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Bir memleket 
Meselesi 

Yeni lktısat Vekili 
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Sanayi müesseselerile 
fabrikatörleri dinliyecek 
Ticaret odası da kontenjan kararname
sinin piyasadaki tesirlerini bildirecek 

~ırıtfı. ile Manisa üzümcüleri 
' dır. Bunun sebebi geçen 
f''-t) lcırıc elli kuruta sahlan üzüm 
"a ı:;ın birdenbire on, nihayet 'd kuruıa kadar düımüt ol • 
'ol rr. Maliyet fiatımn qağısm· 
\iı, 'n hu düıkünlük bu havalide 
"-. ~~I heyecan huıule getirmiı· 
'&lk tarafından hükUmete mü DUn ••neyi blrllll 
,. tlar olmuı, tedbir alınması Umumi kltlbl Nez• 

~ tıbn~ı,. hükUmetçe de meıele- mi Nuri Beyin riya• 
~e ~~kıne baılanmııtır. İzmir 
ler ltt lliaa meb'uslan ile üzümcü· 
)\ lfından bir heyet Ankara • 
' ... .,et edilmittir. İzmir ve Ma· 
İti ~~'taliıine ait olan bu üzüm 
' ıkatte bu gün için bütün 
'it, ~llltakuırun meıeleıi demek ı 

Toplananlar mUşte· 

rek bir liste yapa• 

rak bunu eyırdıkler1 

heyete vermı,ıer ve 

heyet dUn ak,am 

Ank•r•r• gltmltUr. 

'.,e mıntakasınm bu ıeneki 
slbahıulü (50- 60) bin ton 
~ tahmin edildiğine göre fi. 
~ki düıkünlüğün yalnız bu 
~ . a için değil, bütün memle· 
it ~ın de ehemmiyetli bir hadi· 
~duğuna füphe yoktur. Bu iti-
' bu .iıin ~üyük bir alaka ile 
~ le edılmesınde kat'i bir zaru· 

"-.rdır. 
~ ~ derecelerde ehemmiyetli 
>or? •tt. dütkünlüğü nereden geli· 
'ISıai11a vaziyetten anladığı • 
~ Mre en mühiaa ...ep borç • 
~ -~1-\dir. Geçen sene üzüm 
\:Tlbüt~~ '"tla ıatılmıı olduğu 

.. un b-~cıl..- bankalara ve 
't~ taı ın.. " .._ "h d ueııeıe1ere borç ederek 
~ a • teıebhtlalere airitmit -
-.....-·· Fak~t borçlarının tediye 
L.~ gelınce ad~--iılerdir. 
~1-rtm veremiyenlerin Oz6m 

\ 'leri üzerine haciz konmuf • 
~ ;.P.tecburi satıılar olmuştur. lş
t... -'-tiarın düımesi bundan mü· 
~llM 'k . 'd' ~ ., Panı netıcesı ır. 

~k.t .hu işte naz~n dikkate 
~ k ıcap eden cıhet vardır 
~a tudur: lzımir ve Manisa 
~ tında üzüm fiatı böyle bir 
Sj lllanzaruı . göıterirken 
~ .. ~~~ haricinde tanı bir ıü • 
~ukuıu ıürmektedir. Çünkü :s; icada Kaliforniya üzüm • 
~üz piyasaya mallarını 
~ ~ .~tlerdir. Demek ki ha· 
~_ta, ruıı için muayyen bir ü· 
~~tı Yoktur. Diğer taraftan & evvel ihracat tüccarları 
~ •n harice aline olarak 
~ :ı .• iizüm satııları hep otuz, 
~ 'i:! ~ruttan olmUflur; Onun 'i. ~ memleket dahilinde 

etliiinıiz ıekilde bir fiat 

Mehmet As11n 
'-.._ 'Oeoa,,,, 2 nci ıagılada) 
~-. .. wm11mnnu--

~: 
l(._duı Sabşı 

,~,lati d 
~ .... 11 e kadın piy11ası ve 
)ı.~~)0 .. ••rdır. Orada bili ıabt 
~ d ~~ kadın fiatları her 
~- '-taZ••Yor, bunun ıebepleri 
"'1ttc1ece: rezaletleri yarın 

setinde sanayi er

bebı bir içtima 

J•pmı,t.r 

Nazmi Nuri B. 

---~~~o n •k'8m Ankeı aya a d&n sa eyi leerell 
Ticaret odası son kontenjan ka bulunan heyet dGa aabah aaat do

rarnameainin piyasadaki tesiri kuz buçukta .aaayİ birlilinde bir 
baklanda tetkikatta bulummya ka toplanb yapmıftır. 
rar vermittir. Saat on ikiye kadar devam e· 

Dün ticaret odası tetkikat §U • den bu toplantıda muhtelif aa • 
besi piyasada muamele yapan bü- nayi ıubelerini temıil eden murah 
tün tacirlere göndermiş olduğu hasların ihtiyaçları ve temennileri 
bir mektupta yeni kararnamenin hakkında hazırladıkları esaslar 
A, B, C, D, E listelerinde mevcut umumi bir surette tetkik edilmi§, 
olup kendi ıubelerini alakadar e- her ıanayi grubu murahhası ken
den kısımlardaki vaziyetlerin bil - di ıan'at ıubesinin alakadar ol • 
dirilmesini istemittir. Ticaret 0 • duğu İptidai maddeleri, tarife nu· 
dası gelecek cevapları tekik ve maralannı, miktar ve kıymetleri· 
tasnif edecek ve bir kaç güne ka- (Devunı 9 uncu sayfada) 
dar ıehrimize gelmesi beklenen 
iktııat vekili Celal beye takdim e 
decektir. 

Seneyi mUe••e•elerl ve 
fabrikacılar 

Sanayi müe11eseleri ve fabrika 
törlerin temenni ve arzulanm ik • 
bsat vekaletine bildirmek üzere 
seçilen heyet dün akıamki trenle 
Ankaraya gitmittir. 

Sanayi birliği um1111li katibi 
Nazmi Nuri beyin riyaseti albnda 

, 
Değişecek 
Birşey Yok! 

Ankara, 12 (A.A) - Gaze
telerde fevkalide kararlar it· 
tihaz olunacağına ve Büyük 
Millet Meclisinin mutattan ev· 
vel içtimaa davet edileceğine 
dair intişar eden havadisierin 
hiç bir asla ve esası yoktur. 

----.------•w.-.11ıtı111111111111111111111111111ıııııııııt111111uıtnrrıran• 

Vekiller heyeti diln toplanmadı 
---*'"·-·•-•m:······-·----ıı··----------1-

Ay nihayetine kadar tedbirler 
alınacak, tatbikata geçilecektir 

Ankara, 12 (Huausi muhabiri
mizden) - lktııadi vaziyet etra· 
fında devam eden tetkikabn iler· 
lemeıine intizaren Vekiller heyeti 
bugün toplanmadı. Tetkikat ik· 
mal edildiği takdirde toplanma· 
çutamba günü olacaktır. 

Ay nihayetine kadar icil tet· 
birler alınmıt ve tatbikn.bna geçil· 
mit olacaktır. Bu auretle tikiyet· 
leri mucip olan vaziyetlerin der· 
hal ulahına teveaıül edilecektir. 

it adamlarım bilhuıa memur· 
ları tatbikatta mütkülita uğratan 
mevzuat zamanla sadeleştirilecek, 
birbirini nakzeden kararlar tevhit 
olunacaktır. 

Meclis açılıncıya kadar hüka
metin iktısadi faaliyet progranıı 
da hazırlanarak Meclisin tasvibine 
an.olunacaktır. Program mem
leketin it, sanayi, ticaret ve ziraat 
hayatının inkiıafı için mühim ve 
ıalim esasları ihtiva edecektir. 

Almanyanm bir taraftan P'rana& tara.fmdan hUcuma uğradığı takdirde diğer 

taraftan Lehlııtanla tehdidi ve Leh!atanm da Rusya taratmdan tazyikı ıhUmallerlııl 

hatırlatır harita. - Almanyadaki ııon bUytlk manevradan bir aahno ve kml 

ordudan bir srup 

* * * 
Fransızlar vakit kaybetmeden, Al-

manya canlanmadan işi siliba 
havale edecekler mi ? 

Fransa Almanyanın silahlan
ma talebine cevabını verdi ve bu 
cevapta Almanyanın ne silahlana 
bileceğine nede ordusunu değif
tire bileceiine müsade etmiye
ceğini bildirdi. Da~~ evvel Al
manyadan gelen ha ler Alman
yanın bu cevaba hazır olduğunu 
böyle bir cevap alsa bile lngil· 
tere ve ltalyadan tezahürat gö· 
rünce ordusunu çoğalhcajmı, 

silahlanacağını anlabyordu. Fil
hakika ltalyan Baıvekili Muso
lini Almanyanın son talebine kar
tı açıktan açığa Almanya hak· 
Jıdır. Diye bir serlavha ile bir 
makale nqretmiıtir. lngilterede 
ise Almanların yeniden silahlan
ması hiçde bakaız g6rlllmemiştir 
o halde timdi ne olacak? 

Almanya es&sen yanlıı ıilabb 
(Dev8IDI 9 uncu sayfada) 

............................... ı .. ._ ... _. ... ._._ __ s...,ıw .............. . 

"Türkiye söz derleyicilerine,, 
Doktor Reşit Galip Beylngilzel bir yazısı 

Evvelki gün Türk dilini tetkik muı bitmek üzere olan bu lugatin 
yolunda Ankarada bir lugat basıl· bqında (Türkiye söz derleyici
makta olduğunu haber vermiıtik. lerine aunulmuıtur.,, ibaresi var· 

Doktor Re'lt Gallp Bey 

Anadoluda, ıimal, cenup, tark, 
garp, her tarafında yer yer kulla· 
nıldığı halde hiçbir lugat kitabına 
girmiyen on binlerle kelimeden ıe 
çilmit yalnız bir on bin kadan bu 
lugatta yazılıdır. Lugat Halkev· 
leri dil ve edebiyat gruplan mesa· 
iıine yardım için C. H. Fırkaamm 
neşriyatından olmak üzere yeni 
ba§tan memleketin fikir ve teteb
bu erbabına ar2edilecek ve bu lu· 
gat kitabına girmemit veya bura 
da tashihi lazım gelmiş kelime var 
ıa onların ayrıca gönderilecek fit 
lere usulü dairesinde yazılması ve 
bu milli mesaiye umumi bir ittirak 
temin edilmesi istenilecektir. (A· 
na dilden derlemeler) adile basıl· 

· dır ve bunu doktor Reıit Galip 
Beyin güzel bir mukaddemesi ta• 
kip etmektedir. 

Aziz doktorun pek kıymetli bir 
tetkikini hülasa eden bu yazı dili· 
mizin yüksek asaletini ve genit 
mahiyetini takdire bir fırsat veri· 
yar. 

Bu mukaddemeyi okuyucuları· 
mıza hizmet için bugünkü ıaymıı· 
zın ıekizinci sayfasına aynile ve 
derin bir memnuniyet ve takdir İ• 
le naklediyoruz. 

Piyangoda ---··----····--
35 Bin Lira 

Bir parçası dün 
çıkb 

Yeni tertip tayyare piyango
sunun ikinci keıidesioe dün 
sabah devam edilerek bitiril. 
mittir. Bu keşidenin en büyük 
ikramiyesi olan 35,000 lira 
27045 numaraya çıkmıştır. Bu 
biletin bir parçası Parmakka
pıda Milyon kişesi tarafından 
Gslatada Abdullah efendi lo
kantası yanında tütüncü Oonik 
efendiye satılmıştır. Onnik Ef. 
dün hissesine düşen parayı 
almıştır. Dün çekilen numara· 
lar sıraya konmuş bir halde 
iç sahifemizdedir. 



Sayda 2 

izmlrde pehli 
vangüreşleri 

lımir, 12 (A.A) - Himayei 
Etfal ve Hillliahmer cemiyetle
rinin mnıtereken tertip ettikleri 

-.-...ı:: 

pehli•an güreı
lerinin neticele
ri bugün Alsan· 
cak stadyomun
da oldukça ka
labalık bir halk 
huzarunda icra 
edilmiştir. Gü
reıçilerin h a -
kemliğini meş

hur cihan peb
livaDJ Kurtde
reli Mehmet 

Başı kazanan 
Kara Ali 

yapmııtar. Neticeler pehlivan 
ıunlardır: 

Yenerek küçük ortada Sait 
pehlivan Abdurrahman pehlivan 

iç kazık, tek 
paça ile yene· 
rek küçük orta 
birincisi oldu. 
Büyük ortada 
Gönanh Hamdi 
pehlivan Gö
nanlı Mecit peh
livanı havaya 
kaldırarak bü-
yük orta birin· 

Hakem Kurtde• ciıi oldu. 
rell eski bir Baı altında 
kıyafetlle Uzun köprülü 

Hüseyin pehlivan Bursalı lbrahim 
pehlivanı paça kasnakla yenerek 
galip geldi. Ba~a alta pe blivan 
güreıti. Manisalı Rifat pehlivan 
hasta olduğu için bu gUreşlere 
İştirak etmedi. Edirneli Arif peh
Jivan Manisah Ömer pehlivana 
ha•aya kaldırarak yendi. Tekir
dağlı Hüseyin pehlivan Pomak 
Ahmet pehlivanı havaya kaldı
rarak galip geldi. Türkiye baş 
pehl'"nı Kara Ali pehlivan Ha
san pehlivam havaya kaldırarak 
yendi. Finale Tekirdağh Hüse
yin, Edirneli Arif ve Kara Ali 
pehlivanlar kalmıştı. Çekilen 
kurrada Tekirdağlı Hüseyin le 

Edirneli Arif tutuştular. Arif 
pehlivan pes ettiğinden Tekir
dağlı Hüseyin galip geldi. En 
son Tekirdağlı Hüseyin pehli
vanla Kara Ali güreşti. Netice
de Hüseyin pehlivan pes etti· 
ğinden Kara AH peblivaJ! başı 
kazandı. Cumaya Bulgar pehH
vanlariJe Türk pehlivanlan ara· 
sında alafranga ve serbest gü
reş müsabakaları yapılacakhr. 

Türk dili kurulta
yı azalan 

lstanbnl, 12 (A.A)-T. D. T. C. 
katibi umumiliğinden: 

26 Eylülde toplanacak olan 
kurultayda aıa olmak arzusilc 
müracaat edenlerin isimlerini 
ne~re devam ediyooruz: 

Kazım Sevinç Bey, muallim, 
Hasan Halet B., muallim, Şinasi 
Süleyman B., muallim, Apturrab
man Şefik Bey, muualJim, M. 
Şerif Bey, muallim, Şemsettin 
Bey, Sivas meb'usu, lskender 
FahreUin Bey, muaJlim ve mu
harrir, Refik Ahmet Bey, mual
lim ve muharrir, K. Hırant Bey, 
muharrir, A Rıza Bey, ilk ted
risat mUfeltİfİ, Aziz Neriman B., 
Ziya Bey, muallim, izzet Zeki 
Bey muallim, Ali Kimi Bey, 
muallim, M. Emin Bey, mu
allim, Zahide Hamm, mu· 
allim, Mükerrem Hanım, mu· 
allim, Rüknettin Bey, C. H. fır
kası lst. viliyet idare heyeti aza
$ından. 

Hüseyin Rifat Bey Seyrisef ain 
meclisi idare azasından Mubliae 

VAKiT 
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\Dil kurultayına Adanadan Oz Türk,~ 
J bir kadın veya erkek gönderilecek ( 
\ Adana, 12 (A.A.) - 26 eylulde lstanbulda toplanacak olan Dil kurultayına viliyetimiz I 
ğ dahilinde bulunan g6çebe aşiretlerden tahsil g6rm0t esas Jehcesini bozmamıı. dUzgiln konu· i. 
~ şan, saz ve tilrkO bilen halk şairliği yapmıı bulunan erkek veya kadınlardan birisinin gönderil- = 
~ mesi kararlaıtırılmıttır. l 
~ınıııııınınıııııııııııııııııııını1111111ffUNılllıfftıHnı11-ııııttı11-~'lllllnatillftltl"""9ı-"llllı"""'11""""'''"""""'~'""'""''"'"1111t111tıı1ıııııııııııı'®, 

Rayştag meclisi ·nihayet feshe-
dildi, fırkalar müzakerede ... 

Berlin, 12 (A.A) - Havas 
ajansı bildiriyor: ReisicOmbur 
mareşal Hindenburg Rayiştagı 

feshelmiıtir. 

Bertin, 12 (A.A) - Almanya 
hükumeti, bazı siyasi mahafil ta
rafından kendisjne Nazi, merkez 
ve Bavyera halkçı fnkaları rüe
sasının ıeisicümbur ile görüıme
lerinden bilistifade parllmentoya 
noktai nazarını beyan fırsatını 
bahşetmeksizin hemen Rayiıtag'ı 
feshetmek tasavvurunu isnat et
mek suretile yapmakta oldukları 
tesvilitı reddetmektedir. 

Hü"ümet, reisicumhur tarafın· 
dan k11bul edilmelerini fırka rü-

eaasının talep etmit olc!u\dannı, 
bfikumetin bu talebe hemen mO
ıaheret eylemit olduğunu ve 
mülakabn icra edileceği tarihin 
hükumeti alikatfar etmemekte 
bu'.unduğunu beyan eylemektedir. 

HOkOmet, Alman milletini fa
ideli bir ıurette tenvir edeceği 
ümidinde bulunduğu mDıakereyi, 
bilyük bir alaka ile beklemekte
dir. ÇOnki bOk6met, Reichstag' 
da kendi progr11mına mOzaberet 
edecek bir ekseriyet bulmasını 
temin edecek kiç bir imklnı 
kaçırmamak istemektedir. 

Berlin, 12 (A.A) - Volf A· 
janıından : Nasyoaaliıt ve mer-

kez fırkaları rllesaaının Reisicilm
bur tarafmdan kabulU, gayrı mu 
ayyen bir tarihe tehir edilmiştir. 

Fransanıo cevabı 

Roma, 12 ( A.A) - Fransız 
maslahatgüzarı, Fransanın tesli
h•tta mnıavat hakkındaki Alman 
talebine verdiji cevabı ltalyaya 
tevdi eylemiıtir. 

.Bitlerin bir emri 
Berlin, 12 ( A.A ) - Hitler, 

milliyetperver ıosyaliıt fırkası 

riyasetine merbut bir askerlik 
ıubeai ihdasını emretmiıtir. Bu 
ıubeyi jeneral Kepp, idare ede
cektir. 

y·~~i"""iktı·;;ı .. ·;~kiii""C;ii"i"B";yi;R~i;r···· .. ikt~;;··v~ki"':····· 
cümhur Hazretleri arasında 

telgraflar taati edildi 
lıtanbul, 12 (A. A.) - lkt11at memleketimizle de en batta Eulu· 

vekili Celil Beyin Reiıicümhur nan mühim itimiz iktııat itidir. 
Hz. ne çektiği telgraf : Bu itte en yüluek muvaffakıyeti 

"TürlHye Reiıicümhuru Ulu Ga- temine çabımak hayatidir, zaru• 
zi Mustafa Kemal Hz. ne: ridir. Bunun için bu itte bütün 

irade ve feyzinizin ilha.mile ite devlet tetkili.tanın bütün yurtdaı· 
bCL§ladım. Halkın ve memlektin lann ve hepimizin ciddi duygu• 
ihtiyaçlarını en iyi sezen yüksek larla ali.kalı olma.mız lüzumu tabi· 
dehanızın açtığı nurlu yolda tim· tdir. Milli iktııat yolunda emin o• 
diye kadar olduğu gibi mefkQre· larak ve emniyet vererek kat'i ve 
ci bir ameleniz sıfatile candan ça• d.k 

1 
d 

1 
k 

] - y · · f de m ht ra ı a a ım ar atar en eMa proı· 
ııacagım. enı vazı em u aç 
olduğum kuvvet ve mukavemeti ramımızın ilham ettiii ameli ted· 
de teveccüh ve itimadmızdan ala- ı birleri tercih etmek en doğru yol· 

cağım. Bütün tetebbüılerimde ba· dur. 
na tükenmez bir kuvvet ve muka· içtimai heyetimizin bütün it bö 
vemet membaı olan yüksek tevec• lümleri ı~iplerini aynı faydalı a• 

cüh ve itimadmızm devamı en lika ile bu yolun elele vermit, 
yükaek emelimdir. Derin bir ıayıı 
ile ellerinizden öperim büyük pa• 

lkmat vekili: Mahmut Ctldl 

Reisicümhur Bz. nin verdikleri ce-
' t·ap: 

lkt11at Vekili Celal Beyefendi
ye: 

Y ılludanberi büyük ve ciddi 
iktısat işleri içinde bizzat uğrqtı· 
mz, görgü ve tecrübelerinizi ço· 
ğalttımz. Bu defa lktıaat vekaleti· 
ni daha yüksek ameli vuıflarla 

derhute etmit bulunuyonunuz. 
Bundan çok memnun ve müıteri· 
him. 

Gerek zatı devletinize ve gerek 
zatı devletinizi büyük isabetle ıe· 
çen Baıvekil Pata Hz. ne tefek· 
kür ederim . 

Bütün dünyada olduğu ribi 

ı=mınwa..,w .. ıa= .. •------11 ıırııııın 
Hamm, Muallim Dr. Şevket 
Aziz B. • Tevfik Remı.i B. , 
Doktor M. Emin B., Sabık ma
arif müsteşarı, Necmettin Ah· 
met B., Doktor, Ahmet Hay· 
vat, ve bafııoğlu Ahmet Raaim 
Bey muallim Retit Galip 8., Ay
dın meb'uau, Falih Rıfkı B., Bolu 
meb'usu. 

omuz omuza dayanmıf, bir hedefe 
yürüyne samimi yolculan yapmak 

devletin iktıaat it inde yorgunlu· 

ğunu azaltmak ve muvaffakıyet 
zamanını kısaltmak için tek çare· 
dir. Muvaffakıyetiniz için benim-
le beraber bütün arkadatlarımızın 
ve yurtd&flarmuzın maddi ve ma• 
ne'f'f her türlü vasıtalarla yardım· 
cınız oldufunu dütünerek müste
rihane ve muvaff akıyetten emin 
olarak radikal surette çalıtmız e• 
fendim. 

Rmlcümlıur: Gazi M. Kemfll 

Havada bir su aygırı 
FreidricbshaFen, 12 (A.A.)
Volff ajan1ından: 
Kont Zeppelin sevkiyat idare

ıine, cenubi Amerikaya yapacağı 
lSntımOzdeki seyahatinde bir bi
yopotam nakletmesi için mnraca· 
atta bulunulmuıtur. 

Ekmek ve francala 
Belediye iktısat m8d0rlüğli ek

mek fiahnı ibka etmiı, francala 
fiaboa 13,5 kuruta çıkırmııtır. 

BugOn santtyl heye
tini kabul edecek 

~ ' ... ) 1 

r , Z u u t mu aliırı· 

mizden) - lktııat vekili Celal B. 
tetikatına devam etmektedir. Bu· 
i\in ihracat ofiıi müdürü Cem~l 
Beyle uzun boylu rörüşerek Avru 
padaki tetkikatile vaziyet hakkın
da kendisinden malumat almıt· 

trr. Geç vakit de Baıvekalete ge· 
lerek ismet Pf. Hz. ni ziyaret et
mit ve Batvekilin nezdinde uzun 
müddet kalmıttır • 

Vekil B. yarın sanayi heyetini 
kabul ederek isteklerini dinliye· 
cektir. 

Bir kaçakçılık vakası 
Ankara, 12 'A.A) - Geçen

lerde ls!Ahiyeoin dağhk mınta
kalarmda kaçak eıyalarile hu
duttan şimale ge~tikleri haber 
alınan kaçakçılar lslAhiyeni!l şar
kmda Kırp1nar dereıindc kendi
lerini takip eden gllmrük mpha
fe za mlifreıesiİe çevrilerek nıil
sademeye icbar edilmi§!erdir. 
Kaçakçılar karanlık baİınca mll
sademede maktlil dÖıen · arka
daflarından birinin bOviyetini 
belli etmemek için kafasmı ke
serek beraberlerine almışlar ve 
ayrıca beşi yaralı ve iki diri 
hayvan bırakarak kaçmışlardır. 

