi kapalı ve açık spor 
sahalarının her şehrin nüfusuna 
nisbetle ne miktarda ve ne büyük
lükte tesiı edilmesi laznn gelece· 
ğini, kapalı ve açık idman ve kü
sabaka sahalarının ve onların te· 
f erruatından olan ikinci derece· 
deki tesisatın fenni şeraitini mu· 
vazzah ve müfit teşrih eder. Ta
bı hemen bitmiş olan bu kitap da 
pek yakın bir zamanda bütün 
mıntıkalara gönderilecektir. Saha 
tesisatında harekete geçen şehir
lere ve ıpor mıntıkalarına mer· 
kezi umumi bütçesinden bu sene· 
lik bir miktar yardımlar teminine 
çalıttık. Her şeyden evvel sahala· 
rm mahalli ve mevzii bir ihtiya· 
cın ifadesi olduğunu ve her bele· 
mektepi sporcular arasında yüz· 
yardnnına kendi gençliğinin .müh 
taç olduğunu, spor sahalarını ve 
tesisatını azami fedakarlıkla ve 
bir an evvel vücuda getirmekteki 
şerefli vazifenin büyüklüğünü bu
rada tekrar etmeyi çok faydalı 
görüyorum. 

Sahar merkezi bütçelerle değil, 
mahalli idarelerin bütçelerile ya· 
ratılabilir. Almanyada 913 de bir 
stadyom varken atadyomların 

miktarı 918 de 25 e, 1924 de 75 e, 
929 da 125 e çıkmıştır. Bizde he
nüs stadyom namını verebileceği
miz bir saha yoktur. Bu feci vazi
yette ıtadyoma ihtiyacın ne kadar 
acil ve ne kadar mübrem olduğu· 
nu bize ihtar eden çok acı bir be
lagat var. Merkezi umumi her ta· 
rafta tesisi icabeden spor sahala· 
rının bir an evvel meydana gel· 
mesi için mütemadiyen takibatta 
bulunmaktadır. Vazifesini yap· 
makta terahi ve müsamaha gös
teren ve belediyeleri harekete ge
çirmek için yüksek makamata 
mütemadiyen müracaattan vaz 
geç.miyeceğiz. 

Spor, askerlik 
Ve sıhhat 
C) Harbi umumiden evvel biz· 

deki ıpor teşkilatının fevkinde ve 
gayet geniş teşkilata malik olan 
memleketlerde ve ezcümle Şimali 
Amerikada o zamanki mevcut 
mektepli ıporcular arasında yüz· 
de ellisinin askerliğe elverişli çık· 
madığı görüldükten sonradır ki 
alelade ıpor teşkilatının zayıf ve 
çürük noktaları meydana çıkmış· ilim ve fen yolJarı 

B) Her ilim ve fen şubesinde 
olduğu gibi medeni terbiyenin kü
me halinde ve cemi tezahürleri o· 
lan sporculukta da ilim ve fen yu· 
valarına ihtiyaç vardır. Spor mu· 
allimleri ve antrenörleri yetiştiren 
orta ve yüksek derecede terbiyei 
bedeniye ve spor mekteplerine 
§İddetle ihtiyaç vardır. Yalnız şi
mali Amerika müttahidesinde bu 
müesseselerin miktarının yüz el
liye baliğ olduğunu söylersem bu 
işte ne kadar zaman kaybetmiş 
olduğumuzu anlarız. Teşekkür 0 • 

lunur ki Maarif Vekaleti mektep
ler için terbiyei bedeniye mualli
mi yetiştirmek üezere son ıeneler-

Esasen son belediye kanunu ile tır. Başka memleketlerin ve bizzat 
belediyelerimiz için mecburi vazi- kendi memleketimizin tecrübele
feler meyanına giren her belde rinden görerek artık anladık ki 
gençlerinin muhtaç olduğu ıpor Türkiyede iyi ve tam bir sporcu 
sahalarının tesisi işi bundan son· ı demek kolları, bacakları, gövdesi 
ra artık hiç bir belediye reisinin kuvvetli ve mütevazin ve dimağı 
veya meclisinin keyfile imhal ve / seri ve ani hareketleri ve toplu 
ihmal edilemiyecek işler sırasına mücadeleelri idareye iyi hazırlan
girmiştir. Şimdiye kadar kapalı mış ve sporculukta en büyük bir 
ve açık spor sahaları ve yüzme fazilet olan spor mertliğini ruhun
havuzları tesisinin fenni şeraitini da taşiyan sporcu demektir. Bu
gösteren küçük bir risaleden bile nun için bütün sporcu gençlerimi
mahrum bulunuyorduk. Umumi zi denizcilik, binicilik, atıcılık ve 
merkez her tarafta başlıyan ıaha atletik idmanlarda hiç olmazsa 
tesisi hareketi karşısında boş dur· orta dereecyi geçen bir kabiliyet 
mıyarak en mükemmel iki kitap elde etmeğe teşvik ediyoruz. Yüz
hazırlamıştır. Birisi iki ay evvel me bilmiyen bir kayık sporcusu 
mıntıkalara gönderildi. Bu ha11a- ne kadar ga~ri ta.bil i&e ıahıız: ha..· 

o•ttiııf 
caklarını kuvvetlendiren bir fut· ne Avrupadan su spor ııı " 

. .k B' "'t h JS t.taP getırttı . u mu e ass r.feı1 bolcu da o kadar natamam bir 
sporcudur. Türk gençliğinde tam 
spor kelimesile ifade edebileceği
miz ve vücutta hemen her idman 
kabiliyetini vasati derecenin f ev
kine çıkarıcı bir inkişafı hazırla
mak için umumi idman imtihan
ları ve müsabakaları tertip ede
ceğiz. imtihanlarda vasati dere
ceyi ve müsabakalarda birinciliği 
kazananlara madalyalar verece
ğiz. Yakında bunun tatbikatına 
geçıyoruz. 

Sıhhat ve içtimai muavenet ve· 
kili Refik Beyefendinin çok kıy
metli yardimile bütün teşkilatı.mı· 
za mensup olan bütün klüp id
mancılarımızın her tarafta hükU
met ve belediye doktorları tara· 
fmdan muayenelerinin yapılmaıı 
kararla§tırılmış ve vekaletçe ha
zırlanmış olan talimatname vila
yetlere tebliğ olunmuştur. Umu· 
mi merkez her idmancı için fotog· 
raflı birer sihhat muayene karne
si tabettirmiş ve bugünden itiba· 
ren her tarafa göndermeğe başla
mıştır. Bu tedbirin spor hayatı· 
mızda başlı başına bir tekamül 
merhalesi olduğunu kabul etmek 
lazımdır. Ciğerleri, kalbi şu veya 
hu spora müsait olmıyan gençle
rin gözü kapalı spor hayatına a· 
tılmaları yüzünden §İmdiye ka
dar Türk sporculuğu çok kurban
lar vermiştir. Sporda anladığımız 
mana vücudü ezici yıpratıcı ve 
ihtiyarlık yaşından çok evvel bir 
genci işe yaramaz bir hale geti· 
rici müfrit beden hareketleri de
ğildir. Bilakis her defasında Türk 
gencine ve Türk ırkına hayati kıy· 
metler ilave eden bir yaratıcı 

hamle olarak kabul etmek ve ona 
göre fenni şerait altında çalışmak 
lazımdır. Görüyorsunuz ki bu se· 
nelik programımız geniş ve o ka
dar yorucudur. 

Spor bütçesi 
S - Ne kadar bütçe ile bu işler 

tedvir edilecektir? 

C - Bu sene bütçemizin yeku
nu 67 bin liradır. Bundan başka 
spor sahalarına yardım için de 17 
bin lira tevzi olunacaktır. 

S - Nizamnamede tadilat ya
pılacak mı? 

C - Gelecek sene kongresinde 
nizamnamenin milli ihtiyaçları· 
mızla ahenktar bir şekilde esaslı 
tadilata uğraması çok muhtemel· 
dir. Umumi merkez bu mesele 
üzerinde tetkikatla maşguldür. 

Bunun için Avrupadan bir müte· 
hass·s celbi düşünülmektedir. 

Muhtelif sporlar 
S - Atıcılık, binicilik, uçucu· 

luk, dağcılık gibi sporlar için ne 
düşünülüyor. Su sporları için ne 
gibi hazırlıklar yapılıyor? 

C - Türk sporculuğu hassaten 
bu şubelerde inkişafındaki milli 
ve askeri kıymet ve ehemmiyeti 
bizlerden çok ziyade kavrıyan ve 
takdir etmiş olan askeri teşkilatı· 
mızın bu işlerle meşgul şubeleri 

bu sene daha büyük bir faaliyete 
geçeceklerdir. Kendilerile müte

madilen holi leım.ulaJ.lL Bu t.e.· 

İzmir, Samsun, Bandırrııa, rıı' 
Trabzon gibi deniz ve su •P~ 
meşgul olan yerleri clola~a~ t 

radaki su sporunun fenııı bil 
mül şartlarım tetkik ve te5 

tamim edecektir. 

Antrenörler , 
S - Antrenörler çoğalacıl'01ıı 

Hangi sporlar için antre~/ 
celbi mukarrerdir. Bu aııt1,; 
lerin mesaileri ne tarzda 0 

tır? 1 
C - Atletizm antrenörii bd I 

ne iki olacaktır. Eğer iJaf~I. 
ğimiz ikinci antrenör tab•1~1 
iki antrenör kullanmak 1'•

1 
/ 

lursa antrenör miktarı üç ~I: 1 
tır. Denizcilik için bu sene 1 il 
fa olarak bir antrenör ı,lı 
konmuştur. ! 

Türkiyede oJlmpl~ 
S - 935 - 936 Balkan o~ 

yadının Türkiyede yapıla ~ 
nazaran bu zamana kadar~ 
yomun ikmali ihtimali var - 1 

C - Malumdur ki beynel/. 
müsabakalar demek olan o~ 
yatların mühtaç olduğu sah / 
tesisi bir milli meseledir. Ş1l / 
bu şehrin bütçesi milli er,..J'I~ 
tenasip olimpiyat aalıaaı ~ 
getirme~e müıait değildir. ( 
hükumetimizin layık olduıı'.kl' 
hemmiyeti verdiğini gô~ ~ 
müftahirim. Çok ümitvarıııı ~ t 
nümüzdeki Balkan oli.mph'' ~ 
çin ya lstanbul, ya Ankarad•dı 
kemmel bir stadyom rrıe1 
gelecektir. 

Mıntakalar eİ 
S - Mıntıkaların adedi t 

edilecek mi? ·et 
C - Spor klüpleri ' için ~~ 

mıntıka tesisi esas pren.sipl~r•..,~ 
dendir. Tabiidir ki klüplerıll I 
tarı üçe baliğ olmıyan küçii" / 
layetlerimiz sporculukta d&lı.~J' 
yade komiu. vilayetler dabil• Jf 
ki mıntıkalara tabi olacaktır· ti 
dır. 'a bir mıntıka tesisi içİd ~ 
kikat y~pmaktayız. AmasY& ~l 
bir mevcudiyet gösteremiyeıı tlİ~ 
tıkayı büyük ıstırapla lağ:;,l 
Amasya sporculuğunu S 
mıntık:- ;ma bağladık. ıe/ 

S - Klüplere yardım 111ese l 
C - Umumi merkez btil~~ 

den klüplere doğrudan d0.~ıet 
yardım yapmamak preıı•11ı,d' 
mizdendir. Ancak bir rrııntı ıııiif 
ki sporcular için mevcut bi.r ;,~ 
sahasından istifadeyi tel11 1ıırJl 
bazı klüplere muvakkat Y' ıı•V 
lar yap.mak mecburiyetinde 

~ 
yoruz. biriıı' 

S - Bu ser.e Türkiye 
likleri yapılacak mı? d '(l . e ( 

C - Sporun her şubesın 1'•'' 
kiye birincilikleri müsaba 0~f 
lacaktır. Şimdiden F edersO' 
faaliyete geçmişlerdir. 

