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Son içtima 
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Masonlar 
fi~i Bu arada '~' veya bu tarzda 
ll~ ıier ıerdolundu. Son karar· 
İti elerde tadilata muhtaç nok
la, ll' bulunduğu söylendi. Bun • 
ti~ d?ğru olabilir. Fakat bu arada 
'liı dıye kadar milli iktısadiyat 
l'ii ~••nda tatbik edilen prensipler 
~l.l~n_.den umumi işlerimizin bo • 
b Ugu inanası çıkarılabilecek 

Dün Türk med<:niyeti f~sl!nı yazacak Dün son defa top
olanların vazıf e taksımı yapıldı landılar, gidiyorlar 

-~ .. tı.ı k~0ıler de mevzuu bahsolmuş· 
.,it 1

: .hu yolda mülahazalar va • 
~i degıldir. Onun için umumi va
te"Yeti hu noktai nazardan bir ke· 

letltik etmek muvafıktır. 
)\ Şİnıdiye kadar milli iktisadi • 
\it~ 1ahasmda hükUmetin takip et
te ~tensipler nelerdir? Fikrimiz-
14 prensiplerin en mühimleri 

•uretle hulasa olunabilir: 
~-:-- Milli paranın kıymetini koru -.. 
~ 2- lktısadi muvazeneyi tutmak, ya 
'tı '1temleketc ilıraç etliği maldan laz

'""'frhaıaı yapılarak milli iktısadiya
k tın harice borçlanmam.asına dik. 
Qt etmek. 

" '1 - ihracatı mümkün olduğu ka -
Qr art 

ti ırmak, hiç olmazsa eksilmeme-
f'ıbabırıı temine çalışmak. 

80 ,._ lJJiimlciin olduğu kadar milli 
tıauu 1 . 11 tıkışalına yardım etmek. 