Hüviyetleri tesbit ve iıleri ta· 
kip edilen kaçakçılar yakında 
ele geçeceklerdir. Kafası kesik 
kaçakçının Gaziantebio Kürttepe 
mahallesinden Kel lımail o~lu 
Musa olduğu anlatılmıttır. 9 ey· 
Jul gecesi cenup hududunda Nü· 
aeybin ile Resülayn arasında hu
dudu geçen kaçakçılar hududun 
bir saat ilerisinde muhafaza müf
rezesinin puıusuna düşerek ka· 
çakçılardan biri ölfi olarak ele 
geçmiı ve birkaç yilk ipekli ku
maı yakalanmııtır. Pusudan kur
tulup kaçanlaran kim olduklan 
anlqılmlf, takip edilmektedir. 

. 13 Evlü! 19 

Bir Memleket 
~ Meselesi -!-----( Baımakalemi:den devaJllJ 

dütkünlüjü olmufı& bunu 
tabii bir hal gibi telakki 
lizrmdar. Bugünkü ahval ve 
dahilinde dü,kün fiatlarla ~ 
leket dahilinde yapılacak 
ıatı§larından sadece alivre 
rak harice vaktile mal ıatrıut 
lan ihracatçılar kazana. 
Bunlar ucuz fiatla. üzüınlerı 

·· de lıyacaklardir. Aradaki yuı ti 
farkı kar olarak kasalarına' 
caklardır. Nitekim bize haber 
rildiğine göre İzmir ve M~ 
raflanndaki üzüm fiatlarıııııt 
l<alade düıkünlüğünü haber 

bazı ecnebi tüccarları • 
memleketimize gelmi§ler, 11~ 
atlarla mübayaatta bulunııı~ 
faaliyete giriımitlerdir. 

Bu takdirde ne yapmak ,.J 
eder? Tabii hükumetin b...., 
ra ve huıuıi müesseselere_ j 
caklarınızı istemeyiniz ~ 
mümkün değildir. Fakat b~ 
rm ve huausi alacaklıların 1'J 
ati memleket müıtah111lan#) 
makta olmadığı da tüph11, 
Onun için idari bazı tedb' İ. 
hem alacakhların haklarıOS J 
hafaza etmek, hem de mii~· 
ların yılolmamaamı temine r 
mak gibi bir vazife vardıt• 

Hükumet bu sene buğda1 
tahsıllarını korumak için il 
ban~aımın borc mukabiJiııd• 
day almaaına karar vermiı&İ· . 
ka da bu uıulü kahul etfl\l\tı· 
caba buğday için kabul ed~l'~.; 
uaulü üzüme tatbik etmek ıJllll" 
var mıdır? k' 

Fikriıni:aa tiu nokta,.,tet 

cap eden bir meseledir: Fakl 
ğer cihetten bu it aadece bit.~· 
at bankası meselesi de dd' 
Sair alacaklı bankalar ve rtJ•JJ 
selerin Cle bu itte alakaları~ 
Onun için hükUmet Ege m~ı 
aınm üzümcülerinden at. ;J,.' 
lan mali müesseıelerin müJll ı;.' 
lerini bir araya toplıyarak ~ 
üzerinde müşterek bazı t~ 
alınıp alınamıyacağını ar j' 
Si lazımdır. Bilfarz alacakl•z 
esseıeler mÜ§terek bir büro~ 
da getirebilirler. Alacak rrı~,/ 
linde haczedilen malların ~ d 
dahilde yapacak yerde ~\\it' 
yapmak cihetini iltizam ~.)' ~ 
ler. Borçlu olan üzüm mü,ilı' 
lannın 11rf bu sebepten do~.,ı ' 
racatçı tüccar elinde boğıJI" f' 
na meydan vermiyebilir~,tt' 
suretle hem kendileri ala J'-1' 
nı kurtarmıf, hem ae 1"~,t· 
müatah111larını korumuf o -

Mehm~ 

- '" Mersinde bir tsf1 
fllo01uz ,J! 

Mersin, 12 (Hususi) ......... 1,J)ı• 
tehrimize bir tayyarerııı• .Jıii'~.ı 
ve halk tarafından teı .. de O' 

karıılandı. Çartamba ıi,iıl:er ,J 
ha on tayyare geleceği h~ P,rl 
mı§ttr. TayyarecileriınİZ1~ iıt 
bir §ekilde kartılanro•11 ~,.dJI' 
yük hazırlıklar yapıltıı• 

l e81 
Sıtma milcade 

0 
ır 

Adana, l 2 (A.A) - ~olı~ 
liilde şehrimiz~e açıl018~er• .,e 
rer sıtma enstıtUsüode tidl'ı fi' 
mek ilzere Sıhhat ve iç UiO' ~ 
avenet vekaletince ıııusli fi· al 

l(ocae 1 ·or. rak tayin edilen • ri -' 
d · ı · · vr ıı~ müca e e reı sı . bt1• 

mntehassısı Dr. Me.c~r 
gün şehrimize geJmıt 
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Morfin, Eroin ....................... -............ . 

iiınunesi yapan Kaçakçılar 
~~et ve kudret Dolu bavulu Edir-

,.,. telgraf gazetesi Istanbul- k 
it ıster J H. Waltin imzasile neye sev 
it IU tnakaleyi neşretmek· edeceklermİŞ••• 
ei; ~ 

aç •ene evvel Ankaranın 
,01~e~elesi, hararetle mevzu· 
i " Ugu sırada Gazi Hazret· 
ıtn' d 

ııı· 1 evltt merkezi etrafın-
't ~açlardan bir kem erin şe· 

q•lk 
'~a ~hı toz fırtınalarından 

Zafiri, Ariıtidi ve Vıtali isim
lerinde üç şahıs bir bavul içinde 

71 okka 315 dirhem morfin ve 
eroin kaçırırlarken Sirkeci istas· 
yoounda yakalanmışlardır. Ka· 

çakçıların uzun zamandanberi 
Ağırcezada görülmekte olan mu· 
hakemelerine dün de devam e· 
dilmiştir. Maznunlardan Zafiri 
ifadesinde: 

~tkea~~ı takdir ederek ağaç 
11111 

ıçın Tasi bir proje ha· 
, ttirı asını emir etmişler, ken· 
~ ~l 1>~ Ankara toprağının mü· 

~~ıı ltıadığından babsolunduğu _ Aristidi benim ahbabımdır. 
' ~~d . bu itirazları dinlemedik- Bana bir bavul verdi ve bu ba· 
' ~1. ~il y 'l v d. ·~~t· arım mı yon agaç ı~ 

kl-ı~,ı. Bu ağaçlar yetişiyor ve vulu VitaJiye bırakmaklığımı söy

ledi. Ben de aldım, tabii içinde 
J l~t~~filleniyor. 
~~t~ 1Yeyi harikalar ve teced· ne o!duğunu bilmiyordum, Vita-
''f .~llıunesi yapan bu l<ud· liye teslim ettim demiştir. 

ı,' bu himmettir. Geçen Keyfiyet Vitaliye !orulmuştur. 
t ı; 2'arfı::Jda ihraz olunan Vıtali cevabında; kendisinin ko· 

t··°'~- akıyetler, iyiden iyiye misyoncu oJduğunu bavulun is-
1ted 'ftır. Eundan sonra Tür· taıyonda trene teslim edilmek \,k neler olacağmı tahmin 

' ~r k ofdukca müşküldür. 
' k •ç sene içinde fesin orta· 

r tr~lktna~•, Türk kıdınları-
1 tt ekleun derecesinde hür· 
1 t•ll 'fe rnüsavata nail o'ması 

üzre muamelesinin yapılması için 

Zafiri tarafından verildiğini, için· 

de ne olduğunu bilmediğini söy
lem:ştir. 

ın t .. . T k 
o~ ercume olunarak ür • tidi de rei• Deyin suallerine şu 
tQ ::ı.n.••ı, istenografiye ben- cevabı vermiştir: 

En ıon dinlenen maznun Aris· 

~ Y . "ı arap yazısının kalka· 
r ~a::•nk l~tin harflerinin kolla· 

't/ •c/.1 1•rıt hayret verecek 
r::r ır. ~ d , ,..., · ~.~.t bun an 

• · '-'a d ı 
• 

1•1tt ana bir çok sür· 
~~Çe ıelcccktir. 
rı \&Jinlerde An karada topla· 
~ -~ b kongresi 9ayanı dild,at 