S - Neşriyat? tl'i) 
C - Sporculuğurnuzun )3~ 

taç olduğu ilmi ve fenni 111a ~ 
muntazam bir sıra altında , .. :ti . e~-
kitaplar neşrederek taın•111 

makta devam edeceğiz. 
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Piyer Loti 
• 

tıın - h nıeş ur Naşat 
kızları kimlerdir? 
"lo 

ti,, l'li ""' koııt n ıyaşat kızlar,, eserinin 

~ "'1ıoıııarı olan iki hemşire hak
a, ye~ 

' U<!nleri kon(. "Alland de Cha-
rteuı -

b11, bir ., fu Şayanı dikkat meJ...'tu-

Jt1111e11 gazeteye lıitaben .neşretmiştir. 
'ftaklediyoruz · 

"N . 
rator)aşyat kızlar,. Osmanlı impa-
deu ugunun on iki sene müd-

~iiıı~ Ye ölene kadar baş katip
d,11 NYa~ınış olan eski sefirler
h, ... IQ. Urı Beyin kızlarıdır. Bu iki 

"""ite . 1 babaı nın stanbuldan kaçışları 
tir. ı,Ntının ölümünü tacil etmiş
llını . aşat kızlardan Zenan Ha-

Yırrnj 'k· 0 tıı•ııl d 1 ı yaşında idi ve s-
)' 

1 
eyletinin evvela Roman-

•dir" .. 
oı_11 S 1

• sonra barıcıye nazırı 
illi afa Beyle evlenmişti. Yir-
tıırı/~şlarında olan Nuriye Ha
k. ıse,bu gün kontes Rahozens-

olı:n -U uştur ve en asil Bolunya 
tlerind 

Qıi.t· en birisine intisap et-.., ır. 

L l<eııdil · . 
QUld erını pek genç iken lstan-
buı a F tansız sefarethanesinde 
~ Unurk t y 

ıeıııe . en anımış oldugum ye-
bi tını çok zeki idiler ve ede-

Jata k 
hatt f \'U ufları şayanı hayret, 
~ azla bir derecede idi. 

1-hi) ti. ronıanma bir mevzu bu
İatif ınış olduğu için onlardan 

Yar:d~ etmek istedi, kendilerine 
tırı ıoı ederek Parise kaçmala
lar al> de.illet etti. Ben o zaman-
İdi ... arıste hariciye nezaretinde 
b .... 'f w 

İr t l egenlerimden Belgrattan 
Oanı e graf aldım. Kendilerini 

Gtre ~~1.• ıabıtası tevkif etmek 
firj ~ .. 1• Belgrattaki Fransız se
tiea osyö 11Benoit,. e telgrafla 

eder k 'le p e onların muhafazasını 
ariae g 1 b'' 1 . • t . ttırı . e e ı.me erını emın 

ı· eaıni . t 
•ııce 18 edim, ve Parise ge-
etu ... onları, aylarca muhafaza 
1 .... Fe · b' 0 aıı b cı ır surette müteessir 

itııinı abaları, yani benim sütye-

tltre b her ay onlara verilmek 
'r w •na Para gönderiyordu. 

~ egenle · · llhiti • rımı. o zaman yüksek 
deıı k hı teşkil eden şahsiyetler• 
~ita, 0~es _Melamie dö Pour
~I• arluz Loys Cbandieu, 
k "8 d'U ..,•t d zes Martemant Mar- · 
• e S . • 
1 •lleyr aınt - Paul, kontes de 
'te tak~d· Perigord gibi kimse-

&11 tını etmiştim. 
~nıı,,:ı:nada onların Loti ile 
d~kı,,.111 at~a bulunup bulunma
~ 1ı· bılmiyorum. Bana bun
tj ftıeş~ bahsetmediler. Zira, 
~ ~e k 'llr muharrire yeğenle
! ~da d•rşı aldığı vaziyet hak-
'~itti 6

tiincelerimi açıkça söy-
"1e lh. y w 

, l\aup 
1 

egenlerim, saraya 
'etiıı 0 nıaları hasebile Lotiye 
~t~ak en heyecanlı sahifelerini 
~1-rd hususunda büyük yar-

"ır a bl i . ette u unmuşlardı. Bu 
.~~ bir ~le edebi bir gaye 
,,, aı e Y • • • d & tat ._ eıs ıçın e kalmıştı. 
ey b l(ızları b b N . de .' iiyiik n,. a ası urı 

h lı ola babamın küçük kar-
C\e 11 erle" h b ·kt 8 • anı arp miralayı 
~)İ eyın o w 1 .d 
C~ '•ıl i g.u ı i, ki, Reşat 

le.'Alıeuf 8?1d•. Bde Grand de 
1 ı. u aile "Daup· 

Esrarengiz, fakat san'atkir kadın 
Greta gene esrar içinde 

Greta Garbo, uzun müddet İstanbulda kalmıştı ; onu 
Avrupa nasıl kaybetti, Amerika nasıl kazandı? 

Greta Garbonun memleketi o· 
lan lsveçe avdeti dolayııile yapı
lan bir çok neşriyat arasında Al· 
manyanın meşhur rejisörlerinden 
Pabst'ın son ifşaatı şayanı dikkat 
bir mahiyettedir. 

Her Pabst, "Don Kişot,, namın
daki filmini çevirmek üzere son 
günlerde Londraya gelmiş ve Dey
li Meyi gazetesine beyanatta bu
lunmuştur. Her Pabst diyor ki: 

"1924 senesinin aonbahannda 
"Neş'esiz sokak,, adını taşıyan 

sessiz filmi hazırlıyordum. Mü
him bir rol, şahsiyeti çok kuvvetli 
bir kadın lazımdı. lsveç filmleri-
nin birinde ehemmiyetsiz bir rol 
alan kızın biri hatll'ıma geldi. Bu 
film bir sene evvel çevrilmişti. 

Adamlarımdan birini hemen İs· 
tokholma gönderdim. Uzun tahar
rilerden sonra bu zat Berline ge
lerek Mis Greta Garboyu bulama-
dığını, kendisinin de o zamandan
beri filmle meşgul olamadığını 

söyledi. Bu sırada Mister Stiller 

ta Garbo ile müteveffa Mister 
Hansen olacaktı. Fakat iş yol-
lu yolunda gitmedi. Mis Garbo 
ile arkadaşları lstanbulda kaldı
lar. Fakat filmin çevrilemiyeceği-
ni anladığımdan tertibat aldım ve 
Mis Garbo ile Mister Hanseni ls
tanbuldan Berline getirttim. 

Mis Garbo ile "Neşe'siz sokak,, 
filmi ile itilaf ettik. Greta, benim 
üzerimde derin bir tesir icra etti. 
O gün refikam bana şu sözleri 
söylemişti: "Böyle bir kadın an· 
cak asırda bir kere dünyaya gelir,, 
"N'· k"' ""k eş esız so agı,, çevınr en 

Mister Stilleri Holivuttan istedi
Jer. O da ancak Greta Garbo ve 
Hansen ile birlikte gideceğini 
söyledi. Greta, Holivuta gitme
mek fikrinde idi ve benimle ça· 
hşmak istedi. Ben ona iş bulma· 
ğa muvaffak olmadım. Çünkü hiç 
bir kimse onu çalıştırmağa cesaret 
edemiyordu. Bunun neticesi ola
rak Avrupa Mis Garboyu kaybet
ti. . 

bana şayanı dikkat bir şey haber 
verdi. O da bu kızın çok füsünkar 
bir şahsiyet sahibi olduğu fikrin
de idi. Nedense o da bu kızın izi
ni kaybetmişti. Stiller on sekiz ay 

Greta Garbo, banyo kıyafetile "Mis Garbonun huysuz oldu

bekledikten sonra onu bularak ğuna dair söylenen sözlere kulak 
Istanbulda bir film çevirmeğe git- asmayınız. Dünyada onun kadar 
ti. huyu güzel, idaresi kolay bir ka-

Filmin başlıca tahsiyetleri Gre- dın yoktur.,, 

• • a 

A 

Ama Ölen 
"Oğlum,, diye hırkıran dudakların raşesi, 
Gözlerimin önünde en lıa::in bir hayalin ... 
Bu sesti ölümüne yaklaşan baba sesi .. -
Bu seste başlamıştı, babacığım, zeı·alin .... 

Biiyiik, asil bir kalbin ebedi terekkülün, 
Nur yüzünde bir ayet gibi okunuyordu. 

Babacığıma il • • 

Gözlerin, o yıllardır karanlıkla örtülü 
Gözlerin son deminde bana dokunuyordu. , 

1 
Nilıayet gömdük seni anamın hizasında: 
iki rulı birle§tiniz, iki rulı, iki mÜ§lak. 
Baba, baba, mezarda ruhun ağlamasın da , 
Görmüyorsan, anama benim gözlerimle bak! 

14- 8-S32 
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hine,, ayaletinin en yüksek aile
lerinden idi. Kıral Louis - Phi
lippe'in zabitlerinden olan büyük 
amcam Osmanlı ordusuna girmiş 
bir çok şerefli vazifeler görmüş
tü. Bilhassa Nezip harbinde f ev· 
kalade yararlıkları olmuştu. 

Yeğenim Nuri Bey kederinden 
öldü. Naşat kızlardan Zenan ise 
esrarengiz bir surette öldü. Bel-
ki de bunu kendi istemişti. Nu
riye hanıma gelence, kendisi bir
çok çocuk annesidir ve tam mü
kemmel bir kadındır. Kendisini 
birkaç ay evvel Nis şehrinde 

gördüm. Müşterek ve eski hah
ralardan bahsettik. Fakat Luinin 
bahsi, biç bir zaman tarafımdan 
gayrı muvafık bir hüküm veril
meden edilmezdi. 

Yeğenlerim Istanbulda iken, 
o zamanın adetleri müsaadesinde 
serbest edilir, hatta babaları 
kendilerine Avrupai bir hayat 
geçirmelerine bile müsaade edr· 
di. Fakat aile ocağından kaçma
lara onun hayatını mahvetmişti. 

Allard de Chateauneuf 

Nasıl Yazarlar? 
Viktor Margarit diyor ki: 11Be

nim san'ahm heyecanlarımın ağır 

ağır kayda geçmesidir. . Haısas 
bir plak gibi, devamlı, muannit 
bir müşahede ile eşyanın ve in-
sanların manzaralarını tesbit 
ederim. Müşahedelerimi kaydet-
tıkten sonra ancak sene sonun
da bana t oman fıkri gelir. O 
vakit ne söyliyeceğimi, nereye 

doıru gideceğimi gayet iyi bi
lirim ve çerçevem umumi çizgi
lerile hazırdır. Çalışmaya başla

madan ev el oldukça muf dssal 
bir plan çizerim : daima bende 
bazı fikirler için mücadele arzu-
su vardır, kadının tekamülü, 
sulhperverlik... Harpten sonra 
bütün eserlerim hep bu gayeye 

doğru gitmişlerdir. 

llk satırı yazdığım vakit, ro· 
manımdaki şahıslarımın ne ola
caldarıoı pek bilmem; hatta 

hepsi doğmamışlardır bi!e; fakat 
bir kere yaratıldıktan sonra bu 

insanlar benim için hakiki suret
te mevcutturlar.,, 

Andre Mourois diyor ki : uBe
nim hareket noktam - insan, ve 
ya mevzu - daima hakikidir. 

11t:fonunla beraber şu insanın 

veya bu tasvirin daprenatür 
olduğunu zannetmek hatadır: 

hakiki bir mahluk bana bir nevi 
renk verir, umu l'İ bir veçhe 
gösterir. Fakat o kahramanın 

sec yes ·nı terkip eden çizkiler, 
ona benzer diğer insanların ta
biatlarından da alınmış olabilir. 
Ben "Miralay Barmbl'ın sükôt
ları ismindeki kitabımı hakiki 

" bir 11Bramble,, ı müşahede ede-
rek yazdım. 

41Hergün yazarım, sabahın se

kiz buçuğundan bire kadar,. 

Bir heyk eltraş 
Güneş ilahı ve 
İsa heykeli! 

Her eseri dünyanın her tara• 
fında bir sürü dedikodulara se· 
bebiyet veren meşhur heykel· 
traş Jakop Epstien, bugünlerde 
gene gizli gizli çalışıyor ve ge
ne san'at a!emini ikiye ayıracak 
bir eser yapmakla meşgul olu
yor. 

Yeni eser, 11Güneş ilahı,. adı

nı taşıyacaktır. Epstien, şimdiye 
kadar yaptığı her eseri evvela 
çamurdan yapıyor, sonra ona 
daimi şeklini vermek üzere taş 
üzerine tesbit ediyordu. Heykel
traş, bu sefer buna da lüzum 
görmiyerek doğrudan doğruya 

taş üzerinde çalışmaktsdır. 

Bütnn Londra matbuata yeni 

eseri merak ederek heykeltraşın 
ne yaptığı hakkında malumat 
almak için uğraşmaktadır. Alı

nan malumata göre yeni eser, 
dokuz on kadem boyundadır ve 
Irandan eski Romaya Mitrayı 

temsil etmektedir. 

Mitra veya güneş ilahına iba
det etmek bütü Avrupaya süratle 

yayılıyordu. Şarka giden Roma 

askerleri hep bu dine girerek 
dönüyor ve bu dinin neşrine va
sıta oluyorlardı. Ancak hıristi

yanlığın intişarı, 41Mitra., dininin 
bütün Avrupayı lcaplamasma 
mani olmuş ve neticede Mitra 
dini yerine hıristiyanhk intişar 

. etmiştir. 