ledCcaı ba şimdiye kadar alman 
ıt erd l d 'b' neti I en bu saha ar a ne gı ı 

lehf ~ er alınmıştır? Bu neticeler 
dır?l?ıızde idir. aleyhimi:7.d :mi· 

4k. . . 
\~ ~ının ıspat edilemyeceğine 
~~~~le kani olarak diyeceğiz 
"' l gune kadar .ı".-.-n 'kt dA ""' l <g ı ısa ı ve lef tedbirler arzu edilen nett"Ce· 
~~ermiştir. Bundan sonra da 

1 
ekte devam edecektir. 

' IJJi/li paranın kıymeti: 

lel'dOç sene evvel hemen bu gün
lik e rnmı paramız büyük bir teh 
isi:d~çirdi. Paramız bir kaç gün 
~~he . kıymetinin onda birini 
)~~d ettı. Bir İngiliz lra11 dokuz 
lı. t;n hin otuz kuruşa kadar çık
l:ı~ er kendi haline bırakılmış 
~k~~dı Paramız sıfıra doğru ine-
4t)'l1d Milyonlarca vatandaş el • 
'~ olan nakit ve servetlerini 
~~, en kaybedecekti. Derhal 'tl ~tedbirlerle bu tehlikenin 
~4r, Q ert~raf edildiği malum -
"'~·1" U iUn paramız fili istikrar 

.ref 
~cıkt,· 1nde bulunmaktad.ır. Bu 
~~ t 1 naıardan Cümhuriyet Mer· t· 1>tnk 
~ ı huı asının son defa neıretti· 
'l'd ~endeki şu fıkralan buraya 

.. ~ e eliın: 
111tctfl. e~etı.ln 0932) birinci üç ayı zar
tıe lir· ,.<ıcat mevsiminin kapanrruş 
~ ı1ıct •. S uç aylık devre de henüz a-
'Cltci bulunması dolayısile döviz 
~.fi. 'h "'

11
da kendini gösteren tena • 

' ctıgi11tlrı kısırlığından mütevel. 

Dolrr. abahçe sarayında dUnkU içtima 
Türk tarihi tet .............. -·-···-----·--····· .. ··••••••••• .. •••• herkes mensup 

kık cemiyeti ta- 10 bin kelimelik olduğu ihtisas şu 
rafından Türk- yeni bir 10.gat besinde yazaca· 

lerin medeniye· Dil encümenı Anadoluda ğı kısımlar bak· 
te hizmetleri fa~ kullanılan bir çok -kelimeleri • kında vazife al-
sıllarım yazmak tesbit etmittir. Bunlar Anka· mıştır. Bu su-
hususunda ihti- rada bir kitap halinde basıl- retle muhtelif 
saslarma müra· maktadır. Bu kelimelerin hiç şubelere ayrıl· 

d ·ı t mış olan zatJar caat e ı en za - biri lugatlarda yoktur. 10 bin 
1 • • k'l ayrı, ayrı ken-arın ıştıra ı e kelimeye yaklaşan bu eserin 
d.. .. v ı d d i aralarında un og e en son üç forması Ankarada basıl· 

ra Dolmabahçe mışhr. ikmal edilince birçok toplanarak me· 
sarayında bir kimselere bilhassa mualliml~re saileri için bir 
toplantı yapıl- dağıtılacaktır. i program tiaı:ır-
miştır. • .................................................. - ••••••• : Jıyacaklar ve 

Toplantı da Türk medeniyeti 1 on beş gün sonra yapılacak o
faslını yazacak olan zatlar ara· lan torJ•atlda umumi heyete 
sında vazife taluıı;_: .T .. ,.,,ıaııf, bıldireceklerdir. 

• ....... n .. ~• ... "'" ı 11111111111rı111111 ı ıunırı rını ııııu ıı:rn-amtııTııru mııı ı ı ııı 11n1uı 111111111111111 rıı 

Taze • 
yemış ucuzluğu 

• 
lzmirde yirmi günde 8 milyon kilo üzüm 

'-ah dı. Istanbulda iyisi 10 kuruşa ••• 
---·~._..------------------~_,..~ 

Yarın V A K 1 T de -- Okuyacaksınız 

DUn Masonlar ,ehrlmlzde son 
lçtimalaranı yaptllar, bunun 
tafsllfill iç saylfamızdadar 

Konvane Fransa Mason teş

kilatı namına iştirak etmiş olan 

Fransa ayanı sabık iknci reisi 

M. Groussier dün bir muhaniri·· 
mize şunları söylemiştir: 

- Beynelmilel ;1ason birliğ i 

bütün Mason te- · 
şekküllerini etra
fında toplanmış gör· 
mek iıter. Birinci 
gayemiz budur • 
Konvanda bu me
sele görüşüldü ve 
bütün memleketle
rin teşkilatımıza 
dahil olmaları me
selesi tetkik edildi. 
Neticeden çok 
memnunuz. Kon· 
vanda cenubi Ame· 
rika memleketle
rinden üçünün bey· Fransız Ma· 

nelmilel Mason it- sonu M. 
tihadına girmeleri Groussler 

temin eCJil<l~u suretle oeyne1-
miJel ittihada dahil olan mem
leketlerin adedi otuz beşi buldu. 

Konvanda ayrıca Masonların 

aralarındaki ihtilafların takip 

edecekleri hakem usulleri mese
lesi görüşüldü. 

Masonluk ne din, ne de siya
setle alakadardır. Gaye itibarile 
insanları fikren ve manen yetiş· 

tirmiye ve fikirlerini, kalbi me
ziyetJerini başkalarını ve bütün 

beşeriyeti tenvir edebilecek bir 
surette inkişaf ettirmiye çalışır. 
Biz tamamile objektif bir şektl

de klinat meselelerini tetkik et· 
mek istiyoruz. Ve bilhassa içti

mai mükemmeliyetin yalnız mad· 

di terakkilere istinat eder~k de

ğil manevi ıslahat üzerine isti
naden temin edilebileceğine kani 
bulunuyoruz. Vo insanları, mil
letleri beynelmilel bir kardeşlik 

içinde yakınlaşbrmıya gayret 
aarfediyoruz. 

Mis. Halzllp 

Türkiye den 
Amerika ya 

ZepUnle mektup 

gönderebileceğimiz 

bize de bil eli ril eli 

Graf Jeplin balonu Eyltil için
de, Fridrihsafen'den kalkarak 
cenubi Amerikaya kadar beş 
sefer yapacakbr. 

Beynelmilel posta idaresi pos· 
ta, telgraf başmüdiriyetine gön
derdiği bir tezkerede bu balon
la mektup sevkedileceğinden ar• 
zu edenlerin mektuplarının alın-
masını bildirmiıtir. . 

Hava nakliyatının ne azametli 
bir kemale erdiğini bu haber 
gösterir. 
Şu resmini kuydugumuz genç 

Amerikalı tayyareci kız da saat
ta 408 kilo metro gibi müthiş 
bir silratla uçmuştur. Bu sürat 
kadınların şimdiye kadar yap· 
tıklan süratin en fazlasıdır. Bu 
itibarla Amerikalı Mis. Haizlip 
hennz yirmi iki vaşında güzel 
bir kız olduğu halde korkunç 
bir rekor kırmıştır. 

Vekiller 
Heyeti yarın An. 
karada toplanıyor 

icra vekilleri heyeti yarın 
Ankarada fevkalade bir ictima 
yapacaktır. Bu ictimaa yeni ik
hsat vekili Gelal Bey de iştirak 
edecek ve kontenjan meseleleri' 
ile iktisadi vaziyet görüşülecek
tir. Celal Bey kontenjan karar
namesinde yapılacak olan tadi· 

(Devamı 2 nei sayıl ada) 
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- Aman Hanım, yanık bir et kokusu geliyor. Acab9 
mutbakta yemek mi yandı ? 

- Harır, çocuklar gUnet banyosundan geliyorlar -



Sayıfa 2 VAKJT 

kurultayı f o Telgral -i8b8rf8if- o 1 
1 ••••••• , ............................................................................................................................................................. ............ : 

• 
ı 

26 eylülde top .. 
lanıyor 

Kurultayda neler 
konuşulacak 

lstunbul, 10 (A.A) - T. D. 
T. C. Umumi katipliğinden : 

Kurultay eylülün 26 ıncı pa

zartesi günü saat 14 te Dolma· 

bnbçe sarayında toplanacaktır. 

Kurultayda konuşulacak baş· 
laca mevzular şunlardır: 

A) Dilin menşeleri. 

1 - Türk dilinin eskiliğine 
ve: 

a) lndo - Europeen dillerle, 

b) Bütün beyaz ırklar dillerile, 
c) Asya Ye Avrupanm başka 

dillerite münasebetleri üzerine 
tetkikler. 

2 - Türk dilinin doğrudan 
doğruya kendi muhit şartlan 
i~iode inkitafları : 

a) Lehçeleri 

b) Tarihi gramerleri fonetik 

şekliyat morfoloji sentak. 

c) kelime hazineleri (higatlar) 

d) her türlü yabancı tesirler

den uzak olarak gösterdiği 
yüksek edebi kabiliyet. 

3 - Bu kabiliyetin halk dilin· 

de slirmesi •e yazı dilinde sönme· 
si (halk edebiyatı divan edebiyatı 

Bunlarda a:nil olan sebepler 
dilin yakan maıisinin tetkiki. 

B) Türk dilinin bugünkü hali, 

aıri ve medeni ihtiyaçları. 

4 - Tanzimattan bugüne ka· 
dar Türk dil" ve gösterdiği de

ğişiklikler. 

a) şekliyat (morfoloji) 
b) sentaks 

c) Kelimeler (vocabulaire) 
d) Istalahlar 

5 - Türk dilinin asri ve me· 
deni ihtiyaçlara nelerdir ? 

C) Türk dilinin mlistakbel in· 
kişaflan. 

6 - Gaye, Türk dilinini bu· 

günkü ve yarınki mcdaniyeti ke· 

mali ile lrncaklıyabilecek en gü

t:el şiveli ye ahenkli bir ifade 

vasıtası haline getirmek olduğu· 

na göre: 

e) Şekliyat 
b) Sentakı 
c) Kelime teıkili 
d) Istılah vaz'ı 

aahalannda dilin bütün ihtiyaç

larını gidermek, düşfiniiş tarzını 

asrileştirecek ve garplılaıbracak 
hale getirmek, yeni vakıalan 

ifade edecek yeni kelimeler teş· 

kitinde önceden ha%ırlanmış ve 

tesbit edilmiş esaalar ve kaide
ler hazırlamak. 

Kurultayda aza ol
mak üzre müracaat 

eden zevat 
lstanbul, 10 (A.A) - T. D. 

T. C. Umumi katipliğinden: 
26 Eylülde toplanaco: · olan 

kurultayda aıa o '.malt arıusilo 
müracaat eden zevatın isimlerini 
neşre det·!:~ .ed!~·':)ruz: 

Ali CaniZ' R .M.Yt.arif 

Hşı. A. Hamdt ~. , Ist. 
müfet · 

Liman 

Fransa - Aln1anya M iinasebetleri 
n••••rır•ınw•n••• .. l!ll•••ır••••r•••••••••••••••••• ... •••••••••••••••••••••••••••••H ...... •••••••• 

Fransa, dün Almanyaya cevabını 
vermiş olacaktı •. 

İtalya açıktan açığa Almanyaya taraftarlık ediyor 
Paris, 10 (A.A) - Kabine, sabahleyin Elysee sarayında, Reisicümhur M. Lebrun'uo riyaseti 

altında toplanmışhr. Başvekil M. Herriot, meclise bugün Almanya hükumetine verilecek cevabın 
kat'i metnini bildirmiştir. 

Bu metin, müttefikan kabul edilmiıtir. 
iki meclisin içtimaa davetine ait kararname, Reisicümburun imzasına arzedilmiştir. 
Gelecek kabine içtima1, çarşamba günü vukubulacaktır. Fransamn cevabı, Alman hükumetine 

Berlindeki Fransız sefiri tarafından tevdi edilecektir. 
Paris, 10 (A.A) - NazırJar raeclisi, 2.9 ağustos tarihli Alman nota"Sına verilecek cevabi nota 

metnini ittifak tle tasvip etmiştir. Cevabi nota, bugün Alman hükumetine gönderilecektir. 

ltalya Almanya 
Roma 10 A.A - Almanya· 

nın tahdidi teslıhatla müsavata 
ait talebini dürüst ve makul olan 
'f ribuna ga:ıetesi bu meselenin 
hallini Almanya aleyhinde fakat 
yanhz Almanyayı istihdaf ederek 
değil ifratkarane bir tarzda si
lahlanmış olan Fransanm Al
manya ve italya hakkında tRt· 
bik etmekte olduğu siyasetin 
tadili ile mümkün bulundu~u ka
naatini izhar etmektedir. 

Relcbstag divanı 
erkanı 

• 
Berlin, 10 (A.A) - Reicbstag 

divanı azasının Reis:cümhur ta· 
rafından kabulü hakkında nas· 
yonal Alman fırkası matbuat bü
rosu bir takım müamir malumat 
ve tafsilat vermektedir. Bu ma-
lümat ve tafsflittan anlaşıloığına 
göre Reichstagın ikinci reisi olan 

nasyonal Almanlardan M. Gra· 

ef, Reichstag reisi M. Goering, 

Reisicümhura parlamento ekse· 

riyetinin faideli bir iş görmek 

kabiliyetinde olduğunu, bir Re· 

icbstag mevcut olduğunu ve hak. 
~ından vaz geçmek niyetinde 
bulunmadığmı söylediği 1aman 

mumaifeybe itiraz etmiştir. 

M. Graef, Rayişiag divanının 

Reisicümhura siyasi tekliflerde 

bulunmak ve ya müşarünileyhe 

nasihat vermek hakkına malik 

olmadığını beyan etmiş ve fır

kalardan hakikaten müstakil bir 

kabine teşkilinin bir terakki ol· 

duğunu, Nasyonal sosyalistlerle 

merkezcilerin istemekte olduk· 
Jarı parlamaçtarizm ve koalisyon 
oyunlarına düşmenin her itibarla 

geriye doğru atılmış bir adım 

olacağını ilA.ve eylemiştir. 

Fransız parlamentosu 
Paris, 10 (A.A) - Reisicüm· 

bur M. Lebrun, parlamentoyu 
16 Eylulde içtimaa davet eden 
kararnameyi imzalamıştır. Par· 
lamentoya, rantların tahvili mu· 
ame)elerine mezuniyet veren 
proje tevdi edilecektir. Maliye 
ve bütçe nazırları ile hükumet, 
bu tahvil muamelesinin yapılma· 
sını memleketin menfaati namı· 
na zaruri olduğu mütaleasında 
bu'unmaktadırlar. 

Almau siyasi liderleri 
Berlin, 10 (A.A) - Volf ajan· 

sından: iyi malumat alan maba
fil, reisicümhurun Nasyonal·Sos• 
yalist, merkez ve Bavyera halk 
fırkaıı parlamento grupları lider
lerinin siyasi vaziyet bak ı< mdaki 
mütalealarından malumatlar ol
mak üzre bu liderleri gelecek 
Salı günü öğleyin k~bul edece
ğini göstermektedir. 

.......................................................•....••••....•..•• , .......................................................... . 
Hariciye veklll An

karada 
Ankara, 10 ı A.A) - Hariciye 

vekili Tevfik Rü~tü Beyefendi 

bu sabahki trenle Istanbuldan 

avdet etmiş ve istasyonda vekl· 
let ve ıef ar etler erkanı tarafın-

dan karşılanmı~tır. 
ınım 

şirketi umum müdürü. B. Fahri 

B. , Muallim ve muharrir. Cev

det Kerim B. , C. H. F. Vilayet 

idare reisi. Dr. Hnseyinza de Ali 

B. , Tıp fakültesi mllderrislerin· 

den. Diyamandı Keçeoğlu B., avu

kat. Ferit Bey, miiderris; Gurdik

yan Bey, muallim; Iskender Fan

rettin Bey, muharrir ve muallim; 

Ismail Sıtkı Bey, muallim ve 

awkat; Hırant Bey, muharrir; 

HUseyin Siyret Bey, muallim; 

Karauğuz Bey, muharrir; Kemal 

Turan Bey, Isparta meb'usu; 

M. Baba Bey, aabık dil encüme

ni azasından; M. Raif Hakkı Bey, 

muallim; Nakiye Hanım, Bele

diye Meclisi Daimi azasından. 

Nebizadc Hamdi Bey, Trab

zon meb'usu, Nurullah Bey, Ist. 

ilk Tedrisat müfettiılerinden, Ô· 
mer Cavkaytar Bey, Refik Ah· 

met Bey, muallim, Sahir Bey mu· 

aliim. Salih Zeki Bey, müderris, 

SeHm Nüzhr l Bey, Muallim ve 

Muharı ir. Şemseddin Bey, Sıvas 

Meb'usu, Şükufe Nıhal Hanım 

c; ;ıı: .. ve .Muharrir, Talat Bey, 
<~ankıı ı rneb'usu. 

Yunanistanda 
........................... 111••········ • 

intihabat 
Serbest olacak,teş· 

riki mesai 
olmıyacak .. 

Atina, 9 ( Hususi muhabiri· 
miıden ) - Başvekil M. Veni

%eloı, te,rii intihabat neticele· 
ninceye kadar rejim meselesin
de mevcut müphemiyetin izale· 

sini istemekten feragat edece
ğini söylemiı ve demiştir ki : 

- intihabat serbestçe yapıla· 
caktır. Fakat cümburiyetçi rlle-

11010 vazifeıi kıraliyetçi fırka 
ile tefriki mesaiden vazgeçmek
ten ibarettir. 

intihabat bitinceye kadar 
bekliyeceğiz. Fakat intihabat 

bittikten sonra serbestii hareke
timizi istirdat edeceğiz. Rejim 

mlkadelesinin kan dökülmeden 
ballü fasledilmesi, müntehiplerin 
reyine bağlıdır. Eğer intihabat· 
ta kıraliyetçiler ekseriyet kaza-

nırlarsa dahili harbin vukuu 
muhakkaktır. Çünkü kıraliyetçi
ler şekli hükumet meselesini 
kurcalamıya azmetmiş bulunu· 
yorlar. 

Kıraliyetçi Ahali fırkası reisi 
M. Çaldaris başvekilin bir be· 

yanalı hakkında fikrini soran 
gazetecilere bu sözlerin namus
karane bir rücat teşkil ettiğini 

fakat intihabatın serbestçe ya- . 
pılabilmesi için askeri cemiyetin 
feshi lazımgeldiğini söylemiştir. 

e , • 
seyahati 

Ankara, 10 (Husuıi) ·- Bat 
vekil ismet Pata Hz. ay sonuna 

doğru Malatyaya gidecektir. 

Ankarada feci bir 
otomobil kazası 

Ankar.a, 10 (Huıuai) - Bugün 

burada bir çocuğun ölümile neti· 

celenen feci bir otomobil kazası 

olmuıtur. 

Cebeciden Y enişehire gitmekte 

olan ıoför :Ali Rızanın idaresinde
ki otobüı dokuz yatında Haydar 

iımindeki bir çocuğa çarparak a· 
ğır ıurette yaralamı§ ve çocuk der 

hal ölmüıtür. Şofö?' yakalanmıt· 
tır. 

Yeni lktısat vekili 
işe başladı 

Ankara, 10 (Huıuıi) - Yeni 
lktııat Vekili Celal Bey bugün ve· 

kalete gelerek makamım İ§i&l el· 

mit memurların tebriklerini kabul 

ettikten sonra vekalete ait itlerle 

mefgul olmağa batl~mııtır. 

Batvekil ismet Paıa Hz. le di
ğer vekiller ve bura.da bulunan 

meb'uılar Celal Beyi makamında 

ziyaret ederek tebrik etmi§lerdir. 

Tarla içinde bir ceset 
Ankara, 10 (Huauıi) -Akköp· 

rüde tarlalar içinde bir ceıet bu
lunmuıtur. Bu ceıetin Niğdeli a
mele Mustaf aya ait olduğu anla· 
şılmı§lır. Bu cinayetin ıebebi hak· 
kında tahkikat yapılmaktadır • 

11 cvıü: ı 932 

İktısadi· vaziyet 
(Başmakaltmizden deııanı) 

lit 8ıkıntıya rağmen mUU para il 
rarını nıııluıfaza etmektedir •• ı 

Ticari muvazene: 

1931 seneıi ilk beı ayı zar~ 
da ithalatımızın yekunu (~ d• 
bin ton iken 1932 ıeneıı~ el 
(140) bin ton olmu§tur. o.~id, 

. rau taraftan ihracat gene aynı ·ııd• 
detler zarfında 1931 ıeneıı .

11
• 

(224) bin ton iken 1932 ıene~f' 
de (272) bin tona çıknııttır. k , 
velki seneler zarfında me~le ~il 
timize hariçten vaki olan ıth~,.,. 
hep ihracattan f a.zla olurdu. Ş~· 
di bu vaziyet nihayet bu)ınut ·Jr 
Artık fazla olan ithalat değil, 1~ racattır. Burada asıl mühi!n ° 'lr 
cihet son ıeneye ait bet aylık 'r 
racafin evvelki seneye ait bet V , 
Irk ihracattan fazla olma.aıdfl'· ; 
kut. bu fazlalık bir hacim f aıl 

1
,_ 

ğıdır. Sıklet itibarile fazla 0 1' 
ihricatın kıymeti evvelki ıeOe 
nispetle azdır. Fakat bu aı;lı~ 
derecesi (% 15) i geçmiyor· ., 
ıene milli para.mızın i9tira k~ 
liyeti noktasından geçen ıe ~· 
nispetle her halde (o/0 ıs. teıt ~ 
ha ziyade kıymeti olduğu ntJ', 
dikkate alınırsa derhal tasdi1' 1 

dilir ki ortada milli iktııadiY't; 
tibarile tehlike addedileb)ecelı.~, 
küçük br deği!iklik yoktur. s·,,. 
kis lehimize kaydolunacak ikt' 
di bir vaziyet vardır. , 

Milli sanayiin inkiıafı için 't1 
Jınan, alınmakta olan tedbir~ 
gelince, daha bir iki hafta e 1 
en güzel semerelerini Galat-''~· 
sergisinde gözlerimizle gördii 1' 
müz bu tedbirler üzerinde ff.S 

ıöz ıöylemiye hacet var nııdır1 .... ,,,,. 
U11thmet;....--

' Vekiller heyetı 
toplanıyot 

1 

(Birinci sayıfadan de"~ 
litı kararlaştırarak y•~ı 
ictimada vekiller heyetine b~ Iİ 
recektir. lstanbulda y•P1 'İ' 
temaslar neticesinde tel I 
edilen tadilitın esasları fO 
retle hOlasa edilebilir: .-

ihracatı artırmak için ~İ 
ziyade kolaylık göstermek, ~ ( 
lekele fazla döviz girmesi~ 
min için tedbirler almak, • t)' 
faaliyetini muhafaza etmek f.. 
iptidi maddelerin serbestçe t'J' 
'mesine müsaade etmek .. 80 ~ 
birlerle tediye müvazenesirıe.t 
Jel getirmeden iktısadi "'"~il' 
daha serbest bırakmıya ç•:' el~ 
cak. Dünkü gazeteler y•P1 'eti~ 
tadilit ~ünaıebetile bnkO~f~( 
bazı iktısadi kanunları del'~•' . 
mek için B. M. Meclisini fe.~, 
)Ad • t• y ibtl 41 a e ıç ımaa çagırması ,it 
linden bahsediyorlardı. A et'~ 
esası olmıyan bu haberi :,,~• 
refiklerimiz ayni nüsh•1' gfJI' 
tekzip etmek garabetini de 
termiş:erdir. dB 

Dahiliye vekili 
gitti 1'•1~ 

Dahiliye vekili Şükrlİ ıı•'" 
B. dOn akşamki trenle >-;, ~d~ 
ya gitmiştir. Şükril l<•Y• bçe '' 
ögleden sonra Dolo:ıab•but ti_. 
rayma giderek reisicOO'd 0 d'o' 

ne arıı veda etmiş or• ;;tri'' 
törle Haydarpaşaya ge itil' 

• • • V" 
Ankara, 10 (Huı~~i) ~ 

ler heyeti yarın degıl, dlh D' 
günü toplanacaktır. oe~a ;1'tl" ~ 
cak olan bu içtimalarda \Jıı~"' 

. . . 1 ak kll" vazıyet ıç.ın a ınc l 
dari tedbirler kararl•ıtıtl 
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it . 
ti "•usi hastaneler 
Cclretane değil mi? 
~ ttıbba odası ile ticaret odaıı· 
a~ ~re.aından kara kedi geçmit 
~ 1 ki, iki oda bir türlü anlat· 
lıtı akta.dırlar. Bu anlaıamamaz· 
ltrı:ı en büyük sebebi hususi haa-

l'·er meselesidir. 

le?i ~ret oda11, hu,uııi hastane • 
~t~' hcaret müessesesi addede -
t~ 0daya kaydetmiı ve bu mü -
~ .'~ere de odaya kaydolınadık 
tt 1Stn, odalar kanunu mucibin-
~~a tarhetmişti. 

l\~ ~bba odası iae ticaret odası· 
İd~ l) harG"ketini yanlıı bulmakta 
~~ oktorlardan bir çokları e -

t~e t'odesının verdiği karar üze· 
\ " 

1caret odasına olan borçları· 
,,~ediklerinden iki oda ara -

lıt. kı nıesele yeniden canbnıra~ 

llı~11 bu huıusta ticaret odası 
~d filinde temas ettiğimiz ali • 

lrla b ~İfl r u mesele hakkında de -
erdir k". 

Cc l. 

~e~ Doktorlar kendilerinin ti· 
>ot-1 Yapmadıklarını iddia edi • 
b· '"· Fıtk b b" d · it- ~ • at u ıraz a garıp 

~in-:ı:~!ettir. Bir doktor kendi e
~İlir B ır "'Ya. iki hastaya baka • 

" Und 
'ıılaa d a menfaat mevzuu hah 

'
;"'"-..,.~~o~ değildir. Fakat 15 -
ıt d k • '· '•asur.u ... J,.. mutead
~~ 0 

torlar, asistanlar, hizmet· 
~t ) Salı~ırken, bunlara mukabil 
\\· 'tağa s 
~· 1\ \le - 10 lira alınırken 
ıt,~ aret yapır.ıyoruZ') .. * 
ık tUlünç olmaz mı? 

1e11~t.fih bu hususta fazla ıöy 
0d, ~le •özümüz yoktur. Çünkü 
<!-.,,, k)eti hararıru vermi§ ve o • 

~-. lt"h &ydolmıyan doktorlara ce 
't· etrnistir. 

~ lct, ~ 
~ d tet odaları kanunu muci • 

>~ ~~~orlar bu parayı vermi • 
~durlar.,, 

~S bin lira 
~ .. ~ 
ııı)tiin Yeni tayyare 
r ~~gosu çekiliyor 

b~ rıı te r 
1 4 i~i ,1 1P tayyare piyangosu-
t~d'rı 8 llcı keşidesine bugün öğ· 
3~d'"ttill Otıra başlanacalchr. Bu ke
ls•Ooo 1.'

0 büyük ikramiy~si 
i~ •OoQ 1

1radır. Eundan başka 
ı,~-llli~ ?.ooo gibi iki büyük 
~ lllnk:f ıle bir de 20,000 lira
)ı1~taı,t at Vardır. Çekilecek nu-
"l'ı ısır k tl~j nn aya onmuş bir halde 
~~hanll'zda bulacaksınız. 
fl)~t~---
r, balık Slltanlar 

)'U- !bitte 
~ ı.ı,1 b bazı balıkçıların ba-
~~'lt •lılctarı arabalara istif 
~I t )'~~h~Ue aralarında ve 
~~Gı \' eruıde sattıkları gö-

'" iki ~ bCSyle bayat balık 
~~ ldtıiu alıkçı hakkında zabıt 
\~ d6k~bi. balıkları da de
~i~ 111~rın b rnUştür. Belediye, 
~il •e~~i ~ rnildürlüğilne ye
~ ~t-r bir emirde bele
'~ b•lılcı arının ilk a;k ye-

bildi a_rı muayene etme· 
'lll•ttir. 

Istanbulun Köpriilerinin Sıhhatine Dair Rapor .............................................................................................. ·--··· .. ························ 

Unkapanı köprüsü artık tehlikeli 
bir hale girdi 

Unkapanı köprüsü bu kışın yıkılmazsa geçenleri tehdit 
edecek , Karaköy köprüsü de çöküyor 

Köprü mühendisleri ve alakadarlardan mürek
kep bir heyet Uokapanı köprüsünü dikkatli bir 
muayeneden geçirmişler ve kıştan evvel köprü-

elyevm üzerinden bir otomobil geçerken takırdı· 
yan tahtalarını yakmalı, köhne dubalarını da hur
da diye aatmalıdır. Yapacak başka şey yoktur.,, 

nün kaldmlması icap ettiğini bildirmişlerdir. Be
lediyeye verilen raporda, Unkapanı köprüsünün 

şiddetli bir fırtına ile parça, parça dağılacağını 
ve Haliçte vapurlara, ufak deniz vesaitine çarpa

rak bü~ük kazala.ra sebebiyet vereceği ıikredil
mektedir. RPpotu verenlerden bir Z'1t dün de
miştir ki: 

•·Unkapanı ~ öprüsü bu luş fırtınalara tahammül 
edemiyecek bir hale ,2'Clmiştir. Artık mütemadi 
tamirler de faide vcrmiyecektir. Bu köprünün 

Eyübe nakli ile orada kurulması da bir hayaldir. 
Şimdiki }'erinde kuJlanılamıyacak bir köprüden 
orada da istifade edılemtz. Unkapanı köprüsünün 

Diğer taraftan Karaköy köprüsünün Eminönü 
cihetinde de son günlerde bir muayene yapılmış
tır. Köprünün o cihetindeki ayağmın senede va
sati 2 - 2,5 santim çöktüğü anlaşılmıştır. Bu çö· 
küntü dört sene evveline kadar daha ziyadeydi. 
Köprü bilhassa inşa edildiği 912 tarihinden esaslı 
surette tamir edildiği 928 tarihine kadar 45 san· 
tim çökmüştür. Eminönü de tedrice çökmektedir. 
Ayaklar sağlam yapıldığı için ne Eminönü ve ne 
de Karaköy cihetleri için tehlike yoktur. Bu çö
küş birkaç sene sonra tramvayların geçmesini 
bozacak bir hal alırsa Eminönü ve Karaköy ci· 
helindeki çöküntü yerleri toprak ve taşla doldu
rularak yükseltilecektir. 

Yeni Bir 1 hraç .Usulü ................................ ........................... . 

Türkiyeden Almanyaya 
25 günlük yola buradan taze taze 

meyva ve yumurta gönderildi ! 
Ambalaj miltehassısının bu usulü saye
sinde Humburg'da açıhın ambaUljların 

-.. ··~ ~oğ:, J~~üh~~~~a:üf:e::: cilvesi olarak 1 
ün son faaliyeti hakkında dün a· geliıigüzel sandığa konulan yu • 
lakadar makamlara malumat gel- murtaların hepsi giinlük yumurta 
rniıtir. letafetini arzetmekte idi.,, 

Buna nazaran, ihracat ofisinin 
verdiği taze meyvaları kendi usu-

lü ile ambalaj yaparak 11 ağustos 
ta deniz tarikile Almanyaya mü· 
teveccihen hareket eden M. Kühl 

2 eylulde Hamburga vasıl olmug 
tur. 

M. Kühl Hamburg limanında 
Türk hükUmeti müme11illcrile bir 

çok tacirlerin önünde; getirmit 
olduğu taze meyva ve sebzelerin 

ambalajlarını açtırmıt ve mua • 
yene ettirmittir. 

Bu muayene neticesi ıudur: 
Kırkağaç kavunları mütehassı 

sın ambalaj vasıtası sayesinde 
gayet iyi muhafaza edilmittir. 

Toplanma zamanı ile sevk za
manı araıında vakit kaybetmeksi
zin ıevkiyat yapılırsa bu kavun • 
lardan çok ıatmak imkanı hasıl 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Topatan kavunlarının hepıi 
çürük çıkmıthr. 50 domatesten 

hepsi iyi çıkmııtır. Yalnız üç ta 
nesi hafif surette zedelenmiıtir. 

25 gün geçmit olmasına rağmen 
