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Alınan davası 
Yürüyor mu? 

Ilı ~anyada Fon Papen hükfı
k:uı Cenevre tahdidi teslihat 
~ eransından arbk hiçbir ne
~~ çıkrnıyacağı iddiasına isti
h&ı en Yaptığı siliblanmak teşeb
hn 6 Yolunda yürilyor. Bu teşeb
'-·~bilhassa aleyhtar olan Fran
b· ile Alman notasına kat'i 
~it ?ed cevabı vermedi. Bu ce· 

1'P iıi müzakereye dökmek için 
~e bir açık kapı bıraktı. 

llok ra.naanın bu meselede kendi 
dı lai nazanna .en ziyade va.- • 
~~ ~eklediği memr"t:et lngil
ttr dır. Bununla oeraber logil-
~ Cde gün geçtikçe fikirler Al
bi~llYa için daha müsamahakir 
~ Cereyan almaktadır. Halta 
~~reyanı idare eden logi~ter.e 
'e .~Ye nezareti olduğu ılerı
t, •urülerek Alman teslibat ve-
~ terki teslibat meselesinin bu 
\trıl~kette yakın bir z.?man~a 
~ b~kiimet tebeddülünu ıı: ucıp 
\Cagından, logiliz başvekili M. 
tirı c Donald'ın istifa ederek ye
ttle M. Neville Chamerlain'ın 

tceginden bahsedenler vardır. 
· ~'ayetlere göre lngiltere ha· 

'Ye nezaretince bu hususta 
ip edilen maksat bir taraftan 

tne.,...e tahdidi teslihat konfe
.?11nı tehlikeden kurtarmak, 
·:~r taraftan Amerikanın tah-

' lealil:ıat projesine iltihak 
ereJc b 1 . • arp borçları meıe esını 
l .... , ... u" ıu.ııetmlyc lmkao 
;.1akbr. 

. ilbakika Almanya heThangi 
"- fekilde tatmin edilmiyecek 
l'rsa Cenevre tahdidi teslibat 
\feransı için dağılmaktan 
"'ka yapacak birşey kalmaya· 
~~ır. Bu ise bütün dünyada 
~,•den bir siliblanma müsaba
~t '1tıın azami şiddetle başlaması 
ı:..tlıubakkak bir harp tehlike
"llttı 
Ut nıeydana çıkması demek-
~t~ Binaenaleyh lngiltere bir 
\tke. bu tehlikeyi bertaraf et
\ ıstiyor. Bunun için de Al· 
~ lllüddeiyatmın tahdidi tes-
~ YCJ!u ile önüne geçmiye 

i•Yor 
~tıt • 1 ·1 • 'k' . b" ~d· a ngı terenın ı ıncı ır 

\ ~tsj daha vardır. Bu endişe 
tiııi Uyük Avrupa memleketle
\t111 Amerikaya olan harp 
~~ Cltının tesviyesi meselesidir. 
bı:ıt 1tııdur ki Amerika harp 
~i;-tının verilmesinde ısrar 
~Ot, Yalnız Avrupahlar bu 
~.t •t: Amerika tarafından tes
''rı iornıek istiyorlarsa silah
~~i 1• tahdit etmeleri lazımgele-

llı söylüyor. Binaenaleyh 
Mehmet Asım 

( Oeı•aım 2 nci sayı( ada) 

~tıadoluda 
Soğuk ve kış 

, " haşladı 
>~' . '-Yeı, 1 7 ( H uıusi) - Bu -
>~' ~ıd~tli soğuklar devam edi
't~1 U iece yakın dağlara kar 

!tır. 

Dil kurultayı .......................... ·-······ 
Bir köyde 
muallim 

Nuri Beyin Anadolu
dakl tetkiklerinden 

istifade edilecek 
Bu ayın yirmi altısında Dol

mabahçe sarayında toplanacak 
olan Türk dili kurultayı için 
Türk dili tetkik cemiyeti büyilk 

Dillmiz hakkındaki tetkikleri tç sayfamızda 
münderiç olan Ara~rcıı köyünde muallim: 

Noman Nuri B. 

bir faaliyetle çahşmaktadır. Dün 
ihzari bir içtima yapılmıştır. 