Spsten'io hedefi " Mitra,. yı 

temsil eden bir heykel vücude 
getirmektir. 

Eser, çıplak bir insanı gös· 
teriyor. Kollar ışığa doğru yük
selmiştir. Saçlar, alevden bit bale 

teşkil ediyor. 

Eser, henüz bitmediği halde 
derin bir merak uyandırmıştır. 

Gazeteciler eser hakkında ma• 
liimat almak için san'atkaran zev
cesine müracaat etmişlerse de 
Madam Epstien esere dair bir 
t~ k kelime söylememiştir. 

Mister Epstien'in kendisi ise, 
bir kimseye görünmüyor ve 

müo::eviyane çalışıyor. 

Epstien'in şimdiye kadar ya

rattığı eserler içinde en fazla 
dedikoduya sebebiyet verenler• 
den biri " Isa heykeli ,. dir. 
Sonra onun geçen sene yaptığı 

• 1Havva,, namındaki eser de sonu 
gelmiyen münakaşalara sebebi· 
yet vermişti. 

Yeni eserin de herkesi bu şe
kilde alakadar f'deceğinden şüp
lie edilmiyor. 

Kitap panayırı 
30 Ağustos zafer bayramında 

Darülfünun meydanında açılacak 
o:an kitap panayırına mecmua " 
ve gazetelerimiz de iştirak ede
cektir. 

Bu sergi 4 gün devam eyli• 
yecektir. 
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Türkler 
:: ::: : : : : : : : : : : : :: : : : :: : : :: : : ::: : : : : : : : ::::::: :: :: ::: : ::: ::: :: A 1 == Bir Gazetecinin Hatıratı Trakya ve 
.. .. 
ii ta ar E~ .. .. :: s :: .. . . . . .. :: ozu :: 

imparator Şarl eski paytahtıııılı 
Viyanada nasıl dolaştı ? 

Son aylar zarfında Trakyadan 
kaçan Türkler binlerce l<işidir 

:: '™ :: s k .. . . .. .. 
:: .. . .............. :: ................... ===================: .. ::................. a ı t ········-········· 

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

lskeçede çıkan "Milliyet,, ga

zetesi yukarki başlıkla bir yazı 
yazıyor ve Türkiyenin dostu Yu-

nan topraklarındaki Türklerin 
Yunan jandarmalarından gör-

dükleri hakarete ve şiddete ta
hammül edemiyerek yatak ve 

yorganlarını yok pahasına sattık

tan sonra akın akın, Meriçin çe
kilmiş sularını a!arak Türkiyeye 
pasaportsuz olaralc hicret ettikle

rini yazıyor. 

Gene bu gazetenin başmakale

sinden öğrendiğimize göre 29 
Temmuz tarihli nüshasında bu 
mevzu etrafında yazdığı bir yazı 
üzerine lskeçe kaymakamı baş
muharririni çağırmış ve yazısının 

esa};lı bir tetkika istinat etmediği
ni söyliyerek: 

- Şimdi yazdır; Meriçin suları 
inmiştir. Herke:;in kolayl·kla kar

şıya geçmeni kabildir. Bnzı pasa
portsuz olarak saklıca geçenler o

luyor ve bunlar daima fakir ta

kımından, işsiz güçsüz malsız 
mülksüz kimselerdir. Ayni za-

manda yekUnlarıda senede elliyi 
altmışı geçmiyor. 

Demiş .. Milliyet gazetesi, tah
kikatlarının esaslı olduğunu söy

ledikten sonra "kaçanların ye
kfınu, elli, altmış değil bu son ay

lar zarfında binleri bulmu'.}tur.,, 
iddiasında bulunuyor. 

Bundan başka, lmymakam e
fendinin kaçanların zaten para
sız pulsuz adamlar olduğu sözü· 
ne i~aret ederek: 

"Trakyada son senelerde öyle 
paralı pullu, hele işli güçlü Türk
lere tesadüf edilemez oldu.,, di
yor ve sözünü ~u cümlelerle biti
riyor: 

" Bu işsiz güçsüz takımının 
Türkiyeye gitmelerinin sebebi 

tahkik edilmelidir. Sathi bir tet

kik, Trakya Türkünün bağrında
ki yarayı meydana vurur. Bu ya-

ranın tedavisine himmet iki dev
let arasındaki dostluk yapısına 

kuvvetli ve esaslı bir çivi çakmış 

olur.,, 
"Milliyet,, gazetesinin bu yazı

sından ba~ka gene lskeçede çı-

kan Trakya gazetesinde bir De
deağaç mektubu intişar etti. Bun-

da da: 
"Çok kimseler hududu aşmağa 

tevessül ediyorlar. 
Kahvede konu~urlarken işit

t im. Dün yedi hane kaçmağa ka
rar vermişler. Komş'!.lları Türk 

bakkal tasavvuru haber alrnış. 

Kendilerinden alacağı oldu[!u 
için karakola müracaat etmiş. 

- Bunlar senin karını kaçır
mıyor ya! Alacağın varsa mah-

kemeye müracaat et. Hem sen 

burada kalacak mısın? Cevabını 

almış. 

Hükumetin bu meselede iğma
zıayn ettiği hatta teşvikkar dav
randığı muhakkak görünmekte
dir. 

Vizesi kendinden pasaportları
na güvenerek Meriçi af an bu hal

kın vaziyetleri çok şayar:.ı dikkat
tir. 

Komisyonda on iki köy mese· 
lesi müzakere edilip dururken, e· 

tabii vesikası dağrtmak için dün
ya kadar masraf ihtiyar olunmu§-

ken bütün bu tedabir ve rnüza
kerah nakzeden bu kabil mesai-

lin zuhuru hakikaten gülünç de
..... 'd' ? d . gı mı ır.,, enıyo•. 

Dost Yunan hükfımctinden bu 
hicretin önüne geçmesini ve se· 

bebiyet verenlerin süratlc tecziye 

edilmelerini istiyoruz. 

ıstanbul Belediyesi ilan ıarı 

lstanbul mıntakası San'atlar mektebi için lüzumu olan 2500 
kilo pırasa, 600 dolmalık domates, 800 lahana, 300 bamya, 2500 
ıspanak, 1000 bakla, 3000 yeşil salata, 3000 limon, 1000 Ayşe
kadın fasulya, 1000 bezelye, 1500 kereviz, 200 havuç, 700 sakız 
kabnğı, 8000 patlıcan, 400 do'malık biber, 1500 yoğurt, 1500 
süt, 500 yemeklik domates, 1000 çalı fasulya kapalı zarfla mü· 
nahasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak için her 
gün Levazım müdürlüğüne müracaat etmeli münakasaya girmek 
,çin de 100 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif 
mektuplarını 12-9-932 pazartesi günü saat on beşe kadar" Daimi 
encümene vermelidirler. (4245) ----

Bal atta Tahtaminare çukur ve Çobançeşme su yolları Lira 
tamiri teminat: 107 

Balmumcu su deposu tamiri ,, 41,5 
Yukarıda yazılı işler kapalı zarfla münakasaya konutmu~tur. 

Talip olanlar şartname almak ve keşif evra'darını görmek ÜZ:!re 
her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya 
girmek için de teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektup
larım 12-9-932 Pazartesi günü eant on beşe kadar Daimi Encü
mene vermelidirler. (4247) 

üdürlüğünden: 
Ağustornn 23 ür.cü salı gününden itibaren sah ve çarşamba gün· 
leri leyli ücretli talebe kaydına baş:anacaktır. 1 Eylül tarihinden 
itibaren de cumartesi, pazartes·., çarşamba günleri nehari, iicretli 
leyli kayıt muamelesi yapılacaktır. Ücret şeraiti senede 225 lira
dır. Üç taksitte alınır. Bilfiil memur olup baremin 7 inci dere· 
cesinden itibaren aşağı maaş alanların evJiitları için ~o 10 tenzi· 
tat yapılır. Yeni talebe kayıt muamelesi. için hüv.yet cüzdanı aşı, 
sıhhat raporu mektep şahadetname veya tasdiknames·, 6 adet 
fotoğraf lazımdır. Fazla tafsilat için yukarda gösterilen günlerde 
mektep idaresine müracaat edilmesi. Eylül birden itibaren aynı 
günlerde asli talebenin kayıtları tecdit edilecek müracaat etmiyen: 
}erin yerine yeni talebe alınacaktır. Eylülün 3 üncü cumartesı 

Yazan: Ka,tamonu mebusu 
Velet Çelebi 

- El uzattığın yere dil uzatma .. 
-8-

Sover"•t
i\1ulıarri ri : 

(Türkün hasletlerinden, meka

rımı ahlakından biri, belki de en 
barizi budur. Bir Türlt, bir zata 
el uzatıp onunla dostluk, yoldaş
lık kararı verdi mi, artık onu kü
çültmek, düşürmek için onun hak-
kında dedikodularla itnlei lisan 
etmez. Başkasına da ettirmez. Bu 
oün bir kısım hnlkr,mızın kendi u 

efradı ailesini, aynı hanede gene 

bir kısım efradı aileye foıkosla 
çekiş!irdiklerini kemali hayretle 
görmüşUz. Kaldı ki gene aynı ai
le yekdiğerine fedayı hayat ede

cek derecede merbutturlar. Fesadı 
ahlak hakkında taassubü olmı
yanlar bu derkeye düşerler. Şe
refli bir Türkün böyle şeyler kib-

Bunu takip eden günler otel ci
han matbuatının umumi bir karaı·
gahı halini aldı. Her gazeteci irn
pr.rtordan knt'i beyanat almak ve 
bunu diğerlerinden evvel gazetesi
ne göndermek için can atıyordu. 
Baron Verk'in himmeti ile ümit et
tiğim muvaffakiyeti elde ettim. 
Hntırmıda kaldığına göre 8 Nisan 
tarihinde imparator tarafından 
knbul edilerek onunla uzunca gö

rü~rnm. 

Amerika hükumeti bu 
sahididir.,, tJ 
• İmparator o vakit ki b~t" b~ iı 
Cermin' den başka kiınsenıfl ~ ~ 
~ediği bazı hadiseleri ban• ' 

lattı dedi ki: uıı~ 
"Kimse bilmez 1918 şubll ~ r 
. . .. h v· ı ı" le uzuıtd,J. 

reısıcum ur ı son Ot' ) 

muhabereye giriştim. ora ı et'! 
maddeyi esas itibarile kabUlt,ıı" 
ğimi bildirdim. Havzai ıa }1t,t" 

tımdaki Slav milletlere ııı~l ti 
h b. . . tiki• 

rine gelir. Halbuki atalar "El u
zatılmak var, ağız uzatılmak yok,, 
derler. Yanı: 

Bir Türk kendi knrdaşı Türke 
her hangi bir sebeple el uzatır, te

cavüz eder. Fakat - Acizler gi
bi- yalnız lafla tecavüz adiliğini 
irtikap etmez.) 

- Elden çıkacak mala ilk önce sa

hibi başlar. 

(Çünkü akıllı, şerefli tüccar, 
mümkün mertebe malını yemez .. 
Malının mahsulünü, ne,masını yer. 
Bir adam bir kere nefsi malı ye
meğe kendi kıyınca bittabi etra
fını rnürabahacılar, rehincilcr a
larak hep bir elden yer bitirirler. 

Kırgızlar şöyle derler: 
Çıii(Vjr nıa' {ja iyesi başçı bulur ... 

Bu mesel azeride şöyle ifade e

dilir: 
Malllnğa düşdü talan. Sen de bir 

ucundan yalan .. 

(Bir kere malını yağmaya ü
şüşmüşler. Ey mal sahibi! Bari 
sen de bir ucundan yalayıp kar
nını doyurmıya bak. Zaten gidi
yor.) 

* * * - Elle cllcnnıiycn elli yıl durur. 

* • • 
- El ulağım cı·dc kalmış .. 

(Yaşlıca ana, baba biricik o· 
ğullarmı evlendirmişler. Rahat 
etmek için kendi halinde bir ev 
kadının kızını almışlar. Kışın or
tada ocak yanıyor. Bir tarafına 
kaynana, bir tarafına da kaynata 
oturmu~. Gelin de bir köşede ço· 
rap örermi§. Aralarında şöyle bir 
muhavere geçmiş: 

Kaynata - Kızım! Şu tütün 
k--.:semi verirmisin?. 