derileri porsumamıt ve lezzeti -
ni muhafaza etmittir. 

Domatesler muntazam bir fe· 
kilde ambalaj yapılarak sevkedi • 
lirse Hamburgda pek revaç bula 
caktır. 

Yumurta sandıklarına rasgele 
120 yumurta konmuttu. Bunların 
hepsi gayet güzel çıkmıthr. 

Gelen raporda deniyor ki: 

Ancak yumurtalar normal ola
rak 65 gram olduğundan raporda 
büyük yumurta olduğu takdirde 
Hamburgda fazla mü~teri buluna
cağı bildirilmektedir. 

Üzümlere gelince, en çok kor
kulan ve mütehassısın bir türlü 
beğenmediği üzümlerin hepsi 
sağlam çıkmıştır. Yalnız bunların 
tadı biraz mayho,tur. 

Çekirdekleri küçük, derileri 
kalın olan üzümler Hamburg pi • 

yasasında az bulunduğundan, bu 

üzümlerin Hamburgda çok revaç 
temin edeceği ümit edilmektedir. 

ihracat ofisi Hamburgda beğeni
len yumurtalarla üzümleri Halka-

lı ziraat mektebinden tedarik et· 
mişti. Ofis keyfiyeti ziraat mek -
tebine bildirmi§tir. 

Vagon tedarik 
edecekler !. 

Avrupaya taze meyva ihraca. 
tı günden güne artmaktadır. Bir 

çok tacirler ihraç maddeleri icin 
kafi miktarda vagon bulamad~k
larından ihracat ofisine müracaat 
etmi§lerdi. 

ihracat ofisi ıark §imendifer
leri nezdinde yaptığı te§ebbüsat 
üzerine §imendifer idaresi isten -
diği miktarda vagon tedarik ede -
ceğni söylemiştir. Verilen malu • 
mata göre şimendifer idaresi bu
nu temin iç.in diğer depolar ve is
tasyonlarda bulunan vagonları ls 
tanbula getirtmiye başlamı§tır. 

Terkos ve hllktlmet ...................................................... 

Istanbulun 
su ihtiyacı 

Son günlerdeki lnkı· 
talar flzerloe Jylee 

halledlldl mi ? 
Bir kaç gündenberi şehrin he

men her semtinde terkos suyu 
kesiliyordu. Dün bu vaziyet hak
lcında malumat almak üzere Ter· 
kos şirketine müracaat ettik. Di· 
rektörü M. Kastelno şunlan söy
ledi: 

'·- Şirket bir müddettenberi 
Mefleve ve Uzuncao•a arasında 
yeni tes!sat yapıyor ve eski bo
ruların yerin,e yeni ve daha bü
yük borular koyuyordu. Bu yeni 
tes:satın iki gündür tecrübeleri 
yapılıyordu. 

T ecrcbeler iyi netice vermiş 
ve yeni sifonlar bu günden iti
baren işlemiye başlamıştır. De
polardan şehre su ancak 
36 saatta geldiği için şehre 
gelen ıuyun maktan pazardan 
itibaren çogalmıı olacaktır. 

Bu suretle ikmal edilmiş olan 
yeni tesisat vaktile hazırJanarak 
hükümete takdim edilmiş olan 
programın bir cüzünün tatbi . 
kinden ibarettir, ve tabiidir ki 
şehrin su ihtiyacını tatmin husu
sunda mükemmeliyet ifade ede
mez. Fakat şehrin su vaziyetini 
ıs!ahta mühim bir adımdır. Çok 
az tazyikli bazı mahallelerin va· 
ziyeti bu suretle nisbeten düzel
tilmiş olmaktadır. Şehrin su ih 
tiyacını tam mam sile karşılıya-

1 

bilmek için yukarda bahsettiğim 
programın tamamile tatbiki la
zımdır. Bu da iki milyon Türk 
lirasına mütevakkıftır. Şimdi ik
mal edilmiş olan tesisat ise 120 
bin liraya malolmuştur. Ve şeb· 
re yirmi dört saatte eskisinden 
1500 metre mikibı fazla su ve
ıilcbilmesini mümkün kılmakta· 
dır . ., 

M. Kastehıo şirket tesisatının 
satın alınması meselelerile meş-

Bravo Bravo . ..................................• 

Gümrükte 
Komisyonculara ait 
şiddetli bir emir 

Dün, İstanbul gümrük ba§mÜ• 
diriyeti bütün gümrük memurla· 
rına vermiş olduğu emirde, kanu• 
nun emrettiği şekilde defter tut • 
mıyan gümrük komisyoncularına 
ait muamelelerin yapılmaması • 
nı bildirmiştir. Başrnüdiriyet, ay• 
ni zamanda bu kabil Komisyoncu· 
ların karnelerinin istirdadını da 
bildirmi~tir. 

Bu emirden haberdar olan 
gümrük komisyoncuları yarın 

fevkalade bir içtima aktederek 
bu vaziyete kar§ı bazı tedbirler 
alacaklardır. 

Dün bir komisyoncu bu husus· 
ta bir muharririmize f U sözleri 
söylemiftİr: 

- Kanun bize def ter tutma • 
mızı emrediyor. Biz de bu defter· 
leri tutmak için uğraşıyoruz. Fa • 
kat defter tutmazsam ne olacak? 
Kanunda bu hususta bir madde 
yok ki .. Esasen tutulan defterle • 
rin bir çokları kabiliyeti tatbiki • 
yeıi olmıyan şeyleri yazmakla va 

kit geçirtiyor. Meseli gümrükten 
çıkardığım malı lstanbul beledi • 

yesinin hangi dairesinin kaç nu -
maralı arabası ile naklettim? 
Hangi kamyonla? Bunları ince
den inceye yazmak için çok uzun 
zaman ister. Hatta birer katip 
tutmak ister. Biz ise ancak ken • 
di karnımızı, ailemizi doyurabil • 

mek için sabahtan akıama kadar 
bir dakika durmadan kotuyo • 
ruz.,, 

Halı hırsızlarının 
mahktimiyeti 

Beyoğlunda oturan Zehra ha· 
nımın evinden yedi halı ile mah
telif ev eşyası çalmakla suçlu 
bulunan Ali oğlu Mehmet ve 
metresi Zaferin üçüncü ceza 
mahkemesindeki muhakemeleri 
dün bitmiştir. Suç sabit olmuı, 
maznunlardan Mehmet Dç, Zafer 
de on gün hapis ve yirmi beı 
lira para cezasına mahkOm edil· 
mişlerdir. Mehmet aynca üç ay 
da emniyeti umumiye nezareti 
altında bulundurulacaktır. 

Slltçil ve lnekçller 
Süt müstahsilleri ve inekçiler 

cemiyeti idare heyeti intihaba
tına dün başlanılmıştır. 

Inekçiler ve süt müstahsilleri 
arasında ekseriyet temini nok· 
tasından rekabet bulunduğundan 
intihabat oldukça gürültülü ol
maktadır. 

intihabata bugün de devam 
edilecek, netice yarın belli ola
caktır. 

ıııııııınııa ___ _,, --=~w•c•CLLUıaııawwwın•--mnwwwaa. 

gul olmak ü:ıre birkaç güne ka
dar Ankaraya gidecektir. Direk· 
tör bu mesele hakkında yalnız 
şunları söylemekle iktifa etmiş· 
tir: 

- Şimdiki halde Nafıa vekl
leti nezdinde Terkos imtiyazının 
mübayaası hakkında müzakerat 
cereyan etmektedir. 
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Bir lngiltz Miisteşrikin Fikri 
_.._ ......................................................... -...... -:. ..... . 

:.f ey 
erden 

• yabancı eli 
u tarmalc az • 

Bu hareketin tarihte naziri yoktur. 
Gaz· 19 unctı asırda başhvan bii' 

hareketi ta akkuk ettiriJ1 0r 

lr.r:Utc,-cnin en meşhur ınii3te rik. 
lerlntJ.cn rar[; /iJJa::lc.r: müesse.,cı;i 

müdürü Sir Den:, on Ross Türı'• lisa
nı lıakkm~tz (Taumis) e mühim bir 
mal:ci!c y:zrnış!ır. Aynen ruıl:lcdi _ 
yoru::: 

""Türkçeyi Arapça ve Acem
ce kelimelerden temiz emek "e 
onların yerine halis Türkçe ke
limeler koymak için yapılan tec· 
rübe, y~l;ıız mühim b:r hareket 
olmakla kaime ı, belk; bu hare
ketifl, tarihte naziri yo~dur. 

lranMar da, pek küçük mik
yash:?, bu°" mümasi bir hareket
te bulunmuşlardır. Almaotarın 
da telefon gibi, meno gibi, asan
sör gibi yeni A'mancaya giren 
yabanca kelimeJer yerine F ems· 
precher, Spr se - karte, Aufzug 
gibi Almanca terkipler yapma
ları buna mümasil bir hareket
tir. Fakat Almancaya giren ya

bımcı ke!imeier nisbe!en az.dır. 
Türkçe ise bin'erce Farisi heli

meden başk Acem~erin ATapça
dan aldıkları kelimeleri istiare 
etmişler \•e neticede Gramer 
Türkçe katmakla beraber Türk 
Jugoti ekseriyetle yabancı keli
melerden tC-iekkiil etmiştir. Bo 
iki lisanda hDsseleri, tebeyyüç'e
ri ifade eden fikirlerin hemen 
bcpsi, bütün felsefe, tabii tarih, 
huku:r, gramer, ve saire ıstrlah
lan Arapçadır. Onun için gerek 
Türkçe, gerek F arisideki fiillerin 
büyüle bir kısmı, yerli bir lahika 
ile Arapça isim!erdcn 7ap1Jmak

tadır. Gazi HL bu mcleı; keli· 
meler yerice yeoi Türkçe keti· 
meler .arı~·acJk değıldir. Çünkü 
yeni Türkçe, ~o'.ı zesıgio bir dil
dir. Ocun arb:.s.mdz, lngilizcenin 
ang!usakso;-ı ve orta dcv:r in· 
gi1izcee1 gibi mese?eler bulunu· 
yor. Buni3r b:ıyl<at gö!ü c"varın
da bu!unan v~ sekizi::ei asırdan 
ka!cn Türı C- kitnbeler, doiiu· 
zunea a!lra kac!nrki nümuoeleri 
ka~an ve son otuz sene iç:n de 
orta Asyanın kaç1mlaundan kur
tanhıruk Avrupalı aHm1er tara· 
fmden tercüme olunan uygur 
edebiyabdır. 

Divanı Iiigatitiürk 

Orta devrin Türkçesine ait 
olarak tanıdıgımız ~n mühim 
yardımcı, bJ ~:ün çok büyük 
bir şöhret kazanan ve Mahmut 
Kaşğıri tarafından yazılnra\c 
1066 da ikmal ohınan Divanı 
lugatittürl<tür. Bu eşs!z eserin 
yazma bir nüsnası ancak bu 
asırda keşfo'unmcş ve 1914 se
nesin de lbtanbulde bas11mışh. Bu 
kamus 7000 Türk kelimesini ih
tiva eder. Kelimeler Arapça 
ile izah o'.unm~tur. Eser bir 
kamos olmak itibarile haiz ol· 
duğu kıymetinden başka on bi
rinci asır Türle knvmlan hak
kında geniş ve mühim mafümah 
muhtevidir. 

8u eser, yeni kamusu tophya
cak oJanlara, bugün lrnHanılmı
yaa birçok Türk kelimeleri temin 
etmekle son derece müfit olacak· 
hr. Fakat Kaşgırin;n gösterdiği 
kelimeler, şekil itibarile on on 

birinci agırdaki garp Türklerinin 
l u !andığı şekilde olc!uğundan 

yeni 'lürl:çcye göre tadH o'una· 
nacnk; Kaegirinin 1zpteHıği ke· 
lımelcrı değiştirmek, yahut Uy· 
gurce kelıme '. ere y~ni bir şekil 
vermek için kaideler konula
caktır. 

T ilr kçe ve tel' kip 
işin umumi cihetine geliuce, 

şunu hatırlamalıyız ki, Türkçe, 
Almanca gibi, ter dp:er yapm1vn 
ço~ müs3ittir. Gıai Hz. tarafın· 
dan Büyük MiHet Mec isi reis ne 
gönderilen telgraf ta, telgraf I e· 
i mesi yerine "teJ y; ZJSı,. bunun 
b:r m s ı!idir. Çüa1~ ü bu ter
((İp Yunanca He Türkçeden vü-
cude gelmiştir. 

Gazi Hz. 1cti Türkç~yi tasfiye 
tecrübesinde on do~uzuncu c::s· 
rın ortalarıoda başJıyan bir ha
reketi tahakkuk eU:rmektedir. 
O uman Arapça ve Acemce· 
den istiare olunan kelimeJerin 
çokiuğuna karşı aksü:amel hasıl 
olmuş ve halk diline dönmek 
için bir te.şellbüs v:ılmbulmu,tu. 
Bu hareketin yeni edebiyat üze
rinde aıikar tesiri olmuştur. 
Mesela Halide Hamının yazıla
rında bunu görüyoruz. 

Gazi Hazretlerinin 1928 de 
yaptığı bir teceddüt olao lalin 
alfabesinin kabulü, umumi hatp· 
ten .evvel de teklif o'unmuştu. 
Doktor Musull11 Davuduo 1908 
de Türkiye meb'usan meclisinde 
Latin harflerinin kabulü lehinde 
irat eltiji heyecanlı bir nutuk 
vardır. Latin harflerinin kabulü 
aleyhinde ileri sürülen Arap
ça kelimelerdeki bazı harfterin 
ses!erini encak işaret.erle &ÖS· 
terme.lt mecburiyeti idi. Dığer 
lıususlaıda, Ufn_ haıf!erini imi· 
Janmakla ancak ist fade edıle
cekti. 

Yeni Türkçc-, artık daha ilmi 
b·r surette tetkik olunabilecek 
belki de vuku buh1cak tebeddül
ler bütün Cümhur.yet h::. lkı:mı 
bir tek telaffuzu 'kabul etmeleri
ne müncer oJacalıdır. Gazi lfoz
reUeri:ı:n kabu1 ettiği sistemin 
hiç bir netice vermeden uzayıp 
giden münakaşalara nihayet ve
receği muhakkaktır. 

Gazi HazreHerinin bu teşeb· 
büs ve teaübesi, Türkçeyi te· 
tebbfi edenlerin !hepsi tarafından 
en deım alaka ile takip o!una· 
caktır. Onan bu inkılapta do 
nzmmı ta§t:Yan <lığer inkı~aplarda 
olduğa gibi, muvaffak olacağın
' .a şüphe yoktur. Fesi muv.affa
luyetle iJga eden, derviş tekke· 
lcrini kapatao, kadınlara bürri· 
yellerini veren, Arap elifbasını 
lcaldıran Gazi, milletinin dilini 
de yeniden ihya edebilir. 

Darülbedayide 
Darülbedayi, bu sene kış 

temsillerine Teşrinıevvelin b'..rin
de b~şlıyacaktır. Geçen sene 
sahneye konulan musikııi kome
dilerin büyük bir rağbetle kar· 
§ılanması bu yolda devam için 
bir işaret telakki edilmektedir. 
Bu itibarla bu sene de büyük 
ba%JrJıkJarla bir iki musikili ~o
medi temsil olunacakbT. Bu se· 
ne içiu haıırlanan şarkılı piyes
lerden birinin ismi 11Sarı Zeybek,, 
tir. Bu eserin musikisi ile Yalo
Ya Türküsü'nfin bestesini yapmış 
olan Hasan Ferit Bey meşgul 
olmaktadır. 

VAKiT 

9 Eylül .......................... 
• 

Kurtarıcı büyük
lere tazim 
teJgrilfJarı 

9 EylUI zafer alayını müteakip 
ihtifal heye~i ve Belediye reisi 
Behçet Salih Bey tarafından şehir 
r..an:ma Gazi Hazretlerine ve B. 
M. Meclizi Reisi Kazım Pa~a ve 
B~vcl:il l::>::net v~ Büyük Er • 
kamh:ırbiye r~iEi Müşir Fevzi Pa· 
~al ar hnzcı·:ıtma ve fırka umumi 
k:tipliğine atideki tazimat tel -
graflnrı çekilmiştir: 

/Jiiuük kııdrelli, kurtarıcı Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerine 

Deha ve faıdreticizle esaretten 
kurtulan lzmirliler, bugün co~ • 
kun ve la~lan bir heyecanla hey· 
kelinizin önünde sonsuz minnet 
ve şükr~nlarmı bir daha ve daha 
büyük sıcnklrk ve sevgiler içlnde 
andılar. 

Yüksek huzurunuza İzmirlile
rin bu saf ve cand.ın saygı ve sev· 
giJcrini Gunarken duyduğumuz 
bahti)·arlık sonsuzdur. 

BaşııeJdl ismet P:ışn Haz,-cllerine 

Ankara 

Başında bulunduğunuz çok de
ğerli ordumuz bu gün güzel lz -
mirimizi dü~man istilasından kur 
lararak Türk miHetine hayat ve 
istiklal kazandırdı. 

Bu günü sevinç. va gözyaıları 
içinde kutlulayan İzmir halkının 
değerli ve sevgili başvekil ve ku· 
mandanına minnet ve şükran 
duygulnrı ile bc:.ğlı bulunduğunu 
arze lerim. 

JJ. Dl. blcclisi Reisi Kcizun P(tfa 
/Jazrctlcrine 

Jstanbul 

Güzel lzmirimizin kurtuluı 
gününü candan kutlular ve ~eh· 
rimiz halkının Büyük Meclisimize 
ve onun çok değerli reisine min
net ve sükranlarını arzeyJerim. 

TJiiyiik Erkiuu Jlarhiı;e Rehl Mü.fir 
Fevzi l'aşa Hazretlerine 

.A.tıkara 

Ba~mda bulundt;~nuz değerli 
ordumuz güzel lzmirimizi dü§ • 
ınnn istilisından kurtardı. Bu 
günleri yaratan kmr-andan1arımı • 
u-., zabit ve aıker karde§leYimi • 
ze, lz~ir halkırun :ı:ıinnet ve ~ük
rnnlarıru arz ve bedefe va.rr.ıak 
için can veren aziz ;ehitlerimizi 
hürmetle yad ve ruhlarını tebcil 
ederiz sevgili pl'.~am. 

C. H. Fırk~ı Umumi KatipUğine 

Ankarn 

lzmirimizin kurtulu§ iÜnünü 
candan lrutluhyan lzmirlilerin 
yükoek fırkamrza şükranla bağlı 

bulunduğunu arzeyJerim. 

Sarhoş bir yaralı 
A lemdnr rr:erkezi polisleri yol

da dün gece sarhoş ve boylu 
boyna yatan bir yarala görmüş
ler, karakola almışlardır. Bu ya
ralı A1emdarda Tavuk pazarında 
berber Hasandır. Hasan kendi
sinin bıçakla bahriyeli lbsan ta· 
rafından vuruıduğuau söylemiş
tir. Hasanın yarası kolundadır. 
Cerrahpaşa hastanesinde tedavi 
altma a1ınmıştır. 

.il • 1 L 
Hizmetçilerin intihabında ev Han; 
mının vazifesi ne olmak Jaz mdır · 

ti'' MUterclml ~ Zonguldak meb'u.au 

-14-
Demek ki hizmetçi intihabı me· · Efendisinin sofrasında yer, 

selesi, bir n· hanımının nafiz bir ev halkının gece i~lerine Y~ 
nazarla tetkik edeceği pek mü- ederdi. Vaktaki hizmetçi def 
him bir mevzudur. Maamafih, e- bir insan oldu; mevkii mut 
ğer hanım, sevk ve idare san' atine ve sokak kapısmın yanı bafl~ e 
vakıf değilse intihapta isabet et~ odaya miinhasır kaldı; yDJlş. 
mek veya iyisine rast gelmek ka- bir uzvu olmaktan çıktı. 1 

fi değildir. hi:ımetçiler ve efendiler art5 

Halbuki bu, pek güç ve herkeıe sessiz, sadasız bir mücadele 
nuip olabilmekten uzak bir ıan· vam ediyor. Bunlar hotbill b' 
attir .. Bu san'ate sahip olmak, her mağrur, ötekiler sadakatteıı r' 
teyden evvel, hizmetçiyi bütn bü- sip ! Aralarında rikkat ve k~ 

1 tün ~rbeıt bırakmak ve ardını a- ti ifade edecek hiç bir ıJ • 
rasıru hiç bırakmamak gibi iki mevcut değildir. Hararetsiı fi 
mütchanın tam ortasında kalma· fisahı kcby taahhütler; n°. 
yı he.:erebilmeğe mütevakkıftır. sız fakat ahlaktan ari bir h ,.., 
Evin hanımı, behemehal gözlerini ve kalbi hissiyatla alakası~ / 
açık bulundurmalıdır. Fakat ay- yan bir terbiye ve nezaket'"'l 
nı zamanda bilmeli ki hiç bir mah teka.bil ve derin bir alakasıılı 
ll'ik, harekatında az veya çok ser- te zamane hizmetçiliği! ı/ 

heıt olmaksızın hiç bir fey yapa· Şu ha.ide, ev için, çocuklır ıl 
maz.. ve bizzat hizmetçiler için rıtıf ,, 

Bir taraftan dikkat ve müraka- bir vaziyet vardır. Hizm~~ 
be diğer taraftan itimat! Makul yer değiştire deği§tire ahi~~ 
bir ev idaresinin ıırrı itte budur... bozulur. aileden aileye t{~ ~ 
Birincisini ihmal e~eraeni~ alda- için ailesizdirler. Evli olsalıı!' '/ 
nınıruz. ikincisine riayet etmez - ayrı yaşarlar ve ayrı evler~ /.,. 
seniz kendi kendinizi aldatırsınız. met ederler. lılerine mani ol '-1 
Çünkü bu suretle hizmetçinizi be· lar müla.hazasile çocuklarırı1 J1 
~eri faaliyetin, mes'uliyetin, Jeref kendilerinden uzakla§tırırl_""; 
ve hayıiyetin en canlı ve en mü- lı batında insanlarsa tek bır ~ 
esıir müeyyidesinden mahrum ıatları var.dır: Bir an evvel 
bıra.kmıt olursunuz. metten çekilmek ve bir et/ • 

Evin hanımı, hizmetçilerin, ge· olabilmek icin az zaman zsrf 
rek seçilmesinde ve gerek çevril- çok para bi~iktimıektir. Ş• 
mesinde ne kadar isabet ederae et takdir, fakat efendilere p~ P 
11in daima &öz önünde tutulması lıya malolacak bir arzucf ılf~ 
lazım olan pek mühim bir eıas IMtçıyi, itim t telL.lu c\!.,... ~ 
vardır. Malumdur ki bu mahluk- muamelelerde bulunarak, b 
lar, içinde bulundukları hayati müıamahakiı: davranar~ ti_. 
ıartlann aıağılığına rağmen ni· \,ağlamak, ci.di ve mülayiııı "J. 
hayet, hürmete ve lütuf ilo mua- riJe aaygıaını ve ıadakatini l , 

mele gör:meğe layık, akıl ve idrak etmek evin hanmuna aittir· r 
sahibi insanlardır. Hizmetçilerden tarzda hareket etmekle e~ıı j 
de kusur ve hata sadır olabilece· nımı, evinin sükununa, k~t 
ğini zihnine aığdıramıyan ve hatta huzuruna, ç.ocuklanmn iffet,'~ 
ahlak ve tabiatın te,ekkülünde metine ye bizzat hizmetçilJI'/. 
müesıir olan bir takun yanlıı fi. dereceye kadar mes'ulü bul"/. 
kirlerin, pek aşağı bir terbiyeden ğu Jalabına tesir edecek ço'J ?ı 
kunet aldığım anlamak iıtemi- bim biri§ yapmış olur. Bu"/ 
yen kadınların hareketleri kadar belki hizmet.çinin evde evli'·J 
haksız hiç bir -teY taıaYVUr oluna· amelesine mazhar olduğu, (lı f 
:maz. Bu türlü kadınlara göre hiz· ahlaki bir terbiye gördüğü""/.' 
metçilerin iyi tarafları, hiç bir yabnın son gün!erini ho~~ ~ 
memnuniyet duygusu hiuedilmek rebilmesi için bir karış t0PI 
sizin istirdat olunan bir borç, kö· nail edildiği bir nevi eski ı' 
tü tarafları da aleyhimizde olan ailesi meydana gelirdi • 1.. 
bir hesap açığıdır. Belki bu sayede arbk yO-~ 

Bir açık ki hizmetçinin bili. fa- bir devrin yadigarı olan, "';!. 
sıla tevbih ve tekdir edilmesine adeta, neıilden nesile g~ef:.ı 
hak Ye salahiyet bahıeder. aileden ayrıhnıyan ve bel ı"~ 

Gene bu türlü kadınlar zanne- hizmet ettiği kimsenin çoeıı ~ıN 
derler ki himıetçilik kolay bir bqiğini sallıyan baba, de~e ,, , 
!§eydir. gi.rı ihtiyar dadıları, eme~~ 

Bunun pek büyük bir hata oldu- lalan yeniden görmek ıl'l 
ğuna kanaat huıl edebilmek için 1 rd ~J o u u. _...z ~ 
kendi kendine "bütün yazifeler:i- (Dc°'w-

ni ince ve titiz bir alaka ile ifade Tashlh ~ t 
dip etmediğinin aorme.k kafidir. cuma g{lnltU -yazmm Uk snt~ı;'I, 
Şu chet muhakkaktır ki bu derece mı dördllncll atam.da.ki cfllı11e, ~~ I 
mü~ülpesent olan kadınlar ekse- ev hizmetleri kadmm scvlyes1Jl~ndeıı 

ğılık işler ise, eriteğin de eerl:Y rtıJif· • ~ 
riya, iısiz ve güç.süz kimselerdir. gı otduklıırını kabul etmek z:ırUeD..-tııt ') 
Bu itibarla bunların, bütün var• 'Şcldlnde ~lmclı: 1cnp c(.'lcrl< ~f 

lışlık eseri olarak, •·HuIAsa. ~ ı.ıJtlı.l~ 
lıklarını çalışmaya bağlamı.§ ve 'kadının seviyesinden ll§ııgt old / 

başkalarına hizmet etmek gibi a· bul etmek zarurldir... ,cıdıd' 
cıklı bir zarurete mahkfım kalını§ Tarzında ı:e manayı :tıozac-1' ) 

mı§tır. Tashih \"e itizar ederiz. ,.,11ıı -
bir takım biçarelere karıı daha unuı ırmwmırmm nm1ı.1J11tr-"' lJjtj 
müemahakir davranmaları la- Bir nakliyat bBt 
znndır. 

itiraf etmeli ki, ıimdiki içtimai tatili. 0,,sı~ Yaziyetimiz, hizmetçiler için mü- 1stanbul ile Parıs ,.,., 

... -••M•••••••••l sait ıerait ihdas etmemiftir. Gerçi muntazam bava postaSJ bol_.ııı 
• b · •· · fstıJJ P" JEMiR ıi\APU eskiden hizmetçi efendisinin ir Cıdna tayyare şırı~elı &Jii' 

nevi tebaası idi. Fakat buna mu· Paris arasındaki bava 118 
Fransızca sfö:lü filrn 

lllımm:••-••-••-••ı•ı kabil ailenin izuından ıayıhrdı. tatil etmiştir. 
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ı~esa k n eransı : Halledilmiyen 
'Cllllİrat mesele eri .. Borçlu devletler, 

g··mr .. k müsaadeleri 
. Streaa '
'tııci .. ttonferansı eylulün be -

aun .. 
'Ilı «lıaJca u toplandı. Bu konferan-
~~ ~ ~dı evvelce de yazdığı -
~l jhıle merkezi ve §arki Av
b ?ııU~~~etlerinin iktısadi ve ma 
~ltiıla lat~na çare bulmaktır. Bu 
&ti,.. l hılha&1a nakliyat me
d •ilde lica " ·· b d 1 • l • t, ~· , rı mu a e e ış erın-
t' •tai · "b ~ttıd ıstı sal ve mübadele sa-
,,~ Pt ldır. Onun için konferan • 
ilı~u~:tarnı çizilirken bütün bu 
'ld ta kartı çare bulmak 
tellit ı/ takip edilmiş, bu suretle 
tq· l>· .. ır Program hazırlanmı, • 
\~'1t ıaer taraf tan konferansa it· 

'den devletlerin adedi he -
~fı~~; heıi bulmaktadır. Bundan 

nın vaziyetleri o ~ekildedir ki bu 
memleketler harici borçlarını ve 
taahhütlerini ifa edemiyecekler • 
dir. 

Bir müddet evvel (Varıova) 
da toplanan iktısadi konferans 
merkezi ve ıa.rki Avrupa memle • 
ketlerinin tediyat müşkülatlan Ü· 

zerine nazarı dikkati celbetmif, 
bu memleketlerden alacaklı o -
lan memleketlerin borçlularına 
kartı hususi ithalat kontenjant • 
man usulü tatbik etmelerini, borç 
lu olan memleketlerin tediyatla· 
rını efya ithalatile ifa etmelerine 
imkan verilmeaini bir fikir ola
rak tesbit etmi§tir. ihtimal ki, bu 
fikir bu defa Stresa konf er anım· 
da borçlu memleketler tarafın • 
dan müşterek bir teklif olarak a· 
lacaklı memleketler murahhasla-

n'-l' lreıa konferansının ame
dtt. clte \'ermesi ümidi pek az -
}~?' eçen nisan ayı zarfında 
1
4tr ltO.da dört devlet murahhas • 
~, \arnda toplanmış olan kon· rma teklif edilecektir. 

"tan nlınan neticeden fazla Bununla beraber alacaklı mem 
!' t,~ beklenmemektedir. leketler merkezi ve şarki Avru· 
1te \' at Stresa konferansının ne padaki borçlu devletlerin bu tek
~ ı .. errne inde tesadüf edilecek liflerini kabul etseler, bu makıat• 

OUtijk 
~i~0 lllü~kiilat şundan neşet la kendilerine huıu i gümrük mü 
ıııı\ Merkezi ve arki Avrupa saadatı gösterseler bile gene mev· 
·~ ~ etlerinin tamirat meıelele zuubahis devletlerin maruz bu • 

\ f:'iJh en~2 halledilmemiş oLma - lundukları müşkülatı tamamile 
~titıi a.'kıka bu .meselelerin halli bertaraf edilmi olmıyacak, mer· 
'\ t01>~V"cl an içinde (Lauzanne) kezi Avruparun iktıaaden ihya
\ t~ı·kana.ca.k olan bir konferan- ıı projeai tahakkuk etmiı olmıya-
~: edilrni§tir. caktır. 

il. eser " 'I d ka P Ll ~t rıoı::_ı ecek kararların tat· Budape9te e çı n eşter o-
t~lt hud I 1ndan naz ri ve ha - yd gazet~i vaziyeti tetkik eder • 
~~"'~ar !çinde kalma.5!, arzu ken .§Ö.Yl~piı;o~.: "Zirat memleket 

1~lç l"''ı..-ı,,. ... ,:Jhir plnuya, lori mabıul tına kartı alacaklı 
~~d:~. ır. E~cümle bu memle- memleketler tarafından ne kadar 
~' ~~ ırçok bankalar vardır mü aadat gösterilirıe gösterilsin, 
,~~\~ ,1 ayeleri rakamlardan iba- gene borçlar meselesi halledile • 

dil' ~ a.cakları gayrı -..ı.iJ· ez. Zira zirai_p1_~h.aul~•__..1..,.,.ae 
~-}'eİ inaenaleyh bunlann se; tı reVkalade dü,kündür. Bu düt· 
t~ ~l'İni hakiki haddine indir· kün fiatlar ile bu memleketler'n 
~ 'ttıeı u rnemleketlere ait bor~ • borçlarını mahsul satarak ödemek 

1 ~~ i tlesini esasından hallet .. mümkün değildir. Binaenaleyh ya 

Dtl''tı~Ce.'f> eder. Bu da Lozan kon· pılacak iş kıaa vadeli olan borçla
ı.'1dı~;tl~a Almanya hakkında ya rı uzun vadeli borçlara. tahvil e· 
) ~'ltıtı:1bi hareket etmiye mü • derek kolaylık göstermektir. Bun· · 
t~~'ttı, ~ır. Macaristanın, Roman- dan bıqka meselenin hal çaresi 

lııtı rı. "ueturyanm, Yugoslav - yoktur.,, 
'Qul •ıtı garistamn, Yunanista • • • 1•ttı 
~, it nn nıı ııı; 111111 m nmrı:m:mı:11m:mT.nnımnnmrnnwrrmnnnn:mmTınmrnn::n 

dl ine rese f"lm 3 Üncü Balkan 
d ~~t· ~Posu o u onf er ansı 
~~ ıhte e k' . . d f 
~I ~ h .s ı bır me rese ilm 
tü tdit alıne konmak üzre ta· 