~ •ıalara sahne olmuştur. 
~~~ b~d~ ırkların menşeine ait 
~~ lün nazariyeler üzerinde 

0
- Bu iş uyuşturucu mevad

dın satılmasının men'ine dair o-

Jan kanundan evvel yapılmıştır. 
Bavulu Edirneye sevkedecektik.,, 

Geçen. ce]sede bazı şahitler 

çairılmııtı. Bunlardan yalnız fab
rikatör M. Taranto gelmiştir. 

Diğerlerinin gelmesi için muha
keme 3 T eşrinievvele talik olun· 
muştur. 

10 günsonra Ay tu

tulacak memleketi-

mizden görülecek 

Eylul~n on dördüncü günü 
akşamı cüz'i ay tutulacak ve 
bu memleketimizin her tara· 
fından görü!ecektir. Türkiye 
saatile ay tululmasl memleketi· 
mizin her tarafında 21 i on 
sekiz geçe başlıyacak ve 24 43 
~eçe de nihayet bulacaktır. 
Vasati husuf 23 dedir. Bu an· 
da husufun büyüklüğü 0,981 
dir. 

AA -Meşhur Nusret 
yakalandı 

Fakat satt191 madde kokain 
de§ilmiş. 

Kokain saltığı için ağır ceza· 
ya verilmiş o!an Beyoğlun da 
Parmak kapıda 23 numarada 
mukim Mustafa oğlu Nusretin 
muhakemesine dün de devam 
edilmiş ve şahit sıfatile polis 
Nuri efendi dinlenm;şt •r. Nuri 
efendi ifadesinde : 

- Nusretin kokain sattığını 
haber a!mca bir çocuk buldum, 
elin~ para vererek Nusrete gön· 
derdim ve kokain almasını te11· 
bih ettim. Çocuk kokaini aldı, 
getirdi ve bu suretle Nusrcti 
cürmü meşhut halinde yakaladık. 

Demiştir. Nusret efendi bu 
maddenin kokain olmadığını id· 
dia etmiştir. Kokainin tahlif ra
porları ile birlikte mahkemeye 
celbi için muhakeme başka srü
n~ bırakılmıştır. 

Tramvay kazası 
T opkapudan gelen ve 819 

numaralı vatman Sadullabın 
idaresinde bu!unan tramvay dün 
Sirkeci kavisini dönerken hacı 
Mustafa Efendi isminde birisine 
çarpmış ve başından mecruhiye· 
tine sebebiyst vermiştir. Yaralı 
Cerrabpaşa hastahanesine kal· 
dırılmışbr. 

Amerikalı zair ......................•......... _.... .. 

· Bir ceneral 
Amerika Erkanı 

harbiye 
reisi geliyor 

Şimali Amerika orduları erka
nı harbiye reisi ceneral Douglas 
Mac Arthur'ün yakında memle· 
ketimize geleceğini yazmıştık. 

Aldığımız malümata göre, cene· 
ralın şehrimize ıruvasaleti tarihi 
takarrür etmişlir. Ceneral Mac 
Arthur Ey'.iilün yirmi beşinci pa
zar günü öğleden sonra Roma~-· 
ya vapurile Köstenceden şehn· 
mize gelecek ve burada hiç dur· 
madan aynı günün akşamı Anka· 
raya hareket edecektir. Ceneral 
Eyliilün yirmi altıncı günü An
karaya varacak ve o akşam Is 
tanbula müteveccihen hareket 
ederek ayın yirmi yedisinde bu
rada bulunacaktır. Ceneral Ey
liilün yirmi sekizinci güoü sem· 
plon ekspresile Parise gidecek
tir. 

Ceneral Mac Arthur'e yaveri 
yüzbaşı Thomaı Davies refakat 
etmektedir. 

Cencral Mac Artbur şimdi 
Varşovada bulunmaktadır. Ora· 
dan Prağa gidecek ve Viyana, 
Budapeşte ve Bükreş şehirlerini 
ziyaret ettikten sonra Köstence 
yoliJe şehrimize gelecektir. 

Poliste : 

Bir sandal devrildi, 
bir kişi boğuldu 

Flurya ile YeşiJköy arasında 
dün bir sandal devrildi ve bir 
kişi boğuldu. Bir kişi de boğul
mak üzere iken baygın bir bal· 
de kurtarıldı. 

1
\ lllrnu,, nihayet kongre eski 
~&~.\•ya Türklerine ait bütün 
~ttıt~~ı ~oplıyacak, onların ha· 
\ l~u •nı, mubaciretJerini, baıka 

-----ınll•tlSID-ıtalllllAW ________ K:DD•M:t ,,_11111111 ı il il 1111111111111ti111111111111 
- Sahilden Y eşilköye kum 

taşımakta olan mavnacılardan 
lnebolulu Ahmet oğlu Mebmet 

~ ~.ı~ ibtilitlarını tetkik e· 

't~~Ukr b.~yet intihap etmiıtir. 
1~ •t Turk tarihi bu tetkik· 
~ ~~ lbereıi olacaktır. Kongre· 
~~ibcanlarına kapılan bazı 
't ,1' ler TOrk ırkının dilnya· 
X ~~/ttd~aki ırk olduğunu ı6y· 
t~11tnt ır, Bunlar, bu nazariye
\., tl ~decek bazı misaller de 
~1Q-ı; 1flerdir ki hiç olmaua 
. tltı ~~· f u misallerden biri 
~~ı .~b·e. Havva hakkındadır. 
~. b •bıne göre adam, insan· 
~-~.••a, ev demektir. Bu ·da 

~i~tı ~elen ilk çiftin Türk 
n~~ ut ••bata klfi görülmüıtür. 

•t"h• ~ tı '}'d 1 •ndeki karanlık nok-
.11ıtı~~t •nfatnıak için her ıey 

ı du " ve TOrk medeniye· 
~ t!)ın tıy- tarihinde oynadı· 
~ ''dı: &'Öıterilme~ine çahııl· 
~t~ • 

,t b11 ~Ubırrirlerinden birine 

~ ~~~:k~kat, adamın koğul· 
1 k,t tın, Çinde veya ye· 

~~- ~ölc:te değil, fakat Or-
tu'llı.ı • eralarında bir bahçe 
~ '•Pat edecektir. 
·~ft ~t~ l llhsını dUğdO 

Unkapanı köprüsü bugünden 
haren tekaüde _ sevkediJmistir 

iti-

·Tamir ecİlle edlle •rbk hiç bir ı,e yaramıyacaaı anlaşllan 
köprU son tamiri esnasında ... 

Unkapanı k6prüsünün kullanı· 
lamıyacak derecede harap bir 

istif edilecektir. Unkapanı köp· 
riisünü kapandıktan sonra Is· 
tanbul ve Beyoğlunu birbirine 
yalnız Galata köprüsü bağlıya· 
cakhr. Evvelce Unkapanı köprü· 

ve Abmet oğlu Hamdi sandal· 
larından kumu mavnaya getirirler· 
ken, hamulenin fazlalığı yüzün
den sandal yarı yolda batmıştır. 
Bu sırada her iki amele de yü-

ı zerek sabile çıkmak ve bu su-
retle canlarını kurtarmak iste
mişlerse de bunlardan Mehmet 
sahile yaklaşmak Uzere iken bo
ğulmuıtur. Hamdi iyi yüzme bil
diği için canını kurtarabilmiştir. 

iskeleden dttşen 
amele 

Şehzadebaşındaki istiklal lisesi 
tamiratında çalışmakta olan ame· 
leden Saframbolulu Mehmet se· 
kiz metre irtifamdaki iskelede 
çalışırken müvazenesini kaybe
derek yere düşmüş ve muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. 

Ceviz toplarken 
Beykozda Çubuklu muhacir 

mahallesinde 100 numarada otu· 
ran Halil kızı Fatma Cemile H. 
ceviz toplamak için ağaca çıkmış 
ve ayağı kakarak yere düşmüş-
tür. Cemile Hanım kırk yaşla
rındadir. Kolundan ve bacağın· 

· dan yaralanmıştır. Haseki hasta· 
hanesinde tedavi allına alınmıştır. 

Çuval içinde ne var? 

Savıfa 3 

Günefle tedavi 
······························-

Yapıyorlar ...................... 

Hastalar 
Güneşin ziyasile 

iyi oluyorlar 
Paris, 12 (A A.) - Matin ga• 

zelesinin bir muhabiri, ziya ko!l· 
gresine iştirak etmek üzere g it
miş oldu~u Kopenhag'dan avdet 
eden güneşle tedavi üstadlarin-
dan ve Fransız professeurlerin· 
den A =mes ile görüşmPğe mu· 
vaffa <' olmuştur. 

Professeur Aimes, güne.Şle te• 
daviye müteallik olan ve konire 
tarafmdan tasvip edilmiş olan 
beyanatını le1<rar etmiştir. 

iyiliğinden ve faidelerinden 
bahsedildiğini duymuş olduğu gü
neşle tedavi hakkında hlllkta 
pek basit malumat vardır. Onun 
nazarında güneşle tedavi olmak · 
demek, tamamile çıplak olarak 
insanın kendisini mümkün oldugu• 
kadar uzun müddet güneşe ma• 
ruz b1rakması demektir. 

Halk, bilmiyor ki güneşin in .. 
şiaab, pek faaldır ve ifrat dere· 
cede ziya, zehirli olabilir. 

Ziya ile tedavi, usuli bir su• 
rette tatbik o!unmak icap eder. 
Evvela, ziya ifratınm, sonra iti· 
yat veya pigamentation teıirile 
ziyaya karşı hasasiyetin eksilme• 
sinin önüne geçmek lazımdır. 
Filvaki, pigameotation, derinin 
dış tabakasmı güneş şuaatına 
karşı yegane müdafaa Tasıtası• 
dır. Hatta . doktör Brody, big· 
mantationun güneı şuaatınıo 

fnla derecede tesir etmesine 
mani olduğu mutalaasıoda bu· 
lunmaktadır. Fazla olarak mo· 
daya tcb'an rengini sür'atle es· 
merleştirmek için fazla müddet 
zizaya marul! kaJmak, bilhassa 
meçhul bir takım efatlarla ma• 
lul kimselerde vahim arızalara 
sebebiyet verebilir. 

Professeur Aimeı, netice ola
rak, güneşin fevkalade mükem• 
mel bir tedavi amili olduğunu 
fakat ifrat yüzünden güneşle te· 
davi uıulünün rağbetten düşme• 
ıine mani olmak lazım geldiğini 
söylemiştir. 

Ermeniler ve biz ................................................ 
Laiklik 

Errnenllerln da hariçteki dlnl 
tetebbU&lere iştirakine manldlf 

Ermenilerin dini merkezi olaıı 
Açİruyazın Katoğigosu iki sene e~ 
vel vefat eylemişti. Yerine bir di

1 
ğeri teşrinievelde ıeçilec'!kti. Tür-! 
kiye ermenilerinin dahi intihaba 
ittirak etmek üzere bir kaç mu • 1 
rahhas göndermesi için patrikha• ı 
ne meclisi cismanisi vilayete mü• 

1 

racaatla müsaade istemi§ ise de 
hükUmet verdiği cevpta Türkiya 
Cümhuriyeti hükumeti 1bir laili 
hükiimet olduğunu, ve hariçteki 
dini teşkilat kendisini alakadar 
etmediğini ve kendi vatandaşla • 
rından memleket haricine çıka • 
rak böyle dini işlerle meşgul ol • 
malarmı tecviz edemiyeceğini ve 
aksi harekette bulunanlar olursa 
vatandaşlıktan iskat ile hudut ha 
ricine çıkaracağını bildirmittir. 
Hükumetin bu tebliği üzerine 
Ac.miyazına gitmek üzere hazır • 
lanan rahiplere bu keyfiyet bildi· d flqp, 

'' ot l•da KOrkcil ıoka· 
~d Uran • 
~~ t ~ti ve byatruladan 

hıle geldiğini ve bu hususta mü

hendislerce rapor verildiğini yaz

mııhk. Dün belediye reis mua· 

vini Hamit ve fen heyeti müdü

ril Ziya Beyler de köprUye gi

derek tetkikat yapmıılar ve be· 

Iediye reisi Muhiddin Beyin tas· 

tikile bugünden itibaren Unka· 

sünden geçen sebze ve eşya ara· 
baları da bundan sonra Galata 
köprüsüne akın edecektir. Bele· 

diye, Seyrüsefer merkezine dün 
Galata köprüsündeki Seyrüsefe· 
rin .Yeniden tanzimini bildirmiş· 
tir. Öküz, sebze ve eşya araba· 

Orta köyde Dereboyunda 
Maslak sokağında 27 numarada 
oturan hamal Tahsin sırtında 
bir çuvalla giderken polisler ta· 

, rilmiştir. 1 
"Arevelk,, gazetesinin verdiği 

malumata göre patrikhane mecli· 1 

si cismanisi hükumetin bu tebliği 
üzerine mt::-ahhas göndermek me 
selesini kapanmış added erek hü • 
kumetin bu tebliğini alal:adarlar;ı 
bildirmitlir. 

t'tat •tan Hulusi, dUn ıo
li,tı,Qı geldiği nışanhsı Ni
~bthi h d6ğnıilştilr. Daya
~11lu1i enuı anlaıılamamıı
' b,1ı Yalcalannııı ve tah· 

•ıı11ı11tır. 

pını köpriisünUn kapanmasına 
karar verilmiştir. Sene!erdenberi 

harap bir halde kullanılan köprü 

bundan sonra artık tarihe karış· 
mış olacak, yakın bir zamanda 

dağıbluak parçalan bir yere 

ları sabahlan ve akşamları mu· 
ayyen bir saatte köprüden ge· 
çebilecektir. Diğer vesaiti nak-

liye için de yeni tertibat alma
caklır 

rafından görülmüş ve şüphe 
üzerine çuval açılmıştır. içinde 
1 O okka kaçak tütün ile iki 
biçak bulunmuştur. Tahsin Ad· 
liye,ve verilmitlir. 



Deniz Octalar1nda 
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iki balıkçı kayığı 
arasındaki harp 

F'ı'kir alenıi •....................... 
lctihat ve doktor 
Ab. Cevdet bey 

Reis Sei·kisin !;:ayıl<tan yaralı yuvar
la.nar ak boğu~ması ve 35 - 40 

liişinin boğaz laşması 

Dr. Abdullah Cevdet bey son 
nf shasıaın başında fctihadın 28 
inci yıl dönümünü idrak etliğini 
haber veriyor. lctihadın ilk nüs
hası 27 s~ne evvel bugünlerde 
Gen ev~ şeh: inde 16 sahifesi 
Türkçe ve J 6 sahifesi Fraı:ısızca 
32 sah fe 0

1arak çıkmış. 27 se
ne içinde her türlü müşkü ata 
rağmen dEvam ediyor. Bu, tak
dir edilecek rr.uvaff al<iycttir. 

Geç.en perş~rnb~ gec ~s · , Ru
melikavağı ile Anac!o'uka\•ağı 
araamda iki büyü~ ba'ı ': çı ka yı
ğı balık avın l cı~mışlacdır, Bu 
l<ayıklardan biri Lnz'ar Rİt, 
öteki reis Serkisindir. Eu iki 
kayık ötedenbcti birb;rler"ne ra
kiptirler. 

Bu rekabet, Rume1ikavağı ile 
Anadolukavağı ai'asında küçük 
mikyasta bir den"z mu",arebesi· 
ne ve Serkis l<aptanın, ö ümüne 
ve ölüsünün günlerce eo'Taıın 
sulara jçinde ka,-bo!masına ;:.,<>p 
olmu7tur. 

Bize verilen habc:-e gö:e va<· 
aya sebebi)•«'t veren Ladarın 
kayığındaki tayfa Laz Hssandır. 
Laz Hasa:ı e!;kidenberi kendi 

arkadaşlar.le herhangi bir se· 
bepteıı iyi g ~çinememekte ve 

kendi ça 1ıştığı kayığın zararma 

hareketten çeki:ımcmekted:r. 

Laz Hasan, Rumelikavağı ile, 
Anadolukavnğı uasrnda bulduru 
bir voliyi ermeni!ere bab~r v:r

miş ve bu vo iden Serkis kapta
nın istifade ctmes:ni söylemiştir. 

Lıizlar, içlerinde bulu:ıdu~u halde 

daima kendi aieyhlerinde çalışan 
Liz Hasanm vücudunu ortadau 
kaldırmayı kararlaıtırmışlar ve 

bunun tatbikına bir fı rsat be de

mektedirler. Laı Hasanın b ir 

cinayete kurban gitmesini ist~
miyen yine b ir Lar, yavaşca Laz 

Hasanın kulağına fıslamış ve 

kendisini !iurtarması.Jı söylemış· 
tir. Bunun üzerine Lşz Hasan 

elbiseler ile usu 'cacık l:ayıktan 
kendisini denize bırakmış ve 
biraz ileride balık avlıyan Serkis 

kaptanın kayığı:ıa yaldaşmıştır. 
Lazlar, bunun farlaaa varmca 

büsbGlün asabi!esınişler ve Laz 
Hasamn t akibine başlamış'.ardır. 

Laz Hssan ermeni kayığına 
yaklaşmış ve kayığa alınmı§tır. 

Biraz sonra Lazlann kayığı da 

~rmeni kayığına yaklel!mı§tır. 
Daha uzaktan başlıyan sövüp say· 

rıaI:ır ve Lihdarm hücumundan 

~üyük bir hidisenin çıkacağını 
anlıyan Ermeniler, deniz ortaarn· 

Lazlar, ln ,-oI;nin kendilerine 

dt olduğunu, bu:ada avlanmıya 

haklan bulunmadığım ıöylemit· 
!er, bütün bu gürüitüler gene cc-: 

vapsı?: halmı~t:r. , 

Zaten ker.dı erine l:a im o 'a
mı}·aca < kadar lazgm göpürnıüş 
b r halde bulunan Laztar kayık
larını Ermeni kayığına yaklaştı-

rarak birer birer rakip liayığma 

atlamışlardır. işte asıl büyü'< fa

cıa da bu andan ıtibaren başla

mıştır. Liiz'ar, kendilerine ihanet 

eden Leı: Hasanı aramışlar fa

kat bu amamış'ardır. 

Bu arada Lazl6;rrn küfürlerine 

tahammül edemiyen Ermeniler· 

den de ufak tefe!< itiraz ve 

mukabele sesleri işili'miye baş

lamış, t:u hadisenin büyük bir 

kargaş::ıhk ve havgaya dönmesi

ne ço~ zaman lazımgelmemiştir. 

iki tnraftao da bıçaklar ve la· 

bancalar çekilmiş, Serkis kapta

nın yaralaomasile denize düş

mesi ve aynı zamanda 35 - 40 
kişinin itişip kakışmasına taham-

mül edemiyen Ermeni kayığının 
devrilmesi b'r olmuştur. 

iki ilç gUo bütün tabarrilere 
rağmen bulunamayan Kaptan 

Serkısin cesedi evvelki gün 

Fenerde bulunmuştur. Hadise 

üzerine yirmiden fazla Laz tevkif 

edilmiş ve maznun sıfatiyle ad

liyeye verilmiştir. 

Yakcılan~n Laılar, cürümleri

ni inkar etmektedirler. 

P' ... 
EL~;!~~A 1 

Amerika'da Paramou:Jt1
la ihzar 

lstanbul'da IPEKFlLM stüd
yoauoda ıtmam edilen 

Ejderin Kızı 
fılmi g6sterilme\ctedir. Mümes
silleri : SESSUE HAY AKA· 
VA- ANNA MAY WONG 
ve Istanbul Darülbedayi ar· 

tistlerinden . 
ZEHRA HAHIM • ZiHNi B,EY 

.Ayrıcı \'aryete ve şarkılar 

\.la kopacak fırtınanın neticesine , ______ _ __ ..........., _ __ _ 
1 

roğuk kanhlıkla mukabele etmiı-

der ve cevap vermemişlerdir. Uz-
• 
ların kendilerinden daha kalaba-

1 lık olınaaı adetlerinin 25 i geçkin 

bulunmasının da bunda büyük bir 
tesiri vardır. 

Yarın akşam 

o 

rıneması 
1932 • 1933 s inema mevsimine 

11
SefUler mDbdel H!NRU FESCO}l!T'un me,hur 

YEMiN 
Fransızca sözlü ve şarkıh fılmi ile başhyor: 

Mümessilleri: ANDRE BURGERE ve MA DELEINE RENAUD 
1Ai7etea: KADININ FENDi ERKEGI YENDi 

FiatJar: 
F ran11zea komedi. 

lllm ikinci 30-Birinci ve balkon SO-Huıuıi 75 kuruıtur. •• 

Doktor mecmuasının yıl dönü
münden bahsederken Celal Nuri 
bey ile Peyami Safa beyin s5z
lerini naklediyor. Ce al Nuri bey 
kendisine demiş ki: 

- Sen mezarlakta hitabet 
eden bir hat"psin. 

Peyami Safa Bey de ~öyle de
miş: 

- lctibat artık roliioü bitir 
m:ştir. Çünkü şapka giyildi, ka
dın açı ldı, Jatin harfleri alındı. 

Ab. Cevdet Bey bu sözleri 
böyle naklcttıkten sonra onlara 
cevap vererek şunları söylıyor : 

- Her ıkisi de galat ediyorlar. 
ihlasın hitabmda mezarlıklara 
ve mezarda olanlara da tesir 
edecek bir kudret vardır. Hiç 
hatırımdan çıkmaz: Şeyh Me
bemmet Abdu Mısmn müftisi 
o'duğu esnada seyahat tarikile 
Geoeve şehrine gelmiş ve benim· 
le görCsmek istemişti. Pension 
R~cbard'da gendisini buldum. 
Burada ne yapıyorsun? dedi. 
istibdada karşı milletimizi uyan
dırmak için kitaplar neşredi~o
rum, fakat Türkiyeye pekaz so
kabiliyorur, dedim. eunun rze
rine bulunduğumuz odayı elile 
işaret ıederelC ı 

- Efendi, dedi, bu odanın 
içinde bir keJimei hakikat tekel
lüm etsen ve bu odanm içinde 
senden benden başka kimse o~ 
masa, yüz sene sonra bir adam 
bu odaya girdiği vakıt senin ih
lcis ile söylediğin hakikatin tesi
rinden mütenaim o:ur. Kitabıoı· 
zm, gazetenizin, mecnıuanızm tek 
bir nüshasının Türkiyeye girmesi 
bile kafidir. 

Ben bugfln Tiirkiyenin içinde
yim. Cümhuriyetin verebildıği 
hürriyetten mütena'imim benim 
mezarlıkta hatip olduğum nasıl 
söylenebilir. lctihadın rolü bitmiş 
olduğuna hükmetmek çok yük· 
sek görmektir. lctibadın az karii 
varmış, bini ge;miyormuş. Kabul 
ediyorum. Bu keyfiyet devam ve 
ısrara için bir evleviyet değil 
midir? .... 

ltalya ve kUmes 
hayvanlarımız 

ltalya bükü:neti hayvanlarını 
çoğaltmak için birçok tedbirler 
almış bu meyanda kümes hay
vanlarına fazla ehemmiyet ver· 
miye başlamıştır. 

Dün ltalyadaki ticaret mümes
sillerimb.den gelen malfı:nata gö
re ltalyanlar bilha~sa yumurtalar 
üzerine ~50 Liret gümrük resmi 
koymuşlardır. 

Ancak Türk mallarına ve Tür
ldyeden gelecek yumurtalara en 
fazla müs :ıadeye mazhar olan 
memlel\et muamelesı yapılmakta 
ve 250 Lirete muknbil 145 Liret 
gUmrük resmi alınmaktadır. 

Bundan maada; gıda sanayiin
den başka mamulatta kullanıl
mak üzere ltalyaya ithal edile
cek yumurtalar maliye nezareti· 
nin nzedeceği kuyudata riayet 
etmek şartile ithalatta istenen 
resimden büsbütün muaf tulula
cağ& bildirilmiştir. 

• 
:ı L A 

Musibet, kadının mektebi ~ 
zafer meydanıdır 

MUterciml : Zonguldak meb'u•" 

-16-
Biı meslek vardır ki erkeğin 1 karııık harckatile ailenin 

hayattaki buhranları, ikbal ve id- nu kaybettirirse, tibiatin 
bar hususundaki tahavvülleri ka· ginin bahtettiği tatlı ve f 
dıru §iddet!e alakadar eder. Bu essir silahlarla onu yenidell 
meşlek, ticaret mesleğidir. Dük- zapt et.mek kadının eliod 
kanların arka tarafında izbeler Maan:afih, bu te§ebbiilr 
göriirsünüz. Herkesin hakir &Ör· sa cesareti kırılmıt ve ilk 
düğü bu yerlerde, bilir misiniz, ne d d ·ı h lan 

l eme e sı a rnı bıra ıt ~ 
gizli fazi etler, ne meçhul sada- kadının yapabileceği kol~~ 
katlar saklıdır, bilir misiniz, bu '"k b" · d ~·ld" H kı·~~ . çu ır ıt egı ır. a 
yerlerın topraklaı·ma ne hadar 1 l hl.k" b ki LI,_ .. l ... 1 . . ? R san arın a a ı ozu uaı 
goz ya§ arı ıçırı mıştır. . oman k nd h' b' f 'kr' l .A 

1 ki b b .. 1 d d"J b" ı a ıç ır ı ı o 11111 ..... o .. :na a era er guze a e ı e ı· 

lecek bir eserde tesadüf ettiğimiz ve lekesiz ismeti sebebile 
bir kadın tipini arzedeceğiz. Mev- da fenalrk denilen §eyin 
zuu bir tacirin ikbal ve idbarmı zihnine bile sığdıramıyan 
hikayeden ibaret olan bu eserde bu fenalrkları, yabancı k' 
kadına, ikbal ve muvaffakıyet za· değil, bizzat hürmet ve i 
manında durbin, hasiretkir ve na- tiği adamın şahsında gö 
sıh, aukutta mütfik ve teıliyetkar, muazzam bir sukutu ha1 
iclbar sırasında da bir kahraman Şüphesiz, bu zavallı 
lrl!ldar nabur, metin ve mütevekki' aile kutsiyeti hakkındaldr.;, 
bir rol veriliyor.. Kadın bu rolü ne kadar yüksek ve temil' 
şayanı hayret bir muvaffakıyetle yali de 

0 
kadar yü~kteJI 

ifa ediyor .• Kadın evvela, felike· eder. Hürmet ettiği ki 
tin önüne geçmek istiyor, .avut: cak hakarete layık 

0
Jd 

turulamıyacak bir hal alınca, acı· 
kendi nefsine karşı itiraf sını tahfife çalışıyor, vukuundan 
mecburiyetinde kaldığı z sonra da tamirine gayret ediyor •. 

Bu rol tamamen ıahih ve hidisa· 'isin, en derin gayyuın• f• 
lanmaması mümkün müd8' ta mutabıktır ve her fert buhran

lara, aukut ve idbarlara maruz
dur. 

Musibet, kadının mektebi ve 
zafer meydanıdır. Felaket ve ıstı
rap zamanlarmdadır ki kadın a· 
zemetinin nasıl ıtıldadığını gör
meli: Salonlar~n parl.k-v ~ ih· 

tİ§amlarında değil. Kadın, ailenin 
harici muhit ile temas v~ müna
sebetlerini idare eden bir nevi vic
danıdır. Erkekten daha ince ve 

daha haasas bir ruh taııyan kadı
nın, daha haaaas ve daha nazik 
bir vicdan sahibi olması da tabii
dir. 

Maamafih itiraf etmek lizım• 

Bu mü§evveı ruhtaki tlJ; 
lenin azameti tasavvur 
mu?. Ne yapanı; hakktOlı 

aile nasıl uzlaıtırsın?. tli 
kartı feryat eden bu deruni 
yı nasıl boğsun? Seviyor 
.he:vl>etli •ukUt, teYmiıorıa 
ne müthiş ve ne heybetli ı~ 
Eğer, kadın, kendini ceıa°'J 
ğe kaptırmıı ise her ıe~i !1~ 
muı demektir. Onun _ı~ ~ 
genç kızın, evlenirken .,........, 
tün gözü kapalı olmuı ~ 
zu edilir bir ıey değildir. I~ 

(0:2.1 
-;;;;ı;-ba$t'~ 

münasebetila 

gelir ki hu, kat'i bir düstür değil
dir. Erkeklerin umumi hayatta ni· 
ce hatakar hareketleri görülmüt· 

tür ki baia ve aaiki kadm olmuı· ~inema mevsnninin baş!a~ 
tur. Filhakika, pek mümtaz olan· nasebetile bütütt piya..c:ada 
lann irinde bile öyle kadınlar bir faaliyet görülmehıte ve 

::r hazırladıkları programlar 
vardır ki dojrudan dofruya aile- kısnurrı neşretmektedirlcr. 
nin hayatile irtibatı olıauyan u- Salonuttu, dilnyamn yeg!dl~-• • 

'f l l müinalan olan Westem . 
mumi vazı e er e alikalanmak İ•· teçhiz etmiş n ak~i sada i 
temezler. OnJann nazarmda umu· gelen bütün tertibatı yaptı 

1 i f ı · .___ b • b' nan Artisttk, bu sene, beyJie 
m men aat enn .....- anaı ır emsalile gayd kabili kıyas eJI 
kıymeti yoktur. Aileye teması ol· )eri Avrupada bizzat seçere: 
mıyan weylere tam-men yabancı mi~tir. Bmtlardan bazılnrı~"" 
oldukları aibi umumi itlerle ali· rfo.i veriy1>ruz: Mary Gl~)f 

relle tarafmdan oynanan '' ~ 
kadar olan erkek Yicdanmcla Ye dam ve Bibi., Almanların rf 
akidelerinde sezdikleri ıiddeti rln bülbülü namını yerdU<dlr~ 

hf f Alpar taraf~ndan temsil e 
ta i etmenin bir vazife olduiu· det şaı~ısı,.,: Sahra esr!r!nı .. 
nu zannederler. Bir çoldarmm za· "Atlantid dıyarmda,.; latif 0 
hi-pere t b" h ı · d ş Anıny Ondra tarafından ·~•• • s ır eves erı var ır: e- "Cennette bir g~e,,; nrig'tt'; 
ref Ve hayaiyetteki yükıeldif(ten ve Andre Luguet'nin "Zaf~ 
ziyade makam ve ımevkideki bü- Alman artistlerinden }\fa .. 

Yüklüg"'e kıymet verirler. tarafından temsil edilc11 ~)'.; 
Veda,, ; Henry Rcusscl 

Şeref ve iştihar bahteden faa• vaz'ı snhne dtiği Fransız~/. 
liyetlere, ne tekilde olursa olsun, ~aıiulı ''~hane menekşeJ~r"tİ 

Falconi ve Grazia del Jlıcd _,,, 
pnra kazandıran faaliyetleri ter· oynaoo11 "Kadın peşin ,eifl 
cih ederler. Bilmezler ki ailenin cueri., ile Maria Jacobi~i 11

111 / 
ettikleri ••Havat nıerdı,.e 1ı bile fevkıne yükselen bazı §eyler Scaia,, isimli iki ltalyancfl tr-' 

\"ardır: istikamet ve namuı.. kalan büyük "Cmer,, oıiet! 
Fakat bu hata, kadının tabiat fmdan çalınan film. le t4 

ve cibiUetinden deg~il pek yüklü I Bunlardan mıutdıt Ar~_.~ 
' programlarının birçok f ra , f 

o1sa bile aathi kalan ve yüksek 1 ke>miklerle 2-3 kıs:nthk:;. 
dütünceleri inkişaf ettiremiyen f ~~ mevzul.arla ikmal • 

1 k b . b" d h ı]a\'e edelım. ..,$11 yan ıt ve asır ır ter ıye en a· I G • 1 rı"nde ıu., 
. eçcn sene ıçcr e , ı 

sıl olur. Maatnafıh kadın her za- J tuş_ Sevda maceraları '";71' 
man harici itlerde bigaraz ve müı- Altın kalp - Ba.lo fvık~~şdı 

k. hbe ı b"I · • hiisan ilah... gibı e. sf1' 
ta am re r o masa ı e, ev ıçın· filmler östcren Artfstık ~ 
de olsun, intizam ve faziletin imi- bu sene gyapttğı i~l!a saY f14111 ,ı 
1i olabilir ya .. Kocası her ne su- ziyade müşteril~rını ":nak•1 

ğine n büyük hır mu' 
retle olurıa olaun, >:olunu ıapıbr, nacaiı;na şüphe etmiyoruz. 
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1:.ırkeklerin çocuğu ol-
hıamasına çalışanlar 

Arap ittihadı ve 
Faysalın seyahati 

f,iıtidiye kadar bir çok kimseye ame-
1Yat yapmış, binlerce lira kazanmışlar 

Irak kıralı Faysal Hz. nin Bağ