Kurultay müzakerelerine işti
rak için hergüo birçok zatlar 
tarafmdan cemiyetin umumi ki 
tilii üşen şre Beye müraca
atlar yapılmaktadır. Eskişehir 
muallimlerinden dil lizerine uzun 
seneler çalışmış olan Noman 
Nuri Bey de dil kurultayına iş-
tirak etmek üzere şehrimize 
gelmiştir. Noman Nuri Beyin 
beyanata iç sabifelerimizdedir .. 

Mırdar bir cemaat 
Yüzünden Gandi öliinciye 

, kadar oruç tutacak 1 

Gandl bir oruç hallnde ... 

Hindistan da murdar telakki 
edilen bir cemaat vardır ki kırk 
elli milyona varır. Bunlara .. Par-
ya,, lar denilir. Hindularrn hiç 
biri bunlarla her hanki şekilde 
temas etmez, Hindu mabetleri 
Hindu mektepleri, Hindu evleri 
bunlara kapalıdır. Bunlar fitre
tcn hakir, ve mülevves ezelden 
mahkum sayılırlar. Fakat son 
zamanlarda münevver Hindular 

(Devamı 9 uncu sayıfada) 

Tarsusta 
144 ev yandı 

Tarsus, 17 (Hususi) - Tarsus 
ta bugün şiddetli bir yangın ol -
muştur. Yanan evlerin 144 oldu· 
ğu tesbit edildi. Yangına Mersin 
ve Adana itfaiyeleri de gelmişse 
de yangının söndürülmesinde güç 
lük çekilmi~tir. Zarar 200 bin li
ra tahmin edilmektedir. 

izm.irde 
ihracat: 

azhit · , 

lzmlr limanımızın bir manzarası ve ldhallt • ihracat farklArı 

• 
ithalat ve ihracatımız 
arasındaki farklara 

neler sebep olmuştur? 
Üç gündür, gazetemizde tica

retimize, ithalat ve ihracatımıza 

ait bazı istatistikler çıktı. Bu ista
tistiklere •bakılacak olursa kanu -
nuaaniden itibaren geçen 8 aylık 
umumi ithalat ve ihracat nispet -
lerile, lzmirde bu seneki incir ve 
üzüm ihracatı geçen senenin hu 
aylarına nazaran yapılan ihracat-

ta bir hayli farklar vardır. Geçen 
senenin sekiz ayında ithaiP! mec
muu 90.037.210, ihracat mecmuu 
69.828.174 lira idi. Geçen ıene bu 
aylarda sekiz ayın ithalat ve ih -
racat farkı toparlak rakamla 21 
milyon lira kadardı. Yani 1931 
ıenesi ağustos nihayetinde itha • 

(Devanu 9 uncu sayıfada) 
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Katil be 
ketle ki 
götürü 
Fransız Cum

hur reisinin ka
tili Gorgulof'un 
başı giyotin He 
kesilmek suretile 
idam edildiğini 
evelce bildir· 
mişük. 
Son posta ile ge
len Fransız ga· 
zeteleıinde şu 
tafsilat vardır. 
Çarşamba sa

1uaz ce
- yotine 

,,.., ~:; .. ,,~ lür ken 
bekliyen hususi 
arabaya bindir· 
diler. 

Bu esnada i-
1dam mahalli olan 
)Arago meydanı 
\ etrafı büyilk 
bir halk taba
kası tarafından 
doldu rul muı tu. 
Polisler, jandar· 
malar intizamı 
güçlükle temin 

ediyorlardı. Bir taraftan giyotin 
makinesi, büyük ve kuvvetli bir 

(Devamı. 9 uncu sayıfada) 

Orta mektepler ...........................................• 

Tedrisata 
başladılar 

llkmektepler 1 Teş· 
rlnevvelde baş

lıyaca klar 
Maarif vekaleti tarafından ve

rilen karar üzerine Türkiyenin 
1 dört bir köşesindeki bütün orta 

mektepler ve liseler dünden iti-

DUn tedrisatı ba,hyan 
talebeden bir kaçı 

haren tedrisata başlamışlardır. 
Ilkmektepler de 1 teşrinieYvel

den itibaren tedrisata başlıya• 
caktır. 

Maarif veklleü bu sene ilk, 
orta ve lise mektep kitaplarında 
pek büyQk değiıiklikler yaptı
ğından kitap listelerini de mek
teplere tebliğ etmiıtir. 

Mektepler nihayet bir hafta 
içinde bilQmum tedris vasıtaları
nı, kitapları ve sair ihtiyaçları 
temin ederek 22 eylülden itiba
ren bilfiil ders faaliyetine baş· 
lıyacaklardır. 