I~ ~~:~te .idi: lnşnnt birkaç 
~i hey . bıtnuş ve belediye 
L·~'ıı1 ,.. ~lıaden birkaç mübeQdis 
°"ıır ~ ttat'· 
~İt l l'ap ı tesellüm muame· 
t~ ll'ıitler lllak fizre medreseye 
tc~Oşıe:~.de bazı noksanları 

S~k~ biıı ır. Bunlar tamamla
~- ,·~ b,· a te ellüm edilecektir. 
~r n ı· 
~t~ 1'litiJ ıra sarfile tamamen 
~ 0ııı b:(. medrese bir film 
ıt' da, ll:l •ne getirilmiştir. Ya-
~ ~.'N enıurları da tayin edile
ltlı\ itcak 
·~ıı t Ytrd .ve küşattan sonra 
~i, llduruı e stok halinde film 
't. ~cekt· rnasına müsaade edil-• b ır s· ''I aftaı k ~nemalar ancak bi-

~tıllda 1 fılmlerini kendi bi-
~ saklıyabileceklerdir. 
()~lllt --. 1 

lr hastalıkları 
ı,~ 0 ngresi 
ç Ylulde V· 

~I 0cu~ h 1Yanada beynelmi-
·~btı~Cakiır astalıkları kongresi 

~ olar k Bu kongreye mu· 
lt~ ttinde: !1P fakültesi pro

tdtce~r ıh an Hilmi Bey 
inile k dır. Murabbasımıı bir 

6 
ar hareket edecektir. 

Sofya, 10 (Hususi) - Teşri· 
nievvelde Bülueşte toplanacak 
olan 3 üncü Balkan konferansı· 
nın tehir edilmesi için Bulgar 
milli komitesi konferans reisine 
müracaatta bulunmuştur. Bulgar 
milli komitesi 2 inci Balkan kon-
feransının bazı mukarreratı et· 
rafında Sırp, Yunan ve Romen 
milli komitelerile itilaf imkinı 
hasıl olamamasını tehir talebine 
sebep olarak göstermektedir. 

Makedonyalılar 
boğazlaşıyor 

Sofya, 10 (Hususi) - Makc
donyahlar arasındaki mücadele 
son günlrde çok şiddetlenmiştir. 
Protegerovistler birer birer öl
dürülmektedirler. iki gün evvel 
öldürülen Bulgaristanın Bükreş 
sefareti baş katibi protegerovist 
G. Pundef ten sonra bu gün de 
bahçede gezindiği bir sıra da 
Ohriti Dimiter St. Baçof bafıoa 
odunla vurulmak suretile öfdfi
rülmüştür. Baçefin kafası parça· 
lanmış ve cansız yere düımüştür. 
Bu da Protegerofun yakınlarından• 
dı. Katil her zaman olduğu gibi 
kaçmışhre -

VAKiT 

1 

Cin yetmi? 
Kesik bacaklı ada
mın yanın da birde 

kama bulundu 
Yedikule ile Bakırköy arasm· 

da Gazlı çeşme mevkiiode tren 
rayları üzerinde bir bacağı ke
sik olduğu halde bulunan cesedin 
Hüseyin isminde bir şahsa ait 
olduğu anlaşılmıştı. Polis ve 
adliyece hadisenin ehemmiyelie 
tahkikine lüzum görülmüştür. 
Tahkikata şimdiki halde Samat
ya polis merkezince devam edil
mektedir. Maahaza tahkikat bu 
gün bitmiş ve evrak lstanbul 
muddeiumumiliğine tevdi edilmiş 
olacaktır. 

Haber aldığımıza göre, Hüse
yinin cesedi yanında hadise ge
cesi birde kama bulunmuıtur. 
Bu itibarla Hüseyinin bir kazaya 
değil, bir cinayete kurban git· 
miş olmasından şüphe edilmekte 
ve tabkikata bu safhadan devam 
olunmaktadır. 

lstanbul konserva
tuvarında 

lstanbul konservatuvarı teşkili· 
tını tetkik ve ıslah için getiril
mesi kararlaştırılan Viyannlı pro· 
fescr Jozef Marks'Ja belediye 
arasındaki itilAhn kat 'i şekli im· 
zalanmııtır. Miltehassısa evvelce 
üç bin lira verilmesi kararlaştı· 

rılmış, kendisile bu ücret üzerin
de mutab1k kalınmıştı. BilAhare 
yapılan hesapta bu paradan tah
minen sekiz yüz lirasının vergi ve 
saire hu•t..ıaa kesileceği ve mü· 
hassısın eline iki bin iki yüz 
lira kadar bir para geçeceği an· · 
laşılmıştar. Bunun üzerine key
fiyet Viyana elçiliğimiz vasıtasile 
profesöre bildirilmiş ve muvafa
kati istihsal olunmuştur. 

Profesör Joıef Marks Teşrini· 
evvel sonunda lstanbula gele
cektir. Profesör ilk gelişinde 
şehrimizde Uç hafta kalacak, 
konservatuvarın idare ve talim 
teşkilatını tetkik edecek, düiel
tilmesi lazım gelen noktaları tes
bit ve ıslah edecektir. 

Kooıervatnvar mütehassısı, 
bilahare sene içinde bir kerre 
daha şehrimize gelecek ve gene 
üç hafta kalacaktır. 

Bu sene konservatuvara gerek 
yeniden yazılacak, gerek kaydını 
yenileştirecek talebenin kayıtla
rına başlanılmıştır. 

Kayıtlar Teşrinievvelin onuna 
kadar bitecek ve ondan sonra 
gerek yeniden talebe kaydı, ge· 
rek eski talebenin kaydının ye· 
nileştirilmesi yapılmıyocaktır. 

30 seyyah papas 
Dün Fransız bandralı Patriya 

vapurilc Filistinden şehrimize 30 
Fransız Cezvit papası gelmiştir. 

Galatasaray isesi 
miidUril 

Galatasaray lisesi müdürü 

F etbi B. evvelki akşam mektebe 

ait bazı işlerin halli için Anka

raya hareket etmiştir. Fethi Be
yin istifasına ait bazı haberler 

şayi olmuşsa da bunların aslı 
1oktur. 

Savıfa 5 

l~cnebi 1\1 ~kteplerdeki Bocalar ........ ., ............................................................................ . 

u 
"Hemen her sene veni mualrm~er 
tayin ediliyor, fak at bizim muallim
liğimiz henüz tas ik edilmiyor. ,, 
Ecnebi ve gayri müslim mek

teplerdeki türkçe, tarih ve coğraf
ya ile Yurtbilgisi muallimleri çar
ıam ba giinü öğleden sonra saat 
üçte Halk evi salonunda f evkalıi -
de bir içtima aktedeccklerdir. 

Muallimlerden bir zat bu iç -
timam sebepleri hakkında bir mu 
harririmize §U malumatı ver -
mittir: 

- Çarşamba günü öğleden 
ıonra aaat üçte Halkevinde içti .. 
ma edeceğiz. Bu içtimaa bütün ec 
nebi ve gayri müslim mekteplerde 
ki tarih, coğrafya, yurtbilgisi ve 
türkçe mualJimlerini davet ettik. 
Mektepler kapalı olduğu için da • 
vetna.me gönderemediğimiz mu • 
allim hanım ve beyleri~ de mu • 
hakkak ıurette bu içtimada hazır 
bulunmaaını rica ediyoruz. İçtima 
da en büyük dertlerimizden biri 
konutulacaktır ki .. O da §udur: 

- Muallimliğimizin tesbiti. 
On ıenedenberi muallimiz. He 

men her sene bir çok muallim ar· 
kadatlar yeniden tayin ediliyor. 
Fakat bizim muallim olutumuz 
tasdik edilmiyor. Bundan ne de
mek istediğimizi belki anlama -
dınız. Maarif vekaleti bizi tayin 
ederken, reımi ilk, orta ve liae ~ 
lerde muallimlik evsafını arq • 
tırıyor. Vesikalarımıza bakıyor. 

Muallim olduktan sonra artık bi· 
zi unutuyor. 

Senede bir kere tesadüfen ge
len bir müfettişten başka kimseyi 
göremiyoruz. 

Yani muallim olduktan sonra. 
derdimizi dinliyen yok. Bugün 
on senedenberi muallimlik eden 
bir arkadaş bütün bu faaliyetine 
rağmen maaşına 1 O kurut bile 
zam yapılmamıştır. Halbuki her 
ıene muntazaman değişen kad -
rolar ve saatlerin miktari azaldık .. 
ça maaşımız iniyor. Yukarı çıknu
yor. Bundan maada mektep mü .. 
dürleri ile b iraz aramız açılınca 
bir şikayet, ikinci gün meslekten 
ayrılıyoruz. 

Madem ki vekalet bizde aradı 
ğı evsafı buluyor. Bizim de meı• 
leğimizi kabul ebneli ve ufak ıi • 
kayetlerde bizi oyuncak gibi öte· 
ye beriye atmamalıdır. 

Bu vaziyet bilhaasa ders sene• 
si başlarında olduğumuz için kal 
bimiz çarpıyor ve gayet tabii sa.• 
kin bir şekilde derslerimizle ala • 
kadar olamıyoruz. 

ikinci sene de muallim olarali 
kalacağımızı bilmediğimiz için 
garip vaziyette kalıyoruz. 

Bunlardan ba,ka içtimada ko
nu§acak çok dertlerimiz var. Bun• 
ları uzun uzadıya tetkik edece • 
ğiz.,, 
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Heybeli adada orta 
mektep açılıyor 

Adalarda ilk tahsili bitiren ço· 
cuklar orta tahsilJerine devam 
ede bilmek İçin bilhassa kışın 
bir çok me,akkatlar çekerek 
lstanbula gelmek mecburiyetin· 
de kaliyorlardı. 

Adaların orta tahsil ihtiyacı 
öteden beri sık sık hem Ada 
ahalisini, hem gazeteleri, hem ma
arif ve~ aletini işgal eden bir 
mühim mesele idi, Adaların bu 
ehemmiyetli eksiğini tamamla
mak için son zamanlarda Ada 
münevverlerinden bazı zevat ye
niden teşebbüse geçmişler ve 
Heybeli Adada hususi bir orta 
mektep açmıya karar vermiş
lerdir. 

Heybeliada telefon santralı 
karşısındaki bahçe içindeki bü· 
yük bina mektep binası ittihaz 
edilmiştir. Mektebin müessisleri 
muallim Burhanettin, · muallim 
Aşki, muallim Kazım, doktor 
Esat ve kimyager Mehmet Ali 
Beylerdir. 

Heybeliada orta mektebinin 
ilk kısmi olmıyacaktır. Bu sene 
orta kısmının yalnız birinci, ikin· 
ci sınıfları açılacaktır. 

Mektebin resmi ruhsatının is· 
tihsali için bugün vilayete mü-· 
racaat edilecektir. Mektebin bil· 
tün hazırlıkları pek kısa bir za
manda bitirilecek, bu sene ted
risata başlanılabilecektir. 

Bele İ)· ede münhal 
tahsildarlık lar 

Belediyede münhal tahsildar
Jıklar için dün saat ikide şehir 
meclisi salonunda müsabaka im-
tihanı yapılmıştır. imtihana 80 
kişi girmiştir, imtihan evrain bir 
hafta zarfında tetkik edilerek 
kazanaolardAn s kizi tayin edi
lecektir. 

20 bin çakmak taşı 
nası ka~ rıldı? 

Yataklı vagonlar şirketi müs· 
tahdemlerinden Yusuf ve Kazım 
isminde iki kişi Suriyeden hudu
dumuza 20,000 çııkmak taşı ge• 
çirmekle maınundur. 

Sekizinci ihtisas mahkemesin· 
de rüiyet olunan· bu davanın 
geçen celsesinde maznunlar cü· 
rümlerini inkar etmişler ve şir
ketin bagaj kondöktörlerinden 
Hami ve Sadi Beylerin ıahit sı• 
fatile dinlenmesine ihtiyaç hasıl 

olmuştu. Şahitler dinlenmiş ve 
maznunların suçu sabit olduğun• 
dan karar dün tefhim edilmiştir. 
Karara göre; Yusuf ve Kazım 

birer ay hnpisde kalacaklar ve 
ayrıcada 500,000 kuruş nakdi ce• 
za vereceklerdir. Kaçak o!arak 

memleketimize getirilmek iste· 
nen 20,000 çakmak taşı mllsa• 
dere olunmuştur. 

Satılık ödenme 
emirleri 

Kadıköy icrasına müracaat 
eden bir alacaklı kiracısı için 
ödenme emri kesilmesini istemiş 
ve icra dairesince de bu ala· 
cakhya bakkaldan bir ödenme 
emri satın alarak doldurması 
bildirilm iş. Kanunda ödenme 
emrinin sa tın alınacağına dair 
bir kayıt yoktur. Keyfiyeti dün 
icra reisi beyden sorduk: Aldı
ğımız malümatn göre ödenme 
emirleri matbu olarak icra dai· 
relerinde bulunduı ulocak ve ta
lep vukuunda hall<a ücretsiz ve· 
rilecektir. O denme emirlerinin 
tab'ı hetıüz bitmemiş olduğun• 
dnn, şimdiki halde icra dairr.leri 

şapoğrafla tel{sir ettikleri öden
me emirlerini lrnllanmaktadırlo.r. 
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Ermeniler Halepte vaziyet günden 
güne karışıyor Yabancı memle

ketteki Katagikos 
Vatanilerin lideri lbrahim Hanano B· intihabına iştirak / 

nasıl ve niçin vurduruldu ? edemezler 
Hulepteo Hususi muhabirimiz 

yazıyor: 

Halep, kaç gündür ilerisi belli 
ol!!]ıyao hareketlere sahne ol
maktadır. Dükkanlarını kapıyan, 
Fransız idaresine karşı ezeli kin
lerini izh<W' eden halk kitlesi 
ile hükumet kuvvetleri arasında 
kanh müsademeler o'makta ve 
sokaklar muharebe meydanını 
anmrmaktadır. Bugünkü müsade
meler esnasında Vatanilerden 
üç hişi öldü. Ve birçok da ya· 
ralanan oldu. 

Emniyet ve itimat, huzur ve 
asayişi temin edilemiyeo ve edi
leceği de daima şüpheli bulunan 
Halepten eşraf yavaş yavaş uzak
laşıyor. Antakyaya kaçıyorlar. 
Vaziyetin saliha doğru gittiği 
iddia edilemez. Hükumet kendi· 
sini kuvvetli hissetmediği ıçın 
yeniden askeri kuvvetlerin tez
yidioi istemiştir. 

Halep, Şam, Hama, Humus ve 
Balebek halkı Vatanilerin tev
kif edilen reis ve mensupları 
tabliye edilmedikçe dükkanlarını 
açmıyacaklannı, dağlara çekile
ceklerini hükümete bildirmiş
lerdir. 

Vatanilerin lideri lbrahim Ha
nano, kaç gündenberi aranmak
ta idi. Mumaileyhin bir suikaste 
uğradığı anlatıldı. 

lbrahim Hanano Bey, çiftliğin
de bulunduğu esnada çiftlik a
damlarından Niyazi isminde biri
si beş yüz altın mukabilinde el
de edilmiş Ye Vatani liderini ya
ralamıştır. Suikastçi Vataniler 

tarafından şiddetle taharri edil
mektedir. Bulunduğu takdirde 
halk tarafından linç edileceği 
şüphesizdir. 

lbrahim Hanano Bey otomo
bilie Halebe geldi, doğruca has
tahaneye gitti. Kolundan ameli
yat yaptırarak kurşunu çıkarttı. 
Doktorlar hastahanede kalmasını 
israrla rica ettiler. Fakat kabul 
etmedi. Yaya olarak evine dön· 
dü. Halk ca~:leleri doldurmuştu. 
Coşkun bir sel halinde taşan 
halk kitlesi vatani liderinin kur
tulması münasebt:tile kurbanlar 
kesti. 

lbrahim Hanano Bey, "Yaşa, 
var ol, sen bizi kurtaracaksın !,, 
sedalarile evine götürüldü. 
Aldığım yeni bir habere naza· 

ran Ibnissuut kuvvetleri Filistine 
doğru yürümektedir. Halepteo, 
Şamdan bir çok Arap genci gö
nüllü olarak lbnissuut kuvvetle
rine iltihak etmektedirler. 

Vatani fırkasından bir çokla
rımn tevkif edilmelerinin sebebi 
lbnissuut ile muhaberede bulun
malarıdır. Bu cihet kat'iyetle an
laşılmış değildir. 

Adanada çıkan Türk Söz.ü ga
zetesi ne vakıttanberi buraya 
;okutmamaktadır. Yeni bir emir
le Istanbul gazetelerinden bazı
larının Halebe getirilmesi de 
menedilmiştir. 

Hülasa Suriye ahvali günden 
güne vebamet kesbetmektedir. 
Yeni hadiselere, kanlı cidallere 
sahne olacağı zamanlar btlltil 
etmek üzeredir. 
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Malatya kayısılan 
Malatyanın dahilinde ve civa

rında kıymetli mahsuller, bunlar 
arasında da gilzel meyvalar ye
tişir. Nefaset ve letafeti ile 
şöhret bulmuş olan kayısı bu 
cins meyvalardan biridir. Bu ne
fis meyva itina ile korunulduğu 
takdirde kehrüba sarılığında şef· 
faf bir şekil alır. Lezzeti ise o 
nisbette latif olur. 

Fakat ıimdiye kadar Malatya 
kayısılarının ambalajı, kutulara 
istif edilmesi cihetine dikkat e
dilmediği için bu güzel memle· 
ket mahsulünden Malatyalılar 
arzu edildiği d~recede istifade
edemiyorlar. Bu dafa memnu-
niyetle öğreniyoruz ki Malatya
lılar bu noksanı da artık berta· 
raf etmişlerdir. Güzel ve şeffaf 
kayısılarının temiz kutular içeri-
sine koyarak gerek memleket 
dahilinde, gerek haricinde rağ-
bet kazanacak surette hazırla· 
mıya muvaffak olmuşlardır. 

Bu hususta Malatya valisi 
Tevfik Bey ile idarei hususiye
sinin gösterdiği alaka ve hizmet 
şayanı takdirdir. Bu yolda sar
fedilecek himmetlerin memleket 
ticareti nokta sın dan semeresiz 
kalmıyacağı şüphesizdir. 

Inglllz Filosu 
Bulgarlstanda 

Sofya, 10 (Hususi) - Bu ayın 
17 sinde bir lngiliz filosu Varna 
limanını ıiyaret edecektir. Filoya 
yapılacak iıtikbnl merasimi prog-
amı bir komisyon tarafından 
hazırlan maktadır• 

Yeni Bulgar sefiri 
Sofya 10 (Hususi) - Bulga· 

ristanın Ankara sefiri G. Pav
lofun yeni vazifesi olan Hari
ciye nezareti siyasi şube mil
dlirlüğilnli deruhte etmek üzere 
bu günlerde Sofyaya gelmeıi 
beklenmektedir • Bulgaristanın 
yeni Ankara sefirinin kim ola
cağı henuz maltim değildir. 

Uzun zamandanberi boş bulu
nan Belgrad sefaretine de G. Kö
seivanof un tayinine muvafakat 
ettiği Yugoslavya hilkumeti bu
radaki sefiri vasıtasile Bulgar~
tan hükumetine bildirmiştir. Ye
ni sefir bu yakında Belgrada 
gidecektir. 

Sahte Bulgar parası 
Sof ya, 1 O (Hususi) - Hnku • 

metin bir müddet evvel tedavül 
mevkiine çıkardığı 100 zer ve 
50 şer levalık gümüş paraların 
sahteleri piyasaya sürüldüğü an
latılmıştır. Sahte paraların rengi 
dahn donuk ve Üzerlerindeki 
işaretler gayrı muntazamdır. 

Tokmakla yaralanan 
adam 

Hasköyde kalafat yerinde ma· 
vunacı Mustafa ile Osman ara
sında kavga çıkmıştır. Mustafa 
elindeki tokmakla Osmanın ba
tına vurmuı ve ağır surette ya
ralanmasına sebebiyet vermiştir. 
Osman Balat hastanesine kaldı
ralmııtır. Mustafa yakalanmış ve 
adliyeye teslim olunmuıtur. 

Bu yakınlarda Açmıyazinde 
Ermeni Katogikosluğu intihabı 
yapılacak~ır. Bu intihaba iştirak 
etmek için ıehrimizden de bazı 
Ermenilerin murahhas olarak 
gönderilmesi istenilmiş, bunun 
için Ermeni patrikhanesi htikü
mete müracaat ederek milsaade 
istemiştir. Hükumet patrikhaneye 
verdiği cevapta bu talebi reddet
miştir. Türkiye layık bir devlet 
olduğu için Türk tebaasının mem
leket hudutları haricinde ve dini 
mahiyette bir içtimaa murahhas 
olarak iştirak etmeleri tabiatile 
doğru olamazdı. 

Dünya güzelinin 
heykeli yapılıyor 

Dünya güzeUik kıraliçesi Ke
riman Halis hanım dün şehirde 
bazı ziyaretlerde bulunmuştur. 

Keriman hanım Ermenice Ja· 
manak Ara•elik ve Tidak gaze
telerile Yahudice Labozdoryan 
gazetesi idarehanelerini ziyaret 
etmiş sonra Almanca Türkişpost 
gazetesi idarehanesine gitmiştir. 

Keriman Hamm burada bu
lunduğu esnada lstanbul Alman 
konsolosu da gazete idarehane
sine gelmiş, konsolos kendisine 
Alman heykeltr~larındaıa Her 
F erdinand Gros'ı takdim etmiş-
tir. Her Grcıs Keriman Hanımın 
bir keykelioin yapmak arzusunu 
izhar etmit tir. 

Keriman Hanım Tnrkiıe Post 
idarehanesinden çıktıktan sonra 
lpekiş'in lstiklil caddesindeki 
mağazasına gitmiş, daha sonra 
da bir Ermeni madamı tarafın
dan neşredilen Ermenice Haigin 
gazetesinin Pangaltıda bulunan 
idarehanesini ziyaret etmiştir. 

Kıraliçeye burada buketler 
verilmiş, Ermeni muharrirlerin
den muhtelif kimseler takdim 
edilmiş, viyolonist Margosyan 
Efendi kemanla bazı parçalar 
calmıştır. 

Mllbadele komisyonu 
reisi 

Muhtelit mübadele komisyonu 
reisi M. Andersen Eylulün yir
misinde hususi işleri için Cenev
reye gidecektir. Bunun için ih
tilaflı meseleler hakkındaki ha· 
kem kararlarının bu hafta için
de iki murahhas heyete tebliğ 
olunması beklenilmektedir. 

Hırsız kız çocukları 
Kılburnunda oturan Salimin 

kızı Zeliha ve Sevimin kızı 
Meryem ile Mustafa isminde üç 
çocuk, Taksimde imar şirketine 
ait bazı demir ve tahtaları çala
rak evlerine götürürlerken polis· 
ler tarafından yakalanmışlardır. 

100 çocuk stlnnet 
edilecek 

HiliJiahmer Kumkapı nahiyesi 
29 Eylülde Nahiye bahçesinde 
bir sünnet düğünü tertip etmiş
tir. O gün 100 fakir çocuk sün
net edilecektir. Şimdiden hazır
lıklara baılanmıstir. 

Yeni Filim-ter 
-~ Sinemalanmızda her hafta oynanacak filbl!1e!1 ıil~ 

)erimize muntazaman bildirmek üzere yenı bır ·oı1eıt 
açıyoruz. Bu sütunda yeni filmlerimizin bazı ~~ 

ve bilhassa filimin muhteviyab bulunac 

1'5 EyW Perteı:nbe gUnt1 ArtistJ1i ıdneı:numa& g!~ılterllınlye 'başlanacak (//il 
• Yaqovaıı Y.efen tilmlnden ~lr ~e • dS 

Opera S~nema~zndn Artzstzk Sznemas~ 
- -2 ._, ,_ ,_,_ - - ~ - -2 '-' 

Yemin 
Madeleino Renaud - Marcelle Genlat 

Andre Burgert 

14 ayllll çarp.roba g11D.Q Opera aln.ema • 
m1tla gösterllmlye başlanacak Yem!D filmln· 

den blr aabne 

Bu kısa, fakat çok ıümullü 
isim altında, Henrie F escour'un, 
serlevhanın azametile mütenasip 
bir surette hazırladığı müheyyiç 
facianın mevzuu ıudur: 

Bir inkılap, iki kardeşi, biri -
birine düşman iki ordugahta bu -
luyor. Asiler tarafında bulunan 
genç Armas mukabil kuvvet ta • 
rafından esir ve ertesi sabah kur
§una dizilmiye mahkum ediliyor 

ve bu vazifeye de kardeşi memur 
olunuyor. Armas kurşuna dizil • 
meden son bir defa annesine ha· 
her göndermek istiyor. Kardeşi, 

ertesi sabah, idam saatinden ev • 
ve} geleceğine dair Arma.atan söz 
aldıktan sonra bizzat annesine 
gitmek üzere onu serbest bırakı • 
yor. Armas annesinin §atosuna gi· 
diyor. Fakat, orada duyduğu bir 
muhavereden annesinin kendini 
reddettiğini anlıyarak, bu redde 
sebep olan sevgilisi Mariyanın ya
nma gidiyor. Mariya, Armasın 

ertesi gün kurşuna dizileceğini te· 
sadüfen anlıyor, kız karde§inin 
yardımile girmesine mümanaat e· 
diyor .• 

Sabah .. Mahkum henüz gelme
mi§tir, karde§i onun yerine kur • 
şuna diiilecektir. 

Fakat ne olursa olsun, yemini
ni yerine getirmiye azmetmİ§ o -
lan Armas, son dakikada ağır ya
ralı olarak yetişiyor .. 

Cezası af folunuY.Or ve gönde • 

Varıovab Y eğeo 
Elvire Popesko - Andre w"' 1 

Genç, gözleri kamaıtır~ (; 
lı balaılı, ıaıaalı gülüılü,. d,İ 
tabiri mahsusu ile dili cebıll 
mıyan bir yeğen.. t' ' 

iki ıene evvel lstanbuld~ ıf 
mdığımız ve bizde büyük b;jlıİ 
tıra bırakan Romanyalı dıl L' 
yıldız Elvire Popesko k•. ,,.,· 
role uyacak artist pek nad~:;, 
lunur. Onun, Romany- .~:.aJt 
aoyh:digi Frcu.aa1Z\..cr., L" ,. I~ 
rolüne tamamen muvafık ge j' 
te ve ayrıca bir letafet vertJ' 
dir, 

evz şudur: gl, 
Parisli banger Arıibald ,tf 

hastalamr, doktorlar istirah ı 
siye ederler. Kansırun, bir /. 
dostu - Huber - ile birlikte~ 
geçirdiği sayfiyeye gider· 'f.~ 
karısının ve aııkı olan tl~P"~ 
canları sıkılır. O sırada, ıııf":i ' 

"'e ~il ihtiyar Marki ile evlennıe~I' 
derken o ıehirden geçen Y , 
. l' .J' rı ge ır. if ~· 

Var§ovalı yeğenin g ut~ . ,. ·~ 
hem kan, hem de koca içıJ1 ~ , 
mettir. Kadın, Vartovalı 1 ~ 
aııkile serbest kalması içiııı 

1 
~,. 

'b '" .,,ıı aını oyalamasını; Artı - "') 
§Üphelenmiye başladığı ~ r' , 
kur edip onun karısile nıef ·~ ~( 

. . . rı 1"'. 
mamasını temın etmesınl . e I 
derler. V arşovalı yeğen 1~, ~ 
lar ve az bir müddet zarfıJ1 ~ 
beri kendine mal eder.. ;b' 

Bu müddet zarfında ~~j;; 
da ona fena halde aba)'t 1 

tır. . ; 
• • ğif11 ' Aııkının elden gıttı çtı1' 

yan Madam Burel, kıskarı _ııl' 
te§leri içinde yanıp tut~f~~ 
se de, bittabi bir şey sof -İ 
mektedir. _ıı ı 

Biribirine oyun oynarl1c::ete~ 
yen bu dört kişi araıı~d:yet ~I 
eden bu muthike, rııh Vatt° ~' 
meydana çıkması ve . ,_,.~ / 
yeğenin, Ar§ibaldın yeıı ~1' ti~ I 
ihtiyar Marki ile evle~le tı•' 
Burel ailesini terketınesı / 

bulur. ~)' 
ıınııuıııı,...nııımııwııımıumıunıunııuııııııuıııııııplld ıı'' ~ 

"ld' .... d batı ti~ rı ıgı şatosun a, . 1111ı ı' 

bekliyen annesile MarıY"1 . .,etl ~~ 
. · · bek 11 I" fik elleri, kendısın~ . onıl ı 

dete kavuşturmak ıçııı 
etmektedirler .•• 
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Ali Avninin • 
resım 

• • • •• •• •• 
sergısını gorunuz 

lfenı Efendim bu işin lktısadt buhranla da 
allkası yok : DJ1hull_ye serbesttir 1 

AH Avni Beyln resim sergisinde 

h tlorya sinemasının önünden Yunanilerin halkı tiyatroya ahş-
te Ç~oler bir çok sinema resimleri tırmak İçin kullandıkları bu 
~ •linları arasın da beyaz üze- usul sayesinde, ben de balkı 
~ "'. siyak ve kalın bir yazı ile resim san'atine ısındırabilirdim. 
a~::rn sergisi diye bir de ilan Ali Avni, bu sözlerile, resmi, 
•i Urler. Ve şayet bir meraklı, kendisine bir gaye edinmiş ol-
0:'ıtıanın medhaline girerse, duğunu söylüyor, bir kazanç 
tc:da dıvarlara dağınık bir su- vasıtası değil. Onun eserlerini 
di te asılmış, ve göze çarpsın gidip gürmek, her okur, yazar 
())Ye kuvvetli renklerle yapılmış arkadaş için, bir vazife olma-

an fT bir 1 un reldiı.mları arasında lıdır. 
Ilı Çok tablolar görürler. Bu Hem efendim, bu işin iktısadi 
bi:,:;1• ~İhretci, eğer resimlere buhranla da alakası yok: duhu-
' dıkkatıa bakarsa hemen liye serbesttir l 
itn na ~ülu yüa.lü, sevimli bir 
~ ~ gelır. Bu genç ressam Ali 

"tıı dir. 

, llessam Ali Avni, bütün 
L~le_rini bir. araya . t.oplıyarak 
iaı ~aı bir resım sergı sı yapmak 
) tdi Resimlerini topladı. Niha-

~~t •an'~t hareketlerine yabancı 
lılıy G . .. (jGr an !orya sınemasının mu-

'._ Unun muvafakatile, eserlerini 
\'t tınaııın geniş methaline C:1stı 

ttııb• d' 
.\. v ır e ıyor. 

,, 
1
' Avninin tabl oları ve bilbas

teı t<?tıkleri, onun memleketimiz 

,~'ilttıları arasında eu başta yer 
\ '

8•na hak kazandırır. Tama-
0~ il Yerli renklerle resim yapan 

'tt ~enç Vt: müstakil ressamın 
(jiJ'•inde, şahsan benim beğen
~l'll tablolar "Yorgancı,, "Fa· 
ı ler "T 1 b' k ~taki ~·' uva et,, ve ır aç 
,, dır. Ressam bu tabloları, 

ttt en son olarak yaptoıştır. 
~- ,,. "' ,,. 

• ier on l .. ·· ·k • t tıı· un a goruşme ıs er· 
... ·~ k 'liti~ endisinden benim dinle-

' şu sözleri dinliyebilirsiniz. 
~e~İt l<.ardeş, geçen gün caddei 
~-llırı den geçiyordum, bir dük
~'lık 6nünde büyük bir kala
~etitıı iÖrdüm. Gidip baktım. 
°"l>l, iln Halis Hanımın ayak
~"'•~nı . teşhir ediyorlardı, ve 
1dl ~> bır kunduracı dükkanı 
~d, ~.e~ oraya giden balkın 
et. ıra oeJ' . • . t eyd· • ıp sergımı zıyare 

~~lrı~' resimden beklediğim 
~ d lllenfaat olan manevi 

~l~tdu:Yrnu, ve memnun olmuş 
)~ıtt duh 

1
.liern sergiye girmek 

~~k. F ~•ye vermiye de lüzum 