dattan hareket edere Maverayi 
şeria merkezi Ammana gitme"i 
bir çok şayialara sebebiyet ver• 
mittir. Taymisin Bağdat muba· 
birine göre seyahatin hedefi, 
Arap ittihadı ile Necit hükumeti 
ile olan münasebetler meseleleri 
olduğu söyleniyor. 

~il zamanda Avaıturyada 
.._.. ıehrinde gizliden gizliye 
~Yette bulunan, bir ıebeke 
"- dına çıkarıldığına, bu hu· 
~~ ehemmiyetle tahkikat yıa· 
8.ı iltıa dair telgraflar geliyor. 
~ k ~~~nılar bazı erkeklerin er
~~.11itni gideriyor, :zilrriyet ka-
~etini mahvediyormuı. 

dt Gtnn Avrupada alaka uyan
~~ll Ve tahkikat safahatı takip 

tb hadise ıudur: 

13 numarah ev 1 

-."İYarıaoın Grisplats denilen 
'Ydınında 13 numaralı bir ev 
~ıt. Bir sabah, meydanda 
\ ı bekli yen bir polis, bu ev· 
~ Üç kitinin çıktığını görmüş· 
· Bu üç kişi, telaılı telaşlı 

~f• bakınarak, polis memuru· 
~. Yanından geçerlerken, me· 
~n burnuna şiddetli bir ilaç 
~ Uıu gelmiştir. 
oliı memuru, bu eve son 

~•nlarda sık sık birçok kim· 
~ 111 girip çıktığını, bunların · ,:p Yabancı simalar olduğunu 

tilııerek, zaten Kuşkuda imif. 
d,A_Ynı zamanda evden de tid· 
b ~1 eeza kokusu gelmesi, şilp-
tauıi t ar brıyorınUfo 
Bu itibarla bu evde her · halde 

sratcng· 
•t"k J ıı btzı işler döndüğüne 
~~ a etın;ş ve a · bir kararla, 
' ndan geçen bu üç l<ışiyi dur 

muş, h'!ınen sormuş: 
"' O evde ne işiniz vardı? 

~ isticvap ve ntratl 

~ Oç yabancı, bu istizah üzerine 
~'aııılar, biribirlerinin yüzle-

1: ~bakarak, bir miiddet ağız 
~'be tınılar, fakat nihayet şu cc· 

"ermiılerdirı 

~' O evde bir doktor oturu· 
,'· Bizi ameliyat etti. Şimdi 

11
ll Yanından geliyoruz! Q Size ne ameliyatı yapb? 

~ ç Yabancı, bu ciheti bir tUr· 
'aa,ıenıek istememiıler, ka· 
~~la g6tlirillmllıler, nihayet 
l.:lbtlhiaı itirafda bulunmuı· ,.. ... : 
~. ~olctor, zilrriyetimiı olma· 
Sİiıç111 bizi ameliyat etti. Bu 
~ Yat dolayısile artık çocuğu· 
~ olnııyacak fakat bu imkAn 
\ ~tGo ortadan kalkmıı dt ğil· 
~t latediğimiz zaman doktora 
\-..'1- . geleceğiz ve yapılacak 
'~ı.r ameliyattan sonra ıene 
b !buz olacak. 

'11'-l:baı tahkikabn derinleıti
\ "i ne baılaomıı bunlann ci
"t1~1eUerden gelen reoçberler 
~ ve orada meçhul 
~-~ larafından kandınldıkları 
""ıd·ılebrine geldikleri zaman, 
'~ triııi bııka bir meçhul 
~ t:: iataıyonda beklediğini 
'ti, lctlce tarif edilen bir iıaS.. eııdiıini tanıtbğı anlaşıl· 
~ -İı latııyondaki adam, bun• 
~~ lbıı, 13 numarala eve gö· 
~, t • birer birer tamamile bir 
~), Odaaı i ıtibaını veren bir 
"'- •oknıuıtur. 
it-. •••r•t n•aıl rapllmı'? 
~"'dile · • b ı, 'illi u odada bir kız 

:•ı, bir k8ıedeki aqıeliyat 
~~ Jabrmıı nve hatlarına 

ulete geçirmit. boyun· 
batlamııbr. 

Bu auretle ameliyat edilen
ler nasıl ameliyat edildiklerini, 
kendilerini kimlerin ameliyat et· 
tiğini görememiılerdir. Ameliyat 
esnasında odada biç konuıan 
olmamııtır. Ameliyat bittikten 
ıonra, baılarındaki kukuletenin 
bağı çözUlmUı ve o zaman ame• 
Iiyat edilenler, karıılarıoda gene 
asistan aafatile çahtan kadınla 
karıılaımıılardır. Ameliyatı ya· 
pan adamlar, tanınmamak için, 
itleri bitince hemen odadan çık· 
mıılardır. 

Müteakiben ameliyat edilen· 
lerden adam ba~ına !32 ıilio 
a ınmıf, kendilerine yara kapa
nıncaya kadar temizlemek üzere 
de bir küçük şişe ilaç verilmiş, 
yarayı kapatıncaya kadar nasıl 
tedavi edecekleri aynca izah 
olunmuş, bir daha gelmelerine 
lüzum olmadığı, bu ilacın yara• 
nın kapanmasına kifayet edeceği 
bildirilmiştir. 

Polls taharrlyat yapıyor 

Zabıta memurları, bu mahi· 
mata aldıktan sonra, derhal eve 
gitmişler, oradaki bütün eşyayı 
-a •• aere etmişler, odaları mn-
hütlem işlerdir. Bu sırada ameli· 
yatın yapıldığı odadan yan oda· 
ya çekilmek üzre gizli bir kapı 
mevcut olduğu keşfedilmiş, oda
da perdeler ve paravanlar gö· 
rülmüşfür. · 

Evde bulunan Robert Şirman 
•••inde bir adam tevkif edilmiş, 
bunun ameliyat edilen üç kişiyi 

istasyonda bckliyen ve eve ge
tiren adam olduğu müvaccehe 
neticesinde tesbit edilmiştir. Ge
ne tesadüf olunan Mariya Şvarls· 
bek ismindeki kadının da orada 
asistan sıfatile meşgul olan bir 
kadın olduğu ve kendisinin ha .. 
kikatta bir ten.iden bıtka bir 
ıey olmadığı öğrenilmiş, bunlar 
sıkı bir isticvaplan geçirilerek 
tahkikat derinleştirilmiıtir. 

Tahkikat eınuında, ameliyatın 
daima ıabahın ıaat altınıından 
evvel yapıldıiı, ameliyat edilenle· 
rin biribirini takiben ameliyat ma· 
ıaaına yabrıldrklan da teabit o· 
lunduktan ıonra, haataneye kal· 
dınlan üç. haatayı muayene eden 
doktorlardan mütetekkil bir he· 

Arap ittihadı meselesi, yakın• 
da Bağdatta toplanacak Arap 
birliği kongresinden doğuyor. Bu 
kongreye Irak, Hicaz, Suriye, 
Filistin, Maverayi şeria murah· 
hasları iştirak edeceklerdir. Kon· 
gre kıral Faysalın himayesi al· 
tı11da toplanacakbr. 

Necit hUk6meti ile mOnasebet· 
ler meselesine gelince, Necil bfi· 
kümdarı Melik lbnisauut, geçen· 
Jerde tenkil olunan lbnirifade 
isyanının Maveray bUk6mcti ta
rafından teşvik gördüğüne dair 
kanaat baııu ettiğinden iki taraf 
hükumeti arasındaki mfiaaaebet· 
ler gerginleşmiıti. 

Kırat Faysalın iki taraf ara· 
sında tavassut ederek münase
betleri ıslaha çalışacağı anlaıı· 
hyor. 

ıt~Jya gümrttklert 
Italya hükiimeti, Isviçrt!, Ro· 

manya, Yugoslavya hükumetleri 
ile iÜmrük rusumunu tezyit eden 
bazı kararlar ittihaz etmiştir. 

Bu kararlara göre bundan 
.sonra ltalyaya girecek nebati, 
madeni yağlar, kümes hayvan
lan, yumurtalardan fazla rusum 
alınacaktır. 111 ................... . _________ _ 

liyetlerinin aiderilmeai propagan• 
daaını yapmak üzere hazırlanmıı 
evrak bulunmuştur. 

Bu evrakta. bunun kolaylıkla 
mümkün olduğundan bahsedildi· 
ği gibi, tam bir akamet mevzuu 
bahaolmadığı, istenildiği zaman 
ba§ka bir ameliyatla bu kabiliye· 
tin teımin olunabileceği kayde
dilmittir. 

Burada bazı defterlerdeki kayit 
ler tetkik olununca, gizli ıebeke· 
nin çok vasi bir sahada f aaliyct· 
te bulunduğu, muhtelif yerlerde 
mümeuilleri bulunduğu ve bir 
çok müracaatçılar}& muhabere e· 
dildiği görülmü§tÜr. Faaliyet neti· 
ceainde yüz binlerce tilin kaza • 
nıldığı ve buna mukabil bir çok 
ki§inin ıakat bırakıldığı tahakkuk 
etmi§tir. 

Tevkltler devam odlyor 

yet, bunlann dünyaya zürriyet Bundan .onra, tahkikat ve tev· 
getirme kabiJiyetle~inin ameliyat• kif at devam etmi§, Ervin Danuı· 
la giderilmit olduğuna, ameliya· ıi ve Hanı F orhavzer isimlerinde 
tın çok kuaurlu, çok acemice ya• iki adam yakalananı, Viyanada 
pıldığına rapor vermitler, diğer da tevkifat yapılmıftır. Yakala· 
taraftan poliı memurları, baıka nanlardan bir kısmı Bulgardır. 
bir ip 'UCU elde etmitler, Jozef Yakalananlardan Hanı F orhav 
Raıoanig iıminde bir demirciyi zer, uzun müddet Almanyada bu· 
de b'U tebekeye dahil olmak üzere · lunınu§ bir anartiıttir. Mücrim o· 
yakalamıılardır. peratörlerden biri de Lehiıtane 

kaçmıttır. En ıon yakalanan Ru· 
Bir glzll mUeaseae dah•I dolf Groıman isminde bir muhar• 

Bu suretle tehrin diğer bir tara· rirdir. Bunun tetkilatta bathca bir 
fında Floriyani aokağında da i· rol oynadığı ve propaganda ev· 
kinci gizli bir müe11eıe meydana rakını kendisinin hazırladığı ne· 
çıkarılmıf, burada ameliyatm iki ticeıine varılmıttır • 
ecnebi tıp talebesi tarafından ya· Avusturya zabıtaaı bu hidiıe j .. 

pıldığı anlaıılarak, bunlardan biri le eaulı bir .surette uğratmakta• 
yakalanmıt, diğeri harice kaçtı· dır. Son günlerde Viya.nada iki giz 
ğmdan ele geçmemittir. Yakala· li müeaaese daha keıfedilmittir. 
nan uzun müddettenberi Avus • Tahkikata devam edildikçe daha 
turyada bulunan tıp talebesi Ev- bir çok sırların meydana çı· 
ıtati Anutaaof iıminde bir Bul· k1t-nlacağı, tevkif edilenlerin ço
ıardır. Taharriyatta, erkeklerin ğalacağı kuvvetle zannolunmakta· 
dünyaya çocuk getirme kabi· dır. 

Hırıstiyanlıktan Müslümaniığa .• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• .. ••••• •••-•••••••••••nn.-

Bir lngiliz kadını niçin 
müslüman olmuş! 

Tayyarede dinini değiştiren bu milyo
ner kızı kanaatini anlatıyor 

-2-
Hidiae ,tesadüfen vuku buldu. 

Bir gün doıtlarımdan biri benim 
ıark edebiyatına meftun olduğu· 
mu anlıyarak, bana kur' anın bir 
lnıiJizçe tercümeıini verdi. Kur
'an tercümeıini, bir kaç kere oku· 
dum ve hiç farkına varmadan, o· 
nun güzelliği ve ıadeliği içime İt· 
Jedi .. 

Bunun Üzerine Muhammedin 
dini hakkında daha derin tetkik· 
ler yapmaia karar verdim ve iı· 
limiyet ile Muhammet hakkında 
yazılan bir çok eterleri okudum. 
lıl&m ilimleri ile ıörüttüm. 

T etkiklerimin neticeıi olarak 
nıiiılümanlıiın en mükemmel din 
daha doiruıu bu dinin ideallerile 
en muvafık din olduiunu anla· 
dım ve müalüman olmafa karar 
verdim. 

Akrabama bir 9ey ıöylemeden, 
yahut bir kimıe ile miltavere et· 
meden kararımı tatbik için tedbir· 
)er aldım. • 

Müslümanlığa girmek için yapı· 
lan pek sade meraıimi, havada, 
hiç kimıeye ait olmı1an ufuklar· 
da yapmayı tenaip etmiıtim. 
Böyle bir meraıim için, ufkun ge 

nitliğinden daha münuip bir yer 

tasavvur olunamazdı. Zaten Lon• 
dra ile Paris arasındaki hava yo
lunu diğer yollara tercih ettiğim· 
den ineaeleyi kolaylıkla hallede· 
bilecektim • 

Nihayet günün birinde baharın 
ılık güneıinde garp müılümanları 
cemaati reiai doktor Halit Şebrek 
ile birlikte uçtuk. Doktor Halit 
bana müalümanlığı telkin ettire· 
cekti. Londradan "Gümüı kanat,, 
tayyaresine binerek Paria yolu· 
nu tuttuk. Hava çok iÜZeldi .. Bu
nu, gireceğim yeni hayat namına, 
hayırlı bir hadiae ıaydım. 

Tayyaremizin etrafında, me
raklı seyircilerden bir küme top· 
lanmıttı. Çünkü kararım, nasılsa 
yayılmı§, Londra gazeteleri, be· 
nim hakkımda netriyatta bulun· 
muıtu. Bütün ıabah gazeteleri 
"Havada müslüman olacak ka· 
dm,, serlavhası altında benden 
bahsediyorlardı. 

Tayyare etrafında toplananla· 
rın söyledikleri aözler pek de ho
fa gidecek mahiyette değildi. 

Şi,man bir kadın yüzüme dik
dik ve hiddetli hiddetli bakarak 
§U sözleri söylemişti : 

- Bu kadm Mormon olmaktan 
utanmıyor mu?. 

Bir doatu ona cevap verdi: 
- Her halde belasını bulur •• 

Belki de tayyaresi bir yere çarpar 
da mahvolur. 

Tayyaremizin pilotuna baktım. 
Fakat kendisi bu sözleri duyma· 
mıttı. Çünkü pek meşguldü. 

Seyircilerden bir b"tkaaı fU fi
kirde idi: 

- Bu kadın ıiyahlarm dinine 
giriyor! 

Zannederim ki doıtlanmın bir 
çokları bu fikri beıliyecekler, bun 
larla beraber bütün İngilizler be
ni kendilerine yabancı ıayacak

lardı. 

Kendi kendime teselli Terdim: 
- Vatanda,larım ne dütünür- 1 

lene dütÜnsünler, anlaşmak .ve te 

aamüh göstermek aayeıinde her 
ıey bertaraf olur. 

Fakat sonradan, teaamühün, 
dünyada pek nadir bir tey oldu• 
ğunu anladım .. 

Havalandık ve ilerliyorduk. 
Ben dt..rin bir dütünceye dalmı§• 
tım. 

Yolu yarıladığımız zaman doK• 
tor Halit Şeldrek'in vakw teaini 
duydun1: 

- Mantin ortumdayız ! Buraaı 
çok muvafık bir yerdir .• 

Bet bin kadem yükaekteyiz. Al· 
tımızda deniz tatlı tatlı dalıala-
i;yordu. Ayağa kalktım. Sai eli• 
mi doktor Halidin eline koydum 
ve tu ıözleri tekrar ettim: 

"Şehadet ederim ki Allabtan 
bqka tapacak yoktur. Şehadet 

ederim ki Muhammet Allahm . 
peygamberidir.,, 

Bütün meruim bundan ibaretti : 
ve bir kaç ıaniyc ıürdü. Hayatım• 
da yeni bir devir açılıyordu. 

• • • 
Aıağı indiğimiz zaman müez· 

zİn ezan okumakta ve cemaatr 
namaza davet etmekte idi. 

Karııaında bir fırından ekmek 
satın alan kadınlar fırından ~ıka· 

rak eıanı dinlediler. Sokakta~ 
nıyan bir kaç çocuk minareye dik 
dik bakblar. Yakındaki evlerin 

birinde bir fokstrotu öiütür ıibi 
terennüm eden bir gram of on an00 

aızın ıuıtu. Küçük bir kalabalık 

camie koıuyordu. Doktor Halitle 
birlikte bunları takip ettik Kenar• 
lan kemerli bir avluya girdik. Du· 
varlar güzel muzayiklerle aüalen• 
mişti. Şndırvan gürül ,Urül e.kı· 

yordu ve etrafı çiçek ıabıları ile 
aüılenmitti. 

Do:..tor Halit beni camiin içine 
soktu. Orta\ık Joıtu .• 

Ayakkaplarımı çıkararali (İr• 
dim .• lçeriai dolu idi. Türk, Jrant, 

Arap, Cezayirli bir çok dindatlar · 
ibade~ için toplanmıtlardı. Yalmzl 
içlerinde benden baıka kadın 

yoktu. Cemaat içinde bana bakan 

bir kimse göremedim. Herke• i· 
badetine müıtağrak bir halde idi. 
Camiin zemini, ıon derece kıy• 

metli bir İran halısı ile dütenmit· 
ti. Saflar teşekkül etmif Te na• 
maz başlamııtı. 

Ben de geride bir aafta durdum.1 

Ve cemaata uydum. Camiden çık· 
tığım zaman islim ümmetine ta• 
mamile girmİf bulunuyordum. 

Namazdan ıonra camie biti~ik 
bir lokantada §erefime verilen 
ziyafette hazır bulunacaktım. 

(Sonu raran) 

Avusturya ltbaU\tını 
yeniden tahdit ediyor 

Avustury hükumdi ithalAti 
tahdil için yeni kararlar vermiş
tir. Bu kararlar bilhassa mcm• 
Jeket sanayiinin hiruayaine ma• 
tu(tur. 

Avusturya hükumeti bu mak• 
satla 150 den fazla ibtidal m~ 
ddenin memlekete ithalini kati 
surette meoetmiıtir. 
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Yeni Filimler 

Melek Sinemasında: 

Demir kafes 

çıp içeriye 11nyor, 
Katleen'in yanında aranııya 
bir Poliı hafiyeıini öldürüp 
yor. 

Silah ıeıine kotan poliılet 
· ni evlileri tevkif ediyorlar. 

Alem dağı yolu Üzerinde avlanırken .neçhul bir ıüren bir muhakemeden 

k b 
ıenç kadın yirmi aeneye, 

urşun: unu kim atb? kaza mı, cinayet mi? da idama mahkUm oluyorlaı-

• 
Hla111alfl ki• l'epl .._.. ı - lfle AhHn a.,ın IHldllp._. .. · 

Dinldl n/Wıada Uk pkan ~rfka. 
nuı huU.O.ı: 

Alıaen Beg, Erenkögilnde 6igü 
blr köık ıahlbi, lf!fJkaUitle zengin mer. 
hum kUerdbafı Hamdi efentlinln oğ
ludur, Bir tek can ciğer arkadtlfl A 

dU ""'· Ona ha,,atta,, 6afka ~
ol ..... ~ "61' .... -"""* .... 
dlaine terkedeceğini, eğer bir gün bir- nız mı?. Eğer beni kovmazsa ve 
den&lre ölürse köıkte ıaklı olan bu burada kalırsam beni ele Yermez· 
serwU al11UU1uıı aöylügor. Ahun Be- ıiniz ya Beyefendi •• 
lliıa &lr pafa kın olan Nl(l4rltı f!fJ • 

lenmeal mevzuu balılatir. Fakat bu 
Nlgdr c!t:ha evvel Feyzi iliminde bir 

uenrle nlf'Jnlannuıtır. Feyzi Ni11dnn 
Ahun Beyle mllnaaebetinl bUmiyor. 
Ancak bir gün Nigdn görmek için 

Nifantafındtıkl etJine gidince orW 
bularnılJOr. Fa/tat hizmetçi kız, hanı • 
mın ltendlalni azarlamaauadan mlite-

ealr hanımının ıırnnı Feyzlge anla
tıger. Onun Feynflf dlllrt adtlede • 
rek zengin bir ,,,,,.,,.,,.,, Ue lf!fJifU. 

ğinl, mekt.plQftığını, "6rit1Blflnll eD

leuıek Bzere olduillll1' ail/lilgor. 

• • • 
Hizmetçi kız Feyzi Beye anla· 

tıyordu: 

Sizden bin kat zengin.. Şimdi Ha
nımefendi bu adamcaiızı yolmak 
hülyaamda.. İtte Ahaen Beyin 
mektupları görüyorsunuz ya, hep 
nipnhm diye bqlıyor, aeYpim, 
canım, ciğerim bile diyormUf .• Ni
glr Hanım J,ana bepıini gelir gel
mez okuduğu için biliyorum •• 

Feyzi mektupları aldı, açb. 
Sür'atle gaz ıezdirdi, reıimlere 

baktı. Artık hayret ve teeAürü aon 
dereceye gelmifti : 

- Bu Abaen Beyi tanıyor mu
ıun?. 

-Tuit, 1'uraya 1'ir kaç defa 
geldi, ilaç defa kdve verdim o
na.. o~ itin enel, ım de ıece 1'ile 
kaldı •• 

- Nud aclUI ı.? ... 
- Kn, bk ... yqmda, al-

tm thlüld&, iace an bıyıklı, or-

ta boylu, terhi1eli bir adam.. Am
ma merak~ ı.abarada ka· 
•---- ona da ıizin ..:Lj lıer ..-· ~ ••u w---! 

~,uyec:elim-· 

- Hayır, merak etme, aten 
artık 1'ir daha buraya ayak l>ua
cak değilim ••• 

- Peki, mademki her teJİ 61· 
rendiniz, bari ondan intiluım alı· 
nız .. 

- Zaman i.ııtikamımı da ala· 
caktır .• 

Feyzi 1'irden1'ire fırladı, geldi· 
ii yolu ıür' atle geçti, bahçe kapı· 
undan kendini dıtar1Ja atb. Az. 
kuına bile bakmadıiı için hiz 
metçi kadının memnuniyetini ıör
memifti. 

• • • 
Avlanırken bir 

cinayet· 
Sabah, henüz pfak atmad~ 

Abıen Beyin büyük paytonu ve 
bir tabkaaı hazırlanmıfb. AJqam• 
dan gelen miaafirler ıilihlarmı a• 
larak ara1'alara yerlettiler. Payto
na Ahaen Bey, Ahmet Adil ve di· 
ier iki doatları 1'inmi9lerdL Ara· 
bacının yanma emektar utak lı· 
mail aja pturmuftu. Talikada da 
dört avcı ile bir utak vardı. Ara· 
balar tam bahçe kapwndan çıka-
cajı urada uyku aeraemi ahçıbqı 
elinde bir kiiıtla haykırarak kot· 
tu. Paytona J'aklatarak kipiı 
Abaen Be,-e uzatb: 

- Ahf&lll, ıiz beni uyurken tel· 
grafçı getürcli. Adil Bele aellnit 
efendim. 

Amen Bey telırah Adile uat· 
b, Adil kii.dı telitla yırttı, açtı, 
bir timtek aüratile rengi attı, peri· 
f&D bir halde kiiıc:lı Ahaene mat• 
b. Ah.en: 

- Ne ftl', ne oldu .A.lil?. 
Di79Nk lrQıdı olmdaı 

Hapiıbanede Suıie İ•""'
0

ill0• 
•Befllflren rJelat etti. ~ gel. Ba- kiden Kid'in metreıi olup 

6Clllı Taldr.,, en yüzünden terkettiği, bir 
.Ah..n kliıdı yırtarak Adilin zavallı Katleen'i her fırsatta 

koluna sirdi: ediyor. idam ıünü yakl 
- Zavalb Adilcilim, zavallı dır. 

kardetim... Günün birinde Suıie bir 
Gizleri :ratla dolu olan Adil a· tede polia hafiyesini öldüre1& 

rabadan inerek : Jilıın reımini görüp, üıt ·· 
- Zaten buta idi, onu huta bir yazıdan kendisi tar 

huta bırakarak selmiftim. Fakat.. dan Kid Athenı'e 
Hıçlmldar .c>aüne devam etme- ettiii ıilihı tanıyor. VicdaJll 

ıine mini oldu. Bütün arbdqla· -Yarm Melek ahıemumda 'bqhyacak muumun idamına kail o 
olan Demir Kafes ftlm1ııden bir aaJme Katleen'i bulup bildiklerini 

n toplanarak onu tetelliye çalq-
tılar Ahaen : Büyük bir mağazada çiçek ıa· byor. Ümide kapılan genç 

tan Katleen Strom, meıhur bir derhal hapishane müdürüne 
- Adil kendine sel.. Bactin haydut olup poliı tarafından aran yor. Anlatılan feyleri ha 

bahan Mili ~or, törülec:ek va· makt ı a o dulunu 6ğrendiği arka • yakın gören müdür, genç e 
sifelerilllis Tar. Şimdi ilk tren ge- dqı Kid Athena'le bozutuyor. Ay· mabldim eden müddei 
lir, hemen yetiplim.. ni günde Mac Neil isminde ıenç John Hartman'a iti havale 

DedL Adil aaalerini ıilerek : bir mühendiıle tanıfl}'or Ye kısa iti aazeteler vaaıtaai .. 
- Kat'iyyen olmaz, dedi •• Sana bir zaman zarfında iki ıencin mü veleye vermek için Katleen 

İhtiyacım yok, ben kendim side- nuebab izdivaçla neticeleniyor. dqJarmm yardımı iJe hapi 
rim. Sen pnlerdenberi aeni bek· Bunu haber alan ve kııkançhktan den kaçıyor, fakat ylUUu-.... , 
liyea arlradqlarmla yoluna de- kuduran Kid, bu izdiYacm zifaf Meaele aazetelere aksediyor • 
vam et •• Benim yapılacak itim ga· gecesinin olmıyacajma yemin e- leen yeniden istintak edili 
yet aadedir ye bu vazifeyi görmek di~or. Kid nikihm erteli sabahı Hartman'm tahaiyeti meyd.
için kendimi çok kuvvetli biaaedi· aeyahate hazırlanan aenç eyliJeria ı kıyor, ve asıl katilin de Kid 
yorum. evine aeliyor, ve eskiden elinde ena ol._ 5ir.-ıilince g9ılli 

Ahaen Beyin 1'0tün ıırarlan ne• kalan anahtarla yavqça kapıyı a• ler aerbest bırakıll).Ol"tlu. 

ticeaiz kaldı, Adil ideta kaçar si· Elhamra sinemasında 1'i onların yanından ayrıldı, iatu· , __ ... .,.. ___________ _ 

e~ı...illıırıwtMıftr-11~~~~ 

lan yolları fenerlerile 
tarak yola çıktılar. 
Alemdqına yildqtıklan za• 

man arkadaki talikadan inmitler, ~ 
aillhlarmı çevirerek tek tük alete ; 
bqlamıılardı 1'ile •• Alıaen Bey de ' 
Adilin acıaı ile meyua bir halde ' 
hiç 1'ir teY yapmamak üzere ara· : 
badan indi. Her biri bir tarafa 
daiılan arkadqlarmm izi üzerin
de ormanın içinde, kayaların ara· 
ımda 1'ir feY, bir yer a"'ıyormut gi 
bi, ne J'apbimı bilmiyerek yürü; ' 
miye bqlaclı. 

Silihlarm keskin aeai dallarda 
akialer yapıyordu. Ara'balarda 
Jabuz arabacılar Ye apklar kal· 
mıttı. Bunlar da arabalarda uza• 
nuak lnı tatlı ve aerin havada uy- • 
ku keatirmeie J,qladılar. 

Uzaktan yalnız arada bir pat
lıyan ıililılarm aesi, arada 1'ir 
kahkahalar .. 

- Yapıtbr Mümtaz, kaçırma, 
dikkat ••• 

Gibi ihtarlar iıitiliyordu. Bu 
• 

yarım aaat kadar ıürdü. Birden· 
1'ire acı bir feryat duyuldu. 

Bu feryat kimin?. Niçin?. Aca· 
ba avcılardan J,iriainin batma bir 
f eliket mi gelmiıti? • 

Feryadı derinden bir inilti ta· 
kip ediyordu. Seai itilen ve naza. 
n dikkatı celp eden arabacı Hü· 
aeyin aja: 

- lamail, kalk.. T oaun, Meh· 
met dinleyin hele. •• 

Diye yanındakileri uyandırdı. 
Setin geldiii tarafa doiru kot· 

talar. Kna bir arqtırmadan eon
ra genİf bir keatane alacnm al· 
tında, orm•nm çok ıık noktumda 
Ahaen Beyi gözleri kapalı, arka 
üatii topraja azamnq J,ir halde 
buldular .. 

(Devamı yana) 

Elh&mra·Edıaamd& ana ,._. ... Glaa lljdlrlD imi m ........... 1* .... 
Birkaç ıenedenberi Londrada nin emrile öldürülen 0:-A 

bir çok initkam cinayetlerbM l&h- iki oilumm intikamını tİlllcP.; 
ne olmaktadır. Büyük Çin ilimi liclmdan almak arzuaunda -··~· 
doktor FuManchu bu bidiaelerin ğmm aöyler. Halbuki jenerali' 
faili olmakla maznundur. Büyük lu Ranald Petrie Danaözil 
bir inhidam vak'umda doktorun ca Mr qkla aevmektedir. fo 
öldüğü zannediliyona da ceae- cim lasmdan intikam içill 1111. 

dini bulmak kabil olmuyor. Bu ha kı ail&h olarak lmllanmasllll 
diıeden birkaç aene aoma Londra Ba intikamı kabul eden 
müzikhollerinde bir premea un• kendiaini aeven Ah Kee 
vanını tqıyan büyük Çinli danaöz deki polia hafiyeaini eTİll8 d 
Ling • Moy çılımca alkıtlanmak • yor, diler taraftan da R_.I 
tadır. Danaözün veda müaamere- rie ile onun arkuından 19lell 
ıinde vekili umuru Morloff, dan· tanhamı evine bapaettİf'İI'• 
aözü, kendiıile ayni tehirde bulu· ~lıktan çıldıran d_.as lf 
nan Roland Petrie ile nipnlı11 Mia ni de itkence ile öldğmlek -
Joan Marchall'a takdim eder. Ah Kee qkmı vuifeaial f 
Ayni ıece danaöz, timdiye kadar derek nitanlıları ~ 
biç görmediği 1'al>aaının Loncha • danaözü öldürür ve ö)üale 
ya ıeldiğini bal>er alır. Bu adam aevdiii kadının y&nında dıl' 
Fa Manchu'dur. Doktor kızına, de mücadele eınuıncla al 
Şanghai iayanında jeneral Petrie- ranm teairile can verir• 
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G 1 
~ç göziyle Q ·----........... ... 
ulunmıyan yol 

b-~etldiaıize ait bir noksandan 
ıı.ı •edeceğim. Bizim bayata ah

d'd~ıı noksan bir sistem için
ı, ır. Her işte, her şeyde ve 
'ıa ~ili IJlan, dikkat ediniz, ileri-

Ra 
1 
ı6remiyoruz, nedir bu; niçin 

ı erj · 
}cı~? lluzde bir dürbün kudreti 
' ·• Hepimiz, istisna kabul 
~/~en, çahşıyor oğraşıyor ve 
~\' 1~1YOruz... Fakat ne için? .• 

~~ bunun bir tek sebebi var: 
}cı ettı ki inkılap içinde yoğrulu-

tıq 
~ltQ 1 ona yaramak, onu geniş-
i~ tk için.. Halbuki bu şumul-
1 •e ge · .... b' 1 Gkıı. nış sozu ır az aça ım: 
~· ap ileri bir harekettir ve 
dı;llltt bilnyenin değiştiriJmesi
~e' içtimi bünyenin tahavvülü 

'ttt 0~un her bir müessesesinde 
~ "Yn hükmünü sürmelidir. 

d~ akat münevverlerimiz mah

ı~ kısımlarda uğraşıyorlar, gö· 
'- .t~ sade bir cephedir. Lise· 
~lfb' 
'"tık 1tde okuyan gençler, yalmz 

~•kil~, ~oktor, mühendis.... ol· 
o~ b·ıstıyorlar.. Hiç bir kimse 
IQ,. ır sene okuduktan soora 

'-Clt k 
)ol' 1 aptan, olmak arzu!amı-
'-ı- ·• Bununla beraber, abldık

ı rn l ~· es ekleri de evvelden seç-
1Yorlar O 
de .. l\larm meslek intihabı 

1 

D· c~ tesd{jf eseridir .• 
~ı ısr bir 1Y0 ruz ti radyom ziyala 

•ibi göze sahip olalım, X şuaı 
~tik her yere nüfuz edelim. 

0ali görelim .. 

Q~~enç arkadaşlar mektepte 