5 numaralı 
kararname 

Tadil edilecek ve 
vesika usulü 
kaldırılacaktır 

Ankara, 17 :<Hususi) - lktı
aat vekili Yelal Bey yarın başve • 
kil İsmet paşayı ziyaret edereli 
tetkikatının ana hatları etrafın • 
da izahat verecektir. 

lktısadi itler, vekiller heyeti 
(Luti en sayfayı çeviriniz) 

bahı tam saat 5,30da Gorgu· 
Jaf'un avukatları ve papas Jille 
bir dok tur, Gorgulof'un idam 
mabkümlarına mahsus höcere· 
sine girerek kendisini uyandır
dılar. Gorgulof, sükünetle uyan· 
mıştı. Hiç bir heyecan göster
miyordu. Avukatı M. Jero, af 
talebinin reddedildiğini bildirdi. 
Mahkum itiraz etmedi ve idam 
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edileceklere mahsus tuvaletin 
yapılmasını sükunetle karşıladı. 
Sonra, papas künahlarmı çıkart
tı. Bu merasim on dakika kadar 
devam etmişti. Merasim esna
sında Gorgulof mütemadiyen pa-
pasın duasını kesiyor ve mahke
mede söylediği sözleri tekrar 
ediyordu. 

Günah çıkanldıktan sonra cel
lat ile iki muavini, hapishane 
defterini imzahyarak mabkümu 
teslim aldılar, kollarını ve ayak
larından dizlerini bağladılar. son
ra, bu bağlar içinde zorlukla 
adım atabilen ve seke ıeke yü
rüyen Gorgulofa yardım ederek 

Hanım - Geçen seneki elbiselerini giy diyordua. 
iıte giydim, bak bir şeye benziyor mu? 

Bey - Pek iyi, pek mükemmel ••• 



Sayıfa 2 
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) Bir işaret 
~ g 
§ ismet Paşa Ankaradan tay· ~ 
~ yare ile lstanbula geldi ve ~ 
~ gene tayyare ile ertesi günü ~ 
~ döndü. Bu suretle Türkiyede ~ 
f ilk defa olarak bir hükumet ~ 
'E reisinin uzun bir mesafede ~ 
( resmi işleri için tayyare vası- ~ 
~ tasını şahsen kullandığını gö· ~ 
"§ rüyoruz ve bu hayırlı hadise· g 
~ yi memleketimizde artık tay- i 
§ yare nakliyatı başlamak zama· ~ 
~ m geldiğine kıymetli bir işa- j 
g ret gibi telakki ediyoruz. ~ 
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Bursa yolunda 
········································ 

z 
Bir otob ·· s devrildi, 

ilci kişi öldü 
Mudanya, 17 ( Hususi ) 

Bursa ile Mudanya yolu üze
rind~ işliyen otobü!llerden biri 
evvelki gUn bir uçuruma yuvar
lanmış ve içindekilerden iki kişi 
ezilerek ölmüştür. Şosenin yarısı 
tamir edilmekte olduğu için şo· 
för direksiyonu kaçırmış, ve bu 
suretle tamir edilen kısma yu
varlanan otobüs oradan da uçu· 
ruma tekerlenmiştir. 

Tevfik Rüştü Bey 
yarı hareket 

ed·yor 
Aokara, 17 (Hususi) - Hari

ciye vekili Tevfik Rfiştü Bey 
ayın 19 uncu günü (yani yarın) 
buradan lstanbula hareket ede· 
cektir. Malum olduğu üzere 
Hariciye vekilimiz oradan da 
Cencveye gidecektir. 

Moskova elçimiz 
Moskova büyük elçimiz Hüse· 

yin Rogıp Bey dün s:ıbabki sem· 
plon ekspresile Berlindcn şehri· 
mizc gelmiş, akşamki trenle 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Hüseyin Ragıp Bey Moskova· 
da!l Berline geçmiş, oradan bu· 
raya gelmiştir. Mezuniyetle ge· 
len Moskova elçimiz bir hafta 
kadar sonra tekrar Rusyaya dö· 
necektir. 