~''t• • kt gene gelenler az. 
~ ~ .. •rıı llkaydinin buka-

~: ır- bi~ ümit etmiyor· 
.. ··liye b er zengin olsaydım, 
~- • er gelene, nstelik ben 

erecektim. Belki eski 

fa. 
ttııuuım•u 

Şiirler 

Masamın üstünde manzarasına 
alışık olmadığım küçük bir kitap 

vcır: Bu kitapcığm küçücük hac
mi, basit kabı, hatta admdaki 

sadelik ve iddiasızlık dikkati cel-
bedebilir. Kitabm isroi "şiirler,,. 

Fakat beni bütün bunlardan 
daha ziyade çeken kitabm 
basıldığı yerin ismidir: Sivas. 

Eskiden Türkiyenin düşünen 
ve söyliyen yeri yalnız Babıili 

caddesidir, derlerdi. Anado!unun 

dört bucağında uyanan duygu 
ve düşünce ışıklan bu yanlış 
hükümdeki butlinı açıbça or· 

taya koyuyor. Bu kitap gösteri
yor ki An~.dolu şehirlerinde de 
fikir ve san'at hesabına kazanç 
sayılacak neşriyat faaliyeti olu
yor. Buna sevinebiliriz. 

"Şiirler,,in şairi Ahmet Kut
si,dir. Edebiyat karilerine yaban
cı olmıyan bu isim, benim için 
içli ve özlü bir hassasiyetin ifa
desidir. Şimdiye kadar uzun 
fasılalarla da olsa şiirlerini muh
telif mecmualarda bastırmış o
lan Ahmet Kutsi, bu kitabın 
içinde yirmi bir manzumesini 
toplamış. 

Ahmet Kutsinin mısraları ara
sından bir ruh şafakının yarı 

aydınlığı görülüyor. 

Bu şiirleri okurken uzakta ka
ranlığın içine boşalan ince bir 
ırmağın şırıltısını ve bu şırıltıda· 
ki tatlı musikiyi duyar gibi ol
dum. Bu berrak ses, insana müp
hemiyetin zevkini tattmyor. 

R. A. 

Kayseri, Şillerin sözünü ispat ediyor 
Tiyatro seyreden kDyliller - Aka'nın Beyaz kahraman 

piyesi - Kunduracıdan aktör 
Y AKIT'ın muhterem karileri karşısında cevap bulamıyan bu gündelikçi ve hademe ile omuz o

Kayseri muhabirinin geçenlerde köylü kadınlar şimdi mektep da muzadır. 
çıkan bir yazısını bağladığı §U bilinde kendi evlerindeki kadar Zencidere müıameresinde te -
cümleyi bilmem hatırlarlar mı? -h t d 1 ı ma•agerlerden bahsetmi•tim, tim . .. . ra a o atıyor ar. :s- :s-

Kayserıde mutevazı hır çatı al· K' d . k' T" k h lkı .. di de oyuncuları anlatacağım. A-
tında başlıyan sahne hayatını an• ım emıf ı, ur a mu· 

• • A h k b'I' ka Gündüz'ün (Beyaz Kahrama-latan muhabir diyordu ki: "Artık teassıp ve ıçtımaı ayata a ı ı • 
n)ı oynanıyor. 

Kayseriye Anadolunun hücra bir yetsizdir. Bu iddiada bulunmak 
Fakat kimler oynuyor biliyor 

kötesi denemez.,, Türk halkımn içtimai bünyesini 
Bu defa Kayseri.ye do"nu···uın·· _ h l . musunuz? Bu piyeıi oynıyanlar, 

~ iç tanımamı§ o mayı ıtrap etmez 
de karıılaştığım iki hadise beni Halkevinin a,ıladığı yükselme 

o derece mütehasaiı etmiıtir ki, 
mi? Türk halkının yüzde 75 ini zevkile ıadece halktır. 

Anadolunun bu hücra köıesinde 

olup biteni (V AKIT) a bildirme
yi lüzllDllu hissettim. 

Kayserinin 17 kilometre uza • 
ğmda Erciya§ın eteklerinde, Ali 
dağın arkasına gizlenmi! bir köy 
ardır: Zenci dere. Bu köyün iki 
mektebi var, biri köy muallim, 
diğeri tehir yatı mektebi. Memle· 
ketimizde hakiki uyanıklığın an· 
cak mektepler sayesinde, maarif 
cldammın sabırlı emeğiJe vukua 
geleceğini teslim etmek istemi -
yenlere Zencidere köyünün geçir
diği tahavvülü göıtermek lazım -
dır. 

Köy muallim mektebinin mü -
dürü Murat Alp Bey emektar bir 
meslek adamıdır. Bütün vaktini, 
zevkini, mektebine vermiş altı se· 

teıkil eden bu köylü sımfının, A Gündelik maiıet didinmesi • 
nadolunun bir köyünde gösterdi - nin bütün yükünü çekmi§ olan 
ği bu halis uyanıklık karıısmda halk, gecesini de insanca bir ıa -
ruhlarını karartınıt olan bedbin vaşla, bedii bir yaratmaya haare • 
gençlerimizin silkinmesi ve ha. derek geçirmek azmindedir. En 
yatta en zevkli say olan halkı ye· müterakki memleketlerdeki .halk 
tiıtinne savaıına atılması icap e - uyamklığım aratmıyacak olan bu 

d hal gög"' ıümüzü iftiharla dolduru• er. 
• 

Müsamere bitti ve halk dağılı- yor. 
yor. Köylüler karı koca, kız kı _ itte rol ıahiplerinin meslek -

zan, aile aile mektebin merdiven· 
lerinden iniyorlar. Tat merdiven -
lerde köylü ıivesinin tatlı eduile 
sözler, kadınlann takunya sesle -
ri, arasıra köylü babalann dayan· 

dıkları sopaların tok toku akse • 

diyor. 

Mektebin balkonundan ıeyre· 

leri: Arzıbalci, katip, ıapkacı, 

kunduracı ve ıaire .• 
ŞilJerin ''Tiyatro, halk terbiye• 

ıi ocağıdır,, mealindeki sözünde 
mevcut hakikat ve isabet düıünü· 
lecek olurıa Kayseri gibi Anado· 
lunun· göbeğinde olan biten ve 

artık bizim için umuru tabiiyeden 

;;-yılacak kadar ehemmiyetini 
neden heri f asıla11z bir didinme diyorum. Karanlıkta uzıyan bir kaybeden bu itler kartııında artın 
ile bu dağ köyünde memlekete 
(150) muallim yetittirmittir. Bu 
sene bu mektep artık vazifesini 
bitirmi! sayıldı ve maarif vekale· 
tince lağvedildi. Bu münasebetle 
köy halkı ile vedala,mak için bir 
toplantı yapıldı. 

kesafet ellerinde fenerleri ağır a· 
ğır yuvalarına dönüyor. Bunların 

içinde yarım saatlik, bir saatlik 

civar köylerden gelmiş olanlar da 

çok .• 

Yaz tatilini Zenciderede geçi- 30 Ağustos Zafer Bayramı 
ren muhtelif muallim mektepleri· burada da tes'it edildi, hunu a • 
ne ve Gazi Terbiye Enstitüsüne 

medeniyeti hazıra kendine layık 
en yük.ek mevkie eriımek emri • 

ni en hain bir nazardan bile kaç

mıyacak, fÜpbe içinde kalmıı 
bir vicdan tarafından teslim edi • 
lecek bir halk akidesi haline gel· 

miıtir. 

Yunua Klzım 

mensup bazı talebenin içinden jans bildirdiği için tafsil etmiye -
'd l cegwim. Benim sözlerim bu müna- Musiki san'atkArları seçtiği sahne istı at arı bu toplan 

tıya §etaretin kaynağı olan genç• sebetle verilen müsamereye ait • cemiyetinin kongresi 
liklerinden temiz ve berrak kah- tir. 
kabalar saçtılar. Halkevinin Kayserideki he • 

Bilhassa (Y apı§kanlar) oyu - men bütün münevverleri sinesine 
nunda müellif ve yapı,kan şair kısa zamanda toplamakta göster• 
Semih rolünde Gazi Terbiye Ens
titüsünün güzide talebesi Haydar diği meharet ve muvaffakıyet 

lstanbul musiki sao'atkirlan 
cemiyeti senelik kongresini 6nü· 
mlizdeki çarıamba gOnll saat on 
üçten on yediye kadar C. H. 
Fırkası Beyoğlu kaza merkezin· 
de yapacaklardır. 

ve arkadaşı Nejat beyler her tür- bilmem diğer vilayetlere nümune 
lü takdire layık bir muvaffakıyet olacak bir tekilde değil midir? 
gösterdiler. Buna inanmak istemiyenlere söy- Hf'ykel sergisi 

Bu müsamere münasebetile be· lenecek en kuvvetli cevabı bu mü- Heykeltıraş Zühtü Bey yaptı• 
uim asıl kaydetmek istediğim ci- sameredeki müşahedem göste· ğı heykel ve desenlerinden bir 
het sahne değil, temaşager tarafı recek. Kayseri halkevi münevver· serği vücude getirmiştir. Zühtü 
idi. Salona girdiğim zaman içer - Beyin sergw isi eyliilün on ikinci 
d l le halkın kayna,tığı, birihirine ka-

en kesif bir uğu tu ve köylünün pazartesi günli saat on alhda 
"b k k ku · · rI"'tıgwı bir yerdir. Burada bir agwır o e o su ınsamn samıa ve ~ Gülbane parkı yanında halk evi 
şammesini tıkıyordu. Köylü de- ceza azası, bir mektep, bir ban - ' 1 b · d l - güzel san at ar şu esm e açı a-
likanlılar çıplak başlı ihtiyarlar ka müdürü bir esnaf çırağı, bir caktır. 
hazan kasketleri le yığın yığın ıınıııııııı ııı ı ıı 1111111111111111111111111111JJnnııı.r.rıtrııu-11111•11~J1uıflllıt""1'f•n1nınıruııurrmı't.11uı'tlu1• 
oturmuşlardı. Toprak rengini al • 
mı§ emekçi vücutların başları, ha- f"ı111111flllllıt11ııııtııı111111ı 1 • Ş.iit:' ''lıı1111ııııtı111111ıııııı111111ıııııı111111ıtlll1111ıııtlllt1111111ıııııu11111ıııı11111111ıııııı1111ııııı' 
sat günlerinin yaklaştığı bereket- -

~u b~;e b:::::y;a~~~;~:i:l::n~:r: ===_-__ ::.=_;~ __ ::~=- Dal bir gün ~~~!::.cuğuna: •:_= __ ====_=_-=_ 

denin açılma11nı bekliyordu. Asıl - Tenim~e bir yara işler gibisin, 
hoşu, bu bereketli tarlanın olgun Titrerim, rüzgarlar keder vermesin l 
başakları arasında hemen tar - s ~ 
layı bir çiçek tarlası saydıracak g Anneler beşikte der ~ocu§'una : ~ 
kadar renkli, ekseriyetle beyaz ~ - Acını görmesin gözüm llemde, § 

giyinmiş köylü kadınlarının kala- ~ Teselli demeksin bana son demde 1 ~ 
balığı idi. Murat Bey anlatıyor: \ l 

- EvvelJeri mektebin duvarı· i ~ Bülün Umitleri yel alır gider, 
na ürkerek sürünerek geçen köy- ' § Tomurcuk açılır, sel alır gider., \ 
lü kadınlar, yavaş yavaş içeriye \ Anneler büyütür. el alır gider. (-

ginniye batladılar. Evvelleri g Ahmet Kutsi = 
kendilerine yapılan bir hitap \.111ııııııı11111rıııııı1111ıııııuııııııııııııı11 uııııııı111111ııııııı11ııııuııı111111ıııııı1111ııı11111111111ıııııı11111ııııııı11111ııııııı11111ııııııııı11ıınıııııııJ 



- Sayıfa 8 

an donan Si 

Donanma kumandanı Başvekil ile 
Yunan intihap işlerini görüştü 

Atma (Hususi) - Birinci mek
tubumu Yunanistanın intihabat 
vaziyetine hasretmi, , ikincisin i 
de aıkeri teşkilatın faaliyetinden 
bahsedeceğimi yazmışt r.m. 

Riyasetini birinci kolordu ku
mandanı Ceneral manetasm de
ruhte ettiği askeri cemiyet, intiha
bat netayicine intizo.ren f aaliye
tine devam eylemektedir. Muha· 
liflerin muvaffakiyeti halinde re· 
jimin muhafazaar, fakat hakik~t· 
te mevkii iktidarın elde bulundu· 
rulması maksadile teıekkül etmiş 
bulunan cemiyet, aiyaai itlere ka-

rı§mak istemiyen ve yalnız vazife .. 
)erile meşgul olan kumanda mev· 
k iindeki yükaek rütbeli zabitle· 
rin tepdi)j için uğratmakta ve bu 
hareket zabitan arasında - gaze· 
lelerin yazdrklarına göre - pek f e· 
na tesirler huıuliine ıebebiyet 
vermektedir. Dördüncü kolordu 
ToPÇa kumandanı miralay Plaı· 
tiras'ın tebdili talebi ile bathyan 
bu hareketin umumileşeceei ve . 
kumanda mevkilerine bila kaydü 
şart cemiyetin evamirine hizmet 
edecek olan zabitanın getirilmeıi 
ile ordunun Abrar f ırlnınmm kö· 
rükörüne b ir a leti menzileaine in· 
dirileceği beyan olunm~tadır. 

Halen İngiltere Kralının misa· 
firi olarak Londrada bulunan ıa· 
bık Yunan Kralı ikinci Jorj'un 

hakkında yapılan teıebbüı ve taz· 

yiklere hiç bir ehemmiyet verme
mektedirler. M. Venizeloıun ısra
rı üzerine donanma kumandanı 

bu hususta çalıımak vaadinde bu
lunmu, ve ileri sürdüğü bazı ,art· 
lar kabul edileı-ek icap eden ted· 

birlerin alınac,e.ğı da kendiıine 
bildirilmİ§tİr. Gene gazetelerin 

ya~dıklarma göre bahriye nezare• 
ti donanma kumandanına bu hu· 

austaki mesaisini teshilen bazı ge· 
milerin süvarileri ile topçu kap• 
tanlarının ve erkani harbiye zabit· 

lerinin tcpdj]j takarrür et.mittir, 

Henüz tahkik oluna.mıyan bir 
habere göre bu mülakatta cener l 

Otoneos da bulunmu.ı ve akı am Ü• 

zeri tekrar )~atiye gitmittir. 

Donanma kumandanı, baıve· 

~il He mülakatından ıonra F alye· 
rona inerek geldiği torpidoya ra· 

kiben Şiraya hareket etmigtir. 

Yunanistanın coğrafi vaziyeti 
donanmanın böyle bir harekete 
l<arıı seyirci kalmaunıı müsait de· 

ği)dir. Büyü~ ve küçük harp ge· 
milerinin, mü§terek plan dahilin
de boğazlan tutmaları, ~dalar a

rasında faaliyetleri ve büyük ge· 
milerin limo.nlara inmesini, kara 
zabitleri tarafından yapılacak ih· 

tilfılin olduğu yerde durmasını 
ve akametle neticelenmeıini icap 

yaverliğinde bulunan miralay Plaa 
tiras'dan batka, a&keri cem\yet ettit·~cektir. Bugünkü askeri cemi· 
Yenişehir fırka kumandam Çan· Y.eti r;ı y,ıüeasisleri Jaaliyeılerjnin 

garidi yerjne miralay Yuvanidiain ;· 'rio bir netice alma ınr tc.aavvur 

ve harbiye nezareti vezne müdü· bile etmek istemediklerinden do· 

rü yerine de ceneral. Petridinin nanmanm da kendilerine iltihakı· 
getirilmesini istemektedir. nı teminen ellerinden geldiği ka· 

Aıker1 cemiyet, bir taraftan or· dar· çalı§rnaktadırlar. Şimdi Ati· 
duda lüzum gördüğü tebe~dü)atı nada donanmanın alacağı vaziye• 

yaparak icap eden tedbirleri &· te büyük bir merak ile intizar o· 
lırkcn diğer taraftan donanmanın Iunmatadu. 
da cemiyete iltihakını temin için 
ç.:ılıtmaktadır. 

)patide bulunan müfettişi aakeri 
Jcneral Otoneos, ba9vekil M. Ve• 

nizelosa nıühim bir muhtıra gön· 
dermİ§ ve donanmanın bitaraf kal 
mak hususunda takip eylediği hat 
h hareketin mühim bir anda a.ıko-

ri cemiyetin takip eylemekte bu-
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hakkukuna mani olması muhtemel 

bulunduğunu bildimıiı ve bahriye 
. zabitlerinin ve erkanı harbiyesi-
nin cemiyete iltihak etmedikleri 

I 

takdirde tepdilleri için lazım ge· 
len emirlerin verilmesini i temİ§• 
tir. 

B"fvekil M. Venizeloı telgrafla 
§irada talimler yapıne.kl me gul 
olan donanma kumandanı T eo· 
harisi Atinaya davet elınİ§tİr. 

Dona.nma kumandanı bir torpi· 
to ile ansızın gelmiı ve hatvekil 
ile uzun müddet. mülakatta bu· 

lunmuştur. Bu mülakatta M. Veni· 
:zelosun donanma kumandanından 
harp gemileri kumandanları ile 
diğer nüfuzlu ve büyük rütbeli 
bahriye zabitlerinin askeri cemi· 
yete iltihakları hakkında çalı~ma· 
sını talep eylediği ve M. T eoha-
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istikrazlar Tahviller 

VAKiT 

TiM URUN 
TURBESİ 

"Türkistan,. hakkında 0 Tay· 

mis,, e mühim bir makale yazan 

Mister S. E. Saunders, dikkate 

değer malumat vermektedir. Bu 
malumata göre "Timur,, un ve 
Abbas oğlu Kasımın türbeleri 
temiz birer müze haline kon· 
muştur. 

Resimde Timurun . bugünkü 
türbesi g örUl mektedir. 

Taze yemiş 
ucuzluğu 

(Birinci aayıfadan devam) 

iyidir. .Şimdiye kadar y2pılan 

tahminlere göre bu senaki mah· 

sul 50 - 52 bin ton kadardır. 

Geçen sene bu mikdar 26 bin 

ton ve evvelki sene 35 bin tondu. 

Mıntakanın her tarafında üzüm· 
lcr toplanmış ve acl'giye kon-

muştur. Havaların poyraz gitmesi 
kurutma ameliyesinin kolaylıkla 

olmasına yardım etmiş olduğun
dan piyasaya çok çabuk mahsul 

çıkarılmıştır. 15 Ağustostan 5. 
Eylfıle kadar lzmir borsasında 

satılan üzümlerin mikdarı 8 mil

yon kiloyu geçmiştir. Geçen se· 

ne bu müddet zarfında ancak 

2 milyon kilo üzüm satılmıştar. 

Bir taraftan bu boHuk diğer 
taraftan Marmara sevahilinde de 

üzümün mebzulen yetişmesi ls· 

tanbulda bu meyvanın ucuzca 
salılmasını temin ediyor. Üzüm 
de kavun ve karpuz gibi Mar

mara sahillerinden lstanbula 

şimendifer veya vapurla değil, 

mavnalarla getirildiği için nak

liyesi çok az oluyor. Karpuzun 

yüzünü iki yüz kuruşa alan. es

naf tanesini üç kuı u~a beş ku· 

ruşa satmakta tereddüt etmiyor. 

Maamafih bu ucuzluğu temin 

eden nak!iye olduğu için bu 

iptidai vasıtadan istifade edemi· 
yen yakın şehirlerde bile bu 
ucuzluğu bulmak kabil olmuyor. 

Şlddetll fırtınalar 
Marsilya 10 (A.A) - Sel gibi 

yağmur:arla müterafik şiddetli 

bir fırtına ehemmiyetli hasarat 
vukuuna sebep olmuştur. Sokak· 

lan sel basmıştır. iki büyük ve 

üç kUçUk mesken yıkılmıştır. 50 
kadar insan me!c~siz kalmıştır. 

rinin deniz zabitlerinin kara za~ 
bitlerinin giriıtikleri aiyasi hare-
kata taraftar olmadıklarını hatta ;;--d~ll 9o.ı?S 1 Elektrik M ilthi ş bir f 1 rtı na 
bu tarzı harelieti tenkit dahi ey- Şark D.yoııan 4'30 Tramvay " 97 Nassau, 10 (A.A) - Northa· 

D.Muvahhlde S6,- ı Tünel ı .ıı5(') 

lediklerini bildirdiği yazıl.makta- cumrtıklcr :110 Rıhbm ı · taco adasında 5 Eylülde vukua 
..J __ F!1L-1.:ka d b•t Snydi mahl 420 1 Anadolu ı 4 30 
811". i.wAA.ı onanma zn ı anı gelen fırtınada 11 kici ölmü.:, Bağdat 450 Auadolu 11 a3.65 -s "S 

.yalnız kendi iılcrile ma§gul ol· Askeri~ - A. Mllmeıısut 32 o birçok kişi yaraianmışhr. Adada 

~ye aik~d~em~~ _ i§.tiz.:ak , ... _~-~--..... --~~-"!""~_..h.'.'.3 kasaba harap olmuştur. 
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23 millet mu ahhaslarınıJ1 ,, 
Türkiye lehinde tezahürtJ 
Kısa bir müddette Türkiyenin gös
ter~iği terakkiye karşı hayranlık 
Eylulün beıinci gününden be • 

ri lıtanbulda toplanmakta olan 
Beynelmlel Ma&on ittihadı lu>n • 

· vanı dün ıabah saat dokuz hu -
çukta ıon içtimaım yapmıt ve bu 
kapanma celsesi olmuştur. 

Celseyi, ilk içtimaa riyasel et· 
miş olan Türkiye Büyük Ma§rıkı 

Üstadı azamı Mustafa Hakkı B, 
açmış ve muhtelif millet murah • 
haslarından söz söylemek istiyen· 
lere AÖZ vermiıtir. 

(A. M. 1.) icrai heyeti reisi 
M. Karpantiye al.mııtır. 

M. Karpantiyenin ilk celsede 
Reiıicümhur Gazi Hz. ne fran· 
aızca bir tazim telgrafı çektiğini 
yazmı~tık. lcrai heyet reisi aon 
celsede aöz alarak Gazi H. ne 
çektiği bu telgrafa _gelen cevabı 

okumuş, bu münasebetle duydu • 
ğ11 takdir ve hürmet hislerini tek 
rar ve izah eden bir nutuk irat et· 
mi9tir. Bundan ıonra sıraıile Bul· 
gnr, Para guay, Franaız, Lehistan, 
Yunan, Yugoslav murahhaalarına 
söz verilmittir. 

Bulgar murahhası. T ürk'lere 
ve Türk maaonlarına karşı Bul· 
gar milletinin ve Bulgar masonla 
rının hissettiği hararetli mubah • 
betten bnhselmil}, Paraguıı.y mu -

rahhası Okyaoo 'ım öte taı:f\fnı • 
da yafıyan bir milletin Avrupa 
milletlerine getirdiği ıelam1 gü • 
zcl İstanbul ıehrinde tebliğ et • 
mekle bahtiyar olduğunu söyle • 
mi~. Fransız murahhaaı cihanda 
aulhün, selametin yüksek ihsan -
lık hiılerinin inkişafına yeni bir 
vesile tetkH eden bu konvan veıi 
lesile Türk milletinin, Türk ma
aonluğunun, Türk inkılabının yük 
sekliğini yakından görmek fır • 
satını elde ettiklerini bildirmİ§, 
Lehistan ~urahhaaı, ayni takdira· 
h, ayni mÜ§ahedatı naklettikten 
sonra, bütün Leh milletinin Türk 
milletine kar§ı mazi ıenelerinden
beri ne sarsıfanaz bir rabıta ile 
merbut oldultlarını söylemi§, Le 
histanın parçalanması karşısın • 
da büyük bir necabetle yegane is· 
yan eden devlet ve milletin Tür· 
kiye olduğunu anlatarak buna da. 
ir bir hikaye nakletmi~ ve heye • 
canlı bir aeıle bu gün Türk mille· 
ti ve Türk masonları arasında bu
lunduğundan yiiksek bir iftihar 
duyduğunu tekrarlamı~tır. 

Ustedı azamın nutku 

Yunan ve Yugoslav murahhaı.· 
ları 8.yni mealde nutuklar irat et~ 
tikten Aonra Üstadı azam türkçe 
son nutku söylemi§ ve bu nutuk 
üstadı azam muavini Ratit Bey 
tarafından franın:caya nakil ve 
tercüme edil.mi~tir. 

Bu nutuk, murahha:Jlara, yeni 
inkılap Türkiyesini tanıyarak 

memleketlerine döneceklerini ıöy 
liıyor, vatanda,lanna, üzerinde 
yenilik ve inkılap havaıı esen bir 
memleketin selamım götürmele • 
rini rica ediyordu. 

Bir zamanlar, elem verici le· 
airler altında geri ve köhne bıra· 
kılmı§ olan bir memleketin kısa. 
bir müddet zarfında ne aür'atli, 
ne feyizli adımlar atarak mede· 
niyet kafilesine katıldığı gene bu 
nutukta beyan ve Y.,akında mcmle· 

ketlorine dönecek olan mur~hhı-1 
Jara selamet temenni edi1111i,tİf· 

Bu nutku müteakip, celae J11ıl 
lal merasimle kapanmı§tıı-. 

Evvelce hazırlanan proğrlfl 
'l' mucibince dün gece Perapalal . ~e 

murahhaılara bir veda ziyafetı~,ı 
ri!meai takarrür ctmitti. f ~ 
bazı murahhaalar öğleden JD(ıf' , , 
memleketlerine dönecekltf111~, 
den bu ziyafet öğle yemeğine t~e' 
vil olunmuştur. Bu veda zİ)'ş 

·~·· tinde ecnebi murahhaalar, refı 
lnrı ve Türk murahhaslan, refi~ 
lan ve bir takım masonlar Jı• 
bulunmuştur. r 

Bu ziyafetin aonunda M. ~&/ 
'r 

pantiye bir nutuk ıöyliyerek 1'11
, 

kiye'de gerek masonlardan, g~ 
rek bütün Türk vatandatlarıJ1d ~ 
gördükleri dostane kabulden b 

·le' 
ıetmiş, §İmdi Avrupalı hemterı ~ ı 
. . d k. ı 1ac 
rmın yanın a mev ı a nn lı' 

kadınlarının ' meziyetlerini t~~ 
dirle anmıı, Türk milleti §erefı 
kadehini kaldırmııtır. 

Ta%lm telgraflarına cev•P1"' 

Bu nutka Ratit Bey fran51~ 
cevap vermi§, T.İyafet nihayet 
mu~lur,. ~ 

... Belçika ve Yugoılavya :ıııur~, b 

haslan dün akıam hareket e 
1 
f, 

mişlerdir. Diğer murahha11l"1'1 !, 
rın öbür gün memleketlerine ıfo 
neceklerd ir. , 

Türkiye üstadı azamı nıüd~ 
ris Mustafa Hakkı Beyin, k.o~ıJ 
n kararile Reiaicümhur Gazı 1'' , 

tafa Kemal Hazretlerine bir t~d 
zim telgrafı çektiğini yaznut• 
telgrafın auretini dercetmitti~· ~ 

,-11 
Bu tazim telgrafına tu ce 

verilmiıtir: el)_ 
"D:rülfünun kimya müd ~ 

Mustafa Hakkı Beyfendiye· \' 

Türkiye ha~kındaki har tem~' 
yatınızı havı telgrafınızdan "~ 
sicümhur Hazretlerinin ıne11'ıı 
olduklarını bildiririm efendjıfl' et 

Katibi Umumi: tli~,. 
Beynelmilel mason ittihşd• .e 

·.re> 
rai heyeti reiıi M. Karpantı1 

gelen cevap da şudur: D' 

M. Karpantiye T okatlıY'J1 
teli Beyoğlu: fııiı' 

C: Selamınızı havi telsrD> ~Jf' 
za Rci,icümhur Hz. nin te~c1' 
ferini iblağ eylerim ef endiJ1\·ştibİ 

Riyasetici.imhur Umumi le 
Hikı11et bııl• 

Konvan münasebetile fsts~ô'~ 
gelen ve lıtanbulu gezip ti' • 

• 1'• 
h ık .. T"" k ırı ". a ını goren, ur ,,1, 

bı ha.klnnda fikir edinen 11\~ i i~ ~ 
haslar, memleketlerine pek 

1~11ti' 
tibalarla dönmektedirler· J3'1.;lı'' 
balarını muhtelif vesilelerle 

1 

et.mişlerdir. ________ ___...,,,et 
Sabit olmıyao rUŞ~ 1, 

·ddi•t•Y 
Rüşvet e s~ht..~: 1 • ,~ 

• cı ~ maznun bı xnesiJ. · 1100 rh•fl ·t 
7abıt katiplerinden Tu . ,-b' 

Salih Efendilerin cnrıı:~ked'~ 
olmamış ve ağırceza lll t1ef 

since beraetıerine karar 
miştir. 
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1 rampa 7 icar eti l -.... , ............................... -
iir kiye ile Yunanistan 

arasında takas 
hn ~tina, 9 (Hususi muhabirimizden) - Türkiye sefiri En:s B. , 
li·}'·'n kabine reis vekili ve Hariciye nazırı M. Mihalakopü!osu 
•taatet ederek uzun müddet görüşmüş ve Tilrkiye ile Yunanistan 
akı St~da, şimdiye kadar iki hükumet tarafından diğer devletlerle 
~t :dılrniş olan mukavelat esası dairesinde ticari bir mübadele 
lak akasa müstenit bir mukavele aklini teklif etmiştir. M. Miba
tn~PU!os Türkiyenin bu teklifini memnuniyetle kabul etmiş ve 
/\ti akerata başlamak için Türk murabhaslaunan pek yakında 
ş naya gelmeleri hususunda mutabık kalınmıştır. 

llıı~~ l.':lkark• l b •· t · '· · 'J kt d. T · d·ı ."'Oeıd •ı ıa er gos erıyor "'• verı me e ır. erlıp e ı en mu-
~ 11~ e~e işi memleketler arasında a- amelat usulüne göre mübadele 
b. · "iitnehtcdir, Takas nedir, nasıl kontratosu aktedilipte her iki ta· -'fiil,,., 11 
~ ı· · una dair Taymiı gazetesi • rafta selabiyettarlar tarafından 
ı 1<'cır• "ecıi ı '•1s11unda çıkan bir yazıyı lastik olunur olunmaz Alman 
tıı~: ile 111ccmuasından naklediyo - masnuatı ibrac edenlerin para

ı Bııg" 
•ttt lin otuzdan fazla memle-
~a:11t b~küm süren kambiyo kon
~t~· ll:ıunasebelile ihracat tacir
b~lit ltı tesadüf ettikleri manialar ,t,j o'arak tekrar eski za
tt~ ~ ınübadele (tırampa> tica
~ '~kline benzer bir yol aç-

, 'Çin tazı teşebbüs:ıtta bu· 
/\'~a.ktadır. Yalnız Alman em· 
:~ ~Ç~n değil bütün cihan em
t~~ (~ın de bir ticaret merkezi 
'~ arnburg) da ticaret oda· 
~tte ~aksada coğru yürümek 

te ır "Beynelmilel mübade
~•i ecnebi kambiyo takas şu· 
~ •• ar B t~d · . ~rnıştır. u şube, ihracat 
ı1 , ısı y k· 
ı. ıiqtla e unlamun ithalat eşya· 
Qijh. ... rını tesviyede . kullaoıla· i "<l.,.sı · · 
tki ith~Çın ecnebi memleketler-
~~Sıtıda l~t~ılar ve ihracatçılar 
lebet te:g~udan doğruya mü-
fıpenh ısıtıe çalışacaktır. 
at~ bij a~~an alır.an malumata 
,1,llt .Yu bir Danimarka it· 
"'~i ~'!k.r:tile Garbi Almanya• 
~t\~ı · Uhım bir şirket ar&!sında 
t''l at verilmekle mukabil zi· 

4 ~t~~ltıakinalan alınması için 
l~ttat cereyan etmektedir. 

~Gbi Şirketinin Danimarkada 
t~ ~: ll:ıuattal kredisi bulundu
~llıQ~,il~ıldığmdan bu hadiseyi 
~t bQl bir usul ve şekilden ziye· 

~t~it ~Usi bir mukave!eye müs
ltJUb ~· adete muamelesi adde-

h ce daha muvafık otur. 
cttf.lb bi- adete kontratosu 