Şarl dö Habsburg asil tabiatte 
bir adamdı. Harp esnasında Fran· 
sa ile uzlaşmak için elinden geleni 
yapmı~tJ. Tahta geçer geçmez u· 

mumi harp felaketini durdur~nağa 
te~ebbüs etti. İmparatoriçe zevdni 
b~ yolda teşvik ediyordu. Kain bi
rndedi prens Sikst dö Burbon, · 
1917 müzakeratında vesatat va
z1fesini yaptı. Sulhün iadesi için 
yapılan teşebbüslerin neden boşa 
gittiği hakkında burada mütalea 
yürütecek değilim. Y almz şunu 
işaret etmek isterim ki benim 
Şarl dö Habsburg ile olan temas
larımdan aldığım intibaa göre o, 
sulhün iadesini hakikaten arzu 
etmiştir. Ve hiç bir vakitte müt
tefiklerine ihanette bulunma.mış

tır. Neden bilmem, Mösyö Kle
manso, onun hakkında "vicdanı 
çürümü~ adam,, tabirini kullandı. 
Herhalde Şarl böyle bir ithama 

yet ve atta ır nevı ıs ,p 
meğe hazırdım. Haftalarca ~ .r' 

layık değildi. 

Lüscrn'in latif manzarası ta
mamen görülebilen beş pencereli 
odasında beni büyük bir sadelikle 
kabul ederek ellerimi sıktı. Selefi 
Fransuva Jozef bir ziyaretçinin 
elini nadiren sıkardı. Şarl beni 
bir koltuğa oturtarnk bir sandal
yaya geçti. Tabia.tindeki vekarla 
mümteziç sadeliği gösteren bu 
basit hareketleri hala gözümün 
önündedir. 

Sulhperver 
imparator 
Siyasiyat gö'rüşüldüğü zaman 

malumatının azlığı meydana çı

kıyordu. Harp esnasmda İtalya
nın müttefiki olan Fransanın Hn
bsburg saltanatı yerine kaim olan 
h~'.;ük devletleri yaratmı§ olmak
!a beraber kendi şahsına karşı 
emniyetsizlik beslemesindeki es
babı bir türlü ihata edemiyordu. 
Bana diyordu ki: 

k b·neıı 
larım ve Vaşington a ı . ed 
sında noktai nazarlar teali l~ 
di. Fakat mahrem mektUP~J 
birdenbire sahai intişara Çl rıııl 
mnsı ve Mösyö Klema1110 e~ tı 

k . b .. aI<er 
tarzı hare etı u muz 1Ö t 
inkıtaını mucip oldu. Halbll d'1 
ğer müzakerelere devanı e I 
bilseydi harp bir çok zaınal'I ~ 
vel nihayet bulacaktı. z~te: tıl 
gün gelecektir ki ıimdi iftır•. ~ 
linde olan eski milletlerint bır 
laf sahası bulacaklardır.,, 1 

Fransa ile olan münaseb~tı / 
uğradığı sukutu hayal hak~ 1~ , 

sabık hükü.mdar bir çok ta 
5 b" 

veriyordu. Hariciye umurun" 1' . . ,. ıe 
kan başvekıl kont Çerman ı f 
rat yapmış olmakla itham ede' 

bi idi. ı~ 
''Tahta geçer geçmez sulh i/. 

lifntı yapmak istedim. Bu~.0 ~/ 
mine söyledim. Beni Möıyo ·{ 
ile temasa davet etti. Bana dı 
du ki: ;! 

"Bu adam tekrar resi kar• ,19l 
cektir.,, Ona cevaben ben de İ 
si kara geçse bile İf baıında 11 ~ t 

müddet l<almaz. Ben başkatstf ~( it 
temas ederek mmıuskarant .,,1 

· tır 
vamlı bir sulh imzalamak ti 

rum.,, 

Acıklı manzarB 
d·ııi tl 

Viyanayı, kimseye ken 1 ,1 
mtmadan nasıl gezdiğini ve ıO fi 
ye ait hatıraları nasıl araştırd• 
hazin bir tavırla anlattı: b~ 

. ··1' tl' 
"Sevgili payıtahtımı biıY0 lı" .ı 

·· de" 11 
hüzünle dolaştım. Uç sene ~·· t 
ri görmemiştim. Ne acıklı JO ıf \· 
ra ! Şehir harici caddelerde r~'' ı 
yer karanlık. Yüzler bana f~·)ıtil' ıl 
nm endi§esi ile kırışmış gö:ı"0ti 
O kadar şen, o kadar canlı;~ ~ 
eski Viyanayı düşündükç~ el oif \ı 
ziyadeleşiyor. Memleketın 1' j~ 

Gelin - El ula ğım evde kal
mış .. 

"Nasıl oluyor da hiç bir vakit 
memleketiniz aleyhinde bir his 
beslememiş olduğumu anlıyaımı

yorsunuz? Tahta geçtikten sonra 
harbin sonuna kadar Fransamn 
kabul edebileceği bir sulhü ihza
ra çalıştım. Beni bazıları hain 
addederek hakkımda söyleme

diğini bırakmadı. Bazıları da baş
kalarının nef'ine hizmet eden bir 
aclam olduğumu iddia etti. Sulbü 
lemin için sarfettiğim mesaiyi 
kimse takdir etmedi. Halbuki 

tarafları vatansız kalmıt h~l ı,ef 
meskun gibi gözüktü. San~1 f'pf 1 
nelmilel yaşamak tecrübe•• 1~• 
lan bir saha.... lstansyoıı /.. Kaynana - Yavrum! Şu men

dilimi alıver .. 
Gelin - El ulağım evde kal

mış .• 
Kaynata - (Kendi kendine: 

Allah, allah) Gelin hanım! Şu 
tütün tablasını versene!. 

Gelin - Efendim! El ulağım 
,.ce kalmış. 

Kaynana - (Kendi kendine, 
bu nasıl şey ayol) Şey, baksanıza, 
şu küçük yastığı verir misin?. 

Gelin - Affedersiniz. El ula
ğım evde kalmış. 

(llahi kızım! Allah cezanı versin. 
Ben el evinde o huyundan vaz ge
çer, sandıydım, efendim! Onun 
şöyle ucu eğri bir değneği bir 
geğeneği var ..• 

muhtelif şekilde üniforma!•'r-1~ 
rülüyor. 1870 ihtilalindekı 1,tı' 
"Kommon,, askerlerini hatır ~e~ 

. . V Ik •' ·-elbiseler gıymış o sver iti' 
ile İtalyan istasyon müdürle~~ 
emirni dinliyen Prusya as1'e ,-

1•'' _i lıklı efrat yanyana geziyor ~. 

kadar bozulmuş, bu kadar eıı'~ 
baht bir memlekette muk•" ,ııı· 
kuvveti tasavvur edilebilir f~ 
Daha müteşebbis ve daha ı;, 
olan komşu kim ise o menıte el 
ki bütün teşebbüsata vazıyet 
cektir. uıı ~ 

Eğer Avusturyalılan gii~}ı /. 
rinde hariçten bir iıtinatga 

0
,.,11 

yacak olurlarsa kabahat , 

gününden itibaren mezuniyet ve diğer sınıfların ikmal imtihanla
rına başlnnacaktır.Alakadarların mektebe müracaatlarıC4175)ıllllıTil 

Zavallı ana, baba hayretle bir
birinin yüzüne bakarlar ve bun
dan bir mana anlamazlar. Ertesi 
sabah kaynana kızın anasına gi
der. Macerayı bir bir nakleder ... 
Kızın anası kemali mahcubiyetle 

Bir şey istiyecek olsam hemen 
değneğini uza!ır. Eğri ucu ile onu 
çeker ve bana uzatırdı. işte değ
nek pencereye dayalı duruyor .. ) 
demiş .• 

Velet Çelebi 

1..H~'' bu hale sokanlarda olaca,..•· 
r (Bi 



- 8 - Yazan : Kastamonu Meb'usu 

8tn ----- WWWWWW!!!~~-~~~~!_UCWUHUCHO 
• 0 ~~fasız gaddar kadınım , 

(4J. ıç yuzünü Allah bilir ... 
.... 11ca la ~,-=---------
&eni el' zı • Bu gece rü· karlığa böyle bir hiyanetle muka· 

illa. llnden baıkuına bele etmittir. Bqkalarına ne yap· 
tdi Seninle yabancılar maz. Bundan hayır gelmez. Sen ._L_ ... Yordu. Önı .. d bö' b k d 

~-:"'felli, bö I . rum e y· u a ıru terket. Batından defet) 
iti 1 e hazın rüya gör· diye nasihatlar ettiıe de ben as· 

)~ ç len bana bu vefaıız- li ıözünü dinlemedim. Bilikiı 
1.. :-'11110

• Fakat ru" ya bu k d d h ·~ a ına a a ziyade dütkün ol· 
\J'd nnn ıeçmedi) de· dum. Fakat anam bu itin akibeti 
.Ja.rii teaeiı~ ko~uftuk. Ben iyi olmıyacağını bir ana tefkatile 
. lçUnde 

1 ettı~. Tem inat dütünerek bana ıöylenmeğe, ka
~ilıııed' ~. zevcımin kaba· dına derlik vermemeğe bqlayınca 
dtı_ . •ııne sevindim. lh- bir gün anamla kavga ettim. Va-

• 
i,.1·~dr~lcip ettig~ı·m kaba- l'd k d B -~ _ .... ı emi ır mı, incittim. en de 

~ilci' n nefret ettim. kadım ıehir haricinde bağlar i-
ııııe ( deınek ki bunca çinde güzel bir kötke götürdüm. 

HL._ leçen 111 1 . 
....-ı...._.- .. ,, tibi ~cera ar zevcı- Yanına köleler, halayıklar koy· 

'1cltaın. ~elınıt) dedim, müı- dum. istediği emsali, akranı gelip 
tici k ernen odama gidip gitmek, her türlü eğlenmek naııl 

t.._İıl ataları attım. Yıkan- mümkün olabilirse hepsini hazır· 
,;.... endiııı E .. 1 lb" -np 

1 
.. • n guze e ı· lattım. Hiç bir eksiği kalmamıftı. 

t.ı uslendirn M·· h 
~lld · ucev e· Bütün itlerimi sadık adamlan· 
~k krtrrt. Tavuı gibi hıra- ma havale edip ancak araaıra 

8uııd::tunı. Boynuna ıa· bakıp çektikten ıonra baki bütün 
~irtr ıonra, tarap ve zamanımı bir yaz mevsimi bu ka· 
·' (Au:· Y ~dik içtik. Sar· dınla köıkümde geçirdim. Ben de 
~li çeksınler) diye em- felekte bir gün gördüm. 

~• 81· .. d"· ribi kısrağını hazır· .. ı Ey din ulusu, ulu ataıı Deniz ... , ava aitti 
""le • • • Atamız ! 

~h..::te 0 zaınan ava değil, 
~~bnağa gitmif. O 
ile le ıreıi gelmifti. Biz 
ile 0~~~~rken kadın pe· 

'- ,.. _ . 1°rutüp biraderini 
~rtı .. 