VAKiT 
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Alman ha ciciye N azzrz diyor ki : -----·-·--·-·-.. ······--·········-····-····· ... ·····························• 
'' aşkaları silahların bırakmazlarsa 

b · z de çenber içi de kalamayız.,, 
s·z de memleketi müdafaa hakkını istiyoruz, mücadele
m·zin manası budur. Bütün Alman mi Jeti arkamızdadır 

Demokrasinin iflası 
Alman Başrıekili Fon Papen bir kaç gün evvel 

Raislıstag mcC'lisini feshettikten sonra şu beyanat
ta bulunmuştur: 

"Demokrasi sistemi tarilı ve Alman milleti na· 
zarında artık iflas etmiştir.,, 

J~e Quotidien gazetesi Fon Papen'in bu sözünü 
naklettikten sonra şu mütaleayı ilave ediyor: 

"Hakikat şudur ki Prusyanın cümhuriyetçi 
nazırlarını dört adam ile bir l:aptan gelir, makam· 

!arından kovarsa, bu hadiseye karşı Alman milleti 
de lıarckctsiz kalırsa böyle bir memlekette artık 

demokrasiden bahsetmeğe malıal yoktur.., 

\.------------------------..r Berlin, 16 (Hususi) - Hariciye nazırı Baron 
Fon Noyrat, Almanyanan harici vaziyetine dair 
bir nutuk söylemiştir. 

Bu nutkunda, Almanyanm silahlannı Versay 
muahedesi mucibince bir taraflı olarak bırak
mağa icbar edilmesinin memlekette milli varlığı 

emniyetsizliğe uğratır bir vaziyet ihdas .· ettiğini 
ileri sürerek, şöyle Clemiştir ; 

Nasıl feshedildi 
Alman meclisinin feshi teferrii.atını, bundan ev

r•elki sayılarımızda mufassalan yazmıştık • Ajans. 
laragöre fesilı kararı evvelce malum idi .. Halbuki 
Peti Parisien nazetcsinin Berlin muhabirine göre, 
Jlon Papcn son dakilmya kadar fesilı kararını ver· 
mel; istememi.'}, fakat istirahat celsesinde, meclisin 
hükfJmet aleyhine ademi itimat kararı vereceğini 

göriincc, mareşal Hindenburgun evvelce kendisine 
beyaz olarak vermiş olduğu imzalı kağıdı alelacele 
ve lıemen meclis odasında doldurnuıştur. 

Esasen bunun böyle olmak ilıtimali, fesih karar· 
namesinde gösterilen espabı mucibenin pek düşü
nülmeden yazılmış ve sakat oluşundan da anlaşı. 
lıyor. Bu haber doğru ise, fesih karan derhal ve a
lef(icele ııerilmiş oluyor demektir. 

tahdit edileceğine, bir taraftan silahlanılırsa, is· 
tikbalde vaziyet nasıl olacak ? 

Bunun için Almanya, bu meseleler halledilme· 
den, Cenevredeki toplantıya iştirak edemez. 

Dünya sulhünün temini için, umumi surette 
silahları bırakmak Jazımdır. Başkaları bunu yap· 
mazlarsa, bizde müdafaa kabiliyetimizin çember 
içine alınmasına artık daha fazla tahammül ede· 
meyız. 

- Bizim silihtan tecrit edilmemiz, silihların Biz de memleketi müdafaa hakkını istiyoruı. 
umumi surette terkine baılangıç olmalı idi. Bu Mücadelemizin manası budur ve hükiim~t, bu 
husustaki ümitler boşa çıktı. Silablarin terki ga- mücadelede bütün Alman mi1letinin kendi arka-
yesinden çok uzak bulunuyoruL S.ilahlar terk ve sından yürüdüğünü biliyor. 

Merkez fırkası kiindür. Maaaıa ili, a emi ıti~ 
kabine aleyhinde reyi. ehemmiyeti kimsenin naza· 

nndan kaçmıyacak ıiyasl bir rey 
mahiyeti de haiz bulunmaktadır:. 

• 

quers'e giderken lngiliz kabine· 

si, Almanyanı~ teslıhatta ml:sa

vat talebi hakkında henüz fikrini 
Berlin, 17 (A.A) - Merkez 

fırkasının idare komitesinin per-

şembe günkil içtimaının en ba

riz vasfı fon Papen kabinesi a
leyhinde yapılan tiddetli hücum· 

Merkez fırkası reisi demiştir 
ki : Bilinmesi lazım gelen şeyleri 

beyan etmemiş bulunmakta idi.· 

Kabinenin bu meseleye ait tet· 

kikatınm hangi safhasında bu

lunduğunu bilmek bilamel mUm

kün değildir. 

lar olmuştur. 

Fırka reisi M. Kass, sıhhatinin 
muhtel olmasına rağmen içtima· 
da bulunmuştur. 