~~~r taraftan (Bermen) de 
t \'il tynelrnilel emtea müba· ''t:· ıneşgul olacak bir mü

,~~uğu hab~r 

ları hariçten ecnebi malı alan 
Alman tirketleri tarafından tesbit 
o!unacaktır. Mukabil ecnebi mem
leketinde de böylece aynı mem• 
lcketin ithalatçı Ye ihracatçı şir
ketleri birbirlerinin hesaplarını 

göreceklerdir. Bu sayede mü
müesscse kambiyo mUşkülatına 
galebe edeceğini kuvvetle ümit 
eylemektedir. 

Fakat bu us•tllerin umumi bir 
muvaffakıyet göstereceği şüphe
lidir. Bu usulde üç tarafla tica
reti nazarı dikkate almasak bile 
görünmez ithalat ve ihracat ka
lemlerini, mesela istikraz, faizle
rini, amortismanlarmı dü~ünmek 
lazımdır. 

lsvlçreden de 

Ayni zamanda lsviçreden alı
nan bir haber o memlekette de 
eski mUbadele usulüne avdete 
teşebbüs edildiğini gösteriyor. 
Yakın şarktan da ayrı bir nü
mune göstermek )Azım gelirse: 
Bata kundura fabrikası kantin· 
larinde istihlak olunmak üzere 
kunduraya mukabil Çekoslovak· 
yaya bal ve ıarap gönderildiğini 

zikredcbilir:z. Brezilya l>abve 
mukabilinde Alman kömürü ve 
Mısıra pamuk mukabilinde sun'i 
gübre gönderilmesi de bu kabil
dendir. 

btanbu l ycdın i icra dair csındcn: lfü 
borçtan dola} ı mahcuz ayn:ıh gardırop 

\C mermer konsol müstamel hüıe müs
tamel seccadeki ceman dört kalem cŞ)'4 

işbu 1-:ylulün on ikinci pazartesi günü 
saat dokuzdan itibaren Ayasofya <:amii 
karşısında Di~çi Atıf beyin hanesinde 
hilmüzıyidc paraya çevrileceği i!An olu· 
nur. 

iki Kadın! Gülüşlü 
1'~ A.rsen Lüpenin yeni bir macerası - 43 

~ ı .Atoeis föplaJC,-. · 1iiı:Açefle fe'liwı: fa. 
• q,~---.ı-.amamm:ıı .... .------.. ... ~---------
ll•• ~~ l4ka Jorjöre'yi, evin ka· ı risini toplıyor, gidiy"ordu. Bunun 
~,tll &.ldatıyordu. Raul ona icin o da, Sarı Klaranın saat al· 

b\oetdi ~~Yor ve yanlış haber· t;da gelip gittiğini görememi§· 
\111, tırord . 

rı., u. ll .. 

~~lq ~l~ltkabil de Valtekı de Fakat bunu, ertesi günü kapı· 
,.ti~\'i: ~~•Yordu. Velhasıl bir cıdan ögy renmitti. 
Y '4!Ud·· 
· ~lt~L . ur gidiyordu. O gün de, lri Pol, saatini çıkar· 
ı ıa· cqın t 

ı, :a· arassudu en kuvvet· mıt vaktin geç oldluğunu görün-
~e~tıi, ~ haftadanbcri, ba§ın· ce kutusunu ka.pamağa hazırlan
' V ~lt ır §apka olan bir reı· mıftı. Fakat kdazınm dibinde bir 
tii"'le ~r rıhtınunın bir köşesi- ıeı: 

ı- ''ni k 
~ '•il})ler Urrnuı, mütemadi· - Kıpırda.ma, dedi, Ben Sos· 

~IJıı..... Yapıyordu. t ı 
'~ ~ın k en .• 
~. 'tlt' . e seri ya oturduğu Bu, iriyarı bir adamdı. Elinde bir 
'ı · 1nın · v 1di. Q evınden elli metre olta tutuyordu. Ekseriya Sen ke-
l~ ~lelt, ~ ;essarn İri Poldu, ya- narında balık avlamakla meıgul 
ı ~aıı.._ • orjörenin adamları 1 d h k'k Qİl ~qı Rörın·· 

1 
o ur u ve a ı atte Valtek&in a· 

1 e etrtı Uf er,. fiikat aldı· damı idi. 
t\ ~ enıiıl. • •d) b 
tı-.. aJ, ak • 'c ÜtrJ iri Polun omuzundan iğilerek 
·ı.c h,\' §attı ıaa.t ütf buçuğa tabloya bakar gibi yaptı ve : 

- kararın ·· · · b B ·· 1 · kud ca, otesını e• - uıurı gazte erı o unuz 

VKITA 

i _ _,_ ................................................ i 

i SPOR ~ .......................................................... 
Bugünkü tenis 

Bugün Kadıköyündeki Fener· 
bahçe kortlarında Balkan tenis 
turnuvasının son maçları yapıla
caktır. Bu müsabakaların ço!' 
heyecanlı olacağı muhakkak ad
dediliyor. I<at'i dereceler Türk 
ve Yunan tenisçilerinin karşılaş· 
ması neticesinde anlaşılmış ola
caktır. 

Futbol 
Futbol mevsiminin yaklaştığını 

nazara dikkate alan lstanbul mı:ı· 
takası yeni sene fiküstürüoü tan· 
zim etmiyc karar vermiştir. Mın
taka, lik maçları hakkında gö
rüşülmeLc üzere tam salahiyeti 
haiz kulüp mürahhaslarını yarın 

akşam taat 16 da mıntaka mer
kezine çağırmaktadır. 

Rus devlet dram 
tiyatrosundaki 

merasim 
Leningrad' da eski Aleksan

driuski ve yeni devlet dram 
tiyatrosu olan müessesenin yü
züncü devir senesinin tesidi için 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Bu merasimde hazır bulunmak 
üzere muhtelif memleketlerden 
birçok murahhaslar gelecekler
dir. ismi aşağıda yazılı şahsi· 

yellere . davetiyeler gönderilmiş· 
tir. 

Amerika münekkitlerinden 
Harri Dana, Romen Rollan, 
Stefan Zvayg, Bernar Şov, 
lngiliz münekkitlerinden Nantli 
Karter, Ervin Piskator, Beller 
Balaş, Alman tiyatrocularmdan 
Edmer ve Jering, Fransız mü· 
ne"kitlerinden Firmen Gemier, 
ltalyan muharriri Lugatto, Da
oımarkah Andersen Nekse. 

Türkiyeden de Darülbedayi· 
den Münire Hanım davet edil
miş ve gitmişt:r. 

Sovyet Rusya maarif komiser
liği, bu tiyatronun yüz sene 
içindeki faaliyeti ile ihtilalden 
sonraki faaliyetini anlatan bir 
eser neşredeceği gibi, Saiuz 
Kino şirketi de tiyatronun muh
telif sahalardaki faaliyet ve bu 
faaliyetin neticelerini tasvir eden 
bir hlm yapacaktır. Bundan baş
ka eski ve yeni tıyatroyu iÖs
teren bir seri fotoğraf albümü 
de hazırlanayor. 

mu?. Dedi. 
- Hayır. 