. dıtıııı cının elinden nasıl 
...,..,Aını;.. 'le ._:zun uzadıya bütün 

felllce •. anlattı. Ben düı
~•c· ta? berbatlığından, 
İflect~ ıhanetimden, kar

'1~" _ 0 d1i1ıııiz cinayetin deh· 
ıı.~""iılı e.r~ fena olmuıum 

lcilıtlenı'p d.. .. b . 1 uımuı a· 
~ 'beııitte. o eınadadır ki 

.. __ ,_it. ~ır çuvala koyup al· 
ÇıJc. il ancak beni çu
lı tıp Yere vurarak tar

' )ar 1 d ltlaıı· a a ığı esnada ken· 
• 1ftiın. 
..... d • 
~&ınkı ısrar ettin. Be· 

İtil' uzluklarmn kendi ağ· 
~I biri~ heni kartında ıeref. 

itte bö dın olarak görmek 
~. ·~d Ylece bil. Ben 0 

~~ L ar- kadınım. iç yüzü· 
.~11>.~mi Allah bilir; 
~ha hungür ağladı. Bi
old aoktuğuma bin kat 
~u:· Hemen ruhlar ge· 
~ ..... ile llerptim. Ellerini 

, ' katırcı Kaymaz oğlu 
ıc.·.:;yatta acı tatlı gör

i S dığı halde o mel· 
~d~i'Qç üfürükçü ile bu 
~ın biçare, bigünah 

l'd' Z&nıanlar reva gör· 
L ır- •e zu"'--·· d" ·· k 

1

·-- q d' lllDU uıunere 
~llnden geçer gibi 

ti;.. ~il· ~endimi toplayıp 
'' d '~un. (Senin ihtiya

"-.ıd e•.il~i. Sen de muzla· 
e tdın H .... o lrlf · · ep curum ve 

t.ri il'. ef •uncuya aittir) 
f~ ki dinlediğim 
~, dan derhal uyan· 

~· alc iktıza ederken 
L_ ':'. ı, ta vn .,..._. lı . , gerek neı'e, 
'lti~ alınde çehresinin 

"' .r•tbe·dha ,-~ nı a ziyade 
rı.i;~ 'l'ltı eyledi. Atkım da-

l>. • Anam, kadının 
11' neb · ... Lı•"ll an zeaıne tabu va· 

h.~ onun amucaaı oi· 
oJa..ak liyık aördüiü 

l -.: llefret etti. Bana 
~t ki kocaamdan 

atka ve eda-

Gene bir güzel günde etrafımız 
çiçekler, türlü türlü yemiıler için· 
de, lıavuzdan sular takır ıakır 
akar, ağaçlarda bülbüller, sair 
kutlar bir ağızdan öter, Poyraz 
latif ıurette eser. Çalgıcı halayık
lar güzel bir fasıl çalmakta, diğer
leri de havuz kenarında türlü mas
karalıklar yapmakta idi. Ben de 
sevgilimle odamızın penceresin
den bu alemleri seyredip pür 
net'e doyulmaz alemler yapıyor
duk. An11zın nereden geldiğini 
bilmediiim ulan sibi iri pn bir 
yiğit peyda oldu. Üstü baıı pür 
silah idi. Gazabından yaralı asla· 
na dönmüttü. Bana (bre, mayası 
bozuk alçak, hamiyetsiz herif! 
Sendt; erlikten, ahilikten bir nitan 
yok mu? Yiğit yiğidin ıerefini 

gözetmek türemizden değil mi? 
Yoksa ıen Türk çocuğu değil mi· 
ıin? Mayanda bir bozukluk mu 
var? Şefkatli ananın naıihatını 
dinlemeyip gönlünü kırarak, böy
le vef aaız, gaddar bir kadını ka· 
patıp da canınızı elimden kurla· 
rırnn mı sandınız. Şimdi ben de 
size gösteririm) diyerek tahin gi· 
bi kadının üstüne atıldığım gör· 
düm. Batka bir ıey bilmiyorum. 
Aradan bir ıaat geçmiıti ki ken
dimi kötkün damında buldum. 
Bir· anda gizli merdivenden ken· 
dimi dama naııl attığımı hili dü
tünüyorum, bir türlü zihnimde 
bulamıyorum. Neden ıonra etrafı 
dinledim. iki tarafıma bakındım. 
Kötkte çıt yok. Adamlarımın bir 
tanesi kalmamıf. Yavqça indim. 
Odamın kapısından baktli'l'D. O 
dilber kadının batı bir tarafta, 
gövdesi bir tarafta yatar. Oda 
altüst olmuı, her taraf kanlara 
bulanmıt 

Ancak baba yadigarı ihtiyar 
kapıcı mahzun mahzun önüne ba· 
karak elinde çöple yeri kazıyor· 
du. Yavatça onu çağırdım. Hali· 

mi, telitımı gördü, (müsterih ol 
ağazadem. O yiğit turaya bağla· 
dığı tahin gibi kısrağına bindi, 
estirdi gitti. Adamlann kadın er· 
kek çil yavrusu ıibi dağıldılar) 
dedi. 

J .. <De~ var) 

. 
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Top kapı dışarısında bir gezinti yeri ; 
Nümune bağında Cuma günlerinin 
kalabalığı : Kuyuda kavun, karpuz .. 

NUmune bailirında ca.rdak ve aofra llemler.ilıden bir kac salın• 
Biz, iki eşekli bailann kapı· 

sına yaklaıınca ortadaki Korucu 
köıkünden bir el ı•kırtısıdır 
koptu. Eşeğin birinde seyyar 
fotoğrafçı vardı. Çocuklar hem 
el çnpıyor, hem bağırıyorlardı: 

- Gazeteciler geliyor gaze
teciler! Bizim resmimizi çıkar
mıya geliyorlar. Çocukların bu 
sevinçli çığlığı üzerine bağların 
yukarı kısmındaki şeftaliliktc bir 
kaynaşmadır koptu: 

- Anne kalk, yatma öyle, 
gazeteciler fotoğraf almıya gel
mişler, kalk! Sonra seni böyle 
sırtüstü yatarken alırlar. 

- Kız, geJ, çabuk aaçlannı 
düzelteyim de, resmin iyi çıksın! 

- A.. ben bu gazeteciyi Fu
luryadan tamyorum, geçen sene 
F ulur yada bizim resimlerimizi 
çekmiş, altına da acayip birşeyler 
ysımıştı haspam! 

- Gazeteci amca beni eşeğe 
bindirse nel 

- Vay sefa geldiniz beyim, 
ne emir buyuruyorsunuz, lizilm 
mD, kavun mu, karpuz mu, şefta· 
li mi? 

Daha biz eşeklerden inmeden 
bize bu suali soran bağın yanaş· 
ması Zafranbollu Esat ağa idi. 

- Dur hele bakalım, Eşekler
den inelim! 

- inin , ya hayvanlar çok yo
rulmuş. isterseniz size iizüm 
getireyim, onlara da birer kavun 
karpuz keselim ! 

Oh ne ala, eşeklere bile ka
vun karpuz ikram edilen bu pek 
cömert bağlar dururken biz ne 
diye Cumalarımızı baıka yerlerde 
geçiriyormuşuz ? 

Üzilmler henüz mayboşça, yal· 
nız fesliğen kokulu siyah Ham· 
burg misketi, çardakların altına 
yer yer kurulmuş olan hususi 
çilingir sofralarında yeni yeni 
yer almıya başlamıştı. Fakar ka
vunlarla karpuzlar bal mı baldı. 
Hele bunların yeni kuyudan çık· 
mış buz gibilerini insanın yedik
çe yiyeceği geliyordu. Maltepe
deki nümune bağlarında adettir: 
Kavunu, karpuzu, şeftaliyi, üzü
mü küfelerle derin kuyulara sal
landırır ve onlar orada iyice a· 
şılanıp dondurma olduktan son
ra çıkarır, istiyenin önüne korlar! 

Bu sene bağlara rağbet, ge
çen senekinden fazla, henüz ü· 
zümler tamamiJe kemale gelme
diği halde üzerleri yeşil birer 
kemer teklinde örtülü, upuzun 
ve sayısız asma dehlizlerin alt
ları insanla dolu ! 

Tabii her yerin, her mesirenin 
kendine göre bir zevki var; fa
kat bağların zevki büsbütün baı
ka, bağlarda öyle hususi ve sa
mimi bir. eda var ki, insan bu 

Asmıl koridorlan arumh bir grup 

hususiyet ve aamimiyeti, baıka 1 
yerlerde pek bulamıyor. 

Adama öyle geliyor ki. 

Bu koskoca ve yemyeşil 
bağlar, sanki kendi evinin bah
çesi ve bu koskoca yemyeıil 
bahçeyi dolduran yDzlerce insan 
sözde o evin ve o bahçenin ka
labahk bir Ailesi. Bakıyorsunuz 

Gedikpaşadan gelmiş bir ailenin 

genç kızları, Fenerden gelen 
bir ailenin kızlarile orada ve bir 
kaç saat içinde derhal teklifsiz, 
senli benli olmuş, uzerleri yem 
yeşil kemerli, up uzun asma 
dehlizlerde kol kola şarkı söy
lüyorlar. Gene bakıyorsunuz, Ak-
saraydan gelen bir ailenin küçük, 
sevimli toromanları Defterdar
dan gelen bir ailenin hasırda uyuk· 
lıyan ihtiyar hanımninesinin ku
lağına asma filizi sokuyorlar. 

Bir tarafta ıiş kebabı kızar
tan Cerrabpaşalı deJikanhlar, 
öte tarafta paUıcan dolmaları 
pek ganicc olan Beyazıtlı genç
lerle tabak tabak nevale tram
pa ediyorlar. Beride, kapının 
ağzındaki korucu köşkünde ise 
kız oğlan düzünelerle çocuk el
ele, dizdize birbirlerile bağ kar
deşi olmuşlar, habire söylüyor, 
habire gülüyor, habire el çırpı· 
yor ve gf'leni alkışh} or, gideni 
alluşhyorlar ! 

Buranan en civcivli zamanı ak
şama doğı ucur, biraz serinlik 
çıkarken Topkapıda araba kal
maz, üçer. beşer nfimune bağ· 
!arının } o~una düzülür. Artık bu 

arabalarda şarkılar mı istersiniz, 
gazeller mi, gramofonlar mı, kah
kahalar mı? Hele akşamları bu
radan dönüş ... 

Dönüşten evvel şunu da söy· 
liyeyim ki Osman ve Remzi bey· 
lerin Topkapı dışarısındaki bu 
nümune bağları bugün (stanbul-
da eıi bulunmayan görülecek 
bir yerdir. Ve bu bağlar kurul
duktan sonradır ki tekmil o ci• .. 

var şimdi, iti bağcılığa dökmüı 
ve taa Çırpıcı sırtlanndan E}:'.üpu 
teki şifa havuzuna kadar uza

1
nao 

mesafede yirmiden fazla yeni bağ· 
yapılmıştır. 

Dönüıten bahsediyordum; alın 
İfte size buradan bir d61;11ii ma.a
zaraaı: 

Bağlann alt tarafındaki mısır 
tarlalarının arasındayız, sağda, 
solda, önde arkada muhtelif ve 
rengarenk kafileler ... 

'Öndeki kafilelerden birindeki 
bir genç hanımın, iskarpinler a
y1tğmı sıkhğı için çoraplarla yü
rüyor ve ikide bir ayağına çöp 
battıkça: 

- Ay, aman, bay körolasıl 
Diye zıp zıg zıphyorJ 
Sağdaki kafilede bir hammkız 

daha var ki ötekiler boyuna onu 
zorluyorlar: 

- Haydi kız, sıkılma, sıkıla
cak ne var? Haydi başla! 

- A.. Evveli siz başlayın, 
sonra ben başlarım! 

Karşılıklı birçok ısrarlardan 
sonra nihayet küçük hanım bar 
ladı: 

Ayna attım çayıra 
Şevki vurmut bayıra 
imkln mı var kaynanam 
Onu benden ayara? 

Etraftan şiddetli alkıılar: 
- Şak, şak, şak, şak! 
Billuri sesle son mısralar daha 

candan tekrarlanır. 
Biraz soma şarlular döne do

laşa gelir, Çingenelere dayamr 
ve bütün kafileler hep hır 
ağızdan tuttururlar: 

- Oh.. Çingeneler! 

Tam bu aralık harman yerin• 
deki falcı çingeııeler de ç..:rge· 
ferinin önlerine çıkarlar, bu çok 
sevilen kıvrak şarkıya el çirpıp 
göbek atarak onlar da iştirak 
ederler. Ve bu şen curcuna böy• 
lece ta surlara kadar devam 
eder. 

Osman Cemal 



Sahife 10 VAKiT 

" ihraca ti tesbit ,, komisyonları teşk ·ı 
harici serbest eşya ithali 1 Eylülden 
Ankara, 20 (V AKIT) - Resmi 

gazetede çıkan beıinci kontenjan 
karanamesini aynen bildiriyo-
rum: 

Madde 1 - 932 senesi 1 inci 
teırin, 2 inci te§rİn ve 1 kanun 
aylarına ait kontenjan listeleri bu 
kararnameye merbut olarak ilan 
edilmittir. 

Kontenjan listelerine rapten i
lan edilen ve serbest olarak veya 
but alakadar vekaletlerin müsa· 
adesile kontenjan haricinde mem
lekete ithalleri mümkün olan e§ya 
isimlerini muhtevi bulunan A. B. 
C. D. E. G. H. listeleri Eylulün 
birinci gününden itibaren ilga e
dilmi§tir. 

Ancak Eylul 932 tarihinden ev
vel yapılmı§ ve mahallin en büyük 
mülkiye memurunun veya izam e
'deceği mümesslin de ittirakile 
İstanbul ve lzmirde oda idare hey
etince ve bunlardan baıka mahal
lerde oda meclislerince mes'uliyet
leri altında olarak muvazaadan 
iri hakiki ve gerçek oldukları 
tasdik edilecek mukavelelere müs
teniden gelecek A. B. C. E. G. H. 
listelerine dahil eşya Eylul zar
fında kontenjan harici ithal olu
nur. 

Bu karanameye merbut F. lis
tesinde yazılı eşya 1 inci, 2 inci 
te!rin ve 1 inci kanun aylarındaki 
ithalat laymetleri mecmuu 400 
bin lirayı geçmemek şartile Sıhhat 
vekaletinin müsaadesile konten-

jan harici memlekete ithal olunur. 
Şu kadar ki Sıhhat vekaleti sıhhi 
zaruret gördüğü ilaçlar ıçın bu 
miktarın haricinde ayrıca ithal 
müsaadesi verebilir. 