~~~Otlar; niçin?.. Vatana yara
aıt • 

lQ 1 1 nkılabı genişletmek, Tür-

~ . A...,rupa medeniyetinin en 
•ı 

~i~ esaslarıyla techiz etmek 

~~·· Fakat hangi yoldan? .• işte 
Ycıı11 ' biç biri kestiremiyor .. 

~'b· evelden düşünülemiyor .• 
•id· tıı~ f ır ki bunun mahzurları 

11Zla.. Yola çıkan herkes 

b~~ 1•nmalı; halbuki yol nasıldır 
~ ~dikten sonra.. Yirminci as

lı)~lihbet çerçevesi içinde ya

tıllı 
1
• her genç artık şuna iman 

~I• M 
t-ı't ' ucize yoktur.. Şuurla 
~t~ lllaktır ki insanı muvaffak 

dt~i;· V~ belki buna Mucize 

&i; .. . 
1 

curnhuriveti sırtına yükle-
' -=----

1 Genç Nesille Başbaşa 1 

Amatör tenisçi Mehmet B. anlatıyor 
- Bak Melih vapuru kaçırır• 

sak Rezana cevabı sen verirsin. 
Bir saat vaktimiz var. 

- Dur geliyorum. Bir dakika 
müsaade et. 

- Sonra düşün ki daha braş 
olacağız, yemek yiyeceğiz sonra 
da Güzine gideceğiz. 

- Bunlardan birini bırakmz. 
- Nasıl bırakırız canım tıraş 

lazım, yemek elbette lazım, Gü
zine de bugün ziyarete gitmezsek 
ayıp olar. Kızcağız hastalandı 
iyileşti. Bir kere evinde ziya• 
rete gidemedik. 

Sultanabmette tenis kurdunda- · 
yız. Tenis turnuvalarındayız. Sa-, 
hada Mehmet - Mitrani çifti ile 
Derviş - lbrahim çifti maç yaf)ı• 
yorlar. Sahanın kenannda bi~ 
çok seyirciler dikkatle maçı sey· 
rediyorlar. Bizim amatör artist 
Nurullab Klzım elinde bir va
lizle kapının dibinde geç kalın
dığından babsiJe acele ediyor. 
Ben ise tenisçi Mehmet Beyle 
müJikat yapmak için maçın ne-
ticelenmesini bekliyorum. Ne ise 
NuruJJabKazım birısiJe traşa daldı. 
Beş dakika sonra maç bitmişti. 
Mehmet bey asabi adımlarla sa
hanın kenarmdaki sıralardan bi
rine ilişti. Esasen kırmızı olan 
Mehmet beyin yüzü, maçın yor
gunluğundan mı yoksa mağlubi-
yetten mi kıp kırmızı olmuş, 
mütemadiyen bir şeyler söylü
yordu. Bilhassa partneri biraz 
zayıfça imiş. Hemen yanına git
tim ve oturdum. 

- Azizim, dedi, tali işi bu .• 
Dünyanın en mükemmel oyun-
cusu olsan para etmıyor. 

Hemen atıldım. 
- Yok Mehmet B., dedim, 

siz çok güzel oynadınız. Y almz 
arkadaşınız pek zayıftı. 

- Evet arkadaşım zayıftı. 
Fakat karşımızdaki d~rviş ~e 
pek ihmal edilir oyuncularda.o 
değil. 

Tam sırası gelmişti. 
- Evet ben de kendisinin pek 

ihmal edilmeı bir oyuncu oldu-

Amet8r tenisçi-Mehmet Bey 

ğunuu bildiğim için " V akıt ,, te 
hayatını neıretmişdim. Bu haf
tada sizin hayatınızı neşretmeği 
çok istiyorum. 

- Hay hay lakin pek yor· 
gunum. 

- Ben sizi biç yormam su
allerimi sorarım. Si~ de hemen 
cevapları verirsiniz. 

Pek ali öyleyse. 
- Teşekkür ederim. 
- Spora ne zaman başladı-

nız? 

- Spora ben de her genç 
gibi eiveli mektep sıralarında 
başladım. Futbo~ voleybo!, bas· 
ketbol oynarım ve koşarım. iki 
seoedenberi de tenis oynamak-
tayım. Meşgul olduğum sporlar 

içinde en kibar ve sıhhi olan 
tenisi buldum. Dığerlerinde ol-

duğu gibi ayağın kmlması, ba
şın yarılması, kolun çıkması, gö-

zün patlaması ve hastalanmak 

yoktur. Bunun için tenisi bütün 

sporlara tercih ederim. 

- Ecnebi ve yerli tenisçiler
den kimleri beğenirsiniz? .. 

- Ecnebi tenisçiler hakkında 

birşey söyJiyemem. Yakın vakite 

kadar bunların resimlerini ve 

Tophyan : Mellh Nazmi 

isimlerini gazetelerde görürdük. 
Son Balkan tenis turnuvaıında 
Romanyalı, Bulgar ve Yunan te
nisçileri gördüm. Fena oyuncular 
değiller fakat bizim oyuncular· 
dan da yüksek değilJerdir. Hat· 
ta daha ileriye gidiyorum. Bizim 
oyuncular onlardan teknik iti
barile daha yüksektir. Bizim te
nisçilere gelince: Suat, Sedat, 
Şirin ve Zeki beyler çok iyi 
oyuncalar. Yukarıda dediğim lı
tanbula gelen Balkan tenisçile· 
rinden de yüksek oyuncular ••• 

- Türkiyede son zamanlarda· 
ki spor ceryanlarsnı nasıl bulu
yorsunuz? 

- Türkiyede şu on sene zar· 
hnda spora fazla ehemmiyet 
verildiği muhakkaktır. Okadar ki 
mekteplerde eskiden terbiyei 
bedeniye dersinin ihtiyari oldu· 
ğunu söyliyen babalarımız şimdi 

mecburi olduklarına pek inana· 
miyorlar. Tabii buda Cümhuriyet 
hükumetimizin bizlere bahşettiği 
bir hakbr. 

- Gayeniz? .• 
- Gayem, iyi bir bankacı 

veya tüccar olmaktır. Af eder
siniz. Siz bana spordaki gayemi 
soruyorsunuz değil mi? gayem ; 
milli Türk formasını giymeğe 

layık iyi bir oyuncu olmakhr. 
Buna muvaffak olduğum anda 
mesele bitmiştir. 

- Dünya güzeli Keriman Ha
lis Ham mı nasıl buluyorsunuz? 

- Keriman Halis Hanım iyi 
bir sporcudur. O da Cümburiyet 
hükumetinin yetiştirdiği gençler· 
dendir; sporcu bir genç daima 
giizeldir. Spor insanı güzelleştirir, 

binaenaleyh Keriman Hanım da 
spor sayesinde dünya güzeli ol
muştur. Şunun bunun dedikodusu 
onu kıslcanmalarındandır. 
Teşekkür ederek Mehmet 

beyden ayrıldım. Bizim Nurullah 
Kazım hala ayak üstünde mu
hatabım tıraş ile meşguldü. 

Melih Nazmi . . ............................................................................................................................. .. 
nen gençler, yolumuzu daha ev· ne dair fikırler aşılamalı .• Ve bu ğin damgaları bulunan bir* va-
vel tayin edip, hedefimize var- iJk mektepte, genç mürebbinin tandaştır. 
mak istiyoruz.. Bunu da yapa- elinde, ayni yolu takip etmelidir. Vatan böyle evlatlara mubtnç. 
cakJar var: Çocuk orta mektebe gelince Anneler ve mürebbiler, vazife 

Anneler çocuğunu emzirirken, görülecektir ki, artık, o, çalışma- başına çağrılıyorsunuz.. Herşeyi 
daha ilk mektebe yollamadan, sını bilen, fakat gideceği yolu yenen çalışmanız bunu da baiar-
ykı. vrul11rının hislerini kontıol et· kestiremiyen bir insan değil; her malı .• 
meli, onlara o yaşta, meslekleri- şeyde azmin, iradenin ve kat'ili· lbrahlm Şevket 

iki Gülüşlü Kadın! 
bile her şeyi açıkça görebiliyo
rum. Şimdilik Allaha ısmarladık 
canım, ve bana, dışarı çıkmaya
cağına dair verdiğin sözü unut
ma! 

dıktan sonra, Klara bahçede otu
rup bir müddet daha istirahat et

ti. Fakat bir türlü kalbi rahat de
ğildi. Kalktı yukarı çıktı. Eline bir 
ayna alarak yüzüne baktı. 

~ Araen Lüpenin yeni bir macerası - 45 

~ ~: .Alo.tıs fö.ptatt-- 1~ ~: la. 
)•.~C\, h 
~~ l\tt '"a biraz aerinlemeğe 
b ti'~ 'k:~a, Raul sokağa çıkmak 
'"alt· tı 'Ve Klaranın yüzüne ' . ~~ Cu);el 
~· ~'-tl.? . •arı kız bugün nıçm 

1 
-..,_., dıye •ordu, bir kederin ,. 

li,b 'ti·,, .... 
' ır fe 1 k ~h Set\' na ı mı hi11ediyor? 

~İ) l~ı~~ ta~ıdığım gündenberi 
\) a.,'-~. F hıılere inanmak iste· 
~<ı l'tld1i, akat buna rağmen her 

'· &alnan mahzun olu-
' ~~~il 
)a~ k' ' anı1ığımız uzun ıür· 

ı,._ 

- Bir kaç saat ta olsa gene 
çok ... Hem sonra hayatın o kadar 
esrarengiz ki ... 

- İster misin sana hayatımı 
anlatayım? Yaptığım iyilikleri sa
yaymı... Fakat bunların yanında 
fenalıklarımı anlatmak mecburi-
yetindeyim ... 

Klara bir müddet düşündü, 
sonra: 

- Hayır ... dedi, bilmemeği ter· 
cih ederim. 

Raul güldü: 
- Hakkın var, ben de ne yap

tığımı bilmek istemiyorum. Fakat 
r.: -;apa;vım ki gözlerimi kapasam 

- Sen de Markinin eyinin et· 
rafında dolaşmıyacağına dair ver
diğin sözü unutma! .. 

Ve boğuk bir sesle ilave etti: 
- Senin tehlikeye maruz kal

manı istemiyorum. 

- Ben kat'iyyen ve asla tehli
keye maruz kalmam .. 

- Öyle deme. Y anıımda olma
dığın zamanlar, etrafının haydut·. 
lar ve polisler tarafından sarıl
mış olduğunu zannediyorum.. • 

Raul Klarayı kucakladı. Klara, 
onu kapıya kadar götürdü ve : 

- Çabuk git de, dedi, çabuk 
gel. .. Haydi güle güle ..• 

Bahçenin parmaklığı kapan· 

Klara aynada gördüğü aksin
den hiç memnun değildi. Yüzü 
bozulmuş, gözlerinin altı çürü· 
müştü 

- Ne yapayını, diye omuzları
nı silkti, mademki beni böyle ol 
duğum gibi seviyor. 

Saatler geçiyordu. Bir aralık 
saat altıyı vurdu. Tam bu esnada 
kapının önünde duran bir otomo
bil gürültüsü duyuldu ve içinden 
şişman bir şoför çıkarak parmak
lığın zilini çaldı. 

Klara, pencereden, bir hade
menin kapıya gittiğini ,şoförden 

bir mektup alarak geri döndüğünü 
gördü. Bir müddet sonra kapısı 

Gençllk ve spor 
····--·························-··--

Siyah - l<:ırmızılılar 
Son aylar içinde kuvvetli bir 

varlık gösteren bir spor kulübü 
vardır ki daha bundan bir iki 
sene evvel lstanbulda bu kulü· 
bün ismi bile okunmazdı, batta 
böyle bir kulüblln varlığından 

KaragUmrUk takımı ile karşı
ıaşmıt olan Sultanahmet 

futbol takımı 

pek çoğumuzun haberi yoktu; 
Futbol sabasmda bugün parmak· 
la gösterilecek kadar ileriye gi• 
den bu kulüp lstanbuldaki gayri 
müttefik kulüplerin şampiyonu 

olan Karagllmrüktllr. 
Futboldan başka atletizm, mu• 

siki, tiyatro gibi şubeleri de o· 
lan Karagümrüklüler görünüyor 
ki durmadan çalışıyorlar. Bunla· 
nn böyle durmadan çalıştıkları· 
bir deJili de geçen cuma kendi 
sahalannda karşı tarafın en 
kuvvetli takımlarından Kurtuluş· 
lularla yaptıkları maçtır ki Ka
ragümrüklüler bu maçta Pera-
dan sonca Beyoğlu cihetinin 
en gözde takımı olan Kurtuluş
luları ikiye karşı dörtle yenmış· 
lerdir. 

Kurtuluşu bu suretle yenen 
Karagümrüklüler gene ayoı sa
hada bir maç yapmak için Pe
ralılarla görüşmüşler Ye mutabık 
kalmışlardır. Yakında yapılacak 
olan bu maç diye biliriz ki Istan· 
bulun en mlihim maçlarından 

biri olacaktır. Eğer gayri mütte· 
fikler şampiyonu bu maçta Pe
rahları da yenecek olursa arhk 
o zcaman kendilerinin Vefahlara, 
Fenerlilere ve Galatasarayhl-"l'a· 
da ·meydan okuyacaklarına şüp· 
he yoktur. Kendi kendilerine 
çalışarak futbolda bu meYkii elde 
eden Istanbulun siyah kırmızılı• 
!arını tebrik ederiz. 

uııııı1111ıııı11111ııırıııııı11111111ttıttıııh111mıııııııııırı1uıııııııı1111111ıııı1 

Gençler, hocalar, tarih merak
lıları yeni tarih cereyanlarından 
haberdar olmak istiyorsanız. 

Bir cilt içinde size bütün dün• 
ya vak'alarını tanıtacak olan 
V AKIT neşriyatından yeni ta• 
ribten bir tane ahnız. 

11111ııııııııı11111111ıııııııııı1111111ııırıııııı111ıııııııııııı111ıımıırıııııı11ıııı111 

vuruldu ve hademe girerek ken • 
disine bir mektup verdi. Zarfın 
üzerinde: 

Matmazel Klara 
Marok caddesi, 27. 

Yazıyordu.. ~ 
Klara, zarfı, titrek bir elle yır• 

tarak açtı ve okudu. 

Genç kadının mektubu okuduk
ça betihenzi atıyordu. Bitirdiği 

zaman, yüzünden müthiş bir hadi
senin geçmiş olduğu anlaşılıyor· 

du. Nihayet, büyük bir gayretle 
kendini toplıyan Klara: 

- Gidiyorum, diye cırıldandı, 
gidiyorum .• 

Fakat hizmetçi müdahale eUİ: 

- Matmazel, mösyönün emir• 
lerini onuluyor musunuz?. 

(Devamı var) 
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Türk dili üzerinde tetkikler 

u di çok zengindir, yüksektir, ahenklidir, bel Ü d 
o şula hiç bir dil ona tefevvuk etmemişt · r 