- Arabı tekrar istintaka 
0

çek· 
mişler. Hakkınız varmı~. Sizi ha
ber veren ve Mavi gazinoya gide· 

ceğinizi söyliyen o imiş. Fakat 
daha fazla bir şey söylemiyor, 
sizi ele vermek istemiyor. Her 

halde size kaçmasına mani oldu
ğunuz için kızmış olsa gerek. Üst 
tarafı için ne Rauld:ln ne de Val

teks isminden ve ne de Sarı Kla
radan bahs bile etmiyor.. Demek 
bu tarnftan eminiz .. 

Sosten başını kaldırdı. iri Po· 

lün önündeki tabloya bir baktı. 
Sonra Sen nehri kenarına bir göz 

atarak devam etti: 

- Marki, yarın değil öbür gün 
lsviçrcdcn Beliyor. Bunu, dün 
Antonin gelip l:apıcıya haber ver 

miş. Hizmetçilere söylesin diye. 
Binaenaleyh Marki ile kız mek
tuplaşıyorlar. Kızın nerede otur

duğunu öğrenmek kabil değil. 
Kurvile gelince, Raulün oturduğu 
kattan bir kaç eff a daha ta~ıttı. 

Demek o da Rnulün adamı. Buna 
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Yeni Eserler 

SOVYETLER E LI 
Sovyet Rusya hakkında bir 

çok eserler yazılmış ve tercüme 
edilmi§tir. Fakat b·.ı eserlerin ço· 
ğu eksi!ctir denilebilir. Zira, ek· 
seriyetle taraf girane yazılmış, ya 

hut da muayyen bazı meseleleri, 
diğerlerine tercihan büyülterek 
yazmışlardır. "Vladirnir Pozner,, 
ise, yeni Rusyayı tamamile müs· 
pet bir surette, rakamlara istina· 
den ve en kısa, anlayışlı bir şe • 
kilde görerek, büyük bir cilt leş· 
kil edebilecek olan bu müşahede
lerini 11 O sayı faya ~ıkıştırabil • 
mek gibi bir muvaffakıyet göste· 
rerek yazmıştır. Bu yüz on sayıfo
lık eserde yetmiş kadar bahis var
dır. Bu kitabı okuyanlar Sovyct 
memleketinin coğrafi, siyasi, ik • 
tısadi, mali, edebi .. ve saire .. va· 

,ziyeti hakkında malumat sahibi 
olurlar. 

Tercümenin lisanı da bu kadar 
geniş mevzulara temas eden bu 
eserin herkesçe anla§ılmasını ko· 
laylaştıracak bir sadediktedir ve 

bu sadeliI.te de türkçenin bütürı' 
cüzelliği titiz bir itina ile muha • 
faza olunmuştur. Tercüme eden 
zat kütüphanelere bu cinsten bir 
çok kıymetli eserler v~rmiş olan, 
hirin:::i Büyük Millet Meclisinde 
İzmit meb'usu Mehmet Fuat Bey
dir. Okuyucularımızın istifade • 
sine arzederiz. I 

t 

Köprüdeki barakalar 
Belediye köprünün altında bu

lunan baraka ve dükkanlardan 
birkaç tanesini daha mukavele
leri bittiği için kapamış, kiraya 
vermemişt ir. 

Eu dükkanlardan dökülen su• 
larla dubaların çürüdüğü ve köp· 
prünün yaya kaldırımlan altında 
bulunan dükkanlara aralıklardan 
p:s tozların dö:Cülmesi gibi se• 
bepler yüzünden badema bu 
dükkanlar hiç kiraya verilmiye• 
cektir. Kadıköy iskelesinde bu• 
lunan birkaç dükkanda da yu
karıdan pis tozların dökülme• 
mesi için tedbir alınacaktır. 

Devlet Demiryolları ilanlara 

idaremizin bir senelik balıkçı muşambası ihtiyacının temini 
mukavele ile bir müteahhide ihale edilecektir. Taliplerin şeraiti 
anlamak ve muayyen olan güne kadar teklifatta bulunmak üze• 
re 12-9-932 pazartesi günü öğleye kadar Haydarpaşa mağazası• 
na müracaatları ilin olunur. (4662) 

H. P, daki Şimendifer mektebi talebesi ibtiyaciıtı için tedarik 
edilip ahiren mektebin ıeddi dolayısile bir kısım elde kalan 150 
kg. kadar sade yağ, kuru üzüm kırmızı biber, ve saire gibi 4 
kalem erzak bilmüzayede satılacaktır. 

Müzayede 15. IX. 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 
14 te icra kılınacaktır. Talip olanlaran tayin edilen gün ve saatte 
H. P. mağazasına müracaatları ilin olunur. (4663) 

Haydarpaşa geçidinde bulunan 188 No. lı düklı:in alent mtı
zayede ile ve bir sene müddetle icara verilecektir. Müzayede 
18-9-932 tarihine mUsadif pazar ııüoü saat 15 te yapılacaktır. 
Taliplerin tarihi mezkiirde işletme Müfettişliğinde· hazır bulunma· 

ları lazımdır. Bu hususta fazla malumat almak istiyenler Haydar· 

paşa Gar müdürlüğüoe muracaatla buna müteallik şartnamelere 
15 kuruşluk pul yapıştırarak imza etmeleri ve 200 lira teminat 

akçesile müzayede gününde işletme makamında hazır bulunma• 
ları ilan olunur. (4658) 

lzmit bUfesi aleni müzayede ile icara verilecektir • Mllzayede 
20 t::yliil tarihine müsadif salı günü saat 15 te yapılacaktır. Ta
lipler tarihi mezkiirda Haydarpaşa işletme Müfettişliğinden hazır 
bulunmalıdırlar. Bu hususta fazla mnlümat almak isteyenler Hay· 
darpaşa ve İzmit istasyonlarına müracaatlan ve buna mütealli" 
şartnamelerle 15 kuruşluk pul yapıştırıp ihzar etmeleri ve 40 lira 
teminat akçesile müzayede gününde işletme makamında hiıır 
bulunmalara ilin olunur • (4702) 

§Üphe yok. 

İri Pol muavininin sözlerini 
dinlerken, gözleri le bir tarafa 
bakmıştı. Sosten de o tarafa ha· 

kınca, ilerde, fişman bir adamın, 
bir kütüphanenin camekanını sey 
rettiğini gördü. Bu adamın muh • 

teşem bir ::akalı vardı. Binaena • 
leyh aldanmak imkanı yoktu. Bu, 
Kurvildi. 

Sosten İri Pole~· 
- Anladım, dedi, peşını bırak 

marn. Geç vakit dünkü buluştu • 

ğumuz yerde buluşuruz. 

Kurvil vaktin gecikmiş oldu -
ğuna hükmederek dönmiye ka -

rar vermişti. Eeraf ına bakındı ve 

her ihtimale karşı izini kaybettir· 

mek için basit birkaç manevra 

yaptıktan sonra Otöydeki kö~l:ün 

yolunu tuttu. Fakat, Soaten peşi· 
ni bırakmamıştı. 

iri Pol, resim yaptığı yerde bir 
saat kadar daha kaldı. Fakat Kla

ra o gün gelmedi. Buna mukabil 

Jorjöre geliyordu. İri Pol onu gö

rünce hemen tasını tarağım top • 

lıyarak çekilip gitti. 1 

Her akşam, yeniden teıkil et• 
tiği çete efradı, Monparnaıta ye• 

ni peydahladıkları küçük bir bar• 

da buluşuyordu. İri Pol oraya git 
ti, oturdu. Biraz sonra Soıten gel 
di: 

- Tamam, dedi, yakaladım. 

Otöyde, Marak ca~desinde 27 nu• 

marada bir köşkte oturuyorlar. 
Kurvil köşkün bahçesinin kapısı· 

nı çaldı. Parmaklık kendi kendine 

açıldı. Sekize on kala da kız gel· 

di. O da parmaklıiiın zilini çaldı 
ve iceri airdi. 

Raul? 

- Onu göı-mcdim. 

iri Pol dü,ünmiye başladı. Bir 
az sonra: 

- Her halde, dedi, benim de 
gidip görmem lazım. Yarın saat 

onda otomobili getir. Ve eğer Kla 
rayı orada bulursam .• iş tamam • 

dır. Beni atlatmanın ne demek 

olduğunu anlar. 
' ' .. ~ 

"(Dct'amı var). 
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Hlk4ye Bir benzeyiş Natteden: 
ta. 

r 
TAKViM Yüksek Deniz Ticaret fl.lekt 

binin kayıt ve kabul şcfrtıarı . ' ... - ı ~ - Pazar Pazarte•I 
12 •wtll Bu hikayeye başladığımız daki

kaya kadar Orhan Ziya Bey mah 
zun, mükedder ve sakzırı bir a
damdır. 

Orhan Ziy~ Bey uzun bir memu 
riyet hayabndan tekaüde ıevke
dildiği gün:ienbc:·i, cojduğ:.ı yer o 
lruı Bunacla ır.:iteva21 bir hayat 
ıürüycrdu. Tchaüt r.:ıa"lşm~ inzi
mam eden varic1.:.t? ifo Oı::1an Ziya 
Bey bütün arzularını tatmin ede
cek bir vaziyette icii. F a!~at o, te
miz ve rahat bir evde, yalru:ı ha· 
tına ya,ıyordu. Y egine cerakı, 
üıtüne ba~ınn di!:l:at etmek, trlr 
giyinmekti. Eğer isteseydi. Or!1an 
Ziya Bey de hanını hannn:r~~ bir 
kadınla evlenebilir. mes'ut dn o
lurdu. Lakin, clecli~ ya, Orhan Zi
ya .dey mahzun ve mkedder bir 
adamdı •• 

Hakikaten Orhan Ziya Beyin 
yüzünde derin b~r kec!er vardı. O
nu aörenler, bu ::ıd.ımın, hayalında 
daima bedbaht olmuş olduğuna 
kanaat ıetircliler. 

Buna halla içinde onun c!eğil 
aüldüğünU, hafif bir tebessüm et
tiğini bile gören ycktu. Orhan Zi
ya Bey ıokağın bir ucundan ıö· 
ründü mü, nq'e içinde oyna,.~n 
yavrular bile dururlar, bu matemi 
adam geçene kAdar susarlardı. 

Kaç defo, arkac!n~luı Oll\I 

net' elendirmeğe t:~;cbbcı et.mit· 
l~, fakat daima muvaffaluyetaiz
lilde kartıla!!mıçlanh. Ona: 

- Canım, de:-lerdi, bir ekaiğin 
ve görünürde bir derdin yok •• El
alundülillah ıapa ~lamam! Ya• 
kıılklı, temiz, trk bir adagam. •• 
Biraz gayret et .. Neı'eli ol yahu!. 

Bütün bunlara Orhan Ziya Bey 
ajiktt ile mukabele eder, -.&lia\ .. 
ııe, doıtlumın &_Östcrdikleri ala
kaya, elini omuzlaı ır.a koyarak 
minnettar bir b&kı~n tej~kkür e· 
derdi. 

Sanki neı 'eli ol:n:ık kolay bir 
teYJDit gibi?. Kaç defalar buna te 
ıebbüı etmitti. Gizli gi:di rakı iç
miı, eTinde, ıızana kadar s:ırhot 
olmu~, aülmeğe 1kahlrahalarla gül 
meğe çalıtmıt fakP.t ancak garip 
aadalar çıkarmağa muvaffak ol
muftu. 

Bir eün Orhan Ziya Bey ayna
ıının karpnnda saçlarnu tararken 
ıakalında beyaz teHerin çoğaldı· 
ğını gördü.. Kendiaine fazla itina 
eden bir adam böyle kr.çıl bir sa
kalla sokağa nasıl çıkardı. iki ça· 
re vardı: Ya ınkab hôyaınak, ya• 
but da kesmek .. Boyasa, hem u• 
zun it, hem de piılik.. Hem oka
'dar ds ihtiyar delil ki bu.. Bu .••• 
Ba Adeta dalavere gibi hir hare
kete mecbur olsun. En iyisi hmıu 
keatirmek, hem de temizlik olar •• 

Orhan Ziya Bey düşündüiü p.. 
bi yapb ve berbere giderek saka
lını kazıttı, ve atkad&şlarmm ya· 
mna bu yeni yüzle çıkııı •• 

Onu ıörünce herkes t&fll'IP kal
mıfb. Zira, Orh:uı Ziya Bey aa
kaltız daha pek güzel ve yakıırk· 
lı olmuştu. Hem timdi kendiıine 
bir Mıka bal ele gelmitti. Garip 
teY !. Hakiltaten garip!. Bu sakal· 
sız yüz, Orhan Ziya Beyin dMtl&· 
nna tamdık, cok tamd:.k bir ıima
yı hatırlatıyo~u. 

Her halde bu ~4!.ü bir yerde 
ıönnilflerdi. Amma nerede?. 

Orhan Ziya Bey de merak et • 
ti. EYe dönünce aynamn ka111ıma 
geçip aaatlerce yüzüne bakarak 
aradı, taradı, bir türlü bulrmadı .• 

Böylece aradan bir hafta kadar 
geçti. Şimdi arkadatlan ile "Set· 
bqı,, kahvesinde bulu,ur bulut • 
mu, herkes Orhan Ziya Beyin yü-

.:üne bakıyor ve onun kime ben
zediğini anyorfo.rdı. Nihı:ı.yet, bir 
haf ta tatilini gcçirmc.!t üzere Bur· 
saya gelmit olan İstvıbul alqam 
gazatelerir..den birialılin karikatö· ' 
riıti Kemal Sabır Bey bu meı:eJe -
yi hcll~tti ve: 

- Ayol, c1edi1 bh:iı:ı Or:'lE.n Zi-
y "L" . , a uzu::r.suz 1şıcr monc~o -
lu,, vekiline benziycr. 

Hakiilaten de öyle i:'i. Orhan 

1 
Z~ya Bey, bütün ıre::ü.l!;e~i.e en 
ç:-k sevilen vekile "Lüzm:u:u::: i~- , 

11 EJIDI 
10Ceme.evveı 11 C~ma.evvel 
Glln doğ\şl !i.36 5.37 

Gün batışı t8. 16 111,25 

S:ıbab namazı 4.25 4.:i8 

O~e namazı 12.tl 1!,10 

ı kindf rıamuı ll!.4.5 t5.4• 

Akpm namazı 18.26 18.25 

Yat.il namazı 20.01 19,59 

lmaak 3,:"4 3,56 

Yılm geçen l 244 245 
günleri I 

Yılm kalan l t21 120 
günleri J 

ler mcnopclu" vekil;ne b:mziyor- ~=========-====' 
HAVA - Dlln sıcaklık azami 28, u • 

g:ı.rl 19 derece olsrak teı!bft edilrmıttr. Ba 
gUn rUzrrtr mütehavvil esecek hava JUi 
ll ılutlu, yarı a-;ık o!nc:ıktır. 

du .. Nud ob&uş da bu k'rnıenin 

aklın:ı ıe'ı":Demİ§tİ. D"rıck mcıhur 
!tarilmrnr:at gelmeseydi bir türlü 
bunu lnlamıyacaklardı. T ~bii, o 
ne de ol~a resıam ve kimbmr kaç · 1 R A IJ Y O 1 
ciefa vcki!in lıarikatü:·ünü y~poı1 r..-----------... 
olcuğu için derhal ha benzyi~i Buglln 
farketc: :ti. lSTANDUL - 18 den 19,30 a kadar 

:Cedayii muti.ki heyeti, ve Mübule hanım, 

l:l,3'.> den 21 e k:.uh.r orke.ıtra. 21 den S3e 
kadar gra:no!~a Manon o;ısruı. 

VİYANA (517,2 m) - 11 koruıer, 11,30 
ı::.-n!onlk lton?ar, 12,C:S konser, 14 plak kon 
&eri, 17,30 ko:ı:ıcr, 21 operet. 22 dan& 

BUKREŞ (39',2 m) - 10,30 dbd mu
Eikl, 11 l:o~. 17 mU5Ud, 18 mua1ld. 11,tO 
pltk. 

ROMA (441,2 m) - ll d1n1 mu.eik, 11 
!O konser, 18 taga.nn!, 21,45 operet. 

BUD.\.PEŞTE (1550,5 m) - 11 mualkf, 
16 koneer, 16,4~ çtgan komerl, 18,80 or • 
kealra konaeri, 19,4:; piyano konaerl, 20,111 
ae3 ka:uı~!i. 22 20 operet, 23,40 jaz. 

llOSKOVA (1304 m) - 15 musiki, 17, 
10 mmılkl. 18,10 musiki, 19,10 mmılld, 20,10 
mu.1lk1. 

VA.'tŞOVA (1411 m) - 14,10 konatr, 
15,10 tı:ı.rl:ı, 18 piyano l;onaer, 19,~0 aakeri 
bando, 21 komer, 22,0l konaer, 23 dul 
23,30 dıan& 

KÖNlGVOSTER HA VZEN (1635 m) -
T jlmna.stil:. 7,15 musiki, 13 koneer, 18,15 
konaer, 20 operet, 23,50 dana. 

PARİS (li:l!i m) - 17 komıer, 21 kma 
aer, S:>:ıra plAk. 

'Y ..... 

Orhan Ziya Eey, filhakika 
"Lüzumsuz itler mcne!)olu,, v~!;i
line benziyordu run;n~, bu günet· 
li havamn yajmurlu havaya ben
zeyiıi gibi bir ıeydi. Zira, 0:-han 
Ziya Bey ne bdar mahzun bir a
dam ise, vekil bey onun aks· ne o

larak o de::-ei:e neş'ell birit~iydi E
sucn bu f ~, Buraalıbr ü~ 3ün 
ı:onra bi~z&t göreI"ek ta!dik etti
ler, zira, veMI bey, "Uludağ., te
pesinde yapılmı! olan fenci buz 
deposunun n:çin işletHemediğini 
tetkik için Buıv.ya ıe 1i3l 0 t idi. 
Yalmz, bu ı:ıea3!e gayet mübm 
bir ikbeat meselesi olc:h:eu, ve hal
ledilmedikçe memlekete ecnebi 
ıermayeıi getirmek kzı.bil olamı

yacağı için, "Lüzum.uz itler rno· 
nopol,, vekili net' eli tabiatına 
rimen ciddi bir yüz takınmz§, 
hendi.ini ~ılamaia ıeJen bü· 
y6i aan:a'Jl m&me9sfllerfne verdi· 

tSTA '•mm, - 18 den Hl,30 a l<adar 
ği nutukta .".D&hztm ve encli~€:Ii bir Mu,~rrcf hanın vıı Hafız Ahmet Bey, tıe19 
hal almıftı. ti, l!l.30 dan 2 ıe kadar orkMtnı. tı den 

22 ye !:adar E:ıtlye hanım ve arkadq1an. 
Bu nutr1:t:ı hsZI!' bulunanlar, ::?2 dm 23 e kadar gramofon. 

Yekli beyin Orhan Ziy:ı B~le o- VİYANA (517,2 m) - 12,JO lrOMer, 
lan müt~hehctmo ~ ısır- 13,40 şarkı, 14,10 plllJt, 1&.~ komcr, 20,55 

mı~lardı. nnımK11 (39-ı,2 m) - 13 pldk, H plAk, 

Mektep leyli Ye •eecaatdir. Tabsff dereces' y&mktir • 
tDccar gemilerine kaptan •e makiniıt y~tittirmektir. Meıu 
için bir hizmeti meclturiye yokbu .. A'i ve tili olmak ilıere t• 
mOddeti dart ....... .Ka1ıt a.a ... lui 1 Eı tıdea 1 T. e 

1 
kadar devam eder. Alt birinci 11aıfa lia'! mezunları 
biriaci ıınıfa bes mnıflı am'at mektebi mezunlar1 il~, 
dokuzu ikmal edenler veya o derecede tahsil g&düjll ılsı 
tasdik edilmif olan'8r kabul o!uaur. Ali birioci sanıf a girecek! 
aııari 18 azami 21 Ye tlll bilinci ıınıfa ıireceklerin .sgarl 
azami J 8 yqmda olmaları Jizımdar. Kabul muamelesi 111a»a 
ııbbiyeden Ye talip er fazla oldujaoa gire yıpı 1ac:ak aıOı• 
dan ve nolHlikten aıusaddak taabbltname verdikten sonra 
kat'•11et eder. Tqradao ıeJecekJerin Yuks~k deni~ t .caıet 
tebine girmek 6zıere baagi tarihte mem:e ·,etlerinden bıll 
ettıldtrini mtiş'ir bir mazbatayi beraber!eriode getirmeleri 
talidir. Taliplerin istidalanna nllfuı clizdanlaranı, aşı ıebıd 
melerlni, mektep ıebadetname veya taıdiltnamelerioi, 
musaddak bCsnfihal ifmOhaberlerini, c6rt acet vcı kalık fol 
tarana ve velilerinin muvazzab adreı ve imzalarını rapted 
OıtakByc!e Çırağan sarayı ittiaalindeki mektep mOdOrı 
mGracaat eyleme eri veya taabblltH1 mektup ile gönder 
ft 1. T. evvelde mektepte yapıfacak muayeaei sıhhiyede 
baz1r bulunmalan llzımdır. (4192) 

1 Ankara eadde&lnde 

1 0.U.NJ ~~h!mek ~~~!~~ VA 
yurd1111a m6racaat. ----- ----------------·----

, ____ •_•_t_a_n_b_u_ı_ee __ •_e_d_ı_y_e_s_ı _u_a._n_ıa_r_•_..-.-ı 
Fatih yanını yerinde 75,35 metro murabbaı arsa: teminat 1 
Çırçır ,. ,, 16,875 .. 11 .. : " ı: 

Cibaaıir " " ıo.88 " •• ., : •• 
Yukancla 1auh arsalar sablmak lbere mlizayedeye k-

lar. Talip olaıalar tafailAt almak içiD l.Awazna MiclDrlOiQlae 
zayedeye girmek için de teminat makbaz Yeya mektul>' 
3 10-932 Pazartesi &inil ıaat oo bep kadar Daimi E 
muracaat etmelidirler. (47::i6) ----iataaıbal BeJediyaiadea : icra ecıllmekte olan kanali 
ameliyatı do~y--ile 12 Ey16l 932 tarihinden itibaren DarDlfl 
T-Yi .. e kapı••4aa Tir7aki çu1111aa kad'r Takvimba•• 
•ıı .. 'til -~ ...... uk&,_, ••• ,.wa ....._~ ua. ~ 

(41,. 

tMdlclar Amerikan Kız Lisesi 
&sp EılDIDn ıs inci Per,embe gUnU açılacaktlr• 
ve kabul için A&uatoıtan itibaren SAU ve CUM~ 

gOa!eri mldlriyete mllracaat edilmelidir. 

1 

kon~cr, 22 05 mum!d, 23 danL 

1-lidiaenin aul dikkate değer 18 orkutra, 1uo orıw.tra, 20.20 pJAk, n la::m1:ı:11ra11••'"ll:'-lllllA~mı:mmm:mımıımım111111-. 

t f 1:: d b 1 od"\ mu.sikia1, 21.45 muatkl, 22,15 oda mu- Oroıoa 
ara ı un an eonra &f ıyor. atklaf. 