Madde 2 - 1 inci te!rinin "ilk 
gününden 1933 Şubatının 15 inci 
gününe kadar Türkiyeye e§ya it-

hal etmek istiyenlerden 4 üncü 
maddede yazılı (ihracat tesbit) 
liomiıyonlannm biri tarafından 
3 üncü maddeye göre tasdik edil
mit bir ihracat beyannamesi ib
raz edenle, beyannamenin muh
tevi olduğu kıymetin yüzde ellisi· 

ne muadil kıymette olmak üzere 
L:ontenjan listesine dahil madde
lerden kontetnjan mikdarile mu
liayyet olmaksızın serbestçe itha
latta bulunabilir. 

Türle parasını korumak 6 nu· 
maralı kararname bükümleri mah 
fuzdur. 

Madde 3 - Eylulün birinci gü
nünden itibaren memleket mah
ıulatından üzüm, incir, fındık 

' Y,iln, halı, tiftik zeytinyağı ve gül-
yağı ve kasaplık hayvan ihraç e
'decek olanlar 4 üncü maddede 

yazılı komisyona ihraç ettikleri 
malın miktan, cinsi ve diğer ev
aafile beraber malın ihraç iske
lesinde ihraca amade olarak bu

lunduğu mahalli ve Türk parası 
ecnebi dövizi olarak kıymetini ve
ya en consignasiyon olduğunu iki 
nüshalı beyannamelerle bildirir
ler. 

Komisyon bu beyanname mev· 
zuu baklanda malın bulunduğu 
~~alde miktar, cim, kıymet ve 
dııer evıafı itibarile tetkikat ıc
PUma ıa1lhiyet1idir. 
', Bu '!.l~llar ihraç edildikçe ko-

misyon ihracatçılardan men§e fa· 
hadetnamesi, konitmento ikinci 
nüshaları sigorta poliçeleri, güm· 
rük beyannameleri, tahmil ve tah
liye ıirketleri bulunan yerlerde 
§İrketlerden alınacak tahmilin ya
pılmıt olduğunu gösterir evrak ih 
raç vesaikine müsteniden banka 
kredi hesaplarında yapılan mua
meleler üzerinde yapılacak ban
ka vesikaları ve bunlara mümasil 
lüzum göreceği evrakı müsbiteyi 
talep ve tetkik ederek ihracın 

bilfi'il vuku bulmut olduğunu 
ve ihraç edilen eşyanın miktar 
ve keyfiyetinin beyannameye ha
kiki tevafukunu ve beyannamede 
gösterilen fiatlann cari fiatlara 
uygun olup, kabartılmıt olmadı
ğını mes'uliyeti altında tespit e· 
der ve yptığı tetkik ve tahkik ne
ticesine göre ihracatçının vermiş 
olduğu iki nüshalı beyanname
lerin her iki nüshasını da bunlar
dan birini tacirin eline verir diğe
rini bıfzeder. 

Madde 4 - 3 üncü maddeye 
göre ihracatı tespit ve kendisine 
verilen ihracat beyannamelerini 
tasdik edecek olan komisyonlar 
lktısat vekaletinin bu husus ıçın 
memur edeceği zat ile mahallin 
en büyük mülkiye memuru veya 
tevkil edeceği zattan ve mahallin 
ticaret odaları ve meclislerince, 
meclisi temsil etmek üzere ihtisas 
erbabı arasından seçilecek iki zat
tan ve oda ba§ katiplerinden veya 
bunların yerine lktısat vekaleti
nin göstereceği zattan mürekkep 
olarak teşkil olunur. 

İstanbul, lzmir, Trabzun, Gire
son, Ordu ve Ayvalık ihraç iskele
lerinin her birinde teşkilatı birin
ci fıkrada yazılan bir müracaat 
tespit komisyonu bulunur. Lüzum 
ve ihtiyaca göre lktısat vekaleti 
ikinci fıkrada yazılı ihraç iskele
lerinden başka icap eden mahal
lerde dahi ihracat tespit komis
yonu te§kiline salahiyetlidir. 

Bu komisyonlara kendisi ha
zır bulunduğu takdirde mahallin 
en büyük mülkiye memuru ve 
kendisi bulunmadığ ıtakdirdc 
lktısat vekaletinin tayin ettiği me 
mur reislik eder. 

Madde 5 - I,bu kararnamenin 
tatbik sureti ve ihracat tetkik ko
misyonunun çalı§ma usulleri hak
kında lktısat vekaletince bir ta· 
limatname yapılır. 

Madde 6 - Halı ve tiftik hak· 
kındaki 12881 numaralı kararna
me 1 Eylul 932 tarihinden itiba
ren mülgadır. Ancak 31 Ağustos 
932 tarihine kadar ihraç edilmiş 
olan halı ve tiftik mükabilinde 
ithal edilecek eşya 12881 numara
lı kararname hükümlerine tabidir. 

Madde 7 - İşbu kararname 
neşri tarihinden itibaren mu'te
berdir. 

Kararnameye merbut izahat 
kısmında atideki 4 madde vardır. 

1 - Yeni listelerde zikredilmi
yen tarife numaralannın ihtiva et
tiği eşya ihracat mukabili dahi ol
sa ithal <>lunmaz. 

2- Kontenjan listelerinde 
taırih edilen tarife numaraları 
hizalarında O bulunanlar ihracat 
mukabili ithal olunabilir • 

3 - Liıtçlerde tasrih edilen 

tarife maddelerinin hizalannda 
gösterilen kontenjan miktarların 

dan fazla ithalatta bulunmak ar· 
zu eden kimseler kararnamede 
yazılı ahkam ve şerait dahilinde 
ihracat yapmak suretile ithalat 
yapabilir. 

4 - 21 Mayıs 1932 tarihinde 
neıredilmiş olan F. listesinin ah· 
kamı 30 Eylul 1932 tarihine ka· 
dar meridir. 

Tarife 
n•marası 

23 A 
23 c 
25 
29 
30 
31 
32 
33 F 
33 A 
43 
44 
45 
47 A 
47 B 
48A 
48 B 
51 A 
54 A 1 
54 A2 
~A 
64 c 
65 A 
65 c 
65 H 
66 A 
66 .... 
66 c 
66 D 
66 H 
67 
68 
69 
71 c 
72 A 
72 B 

birinci 
teşrin 

18637 

70 

ikinci birinci 
teşrin hAnun 

322 
8301 

1065 
14954 
6088 

10063 31817 15251 

420 

4 

ı 
23344 14423 15958 

255 
1688 
265 
109 

1560 
315 

3184 
500 
8"7 

24688 126986 147945 

72 c 1 29280 45700 
72 c 2 50223 116232 94057 
73 c 1 132630 139868 194679 
73 c 2 24249 91551 68853 
75 c 50 50 50 
79 c 
89 
97 A 
97 B 
98 A 
98 B 
98 D 
99 

100 
101 
102 A 
115 c 
126 
130 
131 
132 A 
132 B 
133 c 
137 A 
159 B 
165 
166 
173 
178 
211 A 
227 
233 A 
233 B 
235 
236 A 

1062 2573 2863 

1000 10000 272561 
7653 16206 18850 

395 306 412 
7626 10634 60473 

37 
1636 5522 

104 
10013 4402 

218 
50000 50000 

7945 20790 
3440 1060 
450 150 
445 1727 

119977 121537 
19000 7270 
10650 5820 
90110 

3983 

7245 

50000 
14968 
1620 

1098 
29113 
11200 
19060 

4480 
969 

20668 

5060 
1280 856 

11228 6Ql3 _......._ 

Tarife 
numarası 

238 A 
241 
244 
262 
263 A 2 
267 
274 
275 
276 c 
276 D 
276 H 
277 A 
277 H 
277 T 
278 
280 
283 
284A 1 
284 c 1 
285 c 3 
285 A 
886 B 
288A 
288 c 
289 
290 A 
290 B 
294 A 
294 B 
295 
296 A 
296 B 
298 
299 A 
299 B 
300 
301 

302 
305 A 
305 B 
305 c 
3050 
305 H 
306 A 
307 A3 
307 c 
307 D 3 
308 A 
312 A 
312 B 
315 A 
315 B 
315 c 
316 
320 A 
321 B 1 
323 B 
324 A 
324 B 
324 c 
324 D 
327 A 
327 B 

328 A 
328 B 
329 A 
330 A 
331 
332 
333 
334 
335 A 
335 B 
336 
336 B 
337 
341 B 
341 c 
341 D 
342 A 
342 B 
343 

, 
e iliyor. KontenJ 

aren liğvediliY 
birinci ikinci birinci 
te~rin teşrin kAnun 

110 
200 
188 

734 

200 
846 

1146 

1060 

100 
110 

2000 2740 3190 
213 144 275 

101036 102600 171210 
29780 30340 61440 
2510 550 500 
1700 2890 2330 
4000 4280 1380 
1110 1590 8050 
1750 2350 2680 
1020 1720 1890 

921650 981560 287810 
3000 3526 5190 
1000 2660 1520 
500 500 150 
860 1430 1500 

10020 25520 15240 
10000 

5 
3760 24520 5490 

100 100 HıO 

1080 1620 1090 
170 140 

1260 710 1990 

303 820 ~60 

F. listesindedir. 
5370 1120 1150 
850 610 2990 
420 300 7670 

2780 6210 2690 
F. listesindedir. 

70 590 320 .. 

390 27~ 540 

10000 

22200 14800 41820 

210 940 446 
48 

192500 470500 252330 
145780 260460 260400 

600 
5890 

1380 
3620 
5300 

650 
310 

11210 
250 

157680 
5930 
5310 

10410 
1135 

3320 
4410 

960 
1230 
6380 
340 
110 

12440 
75 

1780 
3340 

1080 
10350 

330 
110 

7880 

46880 170020 
3240 10250 

30560 46790 
70350 75100 
1834 4720 

Tarife 
numırası 

345 A 
345 B 
346 c 
348 A 
348 B 
348 c 
349 
350 
351 
353 A 
353 B 
354 B 
355 
357 A 
359 
360 
361 B 
362 
363 A 
366 A 
366 B 
366 c 
367 A 
367 B 
367 c 
388 A 
368 B 
368 c 
369 A 
369 B 
369 c 
370 B 
370 c 
371 A 
371 B 
372 
373 
375 
376 
377 );. 
377 c 
377 B 
378 A 
378 B 

birinci 
teşrin 

510 
500 

1739 
1340 
230 

1410 
50 

250 

1380 
140 
350 

1440 
60 

360 

jkltıCI 

teŞ~ 

50 
610 
soO 
6~ 
7~ 

70 
1390 
2~ 
110 

. 
170 

• . 
25950 39420 

108040 1149600 
14440 9051 

5890 s160 
1210 10120 
1990 361° 
1830 2420 
3930 491S 
5090 2980 
1120 sosa 

4270 700 
985 

13110 
13530 
37770 

3770 
6490 

3SSo 
67s0 
so1'0 

224817 
s54" 
248'1 

. 
1205 205' 
2030 

. 
13700 267<iJ 

Nukut 

20 f . 1 rnnsız 
1 Sterlin 

Kuruş 1 

m.-1 
744-

ı şuın f.< 
1 pez:et• 
ı Mart 

ı Oolnr 213,- 1 zoıoıl 
20 litre 217,- 1 pcıı 

20 f. Belçlka 117,- 1 2o ı e'i 
20 drahmi 29,- 20 dtnıır 

20 Js,ıçre 824,- 1 çeJ1'0 
20 leva 28.- ı .Altın 

ı florin 85,- ı Mecid 
20 kuron Çek 12~.- 1 nnnl:fl 

Çek fiatları (knp. ,,. 