•• Dr. Reşit Galip dili soz derleyicilerine 
~~~~~~~-------------------~~~~~-

Çok kere Türk clili, umumi 1 yorJar. h~len Keltlerden olan Bav 
Türk tarihinin d~vir devir §ahit· yeralılar timJi Baltık ıahili Sak· 
liğine göre istila ve fütuhat siya- sonları gibi almanc:a, halbuki bun· 
setlerinin yürüyütünde feda edil- Jardan lngiltereye geçmi• olan 
mekten çekinilmiyen rnilli varlık· kardeş kabilelerin n~ıilleri ingi • 
hırdan biri olmu§tur. Çok nüfus • Jizce konufuyorlar. 
lu yabancı sahaları, sayıca az fa· Prof. Meillet ve arkada.ıları ta
kat umumi ltühür ve ferdi kıymet rafından yazılan "Leı Langueı du 
ve meziyetlerce yükııek orduları monde,. da (7000) den fazla dil 
veya göç alaylarile ele geçirerek ve lehçe nevileri sayılıyor. Bu ıa· 
yurtlanan Türkler, yerli halk küt· yınm inanılmıyacak derecedeki 
Jel eri üzerinde hükümlerini çabuk fazla lığı her ıeyden evvel dünya· 
kurabilmek onlan kendilerine ça· daki mütekabil dil temıil ve te • 
buk alıştırmak ve ısındırmak için mea üllerinin derecesini göaterir. 
kendi dillerinden fedakarlık et • Dilin esM bünyesine müe11ir ol· 
m kte - O zamana göre - mah· mamakla beraber kelimeler, ta • 
zur düşünmemişlerdir. birler ve ııtılahlar ıibi terkip un· 

Onlara lazım olan zengin ve surlarına ~amil olarak aali ıaflığı 
yağışlı su boyları, güze] bir vatan bozan amiller ve cereyanlar da 
kurmağa elverişli toprak ve kur • vardır. Bu teairler, bilhuaa ıon a· 
ma jşinde çalıştırılacak milyonca sırlar içindeki yazı dilimizde 
İ§Çİ idi. Esu gaye, zorlayıcı ideal müfrit derecelere varmııtı. 
bu olunca Türkler için dil mesele " • ô#-

si bu günkü milliyet mana ve ce • En eıki zamanlarda diller ne 
reyanlarına göre elbette bir hata halde idi, kaç dil vardı, nerelerde 
olarak ikinci ehemmiyet derecele konuşulurdu? Hindo • avrupa dil 
rinde tutuluyordu. Gittikleri ve grubuna fedakar bir ıutnine gibi 
hakim oldukları aahalardaki kül· bağlı olan Pı·of. Meillet bu huıuı· 
tür-süz yerlilere yeni bir dil öğre· ta ancak §unları söylüyor. 
lebil'ınektekj zorluğun yanında, "Be§eriyetin tarihi devrinin 
Türkün müstesna zeka ve kabili- tarihten evvelki devre niıpetle ne 
yeti ile yerli dili hemen öğrene - kadar kısa. olduğu malumdur. Je· 
bilmek kolaylığı da dil teme~aii· nealojik taınif, be§eriyetin, ıon 
lü hadisesi mütalea edilirken göz hinlerine ait tarihi hadiselerden 
de tiıtulmıılıdır. doğma bazı lisan gruplan meyda 

üyük Rehberin, dı:ı.ima birer na çıkardı. Çok daha evv:e\ki bin· 

den gibi istifade il dinlediğimiz lerde insanın, cemiyet hayatında 
hatıraları arasında bu hadisenin ve san·at ve fikir inkitafında en 
nası~ olabileceğini' gösterecek mi· bellibaılı tekamül vaırtaaı olan 
sal vardır Tarablus harbinde bir (Dil) i henüz yeni tesiı ettiği dev
avu~ Türk yüz binlerce başka dil relerde neler olup bitti, neler geç• 

konu~n insana hakim olarak on- lj? Bunu bugünkü ilim vaııtala • 
ları tetkilatlandırmak, silahlan - rile tahmin bile mümkün değil • 
dırmak ve bir maksada doğru gö· dir. (2),, 
türmek vazifesi içinde bulundu • Diğer bir müellif J. Vendryeı, 
ğu zaman ilk iş, orada konuşulan ''Filhakika bu ıon za.roanlarda ba 
dili öğrenmiye girişmek olmuş • zan fin • ugur, hazan ıami dil 
tu: gruplarını hindo - avrupa dil grup 

- Onlara kendimi ı·e mak&admu ]arına bağlamak tecrübelerinde 
anlatnıaklığım, öğrclmckliğim lci- bulunuldu. Bu üç dil aileıinin 
nmdı. Bunun için onların Tiirl:çr. öğ· mü terek bir atadan, müıterek 
renmecini b<'lı'lcmiyc < cya onlara bir menıeden gelmeleri nazariye• 
Türkrr ngretmiyc vakit müsait degil. si hakikate büsbütün llykın görün 
di. müyor. Bunu yeni tetkik ve tahıı.r 

Gazi hatıratının bu parçaaı1 da rileı· gÖ5terecektir, (3) diyor. 
ha geni§ mikyasta ve Tarabluı Ayni eserin 13 üncü aayıfuın· 
harbinden çok daha uzun, nesil - da Meillet'nin. "Dil grupları ara· 
lerce sünnü§ mazi hadisel .rine tnnda hatta en iyi mütalea edilen 
tatbik edilince, Çin , Hinde, Av • gruplar araıında mukayeıeli gra 
rupa, Afrika ''c Amerikaya göç • mer tetkikatı henüz kifayetsiz • 
mü~ Türk kavimlerinin dillerini dir., yolundaki hükmü Vendryea • 
değiştirmek ekillerinden biri ay in cümlelerine katıldığı zaman ne 
dınlanmı olabilir. turani denilen grup aleyhine, ne 

Türklerin devlet e.mir ve fer - de hindo • avrupai denilen grup 
manlarile dil değiştirdikleri de ol· lehine hükümler vermek için he • 
muştur. Tarihte buna dair misal • nüz kimsenin elinde ıalahiyet bu· 
ler vardır. Çin'de, en yüksek ve lunmadığı anlatılır. 
asil medeniyet devirlerinden biri· Bundan kırk yıl evvel, Taylor: 
ni açarak, bilhassa ıana't vadi • ''Ural • Altay,, dillerile ari dil· 
sinde tesirl rini yalnız Çin'dc de- ler arasında art diller ile ıar.ni dil
ğil Japonyada dahi bu güne ka • ler arasrnda olduğu gibi geçil· 
dar ve hnla öldürmekte olan Topa miyecek bir ayrılık yoktur. 
Türkleri hakimiyet rakipleri di • '' .... Yakut ve fin dili ile art di· 
ğer Türk istila zümrelerine gale· H arasındaki münasebet art ıiıte• 
be çalmak için (Devlet emrile dil min altay fonetik ıiıteminden te· 
'değiıtınnek) yolunu kuJlanmrş - kamül ıuretile meydana geldiğini 
lardı. (1) ı gösterir. Prof. Sayce de ari dille-

Umumt, kütle h111inde dil de • rin menıeini buraya irca etmekte 
ğitti~~~. tüph~siz yalnız Türk • I dir.,, diyordu. ( 4). 
lerde gorulen hır hususiyet de • Dillerin menşeı ve akrabalığı 
ğildir. Cermen kabilelerinden meselelerinin ancak Türk dili üze. 
Fr&nklarla Almanla?' bi; zaman rinde yapılacak eıuh ve mazi de· 
11yni dille ıöyle§İrlerdi. Halbuki rinliklerine kadar inen tetkiklerle 
ıimdi birine franıızca, diğerine al do~ru neticeye 't'&rdmlabileceii, 
manca denilen ayn diller .konuıu.:_ bizce ıüpheıizdir. Umumi dil tet· 

kikatile uğratanların ayni zaman· 
da türkiyatçı ve türk dilciıi olma· 
ları umumi tarih aeyrinin ıarar ile 
ileri ıürmekte olduiu hakikatle • 
rin teyidini ve kat'iyete doğru in· 
kiıafını pek ziyade çabuklqtıra • 
caktır. 

Halbuki bu1ıün türk diline ait 
tarihi bilailer Denr'nin dediii gi· 
bi (1893 te türk rüniform harfle· 
rini okumağa muvaffak olan ma· 
ruf Danimarkalı alim Vilhe1m 
Thomıen'in pek mühim keıfine 
rağmen henüz çocukluk devrinde 
dir. (5),, . 

Türk dili hakkındaki bilgiyi 
mütemadi himmet ve gayretle 
emzirerek bir an evvel çocukluk· 
ta.n, ergin ve olgun devre erdir • 
mek umumf irfan aleminin henüz 
karanlıkta ı~meğe çabaladığı me 
aelelerden bir mühimmini açık ve 
günetli havaya çıkamııya yarıya· 
cağı için, bütün dünya dilcilerine 
ve onlar araıında, tabiidir ki, en 
evvel türk dilcilerine vazifedir. 

O halde, türk dilcileri iki bü • 
yük vazife grubu kar,ısrnda bu • 
lunyorlar. Bunlardan biri: ana 
dil olmak vasfını tesbit için türk 
dilinin tarihini arattırarak kendi • 
sinden doğan dillerle bünyede ve 
tekilde münasebetlerini mütalea 
etmek, diğeri, türk dilinin varlı • 
ğmdan ıon yedi, ıekiz uır zarfın 
da kaybolanlar:.. bulup meydana 

koyarak eıki zenginliğini ve aaf • 
lığını iade etmek. 

Bu iki grup mesainin en batın· 
da yazı ve kütüphane dilimizde 
bulunmadığı hald~ bu gün halk a 
raıında, halk konuıma dilinde ya 
§ıyan lugat ve hatta ıarf ve nahiv 
malzemeıini aramak ve toplamak 
gelir. Bugün Anadolu halkı ara • 
ıında. dahi yqamadığı halde en 
eski metinlerde ve türkçc yazı ve· 
ıikalarında kullanılmıt kelime -
)er de pek çoktur. Sonra, dil kai· 
deleri diıiplin teminine liyakatli 
doğru ve ıailam eıaılara bağla • 
nır; kelimelerin muaıır ilim, fen, 
aan'at ilerleyiıine uyabileçek tarz· 
da tstılahlatmaıı usulleri kurulur. 

lki arkadatımızın, Hamit Zü· 
beyr ve lıhak Refet beylerin bu 
dermeleri, büyük çahtma meyda· 
nına iddiaıız ve mütevazı çıkan 
bir baılangıç, fakat it in bir cep • 
heıi için temel mahiyetinde ıayıl· 
maıı yanlıt olmıyaca.k bir batlan 
gıçtll'. Geni§ paylı yardımcıların 
himmet ortaklığı ıayeainde top • 
lanmıt olan kelimeler kendileri • 
nin buldukları binlercenin de ek· 
lenmesi auretile onlar tarafından 
bir ara.ya getirilmit ve taanif edil· 
miştir. 

Tunif edenlerin de mukadde· 
mede söyledikleri gibi bu eserde 
toplanmıı kelimeler ile telaffuz 
tekilleri ve manalar için bir çok 
tenkitler yapılabilir. Fakat her 
kelime üzerinde yapılacak tenkit 
büyük bir dil itinin lehine bir hiz 
met olacaktrr. 

Bu eıer bir türk lugati değil, 
türk dil İtÇilerinin çalıtmaaını ko· 
laylaıtıracak bir malzemedir. Bu • 
rıun derhal hatıra gelebilen fay • 
daları töyle aıralanabilir. 

1 - Gerek maarif vekaleti • 
nin, gerek muhtelif huıuıt kültür 
cemiyetlerinin te9ebbüıil ile tim • 
diye kadar Anadoluda birçok söz 

derleme hareketleri olmutlur. Bü
tün bunlarda en belli batlı eksik· 
Jik neıriyatuzlık, bu itle çalııan· 
ların biribirlerinden habersizliği 
idi. Bulunanlardan ve bulunanlar 
üzerinde düıünülen ve ıoylenen • 
lerden haber alınma.na yüz kişi 
tarafından ayrı ayrı bulunmuı ke 
limelerin, diğer yüz ki§İ tarafın • 
dan yeniden bulunmak üzere a • 
ranması tabii olur. Bu da kuvve· 
tin boıuna gitmesi demektir. Bo • 
tuna çal:§makta olmak şüphesi ça 
htkanların en büyük üzüntüıü ve 
gayreti kısan, köıtekliyen baılıca 
amildir. 

2 - Bulunanların baaılıp alaka 
darlara, bu it üzerinde uğratan • 
)ara dağıtılmaıı kelimelerin doğ· 
ruluğu, yanhthğı üzerinde müna· 
kataları mümkün kılar. Böylece 
bir kitap teklinde ve bir teklif ma 
hiyetinde olarak ileri ıürülmüt ke 
limeler hak.kında, bunların muh· 
telif ıahalardaki mahalli mi.na ve 
telaffuz huıuıiyetleri hakkında 
mütalealar toplanmıt kelimele • 
rin coğrafi yazılıt ve kullamlıt 
ıahaları tayin edilmit ve meıai ne· 
ticelerinin ııhhati temin ve yıı. te· 
yit edilmit olur. 

3 - Bu eserde veya bunun gi· 
bi baıılacak diierlerinde görüle • 
cek kelimelerin artık bulunmuş o1 
dukla.n bilineceğinden ancak ye • 
ni a1t-7.slabil c k linut • ar b -

rılacak, bun]arın da aylık veya· üç 
aylık muntazam riıaleler halind~ 
baııhp dağıtılmaıı ile söz derleme 
çalıımaları, düzgün bir yola alın • 
mıı o1acaktır. Memleketimizde 
kullanılan bütün türkçe kelime • 
Ierin bir lugat içinde toplana.bil • 
meıi için en verimli ve ·kestirme 
yol budur. Bütün mesai bittabi 
Türk Dili Tetkik Cemiyetinin ir· 
f&l ve iclareıi altında yürüyecek~ 
tir. 

• • • 
Türk dilinin güzelliği ve zen· 

ginliği hakkında ötedenheri ıöy
lenmit olanlar çoktur. Salahiyet• 
tar arkadatlarımızın, dilcilerimi· 
zin bir taraftan da bunları topla· 
maları dilimiz hakkında ıöylenen· 
leri bilmek ve iyi ıöylenenleri ha· 
ttrlamak noktasından fayda.it olur. 

Türkler arasında Divan ahibi 
Ki.taarlı Mahmut ile Baberin ve 
Muhakemet • ül - lugflteyn müel· 
lifi Ali Şir Nevai'nin bu huıuıta· 
ki ıözleri daima anılmağa değer. 

Maruf müıteırik A. von Le Cop 
Şarki Türkiıta.n Türklerinin dil· 
)erinden bahsederken: "liaan gü· 
zel ve şarkta oldukça temi:z:, ifa· 
deye harikulade nüanılar vermek 
imkanına malik bir Türk lehçesi· 
dir. 

" •••. Türk dillerinin tahsiHne 
Avrupa.da daha fazla ehemmiyet 
verilmelidir. Lisaniyatçtlar için· 
bunun ehemmiyeti büyüktür. Muh 
telif lehçelerin farkını bilen bir 
ıeyyah Türkçe bilgiıi ile Boı· 
nadan kalkıp bütün Orta Asya· 
dan ta Pekine kadar meramını 

anlatarak gidebilir.,, diyor. (6) 
Danimarka darülfünunu prof e· 

ıörlerinden Oeıtrup, bir kavmin 
dili, onun ruhunun en iyi, en sadık 
damgaaı olduğunu izahtan sonra 
Sami dillerde Sami rubunda 
(perıpective) haasaaı olmamaaı 
ha.sebile cümlelerin fikirl"'~~._!2; 

• 1 
unıurları ehemmiyet derec::e. 
göre ayırmıyan aöz dizilerın 
ibaret kaldığını, halbuki 1ii~ 
de bütün fikir unsurlarının ço. 
ha nizamlı, çok daha yerli yerl 
ve hepsinin sistemli bir " ~ 
tetkil eder halde olduğunu 60 

mi§tİr. (7) 
Türk dili üzerinde esaılı t, 

lerde bulunmuş olan L. f eıl' 
dilimizden bahsettiği ııradş: 

"Tür-k dili yava! yavaş ,e 
dil vasfını kaybederek tatlı• 
yet tatlı bir dil, dünyanın ~ 
zel dillerinden biri oldu." dı 
(8). 

Ayni müellif salahiyett3r ~ 
ecnebilerin Türk dili hakkitl 
fikirlerini naklediyor: /. 

Bunlardan Amedce Jı f 
bundan 99 yıl e,vvel, 1833 j ~ 
ıılmı§ "Graımmaiere Türque• 
sage deı elcves del'ccoJe )ıO~ 
et ıpeciale des langues Orieııt t 
vivantes,, iaimli eserinde y~~J 
kelimeler, tabirler, ıatılaP, t 
doldurulmut olan yazı dili111 

tara.fa ayırdıktan ıonra: , 
"Türk konuıma. dili kerratf1' 

ahenk ve letafetçe Farisiye .. ı1't 
dil, belki de faiktir. Türk dalı 
tün şark dillerinin en güıeHt 
den biri ve itiraz kabul etıneı 
rette en muhteıemidir.,, diyor• I 

Gene L. Feuillet'nin latincej 
ı. · · i te ar • ~ 

alimlerden G. Jonea Türk, ~ 
Acem dilJerinin vatuflannt 
hülaıa ediyor : / 

"Suavİtatem peraica ubett 
ac vim aribica mirificam b' 
turcic.a dignitntem; prima • 
atque obledat; alter~ abet '~ 
ımiu vehitur. et fcrtur quod 
modo incitatiuı; terlia ahıteef 
aane, sed non sine al~ua el 
tia et pulchiritudin .. " 

"Acem dili caziptir, Ar•P; 
fasih ve genİ§tir, Türk dili ı0~ 
recede vakarlıdır. 

"Birinci i bizi tatlılıkla ç?,f 
kincisi yükselir ve büyük d& l 
halinden yürür, üçüncüsündlJ~~ 
fct ve güzellikle mümteziç ff' 
bir asalet vardır.,, Of ,.,, .ıl 

L. FeuiHet A. B. David•'. r 
manlı Türkçeıi ha~kınds"1 
cümlelerini de n~kl~diyo~.: .~.1 

"Bu dil zengındır, Yl'l< c;el~ 
ahenklidir. Tabirlerinin ;ıı ı' 
itibarile belki hiç bir dil 011' I 
fevvuk etmemi!tİr. Asalette'.o4~if 

ıs'" zellikte, zeraf ette hemen e aıJdı 
(Devamı 9 un<"u sauıf 

IJ._1 
ctolrf çY, 

(l) __. Rtchard Wtıhetm, Hil! trfllsO 
chill&atlon chlnolse, traducUonl! e ~ 
de c;. Lcpa;.e. Payot Parls 1931· 11

' 

~ı. ~r 
(2) - :ı...ee ıan;ues <1u ınondeıtio!I ~ 

groupc de Ungul11tes eouıı la dlte'19ı•· 
M lllı!t et 'l\larttl Coben, rati'· 

6
1, 

!a ıa. , ,tıı ~ 
(S) - Leıı le.ngues du ınond do • t' 

ts.ra!mdıı.n yazılım "Langue.! tn t 
peenc:ı.. faslı. ,a,PJ e.114 <•> - The orlgin of the ~og)· ~ 
counnt of the prehlslorlc ctıııı 18p~. 6' 
vlllsation in Europc, LondOll· 1_., 
- 298. peııf ı: 

(5) - Lca langueıı du ınoudr.e', !•' 
!ındıııı yazılan •·Langue:ı tut'lu 

11' 203. aells.I' (Jf' 
(6) - "Şarld TUrklııtandıt t. bil~ 

, t1o\1CkC 
ri pe§inde,. ı:>-aerinln ın ,rJ',) 
hali ve nU!uau.. taıılJ. de! .ıı ~ 

(i) - Le d~cbl!trcınen~ uııetııı 1 t"'/ 
inscrlptions turques par •t1rte ~ef' 
et l'Jmportance de ıı3 d!1COU~ (j 

toire de la cıvuısıı.tion tııf1lıl"'· t" 
Ankarada verdiği konteranıı.) 8ıpbll 

(8) .F..s!!al ı;ur ııı r~fonll 
turque 102S El 9. 
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Dünkü Keşıidede kazanan Numaralar 
Be.yazıtta Okcularbaşında Yeni ikbal kişesi sa.bibi Bahırii Bey 

listemizdeki nuınaraların ikır<tm.iye ve mükatatlarınil veriiır. 

1 No l'fürk 

1 
~: lir:~ 

N 'fürk ! N 'fürJc ~ N 1 fürk N 1 Türk N 1 für.c N 1 für.< N 1 Türk N Tıürk N 1 flir:e N 
o. ı· o. ı· o ı· o. l' o. 1 ::>. l' o. l' o. ı· o. ı· o. ırası ırası · ırası 1r;ısı ırac;1 ırası ırası _ ırası_ ırası 

ı'ıir.< N 
1
• 'J. 

f ıir.< 
lirası ırası 

174 30 

4063' 30 80621 3012W.!j 3016272 3011.Jt>IO 30~3378 .i0270-15ji5000JıiY9 J0~5.?95 .i03:>Y5l 
212 30 88 301 481 30 2831 50 ô5l 30 516 50 2t9 1000 428 30 '311 30 991 

30 ~:111 
30 7 75 
30 sos 

5Uto5l.ı 

iO 600 
30 711 

2ıa, 30 
322 30 

213 30 33i 30 616 30 384 50 782 50 596 30 4691 30 638 30 532 50 !9122 
268 30 3451 30 745 30 493 30 845 50 698 30 ô 79 30 6471 50 561 30 238 
331 30 528 30! 1ool 50 s11 ' 5020047 30 121 30 125 1500 8671 ·rn 5Sı 30 215 

1500 852 30 722 

1001 
5l 
5( 
5( 

344 30 
401 150 
4341 50 
565 5Q 
74Q 30 
751> 150 
Ssı 30 

389 50 539 50 978 1000 678 30 10 2 50 730 30 747 30 941 50 642 30 454 
70~ 30 567 30Jt30041 30 908 2500 154 30 889 1000 7901 30 9451 50 657 30 574 
905 30 887 30l 11 ı , 50 170.101 30 165 30?41 lô 50 833 50 32227 50 7b.t 30 t>3Q 
960 50 9H 30 200 30 129 30 20 ~ 30 169 30 889 30 2.JO 30 798 50 6CJ9 
985 30 9010 1000 251! so 1551 50 210 30 112 so 916 30 5~1 5o

1
rno49 5o 103 

5110 30 51 30 377 30 175ı 30 312 30 291 30 954 50 619 30 71 30 849 

30 ı ~us 

30 253 
30 263 
30 417 
30 501 
30 7 4 l 
30 745 
30 756 

1500 1::,2 5l 
30 78 1 500( 

1000 829 3( 
30 848 15( 
30 SQSI 3t 
30 Y891 3C 
30 993 15( 
30 995 3( 

1059 50 
991 30 

124 30 53 30 400 30 215 'o 4osl 30 36~ looo !8013 ıso 110 5o 95 1000 861 
ı 38 ı 5o 63 30 444 30 213' 50 511 30 548 30 165 30 so2' 3o 211 30 9ool 
255 30 289 50 4081 30 3321 30 600 50 561

1 

30 216 30 854 30 433 30 014 
ı ~o s 33 50 "7071 5( 

115 30 
230 30 
25s' 150 
2141 30 
28 ,, 30 
370 50 
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~i iktisat vıekili sanayi müessese
~rile fabrikatörleri dinliyecek 

Türk dili üzerinde 
tetkikler 

Almanya canlanmadan iş silaha mi 
havale edilecek ? 

\ta 
\tı '"Jı ı nci ıagfamı:daJ 

1 
~l •urcti takıimini ı:öste· 
~~ trıucibeyi muhtevi liıte· 
~ 'i. ıştır. 
~'~~ t:ler iktıaat vekaletine 
\ llıere mü,terek bir liıte 

~etirilmiftir. Ankarada 
l •n eıkiıi gibi faaliyette 
'"• ı" • b ı· 1 d .. ~ Çın u ııte er e goı· 

I~ ddelerin serbeıtçe it • 
"~u ··d f d'l k·. ,'ıı h. ınu a ıı.a e ı ece tır. 

ı '1- tlta bütün sanayi tube· 
l ~ !ı k~dar eden umumi talep 

'-A"Y e teıbit edilmi§tir: l,,,k. 
~.l. ına., alit, edevat, ye • 
• "'\llt 
ı, l>e.rçalarımn ıerbeıtçe 

~ rr>ıid 
-~~· at nuı.ddeler tarifesi • 

l, 

~~~~ele verıiıinin iki de 
's •••. 
d '11, .. l \rl, Yıı teı vik kanununun 
)~.~de~~ h&htettiği iıtiınala • 
1
• teh'lc anunların tadili ve 
· ol 

1 
kanununun hitam 

e.rı 
~ ~ he.lc)on •eneye kadar 
>t-a~ . •rın devamı. . 

l d, . 
1kı11at vekaletinden 

' ııten·ı 

~1't.. 1t• 
1 ecektir: 

.... rı 1 • • w • 

~~I' <I Yet .erın laıvı tarı • 
"'~ epozıto ile ve ıüm • 
~ oı,11 ~ ftluaf olarak ithal 

tle) •~idat maddelere a· 
•1111 ilanaJi. 

2 - Vekalet nezdinde ıınai 
müe11eaelere ait muamelelerin ıü· 
ratle intacı. 

3 - Sınai müe11eıeler hakkın 

da ittihaz edilecek mukarrerat hak 
kında ıanayi birliklerine malu -
mat veri!.meıi. 

4-Takas ıuretile ecnebi mem 
lckctlerden ithal edilecek etyanın 
milli mamulatın ıürümüne mini 
olacak nevilerden olmaması. 

5 - Tahdide tabi maddelerin 
bir kiloluk t'&ketler halinde pos • 
tahaneden verilmemeıi. 

Parlste bir kongre ve 
Türk sanayi erbabı 

Paı iste milli sa.nayiin inkişafı 
mak1adile büyük bir kongre ak
tedileceği alakadarlara bildiril
miştir. 

Bu kongreye dünyanın bütün 
memleketlerinin sanayi ve tica· 
ret erbabı da davet edilecek ve 
bir ay devam edecek o~an kon· 
grede birçok kararlar alınacak
br. 

Bu kararlrın tatbiki için .ayrı· 
ca hükümetler nezdinde teşeb· 
bOaatta da bulunulacaktır. 

Kongreye Tiirk sanayi ve ti
caret erbabının da davet edile· 
ceii buauıl ıurette bildirilmiıtir. 

[ Sekizinci sahifeden devam ] 

lıe büyük rehberin her biri e
hemmiyet ve yükseklikte daha ev
velkilerle yarıJan inkılap ve ıala
hat tetebbüılerinin en yenisi Türk 
dilinin bu eısiz asalet, etsiz güzel 
lik ve e~siz inceliğini asırlardan 
beri körletmeğe ıavatan tahrip 
unsurlarından kurtarmağı istihdaf 
ediyor. Onu İ!c hatladığı günden· 
beri açtığı -hakikatte bir hedefe 
giden- yolların çokluğu her Tür· 
ke kendi arzu ve ihtiaaaına göre 
birini .cçmek imkanını veriyor. 
Onun kurtarıcı ordularından bi
rinde nefer olabilmek aaad~ti yal· 
nız bize, bugünkü Gazi nesline 
nasiptir. Bu nesil, bu ,mazhariyetin 
kıymetini biliyor ve bütün kudre-
ti dahilinde ödemeğe çalışıyor. 

Dr. Re,it Galip 

Rober Kollej mildilrü 
Robr Kollejin yeni müdürü 

Pol Moro ahiren Istanbula gel· 
miştir. Bir kaç güne kadar An· 
karaya giderek Maarif vckaletile 
temas edecektir. 

Harp akademisinde 
Eylfılün on beşinci perşembe 

günü saat on beşte Yıldızda 

Harp akademisinde diploma tev· 
zi meraaimi yapılacaktır. 

(Bat tarafı 1 inci sayıfada) 
olmıyan Ye her ıeye hazırbirhalde 
bulunan yüz binlerce kişilik 
ordularını ihya eder, silahlanırsa 
Fransa ne yapacak? 

Euna karşı Fransızların çogun· 
da kat'i kararlar vardır. Onlar 
cerbal işi silaha havale etmek 
taraftarıdır. Çünkü görüyorlar 
ki Almanya bugün yarın eski 
1914 senesindeki halini bulmuş 
olacaktır. O zaman Fransaya ne 
lngilterenin, ne ltalyanın, ne de 
Rusyanın yardımı olamıyacak. 
Bugün Fransa Almanyanın ya· 
nında bir Lehistandan ümit bek· 
Jiyor. Fakat Lehistan da ense· 
sinde Rusyanın tazyikini gördüğü 
için belki de ilelebet hareket 
edemiyecektir. Bu takdirde Fran
sa için daha Almanya ordusunu 
tensik etmeden harekete geç· 
mekten baıka çare kalmıyor. 
f unu böyle düşünenlerin karşı· 

sında müthiş, ko:kunç b:r mani 
var: 

Franıız milletinin harbe müsait 
o~up olmadığı, Sosyalistlerin 
tahrikleri, ik tısadi buhran, di· 
ğer milletlerin kanati, vaziyeti 

Almanya tetkik 
ediyor 

Berlin, 12 (A.A) - Havas 
ajansının muhabirinden: 

Ala:an hükumeti, dün M. Fran
ço:s Poncct tarafından M. Von 

Neuratha tevdı edilmiş olan tcı• 
lihata müteallik Fransız notası· 
nın tetkikini ikmal etmemiıtir. 

Bu şerait altında ba~v~kilin 
ve bugün öğleden sonra Rayif• 
tag'da irat edeceği nutukta teı· 
libat meselesinden umumi bir 
surette bahsetmekle beraber dün 
Alman hükümetine tevdi cdilmif 
o!an vesikaya doğrudan doğruya 
cevap vermepıesi muhtemeldir. 

M. Mussolinl ne diyor? 
Berlin 12 (A.A) - Volff ajan· 

sından: Berliner Boenen Curier 
gazetesi Almanya haklıdır unva
ni altında ve Almanyanın tesli
hatb miisavat için vaki olan 
talebinin hali hazırdaki beynel
milel siyaset için çok ehemmi
yetli bir vak'a teşkil ettiğini ifa
de eden Mussolininin bir maka· 
lcs'ni neşretmektedir. 