Çür..kii, bu bcnzeyi~e Bursalılar- ROMA (01,2 m) - 13,20 plf.k, 18,38 Dr. Hakkı Rftşttl 
dan Orhan Ziya Beyi tanmııyan- komcr, 21 pllk, 21,45 muald. idrar Ye TenaılU yolları birin-
i 'le -L!ı· . ·nc:1 ' • nuoAPEŞTE (ri50.li m) - ıo,ı.ş Rkın ci muf mlltehu1111 up ARiS" ar 1 •mu an maıyetı e ıe~:ımt orke!traaı, 13,05 kouer, 18,30 komer, 21,U 
olanlar, ve bir çok Ankara, latan- konnr., 24 çtgan orkest.rur. dea Dıp!ome 

l~cil&lll Caddesi Vıhba aparttmaD No 32 bal gazete m•bir!eri aldanarak MOSKOVA (1804 m) - 111 llWlllJd, ıı lllllllllllllWllUllllllımll:lı=m=ı:m:1111111ml:lll 
tcdcakta, Orhan Ziwa Beyi gördük- 10 mwılkl, 19

'
10 

mU3lkJ, 
20

•
10 muıllld, 32 la~anb-' d•rdüocll icra memur· 

~ lngillzce ne§rlyat. "' v 
çe onu hünnetle selimlamaja VARŞOV.A. (1411 m.) - ı3,45 pllk, ıc.:JG lupndaD: Erealılp8ade SabraYJ 
batlaJIU!larclı. Halk, Orhan Ziya plak, 18 kcm:ıer, 23.30 ı-Wc. 2uo dan& ceditte B. idal caddaiade atik9S. 

KÖNlGVOSTER HA VZEN (113:5 m) - S 
Beyi Burra IOkaklanndo dolaıır· 21 musııcı, 22,10 musiki. 23.15 berlliıdon u- 9 mOkerrer cedit 275. 276 DU· 

ken iÖrdükçe, vekilin kendisine k11, 23,so kon:1er. maralı hanede sakin iken elyeym 
tahıiı edilen mükelfof ctelden PARlS (1725 m) - 1' koruıer, 20 mu- ikametflbı metlıul lbl9Wm Ne• 

mütenekkiren çıkıp a!"a:arına ka
ntbiım zannediyor, ona dalta ele· 
rin ve sam:mi ıelimlar veriyorlar· 
dı. 

Orhan Ziya Bey ilk zz.man!ar 
ukılnııt, sonraları gurui-u okşan
mıı, nihayet bu iltifatbrdan mem • 
•un olmaia, ve ıayanı hayrettir, 
aülmeğe hile baılamıştı. 

Orhan Ziya Beyin gülme:e baı
ladıiı ıiin, karıpkhk hüabütün al
dı 'YÜriidü. Vekil, çoktan Buras)'I 
terketiii hatlde, bir çok g~eeci
ler, onun ıizli olarak orada kaldı
iım, her halde mühim bir it tak!p 
etmekte oldujunu zar..nettiler ve 
ıazetelerine tdgrafJar çektiler • 
Bu ıuretle, ve!ril ber:ı Anbır:ıdn, 
hem de Bunacla olaı·ak cöet~rili
yor kariler de "Lüzumr.a İ!ler 
monopol,, u Yekilinin tayYı mera· 
bil sırrına mazhar olduğunu zan
nediyorlardı. 

Nihayet meaele anl:ı~ıldı ve ra
::eteciler Burıayı terkettilcr, yer
lerine dCSndüler. 

• • • 
.... i aıtık, Orlum Ziya Bey 

afkl, 21 konze:-, 21,40 müsahabe, 21,46 kon- cati S.,eı 
l!r. • 

Çocukların• baktarmak 
ıstırentere 

Evimde ço:uklara bakmak ~fa 
çocuk arıyorum. Baktırmak iati• 
yenler Bttikta' A bbasata Se· 
Jamlık cıddesi No. 18 haneye 
müıacaat. (4129 ................................ ---
ne~'eli<lir. Yalıuz :ki üç ayda bir 
Sunadan lmllop Ankaraya gidi· 
yor ve "Lüzumsuz itler mono
polu,, binuı civannda dolqıyor •• 
Gelen ıeçen, kendisini vekil l,ey 
zannederek aelimhyor!ar, Orhan 
Ziy:ı B'!y de hiç istifini bozmadan 

ltendilcrine ıelimlanm, ıenit Ye 

memnun bir tebeMümlo iade e

diyor. 

Ve Bursa7a &vdetindc, kendi· 
sine 

- Azizim, nasıl oldu da üze
•inden bu b:ec!eri atabildin?. 

Diyen!ere şöyle cevap Yeriyor •• 
- Pek kolay, azizim, pek ko

lay •• Gülmeli öirendim •• 
-~ 

F•tma Se....- ft Fatma Me-
diha Hannn181'1a N111ret YO lbra-
bim Necati Beylerin yekdii~rioe 
mlltuefıil Ye mBıterek olarak 
Cemile Hanımdan 20 Temmuz 
931 tarihincle b'ir 1e11e mlkldetle 
borç aldaiama iki bin 1:.. yla 
liraya mu tabii birlaci derecede 
ipotek tesis eylediğiniı ballda 
adresi yaulı pyri '8Wul bor· 
cun veri!meme• ndu o'ayı bor~ 
lulerdan ltrabim Necati Beye 
tebliii muk tazi ademe emri ika· 
ınet ıAhmızın meç bu i1eti haae
bile tebftt ecltlemeeılt o,dupn
daa tarihi itin dan ltibarıen of uz 
ılln içi~de 932 • 1M6 ~osya nu· 
marHile lataal:al d&rdltncll icra 
dairu'ne mlbacaatJa torcun ta• 
mamıoa •eya bir ktsmma •er• 
a!acalırlmıa takip iera11 haldnna 
itira&nm vana bilcllrmenis ~· 
tuibi i bdaa itibaren •itaat flD 
zarfında lorcu~uzu vermenea ak· 
ai talulirde muHa p}'Iİ mea
knlOn sabJaceja we kefiJet lcle-
111e emri .-kaw kale olmak 
llzere ilben teblii oluar. (4126) 

1444 DUm&nJI ihtiva 
ol0110bil plika11aı ka 
Bulanlana Taksim Merkel 

· ıahibiae tealim ettikleri 
memnun edilecekleri, ak.ı 
dirde zayi plakama hDk 
mıyacatı ilin olunur. (41 

Kuakay takıiaind• 
Vahit 

• Maltepe ilk mekte 
192 3 ıeeesiacle almıı ol 
........... emi uyi et 
ıinl alacağımdan eskiıiDİ' 
mi yoktur. F 

Kemençeci Ao~, 
Efendi Gece• 

Haıbiyedc l'elvil blhç.aad' 
!ili salı günü ıkıam Anıstat g 
ellinci sahne havab şer~ ffne ~:..at 
en kıymetli sın'atkArlannm ~ 1ı 
rfl~ < bu zfJafetl mus ~ 
kıdirflnu baJkııuızın ıqrif 
ümit ederiz. 
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TABI 
bayat· k amllarası 

~f~a 
. aşmühendisliğinden: 

ib, 131
tinc:madde - Bedeli keşfi (21745) lira ve (3) kuruştan 

llı~k:t olan (Ankara • Istanbul yolundaki) (32) menfez inşaatı 
t~ ctVele tarihinden itıbaren (140 srün) zarfında ikmal edilmek 
~ti~~ ve kapalı zarf usulile (1 - 9 • 932) tarihinden (22 • 9 - 932) 

lk?e . kadnr (21) gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
~ilt ıncı madde - Münakpsaya iktidarı fenni ve itibarı mali!erini 
'lfe edenler kabul o'unur. Bunun için münakasaya dahil olmak 

}'entetin • 
l~1 ~-.Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan (1630) lira (88) 
•ıııtlıf Vılfıyet idarei Hususiyesi hesabına bankaya tevdi ettikle
~~ c!air makbuz senedini veya milli bankalardan birinin teminat 
'~tı~Ubunu yahut milli esham mul<abili muhasebei hususiyeden 

B caıc ilmijbaberi ibraz etmeleri lazımdır. 
~t ':"" Tıcaret odasına rqukayyet olduklarına ve itibarı malile· c:tt bir vesika göstermeleri icabedcr. 
~ , - Y etlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını yevmi ihaleden 
~'ka! sekiz. gJn evvel Vila ret Başmühendisliğine göstererek mü
~''• aya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fenniye vesi
"'tı. ~lrııaları ve yahut ellerindeki vesikanın zirine şerh verdir· 

""ı "k e 1 tiza eder. 
,_hı 1.1 Oç şartı tamamen haiz olmıyanların münakasaya iştirikleri 
1'de 

1 ~~bul olmıyacağmdan teklif zarfları açılmıyarak kendilerine 
O~. ılecekiir. 

'-aırı;Unc~ madde - Münakasa evrakı keşfiye ve şeraiti mahsu
L. t>a lefıkan icra edilecektir. 
~lltı rdiincü madde • Talip!er 661 numarala münakasa ve ihale 
~' (22° onuncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı 
t)tt D ·.9·!932) tarih ve (Perşembe) güoli saat (15} kadar Vi-
~~'t'd'aunı Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi ede· 

il ır. 
»ık. 'tin · 
''4tlU J\ k1 madde - Münakasa (22·9-1932) tarih ve (Perşembe) 
. .\it 11 

ara Vilayeti Daimi Encilmedinde yapılacaktır. 
~'de •ncı .. ınadde - Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha 
~ Sa lllalumat almak isteyenleri!! her hün Ankara Vılayeti Na

tı ol~rtJübendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine muracaatları 
nur. (4649) 

r ' Dr. Aristidi 
Muayenehanesi : 

F:.mlnönil Emlnönll han 3 üncli kat Nn s. 

Klrahk 
Sirkeci Şahinpaşa karşısında 

30 numaralı dokuz odah sabık 
Cihan oteli ev veya otel için 
kiralıktır. Taliplerin altındaki 
bastoncuya müracaatları. (4087) 
-- -- - ·-----
---- Urolog,µe ---llml!I 1 Or. FE Y ZI 

Böbrek, mesane, idrar yolu 
hastahkları mütehassısı 

Beyo~lu. lstiklAI caddesi Elhamra 
:ıp:ırtıman No 3 Hcrgiln öğl,.den son-

Kadıköy Malmüdürlüğünden : 
Semti Mahallesi Sokağı Kapı N: Nev'i 

Kadıköy Rasim paşa Oton ef. A. 2 defa mil· sırf mülk 

kerrer 46, 29, 27 maa dük· 

cedit kan hane 

Mü§temilitı : Zemin birinci ve ikinci kat altı oda mutbab, iki 
sofa bodrum, taşlık, 'kiler, iki bala, ve çatı arası. 

Müştemilatı ve bulunduğu yer yukarda yazılan maa dükk!n 

hanenin mülkiyeti bilmüıayede satılığa çıkarılmıştır. Muhammen 

bedel jQOO Jiradır. 25 Eylfıl 932 pazar günü ihale yapılacaktır. 

Taliplerin pey akçelerile müracaatları. (4621) 

~======> Kız ve Erkek• Leyli ve Nehari «=====~'-

r lstlklil 1 
ra. Tel. Beyoğlu 28.iS 

- _ ı ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 
Kadın ve doğum hastalıkları ı BUtUn Sınıfları mevcuttur. il 

Mütehassısı Kayıt muamelesine başlanmıştır. 
Doktor ı l 

H N Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba gUnlerl saat ıo dan 18 e 
ÜSeyİD ft$İf kadar mUracaat olunabilir. 

1 

Türbe. eski Hililiabmer binası 1 Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında J) 
No. 10 Tel. 22622 i 1 '-"'~======::)Telefon 22534 ,c:======~ 

il 
(joktor 

Hafız Cemal 
Dahll1 Hastahklar MUtehaasısı 

Cumadan maada her gUn atteden eonra 
a:ıat 2,30 dan l'i e kadar lstanbuıcıa Divan
yotunda 118 numaralı hususı kablncslnde 
dahW hastalıkları muayene \'e tedavi eder. 
Telefon: I.stanbuJ (2.22.398). 

:····-···· .. ·······························•··············· ıi•••••••••a•e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••H••• .. :: 
:i Göz Hekimi g 
ii Dr. Süleyman Şükrü H n . . . .. :ı 
:: Bırıncı sınıf mutebassıs :: 
H <BabıAliı Ankara caddesi numarı.ı 60 n .. :: 
::: ::::::: :: :: : ::: ::::::: ::: : :::: ::: :: : : : :::::::: ::: : :ı::::: 

.. 

Edirne Vilayeti DaimiEncümeninden: 
Vıliyet mıntaka San 'at mektebinde yapılacak 11855 lira be· 

deli keşifli inşaat ve tamirat kapalı zarf usulile münakasaya çıkerıl
mıştır. 21·9·932 çarşamba günü sn.at üçte ihalesi yapılacaktır. 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere Ankar:ı ve fs'anbul'da San'at 
mektebi müdürlüklerine Edirne'de Daimi encümene müracaatları, 
münakasaya iştirak etmek üzere de 0 

0 yedi buçuk nisbetinde 
teminah muvakkate mektup veya makbuzlarilc beraber teklifoa
melerinin 21 .9-932 çarşamba günü saat on beşe kadar Vilayet 
daimi encümenine irsali. (4685) 

Flsipin Kenan 
Tabletleri Sıhhat ve Muaveneti içtimaiye Vekaleti c~lilesinin ruhsatı resıniyesile imal edilen bu 
tabletler baş ve diş ağrıları, nezle ve so]'uk algınlığının en birinci ilacıdır. Kıym !tİ olmadığım 

iıbat eden• 1000 Lira Mükilat verınr. 

• 



Sayıfa 12 

Cünbüş--
-------- Fabrikası: 1 

Istanbul, Beyazıt No: 39 · 41 

Kadıköy icra dairesinden: Ka
dıköyünde Osmanağa mahalle
sinde Mühürdar Fuat bey soka
ğmda 55 No. da Aynahbakkal 
sahibi Kasım Efendinin Istan
bulda tütün gümrüğü caddesin
de 22 No. lu mağazada şeker 
tüccarı Sarnoilidi Efendiye olan 
9058 kuruş borcundan dolayı 
mumaileyh Kasım Efendinin Ka
dıköyünde Osmanağa mahalle· 
sinde atik Salkım ve cedit Yo
ğurthane sokağında eski müker
rer 20 ve yeni 51 No. lı muta
sarrif olduğu 20 metro murabbaı 
saha üzerine inşa edilmiş zemini 
kargir diğer katları ahşap olmak 
üzere zemin katında bir dükkan 
ve birinci katında bir oda bir 
hala ve bir sofa ve ikinci ka
tında bir oda ve bir matbah ve 
bir ufak sofa ve üçüncü katında 
keza bir oda ve bir sofa ile bir 
tarau ve terkos ve elektrik te· 
sisatını havi ve müşterek divarı 
müştemil bir bap binanın haczi· 
ne ve bermucibi talep satılması· 
na karar verilmiş o!duğuodan 
m:zku:- gayri menkul bir ay 
müddetle açı'< arttırmaya ~·onul
muştur. Delliliye ve ihale pul 
resimleri müşterisine ait olmak 
üzere kıymeti muhammenesi olan 
1500 liranm % yedibuçuğu nis
betinde pey akçeleriyle beraber 
15· 10 93 ! tarihine tesadüf eden 
Cumartesi günü saat 14 den 16 
ya l<adar Kadıköy icra dairesi· 
nio 932-41 No lu dosyasıııa mü· 
racaat eylemeleri ve mezkur 
gayri menkul üzerinde haklarını 
ve hususiyle fa iz ve masrafa dair 
olan iddialannı evrakı müsbite
leriyle beraber 20 gün içinde 
bildirmeleri aksi takdirde !Jatış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalacakları ilan olunur. (4132) 

Mukaddema C.banairde sor-
a 

magir mahallesinin kiilhan soka· 
ğında 11- 13 N. lu Aparbmanm 
4 üncü dairesinde mukim iken 
elyevm mahalli ikameti meçhul 
olan madam Olimpiya tarafına 

4 ücü icra memurluğundan : 

VAKiT 11 Evlül~ 

şol • n Necip bey seri tıraş kremini kull~ 
Cildi tahriş etmez yumuşabr susuz:J 
çasız ve sabunsuz kullanılır. lkbsa~ 

Yerli "" .. k uvu atış 
Memleketimizde imal va muhterem lstanbul balkının enzarı takdir ve istifadesine arze· 
dilmekte olan: Kumaşlar, ipekliler, tuhafiye eşvası, sahtiyan ma
mulatı, ıtriyat, eldivenler, korseler, ayakkaplar, şapkalar, 
oyuncaklar, kadın ve erkek çorapları, çini mamulatı, ovma 
işler, kadın çamaşırları, erkek levazımatı, el havluları vesaire ... 

ASA.J gibi harikalar üzerindeki büyük satış hali hazırda 

KAQLMAN (sabık bonmarşe) de devam etmektedir. 

Türk sanayiinin terakki \•e inkişafı yo!unda atılan büyük adımlar cidden şayanı takdirdir. 
Bugün, memleketimizde imal edıleo şeyler, Avrupadakilerle mukayese ve batta rekabet ede
bilecek bir derecei nefasettedir. 
Baştan aşağı yerli mallarla teşhir edilen Pasaj Karlman'm vitrinlerini ziyaret e
denler gerek malların mükemmeliyet ve nefasetıne gerekse fiatlarının ehveniyetine hay
ran kalmaktadırlar. Binaenaleyh bu vasi mağazalarda binlerce çeşit lüzumlu ve birinci 
nevi mallar gayet mutedil fiatlarlarla tedarik edilebilir. 

Pasaj Kari man müessesesinin yegane prensipi - malum olduğu veçhile- çok satmak 
için ucuz satmaktır. 
Bunu da hatırlatırız ki: Pasaj KarlmanAvrupanın çok büyük mağazaları gibi gayet na
zarruba bir surette tertip ve tezyin ve her vatandaşın serbestçe girip gezebilmesine müsaade 
edilmiştir. 

En talihli kunıbara 
hipleri kinı edir? 
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11602 lira 94 kuruş bede ı l' 
şifli olan yukardaki inşaabOt 
palı zarf suretile 8 10·932. 
binde saat on beşte ibale:;,ı 
pılacaktır. Talip!erin şar. ti 
için her gün öğleden soor•ı ı'. 
nakasaya girmek için de ~ort 
teminat ve teklifat ile 
caatları. (4707) 
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J..500 ton lavamar:o kolll 
500 ,, kriple köcniirU ~ 

Yukardaki malzemenin ~:ıj,J• 
zarf suretile 12-1O·932 tarı cJ'r 
saat on dörtte ihalesi yap~I• ',ti 
t·r. Taliplerin şartname iç•11 ,.f'. 
gün öğleden sonra, müoak~;, 
girmek için de o gün te 4~ ve teklifat ile müracaatı. ( 

1,5 ton F erro krodl 
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250 Kilo F erro vanadr-
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Yukardaki malzemenin ~~ 
zarf suretile 19- 11-932tarİ/ 
saat on beşte ihalesi yapıl• ~ 
tır. Talipleri şartname içİO 
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gün öğleden !onra, müna~ ,t~ 
girmek için de o gün teJJJ•11~ 
teklifat ile müracaatlarıp 

Kart mübadele•• /. 
Ahmet Vasıf, Arabacılar ~ 

kağı No. 52 Beylerbeyi. bt''I 
şehir manzara kartları IJJob• 
eder. ~ 

Sabhk arsa i_ 
Nişantaşında Teşviki ye:~ 

lesinde Kağıthane cad a ./ 
muhterik olan muallim ~1 
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Bey arsası satılıktır. Avul<•t 
lal Bey apartımanı yamnd•· J 

Müracaat: Emlak bank' 
Neş'e Hanımefendiye. 

Gündelik Slyast Gazete 

lstanbul Ankara Caddesi, VAia'l' 

Telefon Numaraıert 
Yazı işleri telefonu : 2ıs111 

, : dare t elefonu : 2.ısiO 

Telgraf adresi: ~bul - .,,/ 

Posta kutusu No. '6 -Abone bedelleri : 

" TUrkiye ı:~ 9· 
Senelik 1400 21oO ' 
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erli ve vrupa umaş arın an usursuz ~ 9' 

lsnıarlanıa emiseler 20 lira~an ~a~lar ) Dr. Balıkçıyan f ::::::::E~: : 
~ Muayenehanesi Beyoğlu mek tek ~ -.-. 

Hayrettin efendinin zimmetinde
ki alacağından dolayı mahcuz 
bulunan Kasımpaşada Sahaf 
Muslahattin mahallesinde çeşme 
sokağında vaki 8 N. lu bostanın 
36 da 3 hissesi bilmüzayede 83 
lira bedelle talibi uhtesine iha
lei kat'iyesi icra kıJınmıştır. Üç 
gün zarfmda birriza takrir ver
meniz ve aksi takdirde riza ve 
takririnize bakılmaksızm mua
melei tesciliyesinin ifası hususu 
Tapuya iş'ar edileceği malumu· 
nuz olmak üzere ve son !hpar· 
name makamına kaim olmak 
üzere ilan o'.uour. (4127) 

Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzd
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Meccanen sUnne\ 
Sirkecide Beşir Kemal ecza

hanesi karşısmda Sünnetçi Halil 
zade Ahmet Mehmet Bey pa· 
zartesi ve perşembeden maada 
günlerde fıkaraya meccanen 
sünnet ameliyesi yapmaktadır. 

Tel: 23755 (4057) 

Nltfanta,ı'nda tramvay caddesinde 
Levli Mabeyinclllk ve Şekayık sokaöında Halil Rifat paşa konaklar1nda 

dört defası 75 ve on defası ıOO e$l tft I 
Uç aylık ll!n verenlerin bir def~ { 
endir. Dört satırı geçen UAD1 Ut• 

Nehari tırlıırı beş kuruştan hesaP edi 

Ana - ilk 
Orta- Lise 
sımfları Terakki Lisesi Fransızca - lngılizce 

ve Almanca 
kurları 

Şişli 
Tesis tarihi: 53 sene evvel 1879 tarihinde Scliinikte 

Kayıt muamelesi: Her gUn 10 dan 17 ye kadar Halil Rifat Paşa konafiında yapıhr. Ayr1 
.. ___ a ... r•ı binalarda kız ve erkek talebeye mahsus leyli teşkllAb mevcuttur. Leyli ve 
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nehari Ucretlerinde mUhlm tenziUit yapılmu;tır. .--K---nı 
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Erkek 
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ile, çocuk ve yavrularınızı besleyiniz, saf, hilesiz ve pek ıııük•:~ 
bir gıdadır. Kemikleri ve vücuc.iü kuvvetlendirir. Çocukların ciıS'" 
nemasma azim faideler temin eden Hasan e.;.ezelya, IJJer s• . .J 
patates, arpa özü unlarından yapılan yemekleri çocukl~r~n~ 11: 
bilhassa hali nekabatta olanlara yediriniz. Hasan pırı~ r' 

•e Haıan buğdayı niıastaıile yapılan maballebi Ye tatlıların nefasetine payan yoktur. Her yerde Hasan markasma dikkat Kutusu 25 kuruştur. Hasan ecıa e 