Parls 

r ondra 
evyork 

!\ll'ılno 

12 031 
7J5,50 

0.47,I!! 
9,18 6 

Rruksel 3 39:'8 

.Atlna :'4 05,75 
C ne\ re 2,4225 I 
Sof ya 65,9550 
Am tcrdam ı 1720 

Prağ 

\ J}aoa 
Madrıt 
BcrllO 
\ ar~o\' 

Pc~tc 
ırnı.rc< 

Re! rııt 

r.io~t~ 
Eshant 

iş 1 ankası 9,20 Tcrı:os }. 
Anadolu 19,- çımen10 

1 
Rc'I 4,30 ( n\ on 
Ş r ha) rlyc 14.:10 Ş:ırİ: J 
Tramuy 45 50 ı ıı'> 11 

l:mnml si orta 11.2 Sark f!I 
1 O'llontl 21 ıo_Telef011 'j; 

istikrazlar "1•11 

1 L dabıll r:ıcttf.:ri 
Şark d yollan S,RO Traıt1~• 
il l\lu\ :ı hldc 53,25 T ne 
Gumrliklc:.r 5,10 J{ıhtı111 

Saydl mahl 4,25 .ı\PS 
Ba~daL 4 50 
AslcG)C 
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lııı ~eki kıtaat ibtiyacı için cins ve miktar ve ihale tarih
~ nıevuldı iaşe kapalı zarf usuli ile münakasaya kon

..ı.,.1'aliplerin şartnameleri görmek üzere her gün miinaka-
11 ~le edeceklerin muayyea gün ve saatlerde Ezine aske· 
c.; • Kom. na müracaatları (623) 13734) 

~'Jl Miktarı lbale tarihi 
t1' la 16000 24·8·932 Çarşamba 
~eti 450000 24·8 932 Çarşamba 
S 152000 25·8·932 Peııembe 
t.;; ot 650000 25·8 932 Perş(;mbe 

480000 25· 8· 932 Perşembe 

Saati 
12 

2 
12 

2 
4 

• • • 
~ lcıa h · SOO tiyenlerin her ...nn, mllnakasaya e '• ı ıçin ton tay- 5 .. 

100 ton aj'lf benzin iştirak için de şartnamede yazılı 
1. & • 

9
la konmuıtur. ihalesi vesaiki İle beraber teklif ve te· 

t lllt, ~~ Çarıamba günü saat minat mektuplarını muayyen gün 
• ıv-rtnanıesini almak isti· ve saatten evvel vekalet bi11asın· 

'~er glin komisyonumuza da müte.rekkil bava sahnalma 
de •saya iştirak edecek· Kom. na makbuz mukab:ıinde 

'd takti nıuayyeninde An· teslim etmeleri. 
' liava ahm satım kom s 
lllOracaatları. 645} (3911) 11- Talipler bava müsteşarlı· 

~~eb• • * * ğma müracaat ederek münaka· 
"'- il' bava garnizosunda sa şartnamesinde yazılı ıeraiti 
,._,!~pılacak inşaat kapah haiz olduklarını ispat ettikleri 

1 de mOnakasaya kon takdirde münakasaya iştirak ede-
-~ Pttünakaaa 27-8-932 tari· bilmek için proje ve fenni şart· 

it Ankdıf Cumartesi günü saat nameleri 50 lira mukabilinde hava 
"tı •ra'da hava müsteşar· müsteşarlağı inşaat ıubesinden 
• " alma Kom. da yqpıla· alabilırler. (609) (3676) 

4: ~!"••r• ittirak ,artları. • • • 
j"'llldıye kadar ~00 bin Ji. lzmir hava garnizonunda b11 

~ . llfaat yapmış olduk!armı sene yapılacak inşaat kapalı 
llq zarf usulile münakasaya kon-