M. Mu~s:>\ini bu maka!es;nde 
Milletler cemiyetine iltihakı su· 
retiJe kend:sinin müsavi haklara 
sah ·p olduğu lastik edilen Al· 
manyanm bu hale rağmen ikin
ci sınıf bir devlet vaziyetinde 
tutulmakta bulunduğunu yazıyor 
ve terki teslihat konferansının 
al<amete oğraması hasebile di
ğer devletlerin silahları tahdit 
ve tenkis edilmediği takdirde 
Almanya silahlanmakta tamamen 
hakh olacaktır, diyor. 
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şen:n kirddığir.rı.1 farkında olma
ımş, bab<ı:n da bir ~ey ~öyleıne -

den gitmiş obc~k ki anam, c:ıb -
lamla, bir de gündüzleri buğazı 

to!:.lufiun::ı hizmet eden kıza tu • 

Sah Çarşamba 12 EylUI ·. 9 32 

Gece koillŞU h::ınımlar rni~af!r 
ı;:cldiler; masal s3yli!yc:krdı. On
ların yaniarmcln. otur:!u:n. Biraz 

1 l v~ .. _ ... ;:..., n·,.1 ... -1.,_ .... ueç {:l mı~ım. A ........... __ ,_ .,."-•-•••-.... 

babamın o:.1=.s.na uğrnclım. Çocuk 
ların .._.,:::zife'e-rine b:::.hı}·crd~; be-
ni aö:rJnce braJ.~ı, . 

C n _] .. J}.,. ~·-L.,......_~• • ..._ .--1? d;• 
- ;)C C! .... ı. .. u. • .._·---·--~ ~ - · • l,. 

ye :sordu. 
- Misafirler:n yavTıda idim, 

dec!;m, masal s~ylüyo:rhırlı: . 

H 'd ~ ., . . . er znm~n o. UJU C·l.)ı :>en r.:-
lc hom:şmıya bı::.~lndı, bana c;j -

ve:-=in!eriilii sorcb. O r(inlerC:e ~ir 
çift züverdn n.1.mı~, besle:ı1i~·e bt.j 
le.ını,t!m. Babn:cm tale!=~s1n:Jen 
birine bir uçt.ni."n::ı. kur~i.m:a bir 
ceviz meşesi verdim o da bana. 
b!l eüvercinlcri verdi. B:r :;.:ız 
sandıümdan onhmı yuva rt,tım; 
birkn; gün yuvala:rmcla kapalı 
kaldı!cır, çimdi z.na güver::in ku -
luçl:a yabyor, y:ıkznaa y~vru!arı 
olacak. Bunları, be:ıio kadar ba
bam da ıeviyor; her :=a:ı=a.1 ı;clip 
bakıyor, bana soruyor. Eu cc:e 
gene güvercinler: ko;:;uşt:.ıl:; con -
ra misafirlerin ne masal töyledik
lerini sordu. Ank.t!ır:ı; bitin:c o 
da bir masııJ ı:öylc:niyc l:~lad:. 

Babamı dinlerken, m:ıcamn üs 
tünde duran anoh~ar zincirini al -
mıt, hav<ıda çevirrniye, p:ırm&ğı • 
ma sarıp ~özmiye b~k.mı~mı. Ba
bam, lakırdı arasmda <ledi ki: 

- Onu çevirme, lambanın ti -
§esini kıracak! 

- Peki, dedim, 
Durdum. Zinciri elimden bıra:i 

malıyc!ım, bırakamadım. Biraz 
sonra dalmış, gene çevirmiye baş 
lamıum. Cok geçmedi babamın 

dcdifi oldu: Zin:::irin ucu lamba
nın !İ~esinc değdi, ~:şen:n yuvar
lak, ~işkin karnını parçaladı. 

Ben şa~ırdı:m, utı;.n:fım, donak
ladım, ne diye::eğimi bilc.medim. 
Babam hiç tetiğ:ni bo~madı, sö • 
zünü de kesmedi, hi;.. Sanki ne 
o ıöylemit, ne ben şiş_yi kırmı • 
§tm ! Y almz u:::nndı, is fi~ili kıs
tı. Oda o kadar karanlık oldu ki 
babamın yüzünü göremez oldum. 
O gene masalını söylüyordu ama 
ben artık hiç bir teY anlıyamı· 
yordı:m. Tatlı tatlı konuıurken bu 
aksilik nereden baııma geldi? 
Pis zinciri ne dedim de elimden 
atmadım .•. Şeytan beni dürttü ... 
Babam ne güzo1 de anlatıyordu! 
Bu aksilik!er insana ne bekleme
'diği zamanlarda gelir .. 

Babam masalı bitirdi sonra be. 
na dedi ki: 

_ Haydi kalk, seninle bir J§ık 
arıyalnn, bu is çıkarıyor. 

Lambamızın biri misafirlerin 
yanında, baıka lamba da yok. 
Babam mutfakta kullandığımız , 
idare kandilini yakb. 

Ben, düştüğüm mahçup vazi • 
yetten cıkabilmek için, babamın 
bir iki ıÖz söylemesini bekledim; 
o sesini çıkarmadı. Bir özür bul -
mak istiyordum; akhmdan geçen 
cümlelerden biri dudaklarımdan 
döküldü: 

- Bu zincir itte.. dedim. 
Ne demek istiyordum da b~ 

birkaç kelimeyi söyledim bil • 
mem ! Bnba.m aük\ınetle cevap ver 

1 di: 

- Oldu! •. dedi. 

"Oldu,, ne demek? Yani beni 

ınazur görüyor mu? Ben kendimi 
suçlu buluyon1m; yalandan beni 

mazur görmek teselii etm~x ki ! 
''Oldu ama sen söyledin, ben din· 
Jemedim de ondan oldu! "demek 

istiyo:·<lum. Bu haclnrcıi< cltun 
cöyliyebilseydim, içim rahat ede::
di; bab~,'j,1 fırsat vermedi. 

Od~ya cH>ndüğü:ı:fü: .zarnc:ın de 
di I:i: 

- Sen ari:ık yatarsın, geç ol -
du. Be:ı de b:m-: deı.ho. ça.lr~ıı'ln:. 
; - - ? G"ccn 1 ı-~···· o '":ın' & .. ,. • ••• - & .... ., -1 J • 

Heraer. gittim ya.t!.ı:n. Kcder!i 
ol::uk;~ yc::ık lı:mo. her yerden 
' '· k 1 • bu .. '"bu·· -noş gelir. { atn ·to. s:.a~ı ,, 
t:.in ya!.-ıı:z l:o.'ırn:~. Dışa~·2a clü • 
şünme:;:r..i i~~emcdi~~r.:?, clü:ünrne-
. d • 'd ~ ' -· at .. 'rta s:n en tm:ıı'It!JID ~cyıc .. ı y .... 

kofo y ıldn c1 •· ;;Cnü;-~o. 

Ben, o ~aman sehi-, dc1<Uz yaş 
ln::m::a b:r çocuktum. Yeni vila -
)'et rnerked olmu~ uf,..k bir ç.~hir
c1e ohıruycrdu~:. Eahr.:n, orta 
mektepte hesap hocanı. Hemen 
her hoca r;ibi, ycl:3u}, temiz ve 
3~~siz bir ad~nı. Ekme!; par~sını 

an::ak Çik:ı.rabil:yor. Aç, nç:k ı~al
dığımI:: yclıaa d::ı. b~b:ırn bir kaç 
ay eyhk <ılcımayın:.a evimizde, 
bu tchlllc:c de lrnndiıini r;ö:ıteri • 
yor. 

Babam, alacaklıları ifo bizim 
aramı;:da e=iiiyor. Ev tabibinin, 
bakk~1m kapıya l:?.dar geldikle -
ri, a-:ı sözler söy?e:!iH:::ri oluyor. 
Bakkai, "artık vere:ıiye veremi -
yece:Pm.,, diye hnbcr gcndc:-iyor. 

Anam, bu yoksuzluktan her 
gün sinirli, hc::.s!a, ekmekçi her pa
ra istedfüçe s!l~dıyor, bab<>.mın 
sessizliğine kızıyor, hamallık et • 
menin hocalıktan daha İyi olclu • 
ğunu söylüyor, yok yere ab!amı 

a~arlıyor, bana çıkı;?ıyor ve bun -
Iar l:ittikten aonra oturup ağlıyor. 

Yokluk i~inde yüzen bu evde 
bir 15.mba Jİ!}esi kırmanın beni 
derin derin dü~ündürecek kadar 

ncı;:!ı olm:ısı kolcıy anl:ı~ılır. Bun 
d:m d".lm acıklrnı da bab;ımın hiç 
~esini cıkarmamı~ olmasıdır. Ne 

~ ~ 

J:n.dar ii.züldüğümü ~ok güzel an· 
lamı~tır. lsteıe beni bu üzüntüden 
lmrtnrabilh·di; biraz n:lsihat eder 
di, yahut darılır, suratını asar, 
bana İ!lediğim kabahatin ceza • 
sını vermiş olurdu, ben de bu 
hadar ü::=ülmezdim ! İnsafsı~ca 
ıouıtu ... 

Çocuklukta, insan bu üzüntüle 
ri, bitmiyecek, ömrün sonuna ka
dar sürecek ıanır. Yatakta geç 
vakte kadar uyanık kaldım, üzül
düm, dü§ündüm kendimi" avı1ta • 
cak bir çare, bir yol bulamadım. 

Yalnız, bir aralık, güvercinleri ıa 
tıp bir lamba §iteıi almak aklıma 
geldi. "Bilmem babam buna da 
darılır mı? Darılırsa danlıın ! Ba 
na bu kadar soğuk davranmasay· 
dı !,, gibi düşünmii§ olacağım; 
çünkü güvercinleri babam da se 
viyor ve yem almak için anamdan 
uizli bana para veriyordu. Ne o • 
lursa olsun güvercinleri ıatmak 
kararı ile uyumufuın. 

Ertesi sabah uyandım, biraz 
sonra gene tite aklıma geldi. Bi· 
raz sonra da gece verdiğim kara
rı hatırladım. Güvercinleri satmak 
bana ilkin ak:ıamki kadar ameli 
gelmedi, bira~ düşündükten ıon -
r:ı tekrar güvercinleri ~atmayı çok 
isabetli buldt:.m ve mektep vak • 
tinden evvel çocukları bulup he -
men ba işi bitirmek için yataktan 
fırladım, giyinmiye ba~ladım. Bu 
sırada, ka§ları çablmış, öfkelen • 
mi~, annm içeri girdi ve: 

_ Lambanın şi§esini ıen mi 
kırdın? diye sordu. 

- Ben kırdım, dedim. 

- iyi halt ettin, ben de kız-
ların günahlanna girdim .• 

Nuıl olmuııa, gece, anam ti· 

O ' . ' • .. ı tı~nmuş. n.ar m.~ar ettı.-:çc :ız • 
mış. Benim kırdığımı anl::ıyınca 

b:ına. söybnmiyc ba~lnclı: 

- Babanın haznelcd oka si -
zin ziyankurlıuımza yet:~mez, de 
di, hiç ir-::afımz da yok. Biz de 

~o~uk cl~uk, ev~mi:.:de bir şey kı
rıl::::~~; diye c:lfür.i,;= !::c='~:::-:!ı. Si· 
ze bakh!tça ~agıyorum. Ken~im 

rloü,,rmas~m ri'".j~o ctb~cğ·.:n. Ne ~... . . ... 
İ:-:;af v~r ne ublr&:.u.i .. E::ık daha 
evin J::ira~mı veremedik, he:-if ta.-
b~h gider ak~nn:ı cclir. Beyleri • 
min, hı:ını41farımm .umurlarında 

mı? 

-- Ben f1~eyi ;:;tiyerek mi kır
d:::::n? 

. - Zr!.hir bir c!e b!..i}·crck kır:ı
calrtm ! Çünkü bakk:ıi ar !jiçelel'i 
be:!ava vcriycı lor! Gidin h:r de 
km:n~uların <;cccldarm.a 
ben b:ıkrp ir.:ıı-e:-ıiyoru~. 

bakın; 

Anam, bizi kızd:rmak İçin 

göz cöre ya l'n !'Üylüyor; biz·.-:n 
kom3u cocukbrı icir.cle biricik ol-

~ ~ ~ 

sun imr~nilecek, can seveceh ço· 
c~1k yek. Hepsi ha7la~, ha{:ırı, cıh 
15.k~ız, ya!nncı (_?o::u!ı::lar. Kı:: ol • 

sun, erkek oİs:.ın biri bile çalış • 
kon cleğ:L BanJarı an=-.nı bi!:liii 
ka~r..r b::z eh biHyoruz. Bizim bil
diğimid anamın da bilmesi lazım 
ama ağz: bznuş cÖ!:lüyor ! 

- Ben eledi tcplu adnmlardan 
ne kadar hoşlanı:.-s:.m ~Hah b.ına 
o kadar çapaçullarmı vermiş. Bak 
lamayı(, kız ~ibi anasına hizmet 
ediyor. Bizim na.nki kızımız var, 

kırk kere söyle.":!leden bir İ§ yaptı
ğını görmedim. Sen.in de işin gü • 
cün haylazlık. Ama kabahat sizde 
değil babanızda I Baba olup da bir 

kere olsun çocuklarına iki lakır
dı söylediğini görmedim ki! Mek 
tepte çocuklara kendini nasıl 

saydırıyor bilmem. Çocuklar o • 

kumuş, okumamı~, evde yenilmi§, 
içilmiş, kz:-ıfmı§ adamın hiç biri 
umurunda değil! Allahtan k:>rk • 
mazsan her şeyi sokağa at, habe· 

ri bile olmaz. Şi.mdi de başıma 
bir güvercin çıktı! Bir gün kafam 
kızarsa yapacağımı ben bilirim. 

O güvercinleri ben birine vereyim 
de sen de gör! Ben ne babandan 
korkarım, ne de senden ... 

Anamın bu söyleyİ§İ beni kız
dırdı, 

- Veremezsin, dedim, verir • 
ıen ben de senin tabaldarını kıra· 
rım •.• 

Bunları söylerken göz yaşları· 
nı da tutamadım. Anam çok kız· 
dı. 

- Utanmadcµı ~unun söyledi -
ği lakırd:ya bakınız, diye baıladı 
bana söylemediğini koymadı, ba-

na lanet etti. Benir:ı adeım olamı
yacağımı, bir gün sefil olup sürü
neceğimi, kimsenin yüzüme bak • 
mıyacağını saydı, sıraladı. İşitme 
mek için çantayı kapınca fırla • 
d.rın, doğru mektebe. 

"Güvercinleri :satıp lamba şiıe
sini almak mı? Az daha bir bu • 

13 EyHll 14 EylUI 
12 Cema.evvel 13 Cema.evvcl 

GUn doğu~ ~.3~ 5.3'1 

UUn batışı 18,21 ltı.21 

Sabah namazı 4.41 4,43 

Ö{rle namnzı 12.10 12. ın 

IJ:i:ıdl namaz.ı IS,43 ı5..ıı 

Al,gam namazı 18.22 1 .ıı 

Nu:tut (Satı~) 

Kunııı 

20 !. Fra:wız 170-

1 Sterlin ;-45 -

ı Dolar ~13.·-

20 I.Jr~t 21R-

20 t. Belçika ~40-

1 şuın ,..,. 
l pc::cta 
1 uıırk 

1 zoıotl 
ı Pengö 

Yatsı namazı 19.58 

lnu:::ık s,:;7 

Yılın geçen l ~46 

19.56 

3,53 

~t7 

1 20 DrahmJ 
, 20 lsviı:re 

20 Leva 

30-
~43-

27-

:::> LCY 

20 Dinar 
ı çef\'oneC 
l Altnl 

gilnlerl I 
Yıtm katan l il~ 119 
gllnlerl J • 

\.. 
HJ. v A - Dlln SJC!\}(lık azamı :9 nııı;arl 

16 d~rcce olaralt tcs'.;Jt edilmiş~ir. Bu gün 
rüz;;~ r mütehavvil sUra.tle l:eJt,ı:ıme e::eccl: 
\"il Jıa.va ckserl:rcUc açık olacaktır 

H. A l> \' () 

Bugün 
1STANBUL - ıs dc."l 19,30 a kn.d:ır or

kc::tr:ı, 10,30 d:ın 21 c kndn.r Kcr.ııı.l .Niyc.z.I 
B~/ ve arka~:ın, 21 <lc:ı ::?2 ye l;:ad:ır Nl· 
ınet Vt'.h!t Hamın ve ?J.ıı.dam Hcke tara • 
tından k'Jruıcr, 22 den 23 e kadar gramofon . 

VlNA.NA (Sl7,Z m. - ız,zo Konser -
13,40 Gnlli Curcl - 14,10 Konser - 16,20 

Operet - 17.45 Orkestra. - !?0,40 Senfonik 
l~onser - 2J,10 Musil;i. 

BÜi~r:.sş (30t,2 m.) - 13 PlM{ - 18 
Hafif musiki - 20.40 Plll.k - 21 Orkestra 
- 21,45 Şarkı - 22,15 Orkestra. 

ROM~ (441,2 m.) - 13,30 Pl!k - 14 
Ra.lda konser - 18,SO Konser - 21,45 Kon
ser. 

HUDAPEZTE (5:J0.5 m.) - 10,15 Konser 

- 13,05 Konser - lA Çigan orl:estrasr -

19,30 Konser - 21 Çigan orlte:ıtrası - 24 
Dans. 

OSI.O (1071,4 m.) - 21 Kcl!mcler ve 
tonlnr hoJ•kmda musahabe - 23,15 Mumkl 
ve Dans. 

MOSKOVA (1304 m.) - 22 Fransızca 
neşriyat - 23 Ma-::arco. neşriyat. 

VARŞOVA. (Hll m.) - 13,45 PlAk -
H 35 Plik - 16,10 Plı\.k - 18 Halk kon· 
se;i -- 10,20 Dans - 20,35 Radyo - 21 
Halk konııeri - !?2,15 Kon.ser - 22,50 Rad· 
yo - 23 08?13. 

KöN1GV0STERHAVZli:N (1635 m.) -
ı Konaef' - ::ıa.2~ U.rlln<lıle -kil - 23,40 

Musiki. 

PARİS (li25 m.) - 20 Musiki - 21 
Koııser - 21,45 Komedi - 23 PlA.k. 

Yaran 
VlYANA (517,2 m) - 12,30 konser, 13,40 

Yahudi Menuhtnln plAkları, lf,10 pl~k kon· 
seri, 17,30 konaer, 21,10 dram, 21 senfonik 
orkestra, 23,20 dans. 

Bü'K.REŞ (39t,2 m) - 13 pllk, 14 
pl!k, 18 musiki, 19,10 musiki, 20 radyo, 
20,40 plı\k, 21 keman solo, 21.4:5 piyano, 
22,10 v1yolonael konııorl. 

ROMA (4!U,2 m) - 13,30 plAk, 14 mu
•lki, 18,30 konser, 21,45 opera. 

BUDAPEŞTE (550,5 m) - 10,15 kon· 
aer, 13,05 çigan konseri, 21 kOMer, 24 çt
gan orkestrası. 

:MOSKOVA (1304 m) - 15 muslkJ, 17,10 
musiki, 19,10 musiki, 20,10 musiki. 

VARŞOVA (1411 m) - 1M5 pl!k. 
16,10 pl!k, 18 konser, 10,20 dans, 21 koro, 
21,50 keman konseri, 23 dllll8, 23,50 dans. • 

KÖNlGVOSTER HA VZEN (1635 m) -
22,30 Berllnden nakli, 23 haber, 24,60 damı. 

PARlS (172:5 m) - 17 koıuıcr, 20 pllk, 
21 edebi mUsahabe, 21,40 moda, 21,4:5 kon
ııer. 

Osmanlı bankası 
Osmaoh Bankası Gişeleri, Ey· 

Jfılün 17 inci Cumartesi günün· 
den itibaren iş'arı ahire kadar, 
zirde muharrer saatlerde açık 
bulunacaktır: 

- Galata Merkezi ile Yenica· 
mi Şubesi: 

t::yamı adiyede, saat 1 O dan 
16 ya kadar. 

Pazar günleri, saat 10 dan 
12 ye kadar. 

2 - Beyoğ!u Şubesi: 
Eyamı adiyede, saat 1 O dan 

12 1/2 a saat 14 ten 16 ya ka· 
dar. 

1 Florin ~5-

20 Kuron Çclt 12~-

Cek flatları 

Parts 
Londra 
Ne• Yorlt 
Milllno 
Brülı:scl 

Atina 
Cc.ıcvre 

Sotyıı 

sterdam 

r, Banl:nsı 
Anad:>lu 
Reji 
Şlr. Hcyrt:;e 
Tramvay 
U. Sigorta 
-,montl 

1206 
;'3(j 50 
047.!8 
4 .. 1916 
:ı.40 fı 

. s. 5 o 
2 ~475 
65.947 
1.177C 

4,50 
14fi0 
'4550 

rstikrazf~r 

1 1.ıecfdi)'f 
ı n:ınıcnct 

'">. cJ 
Vlymı:ı 

' '.ıdriı 

E":'ll:l 
Varşo\-S 

::-.::ştt 

EUkrc' 
Bclgrnt 
?.ıoS:co,·r 

tst. dahili 96.25 ı Elektrik 
Şark O.yollan 4,30 Tramvay 
D.:Muvahhlde 56,7 5 TUnel 
GUmı1lklcr ~10 RıbUm 

Saydi mahl 421 Anadolu ı. 
Bağdat 450 Anadolu ;ı 
Askeriye A. MUD1 

Kemençeci An88 

Efendi Gecesi 
ı 

Harbiyede Bclvil babçesfndtf 
lül Salı günü akşam An.asta! eOI 
ellinci sahne haıatı şerefıne 11' 
en kıymetli san'ntk4rlannın fşdr• 
r ilecek bu ziyafet! musikiYY1e 
bdl"luas ballttızm:ın tefrlf e 

ümit ederiz. 

Tashih 

Dükii nilshamızda çıkaJI 
bul üçüncll icra memur tıi'i 

503 model bir fiat otorllje t 

bfına ait ilanında mOz•1 ol 
ribi sehven 1 Eylôl 9.32 ~ 
çıkmıştlr. Mezkur tarihi 1 

932 olarak tashih ederi" 

Istanbul ikinci icra fff e 
ğundan: Bir borçtan dol~1' 
cuz ve paraya çevrilmefl_,0 
rer (8400) liralık gayrı t 

bonolarının ikinci açık ,r p 
sı 19-9-922 tarihine miifl 

zartesi günü saat 10 d.0 
ren ·Esham ve tahvilit b l 

da sahla cağından talibi 0 b' 
930-57 No. lu dosyayı ~ 

mahallinde hazır buluo•: 
muruna mUracaatları il 
nur. (4186} 

Istanbul 7 ci icra pıeo> tJJ' 

dan: Bir borçdan dolayı ~-. .,,o 
ve paraya çevrilmeıı r'b 
(Doç) markı 167d Nuaı• o 
pah otomobil 15.9.932 ,oıt 

.k.d .. kadar on ı ı en on uçe 
d. e 

Osmaniyede Mahrnu '~ıe 
ret• J janda açık artırma su (' 

·ı ~ · · ı~ oıu111Jt• ya çevrı ecegı ı an 

dal alık edecek mişim ! Ne iyi et- Pazar günleri, ooktor I 
tim de kırdım ... ,, diye dü~ünüyor- ıi!1~2~y~e~k~a~d~aiii!!r~. ~~~~~~~ Hafız CellJ8 

saat 10 dan 

dt.:.'!Il ama bu kızgınlık geçtikten i ' Kadm ve co_tum hastahklar;'ı ' pt• 
sonra böyle düçünmem ve kızgın • · Mütebassısı Dahili Hastahklsır M ~ 

uıı öll lığım geçince gene anamı seve - Doktor '. cumadan maada heri ııuJd' 
rim. Onun sevgisi yüreklendir. Hüseyin N aşit 1 Mat 2,30 dan o e kaJat ıstan ~ ~ 
Babam da iyi adamdır ama inaa· yolunda 118 numaralı nusus! ı,d' 

Türbe, eaki Hililiahmer binası l dahllt bastııtıklan muayene v• 
na acımaz 1 ı11~~!!i!!!!!!!N!!!o!!i.!!1!!!0!!!i!!!T!!!e!!!l.!!!2!!!2!!!6!!!2!!!2i!!!!!i!!!!!iiı@I Ttle!on: lstanbul <2.111.aUS> M. •• I:.! 



'713 !yJGI 1932 ac_ 

TUrk Maarif Cemiyeti menfaatine 

Büyük Eşya Piyangosu 
ikramiye miktarı: 9000 lira 

~~İde. tarihi 12 ikinci Teırin ~32 - Bileti~ fiat~ Bir liradır. 
iletlerı bayilerden ve Tayyare pıyangosu kışelerınden arayı· 

lııı. Memurlar bulunduktan daire ve şirketlerden de tedarik 
edebilir. lıtanbul'da tevzi mahalli: Cağaloğlunda Halkevinde 

ııı...."""""' ••• Türk Maarif Cemiyetidir •••••••• 
.......... ----~~~~-----~~~~~~~~~---~~· 

Deniz Levazım Satınalma 
2s 

Ton Bemdn 

Komisyonundan: 
: Kapalı zarfla münakasası : 28 Eyfül 

~ 932 çarşamba günü saat 11 de. 
Adet Yiln Battanıye: Açık mllnakasası : 28 Eylül 932 çar

şamba günü saat 14 de. 
: Açık mükasasası : 28 EylQl 932 çar-

~ 
Ton Mazot 

lQ şamba günü saat 15 te. 
,, Maden yağı : Açık münakasası : 28 EylQI 932 çar• 

şamba günü saat 16 da. 
. Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukarda cins ve 

'
1ktar1 yazılı l~vn:z:ıman hiıalarındaki gün ve saatlerde münaka· 

"1-rı i~ra kılınllcağmdan şartnamesini görmek istiyenlerin her 
~ Ve Yermeğc talip olacakların da temina~ mazbu~larile bir-
~' münakasa gün ve saatinde Kasımpaşa da Denız Levazım 
tınafma kom=svonuna müracaatları. (4613) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
S. iincil keşide 

11 Teşrinievvel 1932 dedir 

Rovu~ i~ronıiye 1~~.~~~ liro~ır 
A"rzca : 25.000 15,000 10,0DO 
Bii.vük lkramiyeler ve 20.090 

Liralık 
Liralık 

Bir Mükifat Vardır. 
• , • • llıı ,,·~ ı .,. ·• ' • • 

.... -- - J. t ...... -
5
1,8 Jl'are Piyango MüdUrlUğllnden i 
.000 Lira. kazanan 27045 numaralı biletin üç parçası lstanbulda, 

birer parçası İzmir ve Edirnede satılmiŞ mütebaki parça· 
ıs ları satılma::lıştır. 

•OOo Lira k~n:anan 4855 numaralı biletia beıte birlik bir par· 
çaa1 ile diğer iki parçası lstanbulda bir parçıısı GaziAyin-

l tapta satılmış ve mOtebaki parçalara satılmamıştır. 
S,OOQ Ura isabet eden 27965 numaralı biletin üç parçası lstan. 

buJda birer parçası Ankara ve izmirde satılmış bir par
çası eoğaz'ıyandan satalmıyarak iade edilmiş ve mütebaki 
parça larısatılamamıştır. 

Yerli ve Avrnpa kumıışlarından kusursuz•••• 

ı~fflHilDnıH emıseler 20 Uro~on ~a~lor 
Hazır pardesü ve elbiseler fevkn ade ucuzrur. 

"'111111-- Emioönü, Knmirci Ali Riza müessesatı ••••llii 
Levazım Satınalma 

Komisyonundan: 
~Co l:ilo Zeytin açık münakasası: 14 Eyliıl 932 çar· 
lt.. şamba günü saat 14 te 
11\J()Q kilo Yerli toı şeker: kapalı zıırfJa münakasası 14 Eyl61 

932 çarşamba günü saat 15 te. 
\ı°'~bar ihtiyacı ıç in satın alınacak şeker ve zeytinin şartna· 
~~tı~i gö.rmek istiyenlerin her gün ve münakasay~ iştirak ede· 
~t/'ır1 münakasa güo ve saatinde muvakkat teruınat makbuz• 

~ birlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazım satmalma komisyo· 
' l!ıilracaatları. (4291) 

lstanbul Belediyesi llAnları 1 
4\tıif bedeli 670 lira 27 kurut olan Çübuklu gaz deposunda 

1 

:8 Dumaralı tanklar arasına beton yalaklar ve demir ır.erdi
' 

1'-tası yağlı boya çatı tamiri ve saire kapalı zarfla müoaka· 
lb lconnıuştur. Talip olanlar şartname elmak ve keşif evrakın~ 
~ ele üzere her giln Levaum MüdürlOğüne müracaat etmelı 
~lcıı"ya girmek için de 50,5 lirahk teminat makbuz veya 
b llb" ile teklif mektuplarını 15 9·932 perşembe günil saat 
"tıe kadar Daimi cncilmenine vermelidirler. (4377) 

' ltdiye Balat ateJyesinde müterakim iki ton miktarında tah· 
aıunan dövme demir hurdaları lS·Eyltıl-932 perıembe günü 
011

dan on ikiye kadar mahallen milzayedc He satılacağı ilin 
'· ,4789) 

~bul Belediyesinden: icra edilmekte olan kanalizasyon 
d~~. dolayııile 15·Eylfıl·932 tarihinden itibaren Kantarcılar 
, (~blll bilcllmle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacafı ilin olu

-.787) 

VAKiT 

1 
................................................ . 
···-··--~-~ .. !.~.~.!:.~ .......... .J 

Zayi ve•lka 

Beıiktaş askerlik şubesinden 
almış olduğum askeri vesikamı 

zayi ettim. Yenisini çıkaracağım· 
dan eskisinin hükmü olmadığını 
ilin ederim. (4151) 

SelAnik muhacirlerinden Hafız 
Hüseyin oğlu Hafız lbrahim. 

* iki sene evvel lstanbul lise• 
sinden aldı~m tasdiknamemi :z:a
yi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. (4187) 

Seyfi 
~----.~~;-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 'Urologue 

Dr. FEYZi 
Babrek, mesane, idrar yolu 

bastahkları mütehassısı 
Bevoalu. Istikltl caddesi Elbamra 
apirtıman No 3 Hergün öğleden son· 

r.ı. Tel. Beyoğlu 28!i5 

Istanbul Asliye mabkeoıeıi 
Üçilncü hukuk daireılnden. Da
vit efendi tarafından halen iki- · 
metgabı meçhul olup Balatta 
Hisar sokağında 59 NO. Ju ha· 
nede mukim Şahine hanım aley
hine ikame ettiği talakın teı· 
cili davasında 3-7·932 Tarihli 
mDttebaz karar ve ilin mucibin
ce gıyaben cereyan eden tahki· 
katında: dava arzuhali okunmak 
ve 336 tarihinde müsevi ahkA
mina tevfikan boşandığına dair 
vesika ibraz ve okunmak va yev• 
mü tahkikat 6· 10·932 perşembe 
saat 1 O na talik edilmek ıuretile 
muame1e ifa edilmit olduğundan 
ilin tarihinden itibaren beı gDn 
zarfında itiraz edilmesi ve aksi 
takdirde mahkemeye kabul edil
meyeceji usulOn 402, 405 408 
inci maddeleri mucibince ilin 
olunur. (4182) , ......................... " .... ..--.... -......... . :
1 

.......... il';:··ii:-Akii..........

1 !:be ve kedın haatellklen 
1 mUteh•••••• I! Beyoğlu lsdt"1 caddesi Rus sef"'ti , 
:! y:ınında ' n. 451 : Tel B. O. 2005 fi 
=·= Her gün öğleden onra ·=ı ··········································:········· ................................................... 

Kartal sulh mabk~meainden: 
Kartalda aakin iken vefat eden 
Nalbur ve kömürcü Mustafa e· 
fendinin terikesi deftere geçiril· 
miş of duğundan mllteveffayi mu
maileyhe karşu alacaklı ve borç~ 
lu olanların tarihi illndan itiba
ren bir ay zarfında kartal sulh 
mahkemesine müracaatle alacak 
•c borçlarını kayit Ye beyan et
meleri ve bilahare vuku bulacak 
müracaallerin nazarı itibare alın· 
mıyacağı. Ve Kartal çatıu cad· 
desidde kiin müteveffanın dük· 
klnında mevcut nalbur)uğa ait 
bilcümle eşya ve mallar ve alat 
ve edevat ve dört yOz kıyye 
miktarında kömür bilmü:z:ayede 
22·9 932 tarihine müsadif pe.r
ıembe gilnü saat onda aablaca· 
ğından talip olanların mahallinde 
ha:z:ır bu'unmaları ilin olunur. 

(4183) 
:ın:ı::::: :: ::::: :: : ::::: ::::::::ı:: :: :::::::::::: ::ı :::: 
il Oroloğ 
il Dr. Hakkı RUştil il idrar ve Tenascl yolJarı birin· 

1

11 ci sınıf mlltehassısı "P ARiS,, 
i den Diplome 
!l$tik1Al Caddesi Yıldıı apartıman r\o 322 

::::::::::::::::::::::::_:::::::::::&:::::::::::::::::::-::: 
Çocukl•rsnı baktırmak 

l•tfyenlere 
Evimde çocuklara bakmak için 

çocuk arıyorum. Baktırmak isti
yenler: Beşiktaş Abbasağa Se
lamlık caddesi No. 18 haneye 

Savıfa 11 

Türk . 

lerinin en 

büyük vazifesi 

nedir 
• 

Çocuklarını Tutumlu v E 

Muktesit .! ____ _ 
Ohalde derhal 

Yetiştirmek. 

Ziraat 
. 

Backasıadaa 

8i~ H ll n il 

Yüksek Orman Mektebi 
Rektörlüğünden: 

Talebe kayıt ve kabul muamelesi kapanmııhr. Müracaat 
olunma1I1ası. 4752) 

~"--•=•-• Ankara caddesinde 

1 Orbanbey ~!~~·!~mek ~~~~~~ V AKIT 
yurduna müracaat. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Mangal kömUı U Meşe odunu 

Kilo Çeki 
28,344 640 lstanbul cihetinde muhtelif depolarda teslim 
20. 706 5 70 ~ey oğlu .. ., ,, " ,, 
J0,950 290 Usküdar ,, ,, ,, " 

Balida nevi ve mıkdarları yazıh meşe odYnu ile mangal kö• 
mürll nevi ve semt itibarile ayrı ayrı ve pa:z:arlık suretile mübayaa 
edilecektir. Talip olanların fiat verme1c üzere mah halin on ye• 
dinci Cumartes; günü snat on beşte ve şartnameyi almak üzere 
her gün Galatada inhisarlar Müb:ıyaa komisyonuna müracaat arı 
ilan olunur. (4722) 

F"eyziati Lisesi Müdürlüğünden: 
m::::::::::ı:::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: J 7 EylOI Cumırtcsl günü umum s1n1tlarda dersler e başlanacak ur ilk ı,sım 
li fi ve Lise talebesinin mezkılr ~ünde mektepte bulunmaları. 

müracaat. (4129 

O Göz Hekimi -----------_;_-----------
(! Dr. Süleyman Şükrü .f 8 J ı H d 
rj· Birinci ıınıf mütehassıa İı' asur U ara: e ensa 
İ: IBabıAliı Ankara caddesi numara öO 1 
ı::::::muıu1111111111ınmu:m::m11mıasu1:1111İ Emaalaiz bir devadır, Kanı Ye ağrıları keser. Memeleri kurutur. 



12 VAKiT 

Hanım ve Beyler için: Necip Bey yatsız brlyantlnlnl tavsiye 
rlz. Saçları parlatır, istenilen şekle fal 
bir tecrDbe kAftdlr. 

S1raçbıne 0.fJnda Münir Paşa kon&gında 

Fabrikaıı: 
lstanbul, BeyaZ1t No: 39 • 41 

LeyU • ebarl • Ana • Dk • Orta • Lise • Kız • Erkek 

1 Aallerf Fabrlkalar lllnları 1 
Kankblede hartuç imlahaneıi 

Hayriye Liseleri 
inpab 

ııeJ lira 94 kurut bedeli ke
tifli ola yakardaki inpatm ka. 
palı zarf aaretile 8-1().932 tari· 
binde aaat oa bette ihalesi ya· 
palacakt•r. Taliplerin ıartname 

Maarif Vektled celJJesinln 5·4-932 ıarib ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere tamim edildiği üzere rfamf 
muadeleti tasdik edilmiş olan mektebimizde talebe kaydını başlınmıfllr Ecnebı lisanlarına ilk smıflardan idbartn 
başlanır. Nehari talebe- mektebin buausf otomobil ve otobüslerile nakledilir, Her gün sut 10 dan 17 ye tadar kayn 

muamelesi yapılmakıachrTılep nkuunda posta ile hrifname~nderilir. Tel. 20530 

için her 160 ~den sonra; mO· 
n•kaaaya gir-.J için de o gOn 
teminat ve ~ifat ile müra· 
caatları. (4701) 

• • • 
~500 ton lava-rin ldSmOrO 
!00 ,, kriple kiimlirli 

Yukardaki maluaıenin kapalı 
zarf ıuretile t2 .. J~f32 taribrnde 
aaat on d&rtte lllaltsi yepılacak· 
t r. Ta~iplerin şartname için her 
~ 6gle~!n sonra, münak .. ya 
garmek ıçan • o gOn teminat 
ve teklif•• ile mlraeaab, (4706) 

• • • 

3UncU Kolordu Sabna ltn• 
Komlsronu llAnhırı 

Ankara Merkez aatınalma ko
misyonuna IOıoma olan iki bia 
ton leva maden ve 8ltı yllz bia 
kilo kok klm&rD ayn •Jrı prt· 
DBILelerle kepab zarfla .anaka· 
Aya konmuıtur. 

ihalesi 3-1().932 pauttlli aaat 
15 tedir. Şartnameyi girmek g. 
tiyenlerin her gtın koraisyonu· 
nıza ihaleye ittirak edecekleria 
vakti muayyeoiode Ankara me ... 
kez aabnatma komisyonuna mil• 
racaatları. (763) (4693) 

t ,S toe F erro krom 
1 ,. Nikel lstanbulda Maksudiye Hın 8N. da 
1 D Teodor Mumcidis Efendıye. 

" r.erro volfram lstanbul 3 üncü icrasmdan: 
25Q Kilo F erro vanadyum Cevatzade Ali Beyin zimmetinizde 
250 ,, Kaltalt 250 matlubu oldutu iddia edilen 2140 lirı 

" Ferro molibden 59 kurutun maı masraf haciz yoliyle 
Y rd.CCi maJıemenin kapalı tahsili hakkında vaki takip talebi Uzeri· 

zarf ıuretile 19-11-932 tarihinde ne taralınııa ~öndc-rllen ödeme emd 
aaat OD bette ihaleli yapılacak· zahnnı milbışiri tarafından verilen meş 
tır. Talipleri prtaame içia her ruhatta ve yıpbnlan zabıta tab,ıtannda 
~n öğl~deb ronra, rnOnakuaya mezkQr mahalde olmadığınız ve elyevm 
gırmek IÇİD de o glln teminat ve ikametıAhınıır.m meçhul bulunduğu ~·· 
tekl'fat ile mOracaatları. (4708) terilmeeine binaen iltnea tebligat ifasını 

lllııııııım"ıı 11111 111 karar •erllmtıtır. Tannı tltndan itibaren 

nr. Bnll allllllllıl klt ...... ÇUl .. lylllllJlaolNlllUffllll bir ay ZlrfJDda OOrCUDDZU Ve masrafla 
nnı ödemeniz ve borcun tamamına ve 
- it'.-.- J6'h itlııeillltir.r.Dtıriii"' .. ~ 

Mullren6tlanesl Beyoğlu mektek g rası hakkına dair bir itirazınız varsı yi· 
5'*"' No. J7 Telefon: 3626 Beyoflu ne müddet zarfında şlfıben veya tahriren 

,"!l ... --. .... _..111_....,....,.-.._., bildirmeniz ve borcun bir kısmını itiraz 

ık&dar Tapa Bqmemuriuğunduı 
• Kadık&,Dn Cafer• ğa mab.Ue
!•de _.i Ye yeni iakele caclde
sıade Y6i •i 46, J8 yeni 54, 
:kk••ılırla murakkam iki . ':& 1284 tarihti temeutlk 
rd~~ mtlateniden Pandeli Ye-
e 1 °'Iİ uhdeainde oldup ve 
•erku_m~n •efatile variıleri na· 

~ '""r'··· icna ilteDilme le I1e mezktr te-
m~ Jiar.cla ol•acl_+adaa 
lelMllm ••11? .. - 1515 -
marab kuaa •• nizamnamesi 
hllk~mlerine teftiba ••laallea 
bhkıllat yapalacal'mdıu. k.taJri 
meakal ile allkai laaamaft• al 
.............. 20-9-952 tartr.. 
mlluclif aab pil aaat onda ma· 
laaUiae gidecek olan '-"" me-
li ·- ft o ••kite •••• 
'32· 1339 muamele numuuile O. 
ldldar Tapa latme••Juttt•m1-
neaat olunmı,. lfln olunur. (4795) 

ettiğiniz halde o kısmın cihet ve mik· 
tmnı ıçwkca göstermeniz lazımdır. Aksi 
taktirde itiraz edilmemiş sayılacağı ve 
borcu tediye veya idru et9Jediğiniz tat• 
dlrde yine bu müddet zaıfJnda icra n 
iflis DnDDUD\iD 7 4 tinci maddesi mud• 
hince iDii beyanında bul11Dmanıa 
" mal beyanmda bulunmaz iseniz 
hıplsle tazyik olunacağtnız ve hakikate 
muhalif beyanda bulunursanız hapıaı. 
cezalandıntaca19mz ve borcu 8deinez 
veya ldru eylemezseniz hakkınızda P· 
yaben cebri icrayı devam otuaacatı mez· 
k6r ödeme emıinln tebliği makamını 
kaim olmak üzere illn ohımır. 

Adalar Salla 11.ıılcemaiıldm: 
Madam Tolikaoni ile emvali 
metrake,e iJafeten latanbul 
Defterdarbtuua .. ylan ve mO~· 
terekea m11ta1arıaf b,uluaduklan 
Btıyllk Ada'da Yah maballesin
cle Ya•ce ~ 17-21 atik 
•ti 8-10 ee.lif llUIBaraaile mu-

,,.. .. _ .... ...,. bir bap ki· 

D A . . d. lir baaenia ..,ri kallili tabi• r. rıs tı bulunmaamclaD dolaJi eçak ar-
brma ile •tiluak ..,.._ İla-

Maıyenelııuesl ı lealn k ..ıt..:~-
1.mlnGnl han a linctl tat No 8. e anr ve ... ...;,,q.. Mesktr 

h.ane lriiir olarak .. ••t lse-
••ccaw .anaet rane meb• bmandap " cad-

Sirlıedde Betir Kemal ecza· d-1• nam bir oclaaile .... p. 
hueli k• .... nda Sllnnetri Hılil •ento mefnlt bir aYla we- bir 

-,- '" mutfak •e bir hela Ye hJr .dar 
zade Abmet Mehmet Bey pa· koridordu iltuet Ye • .._ bir 
IUteai ve Peffembeden maada kuyuya muhtevi olup dOrt Jk 
alnlerde fıkıraya meceanen lira kıymeti mabamm ......... 
llaaet amellyeal yapmaktadır. Birinci arbrma• 18-10.932 ta-

Tel: 23755 (4057) ribine mllaadif aalı glal .. t oa 

Klralık d6rtte icra kıbaacajmcLm talip 
Sirkeci Şahinpqa karfllloda olanlann yevm ve vakti mnktr-

30 namarab doku odab aabık da yDıde on niabetiacle pey 
Cifaaa oteli w "J• otel ipn akçesile Adalar Sulh mahkeme
kirahktır. Tdplerin altmdaki aiae mlrıcaatlan ilin olanar. 
bastoıu:aya mlracaaUan. (4087) (4174) 

~===» Bu, llizi •OD derece allkadar eder c==~ 

Mektepler açılıyor 
~11 lnz ve erkek ıaıea...e mahsus iç çama,1rlarl• bll• 
ca1nıe levazıMatın en metin ve 111Untahap çe,ıtıerlnl lh· •r Erledllltnlz gibi batın mektep ve koleJlerln Unltor· 
ma elltlae'-1 içi• hu•u•I bir daire tesis erledlllmlzl 

lllUlltarem halkın eazarı ıttllaına arzerlerıa. 

lnllormalar için hususi llatlar 

Baller Mağazaları 
~====- Beyoila, istiklal cadde91 c===~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
Papbabçe fabrikuına muktazi cetveli mucibince elektrik le· 

ya11mı paıarlalda aha .. tmacaktar. Taliplerin % 715 teminat ak· 
çeleriai hamilen 19-9-932 Paıarteai günü aaat 14 1/2 da Gala· 
tada lnbilarlar Mlilayaa Komisyonuna müracaatları. (4723) ,,,;===== llız ve Erkek• 1.ewn ve Nehari c=:====~ 

lstlldAI Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısı aı havidir. 

Blltlln •nlflara mevcuttur. 

ua J lanmıştır. 
.. ı1111 ......... ~--., racaat olunabilir. 

Şebzadebaşı Polis merkezi arkasında 
~=======- Telefon 221534 c========--

Eyi .,. lam bit silıhat için 
maatazam bir bazim Mzimdir. 

Tatli m1JsnDa Ye taami litif 
olaa Eno'• 11Fruit Salt"· size 
bama tmnin, mideyi tabiye 
Ye banatlari tanzim eder. 

&lalar Kısalıyor 
Eski teovlratıoızı ıslAh etmek 

için fazla beklemeylnlz 
MANTIKi TENVİRAT 

mkMl'I,. eleldrlk faturaaını çolaltmadan lka1netall11n 

K O N f O R U zlradeslle artt11ır. 

SAllE 
Apertı .... , bllro, .. l•z•, mektep ve sınai mahallertlt 

Mantıki tenvlratıoı Veresiye yapar 
••-•ve ke,ıfler bedavadır. 

Merkezi idaresi Galata töprübaŞI 
Şube A. Slrtecl Mlihürdar zade Hal 

lzmlr • Pire • tskend• 
Posta81 

(ANKARA) 13 Ey.Ol Sah 1 

Trabzon Posta• S 
(KARADENiZ) 14 

Çarıamba 18 de. [)ao 
Tirebolu'yada uğranılacakbtı 

lzmır • Mersin Po•~ 
(INEBOLU) 14 EylOl 

ıamba 1 O da Galata rıhtı 
dan kalkarlar. (471 

15 EylOl PerıembedeD 
baren Bosancı • Maltepe • 
lar battı liğvedilmittir. (4 

Aktarmacdık 

idare vapurlarının 0111' 
kelesinde tOccar etyasa 
leme ve boşaltma mllt 
liği 18 • 9 • 932 tarl 
mOnakasası yapılmak 
mahallinde mlinak&1a a 
tar. Taliplerin idare mOb 
komisyonuna veya m 
acentesine mllracaatlan. ( 

Aktannacllık 

idare vapurlarının Te 
ıakeleıinde tiiccar etyUI 
leme ve bopltma mlteab 
l S • EylCll • 932 tarihinde 
edilmek lizere maballiada 
nakasası ilin edilmiıtir. ı 
lerin Seyrisefain mOa• 
komiıy nuna •eya Tek" 
aceateliiiae m8racaa~8 (47..,. 

Bir Noter Dairesinde 
liyakatli bir memur ile 
itinde tam bir ibtisaa .. hibi 
ğer bir memura ihtiyaç 
Yeni Postahane karflllllda 
tanbul Altınca Noter Da· 
mllracaat. 

VAK 1 
GtladeUk Bi1Ul a..

ı.tanbul Ankara Caddul, V Alfl'f 

Telefon Numaralart 
Yazı lflerl telefonu: Ml'ff 
dan telefonu : MS'Jf ... 

Telgraf adrelll: ı.tanbul - v 
Posta kutusu No. 41 ...... 

Abone bedellerl ı 
Türkiye 

SeneUk 

6 aylık 

8 aylık 

1 aylık 

HOO 
'150 

fOO 

ı~ 

Hin Ucretlerl ı 
Resmi JlAD1&rm bir aatırı ıo 

'l1carl JlAD1&rm bir •tll'I 12.1 
'ncart lllDlanD bir autlllll Si ...... 

Fabrikası : .--...-.--:-1 

lstanbul. Beyazıt No: 

Hasan Kuvvet $uru 