C. 8· kudretlerini tevsik. muıtur. ihalesi 3-9-932 Cumar-
~- IZzat dip.omah mimar ve· 
~~~ llllihendisi 0ımak \e lesi günü saat 14 ted:r. Taliple· 
qıaıa b b b rin Ankara hava müsteşarhiı 

lİttibd u gı ı milte asııs· t 1 k . mu-ra-' bi •nı etmek. sa ın a ma omısyoouna 

it ier teraiti anlamak is- caatlan. (650) (3957) 

l '111&&y Kız Lisesi Müdürliiğünden: 
~İtti._ Birinci ve ikinci devre mezuniyet imtihanları Eylülün 

2 .16110 başlayıp On beşinci günü nihayet bulacaktır • ...... "b Diğer sanıfların ikmal imtihanlara E y l ü 1 il n ilk bafta-
3 •thyacaktır. )td...;- Mektebe devam eden leyli ve nehari talebe E y l fi 1 ü u 
~ IGnGnden sekizinci gOnD akpmana kadar her gün do
')e1ıeı., 00 ikiye kadar mektep tababetine müracaatla sıhhi mu'ld bai ve on Oçten on aekize kadar kayatlaram tecdit etti-

4 trclir. 
le)li ,.._ Bu müddet zarfında kayıtlarını tecdit ettirmemiş olan 
ttlctır. e nehari talebe yerine yeniden mUracaat edenler alına-

S 
~llt"':""' Mektebimizin bu sene açılan ilk kısım dördllncü ve 
t..;,, 11 11~ıflarına leyli kaydo'unacak talebe ile orta ve lise sanıf
~ tta 'Ylı ve nehari kaydolunacak talebenin Ey 1ii1 ün onun
"'d"' ~•rtesi gUnOnden on beıinci perıembe gDnü akşamına 
'il &çı er gün dokuzdan on ikiye kadar sıhhi muayeneleri Ye 
._let,~~ orı selcize kadar kayıtlara yapılacaktır:. Kaydo!unacak 
't f ın velileri, tahsil vesikaları ile bilviyet cOzdanı kartonsuz 

lt.010iraf yanlarında bulunacakhr. 
ltp İdYlt ve imtihanlar hakkında tafsilat almak istiyenlerin mek

•re · 6 .._ ••ne müracaatları. 
~ le 

1 
E Y l ü 1 ü n ilçüncü günü mektebimizde yapılacak mec· 

'-~ 1 lllilaabaka imtihanma gireceklerin sıhhat raporları ile, 
'- tGnlia lllaıbataıı ve tahsil ve*likalanna Ağ u ı tosun sonun· 
tG ~lb e ~adar mektep idaresine vermeleri Ey l ii l ün üçün
'lbdı •rteai fllnll 1aat sekiz buçukta mektepte haz1r bulunmalan 
~231) ----

TURliYE. 

VAKiT 

Hanımefendi 
.. Samimr hıfm•ıhhan i ;ı; için L\ SOL., 
kullanınız Butün düı l 3 doktorları, 
sıhhi tll\ alet ve hanyol:ırı için mun· 
t:ızam:ın .. J.YSOL,. müstahzcraıının 
isumılini tavsirc ederler •· J.\'...,01.., 
mu:r.ır mikropları imha, terlemenin 
fena kokulınnı izclc , e muhat iyi 
tahnş etmez. 

"LY!.~l: 
f lımburı;"ta SC HU EL K E 4 

M A Y R A. G. tarafından imal 
olunmuşıur. 

Umumi accntılar !satan 
bulda S .J ııcoc\ mahtumlın 
Aşağı cins taklitlerındcn sa 
kınmalı v: unvanı ticarimizlc 
ılılmeti far karuızı ham ı! n===tı 
o ml\·an mumasll müstah· 
zarları reddetmelidı r 

lstıınbul üçuncu icrasından : 

Bir borcun temini için mahcuz 
ve paraya çevrilmesi mukarrer 
yazma mÜmasılı eşyalar 25·8· 932 
tarihinde saat 12 den 13 kadar 
Yeıildirekte Hoca banmda 13 
No : da birinci açık arttırma ile 
satılacaklar. Taliplerin mahallinde 
bu!unan memuruaa milracaatları 
ilan o'ur.ur. (3783) 

lstanbul Oördüncil icra l\1emurluğundın : 

Kostantin veledi ~otiri Griza· 
goridis efendinin Leonida Zarifi 
efendiden 25 Mayıs 338 tari
hinde istikraz eyledigi elli bin 
liraya mukabil merhun bulunan 
Mahmut Paşada Sururidayeha· 
tun mahallesinin Sururicıkmazı 

sokağında atik 4 mükerrer 4, 4, 
4,4,4,4,4 4, ceditlS,20,22,24 
26, 28, 30, 32, 34 numaralı dört 
bap bodrum ve dört bap maga· 

zayı müştemil Handan hanı de
mekle maruf bir bap hanın 
tamamı kırk be, gün mUddetle 
mevkii müzayedeye vaz o'unarak 
on bin lirada talibi ühtesinde 
olup bedeli müzayede batti li· 

yikinde görülemediginden· bir ay 
müddetle temditen muzayedeye 
konmuştur. MOştemi.Atı: Han 
altında ~odrumlarm sokag& met· 
hali o'up dördü magaza olarak 

ve banın methali altında l:odrum 
vardır. 26No.da Obanncs Hacınarar 
mi:stecirdir. 28 No lu dilkkinda 
aşçi Bogos sakindir. Zemin kat
ları tahta dö~emelidir. Han deru· 
nina üç ayak merdivenle çıkılır. 

Kapu demir o'up burada zemini 
karotiman döşeli Antre üzerinde 
merdiven altmda camakiolı kah
ve ocagı oda başımn tahtı işga· 
!indedir. Bırinci ve ikinci ilçiln
cii katların zemini karoşiman 
döşeli birer koridör üzerinde sekiz 
oda ve birer küçük oda ve yanhz 
Dçüncll katta kOçük oda yuine 
karoıiman diiıeli bir arabk Oıe
rinde alaturka Oç he!A vardır , 

Dördüncll Karoşman döıeli 
ltir merdiven ba ı ilzerinde taı· 
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Devlet Demıryolları ilanlara 1 
90000 ton kömürün Havzai Fahmiyeden Haydarpaşa, Mudan· 

ya, Derince, Mersin ve Samsun limanlarma nakli münakasasa 
1-9-32 tarihinde Ankarada Devlet Demiryolları işletme Umum 
Miidürlüğll binasmda yapılacaktır. 

Fazla malumat Haydarpaşa ve Ankarada Umum Müdürlük 
veznelerinde beıer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılı· 
d1r. (4034) 

idaremizin Irmak - Filyo!I hattanın henüz iltisak peyda etme• 
miş olan Fılyos cihetindeki istasyon ve dığer servis!erinin senede 
takriben 30 50 ton raddesinde olan muhtelif malzeme ibtiyacatını 
gerek H. P den doğruca Filyosa nakletmesi ve gerek Zonguldak• 
ta vapurdan ahp ve gümr6k muamelesini yapıp f ılyosa devam 
ettirmek suretiyle nakle talip olanlar varsa 25· 8 32 tarihine mü· 
sadif Perıembe günü sc.at onda H. P Mağazasında yapılacak 
pazarlığa iştirakleri ilin o'unur. (4064) 

Haydarpaşa geçidinde bulunan 188 No. lu dükkan aleni müza
yede ile ve bir sene mllddetle icara verilecektir. 

Miizayt"dr. 31·8·932 tarihine milsadif çarşamba günü saat 15 te 
yapılacaktır. 

Taliplerin tarihi mezkurda iıletme müfettişliğinde haz1r bulun• 
malan lizımdır. 

Bu hususta fazla ma!Qmat almak isteyenler Haydarpaşa Gar 
müdürlüğüne müracaatla buna müteallik şartnamelere 15 kuruı· 
luk pul yapışhrarak imza etmeleri ve 200 lira teminat akçesile 
müzayede gününde işletme makamında hazar bulunmalrı ilan 
olunur. (4202) 

Derince Limam furunu bir sene müddetle kiraya verilecektir. 
Aleni müzayede 1 9-932 tarihinde saat (15) de Haydarpaşa da 
işletme Müfettişliği makamında yapdacakbr. Teminatı muvakkate 
3Ci liradır. Haydarpaıa Demiryolları veznesine tediye edilecektir. 
Fazla malumat almak ve şartnameyi görmek isteyenler Haydar
pafa Liman baş Mllfettişliğine ve Derince Liman memurluğuna 
milracaat edebilirler. (4200} ----A ve B ailolarına ait 1 OOJ No. lı tenzilli tarifenin yerine 
kaim olmak ve 15 Eyl\il 932 tarihinden itibaren muteber bulun
mak üzere 1003 No. lı muvakkat tenzilAtlı yeni silo tarifesi mev• 
kii tatbike vazedilecektir. Mezkür tarife hakkında mala.mat ve 
izahat almak iıtiyen:erin Haydarpaşa Liman Baımü!ettişliğine 
muracaatları ilin olunur. (4201) 

Tıcaret lıJeri Umum Müdürlüğünden : 
30 lkinci Teşrin 3.'lO tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş o. 

lan ecnebi şirketlerinden Amer ika tabii}eti (Vakum Oil Kompani - Vncum 
Oil Compani) şirketi bu kere müracaatı~ 1'ü~i) edeki muamel~tını 
kat'evlediğini bildirmiş olmakla mezkur ş1rketle alakası bulunanlann şırke
te ve Jeabıada lstanbul mıntaüaı Ticaret Müdürlüğüne müracaatlan ltl • 
zumu ilin olunur. 

Büyü ayyare 
ıs. UncD tertip 2. inci keşide 

• 
ıyangosu 

11 Eylül 1932 dedir 

Büyü~ i~rnnıiye ~~,~~~ lirn~ır 
Ayrıca : 15.000, 10.000 Liralık Büyük 

lkramiyeler ve 20.000 Liralık 
Bir Mükafat Vardır . 

hktan tahta bölmeli depoyu ha
vi bir bell zemini karoıiman 

d6şeli listü ahşap çatı örtliln ta
rasa balen ıapka fabrikasına 
kalbedilmiştir. Bina tam kArgir 
ye merdivenler mozaik taşları 
karoıiman döşeli olup odaların 
ayraca demir kapu ve pencere
lerin ayraca demir kepenkleri 
vardır. Elektrik ve terkos terti
batını havi olup hududu bir ta· 
rafı Dayehatun cami şerifi ve 
arsası ve bir tarafı müezzin 

meşrutası hane arsası ve bir 
tarafı müteveffa Şükrü Efendi 
zevcesi hanesi ve tarafı ra· 
bii tarikiam ile mahluttur. So
kak cihetinde ikinci kattan iti· 
baren bir şahnişi vard1r. K;racı 

Osman Naci Aram Parçe'o Lu· 
çata Haci Po!ibron efendiler 
mlisteecirdir. Mesahası alt:ltah· 
min 204 metre mürabbaıd.r. Kıy· 
meli mubamminesi tamamı 26520 
lira kıymetlidir. Talip olanlar 
kıymeti mubamminenin yüzde o· 
nu nispetinde pey akçelerini ala
rak 929/2220 dosya numarası 
ile 22· 9-932 tarihinde 14· ten 17 
ye kadar lstanbul 4 - ncü icra 
memur:uğıına müracaat eyleme· 
leri ve fazla mal6matın c!osya-
11ndan ita edilecezi lüzumu ilan 
olunur. (3793 

Beyoğlunda Hüseyin ağa ma
hallesinde tarla baıı caddesinde 
156 N. LU hanede mukım iken 
ikametgahı mecbul Madam Teo
nesyaya 

lstınbul yedinci icra memur1uğundan: 
Yani Raka efendiye ez gayn 

faiz ve masraf 1500 liranın te
mini zımnmda ipotek yapbrdığı• 
naz baladaki mahallin icra kıh· 
nan vazıyet ve takdiri kıymet 
muamelesinde erbabı vukuf ta• 
rafmdan temamına 11500 lira 
takdir olunduğu ve tarihi ilan
dan it•baren üç gün zarfında 
borç verilmediği takdirde usulen 
paraya çevrileceği malum ve üç 
günlük ibparr.ame ile rapor su· 
reti tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilin o!unur. (3789) 

Zayi - Ak;;:ııay nufus da:reslnden 
a l dır; ın tesı m :mi ka} bettim. Yenisini 
çı k aıtac::ğımdan cs\binin kıymeti yok• 
tL r. (378'1 

2.3 te\ el iı tl ı.i l\lahir Kemal 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahllt Hastalıklar MUtehaasıaı 

Cuntadan maada her gün üğ1eden 
sonra saat (2.30 dan 5 e kadar lstan· 
bulda Divanyolunda llS numaralı hw 
susi kabinesinde dahili hastalıklan 
muayene ve tedavi eder. Telefon; ı.. 
tanbul • (2.22.a98). 
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SEYRISEFAIS 
• li:Ö rübası B~ 

Merkezi ldaresı Gal:ıta P ~ 
Sulıc A, Sirkeci l\lıibü•dar zade Hlll 

lzmlr • Pire - lskend•,.,e Saraçhane Başında l\lünir Paşa konağında 

postası ttde. 
Leyli - Nehari - Ana - ilk - Orta - Lise - Kız - Erkek (lzmir) 23 A~ 

n • L • l 111 Trabzon posta•lvuıto• 

.__A_•_k_e_rt_F_a_b_rı_k_a_ıa_r_i_ıA_n_ı_a_r_ı ... 1 ,. 
50 ton elektrolit bakır 

Yukardaki malzeme kapalı at -mırıye ıse erı (Cumhuriyet) 24 A'l 
zarf surelile 29-10-932 tarihinde ~ Çarşamba 18 de 
saat on dörtte ihalesi yapılacak- shl•1 

t T 1• l · artname için h l\la:ııif Vek~leti celilesirıin 5·4-932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere tamim edildijı;i üzere resmt lzmlr • Mersin pot 5 Çır-
ır. a ıp erın ş er (lnebolu) 24 Ağus o btı-ıır 
·· "~ l d sonra· münak mu:ıdeletl rasdik edilmiş olan mektebimizde talebe kaydına başlanmıştır Ecneht lisanlıırına ilk sınıflardan itibaren .... gun og e en , asaya şamba 10 da Galata rı 

219
) 

girmek için de 0 gün teminat başlanır. Nehari talebe mektebin husust otomobil ve otobüslerile nakledilir. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt ı k k (4 ,a dan al arlar. 
ve teklifat ile müracaatı. (4217) muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname gönderilir. Tel. 20530 ........ ., • 1 

••••••-•--•••-e•-·-----•••••••••••••••••••••••••••••••--•-••••-•••••••••* 
Deniz Levazım Satınalma 

komisyonundan: 
1200 ton kazan mayii mahruku : Kapalı zarfla münakasası 

5 Eylfıl 93.l pazartesi günü saat 14 de. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda miktarı yazıh mayii 

mahrukun kapalı zarfla münakasası hizasındaki gün ve saatte 
yapılacağmdan şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve ver· 
meğe talip olacakların da teminat mektuplarile birlikte münaka
sa. gün ve saatinde Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satınalma ko
mısyonuna muracaatları. (3999) 

Tilrk Maarif Cemiyeti idaresinde 

Leyli ve Nehari 
BURSA KIZ LiSESi 

Resmi liselere muadil olduğu Maarif Vekaletince tasdik 
ohmmuştur. Saf hava, temiz gıda, nezih bir terbiye, iyi bir tahsil 
vuir 15 Ağustostan itibaren bütün sınıflara leyli ve nehari telebe 
kabu\ olunur. Matbu kataloğu mektep idaresinden isteyiniz. 3879 

Pendik Sarom Laboratuvarı 
Müdürlüğünden : 

Pendik Sarom Darülistihzarı için kapalı zarf usulile 200-300 
baş dana münakasaya vazolunmuştur. 4· Eyliıl· 932 tarihine müsa-
dif pazar günü saat on dörtte ihalesi icra edileceğinden şartna· 
mesıni görmek istiyenler her gün MUeRSese Müdüriyetine ve 
münakasaya iştirak etmek isliyenlerin yevm ve saatı mezkCirda 
Fındıkh'da Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek Mektepler 
Mubasebecili~inde müteşekkil mubayaat komisyonuna muracaat
eylemeleri. (40901 

Unutmayınız ki 

ASiPIN ·KENAN 
TABLETLERi 

diş 2ğrılarına ve soğuk algınlığına 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Memleket hastanesi için alınacak 136 kalem ecza Eylüliln 
7 inci çarşamba günü saat on beşte ihale edilmek ilzere alenen 
münakasaya konmuştur. Talip olanların mezkur tarihte 75 liralık 
teminat mektubu veya banka makbuzu ile Kocaeli Vilayeti Dai
mi Encümenine ve şartnamesini ve ecza listesini görmek istiyen-
lerin Sıhhat müdiriyetine müracaatları. (4173) 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Mektep EylUIUn 15 inci Per~embe gUnU açdec~kbr. 

Kayıt ve ~abu! içi.? ~justostan itibaren SALI ve CUMA 
•-•-• gunlerı mudurıyete müracaat edilmelidir. 

Deniz Levazım Satınalma 
komisyonundan: 

30 Ton gaz yağı pazarlıkla münakasası 24 - 8 - 932 Çarşamba 
gilnü saat 14 te. Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı 
gaz yağının 17 - 8 - 932 tarihinde kapah zarfla miinakasasında 
verilen fiatlar komisyonumuzca gali görüldiiğiinden daha ehYen 
fiatla vermeğe talip olacakların hizasmdaki gün ve saatte muvak
kat teminatlarile birlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. (422) 

·---...... Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 
16 

1 Istikldl Lisesi 

• 

ilk. Orta ve Lise kısımlarını havidir. 
BUtUn sınlflar1 mevcuttur. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi, Çırşanıha günleri saat IO dan 18 c kadar 

müracaat olunabilir. 

Şehzadebaeı Polis merkezi arkasında 
Telefon 22534 ---ı•----••I 

Kiralık Han Odaları 
ve Mağaza 

Eminönü Mal Müdürlüğünden: 
Mahmutpaşada : Mahmutpaşa ve 
Sultan odaları sokağındaki bü
yilk yıldız hanının bütün odaları 
ve müştemilatı ayrı ayrı bir se· 
ne müddetle ve açık artbrma 
usulile 29 Ağustos 932 Pazartesi 
günü saat on dörtte kiraya ve· 
rilecektir. Taliplerin şeraitini an· 
lamak ve depozito akçelerini 
yatırmak ilzere müracaat eyle
meleri. (3937) 

Türk Maarif 
Cemiyeti 

Müesseseleri 
1 - Bursa Kız Lisesi leyli 

ve neharidir. Lisenin biltün 
sınıfları mevcut olduğu gibi 
resmi liselerle muadeleti Maa
rif vekaletince tasdik olunmuş
tur. 

2 - Ankara Ana mektebi 
ve ilk mektep. 

3 - Eskişehir ilk mektebi. 
Leyli talebe de kabul eder. 

4 - Istanbul Talebe Yurda. 
Yalnız Ynksek mektep ve Da
rUlftınun talebe~ne mahsustur. 

S - İzmir, Çorum, Adana 
talebe yurtları. Lise ve Orta 
mektep talebesine mahsustur. 

Türk Maarif Cemiyeti yu
karda yazılı olan müesseseleri
ne girmek istiyenler kabul şe
raiti için Cemiyet şubelerine 

ve yahut bu milesseıelerin ida
relerine milracaat etmelidirler. 

(3761) 

lstanbul Deni~ Kuman
danlığınd•n ı 
Kumandanhğa ait bir adet 

mavnanın tamiri: 23 Ağustos 932 
tarihine müıadif salı günü saat 
14 te pazarlıkla. 

Yukarda cinsi yazılı bir adet 
mavnanın hizasında gösterilen 
gtın ve saatte pazarlıkla tamiri 
milnakasası icra edileceğinden 
şartnamesini görmek istiyenlerin 
her gün Ye tamiratı yapmak is· 
tiyenlerin de münakasa gün ve 
saatinde Kasım paşa' da lıtanbul 
Deniz Kumandanlığında müte
şekkil komisvona lüzumu müra
caattan. (4179) 

--VAKiT-. 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.2738 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt 

Abone '8rtlara: 
1 a 6 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
f laricte - 800 I 4!'i0 2700 

l~n !•rtlar1mız: 
l{esınl Hususi 

Saun 10 Kş. 12,50 Kş. 
Santim• 20 .. 25 

KUçUk llln fartlaramız : 
J ~ J 4 l -1 O Uefalı 
30 50 t>S 75 100 Kuruş 
A - Abonelerimizin her üç aylı· 

lığı için bir defa m~ccanendir. 
B - 4 satın geçen il:lnl:ı.nn fazla 
Satın için 5 kuruş zammolunur. 

AKIT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
Neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

'Is tan bul Erkek Lisesinden: 
1 A v t . . . " .. d 't'b oı"deo leyll - gus osun yırmıncı gunun en ı ı aren ye ,,,,.e-

d.d. oıu•talebe kaydına başlanmıştır. Eski talebenin kayıt tec ı 1 
1 

lesi Eylfılün birinci gününden itibaren sekizinci günü a~t•~: .. 
kadar devam edecek ve sımflarm mevcudu müsait oldugu ıoo• 
dirde Eylfılün onundan itibaren yeniden nebari talebe kab~ , .. 
başlanacaktır. 2 - Mezuniyet ve sınıf ikmal imtihanlarının ıctlat 
sına Eylfılün birinci Perşembe günü başlanacaktır. Proğr•: 01 
mektepte levhasına asılmıştır. 3 - Vekaleti Celile beS• 

1 lı" 
alınacak meccani talebe musabakası Ey1fılün üçünde yapıl•~,, 
tır. Buna ait muamelatın Eylfılün birinci giinü akşamına k~ b' 
ikmali lazımdır. 4 - Ecnebi memleketlere gönderilecek ta eli-
müsabakası Eylfılün üçünden itibaren yapılacaktır. Buna. ait t~ 
mat ve program mektepten öğrenilecektir. Namzetlerıo 111 , 

muayenesi mektepte ve Eylfılün birinci günü icra edilece~:: 
Alakadarların mezkur günde saat 10 da mektepte hazır bu 

maları lizımdır. (4195) 
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