Tamamen şekle ait vadeli nok· 
tai nazardan Rayiştağ meclisinin 
kararnameler ve ademi itimat 
reyine ait takrirlerinin hiçbir 

kendimiz için muhafaza ediro· 

ruz. Bizimle birlikte hali huar· 

daki devlet sistemini muhafaza 

etmek istiyenlerle beraber teşri· 
ki mesaiye her an hazır ve ama· 
deyiz. 

Inglllz noktat nazarı 
henüz malôm değil 

Londra, 17 (A.A) - M. Mac 

Yalnız Reuter Ajansına göre 

Almanyanın Londra maslahatgü

zarı . M. Bernsdorft'un bu bapta 

har:ciye nazırı Sir Jhon Simon'u 

ziyaret etm:ş olduğunu kaydey· 
lemek lazımdır. Ziraat bankası lstan- kıymeti haiz olmaması çok müm· 

--------~~---------------------------------bul şubesi 
Ziraat bankası lstanbul şubesi 

yakında dördüncü vakıf hanından 
Karaköyde köprü başında eski· 
den şark memleketleri Fransız 
bankasının bulundugu binaya 
taşınacaktır. 

1111il111 il u ITDUtıall#IWl u:ma:n:ıın:nı:tn:mozu 

yarın oıltşam toplandığı takdirde 
görüşlilmiye başlanacaktır. lı -
tihbaratmıa göre vesika usulünün 
memleketin iktısadiyatıru felce 
uğratacağı ve iktısadi ahengi boz 
duğu mülahazasile ilk vasıta ile 
kaldırılması takarrür etmiştir. 

Be§ numaralı lcararnamenin Ü· 

zerinde iktısat vekaleti tetkikat 
yapıyor tadili icap eden esaslar 
tesbit ediliyor para vaziyetimiz 
memnuniyete şayan görülmek
tedir. Mutedil bir kontenjantman 
usulüne gidilmesi kararla{.mış • 
br. 

Sanayi heyeti 
geliyor 

Ankara, 17 (Hususi) Sanayi 
heyeti bu ak§am İstanbula hare • 
ket etmİ§tir. Heyet burnda gördü
ğü hUsnü kabulden çok memnun 

kalmıştır. 

Yunanistanda lnullabat l\IJ ücadelesi ................................................................................................... 

Venize osu Anadolu hezimetinden, 
zararlardan mes'ul tutuyorlar .. 

Ankara itilafı Yunanistanı izrar etmiş, kral taraftarlarının 
reisi böyle söylüyor;fakat itilafa da taraftardır 

Atina, 17 (Hususi muhabirimizden) - Kıra· 
liyetçi ahali fırkası reisi M. Çaldaris, Bir nutuk 

irat etmit ve Başvekil M. Venizelosa .şicldetle 

hücum eylemiştir. M. Çaldar;s, M. Venizelosu, 
Anadolu hezimetinden dolayı mesul ve muatap 

tutmuş, Yunanistanı şiddetle ızrar eden Ankara 
itilafnamesinin sureti akdini tenkit eylemiş, fakat 

daha aşağıda iki memleket arasındaki dostluğun 
lüzumu idamesinden bahseylemiştir. Kı raliyet 

fırkası reisinin bu nutku siyasi mahafilde, pek 
fena bir tesir uyandırmıştır. 

Atina, 17 (Hususi) - Dün terekki perver 

abrar fırkasının intihap merkezinin resmi küşadı 
yapılm1ştır. Terekki perver abrar fırkası rilesa· 

sından M. Kafandaris ile M. Zavimpanos, irat 
ettikleri nutuklarda M. Venizelosa hUcum eyle· 

miştir. Bilhassa M. Kaf andaris, nutkunda ihmal 
ve lakaydisile, Yunan hazinesini büyük zararla
ra soktuğuna dair M. Ve izelos tarafından ser
dedilmiş olan ithamları redde çalışmıştır. 

Atina, 17 (Hususi) - Dün iki bin komünist 
LunRparkta toplanarak şiddetli arbedeler çıkar
mış~ardır. Zabıta müdahele ederek onları dağıt
mıya çalış:rken, komünistlerle çarpışmıştır. Po
lisler, bu arbedelerin elebaşısı sıfatile on üç 
komünisti tevkif eylemişlerdir. 

Atina, 17 (Hususi) - Kıraliyet fırkasının in· 
tihabatın neticesi ne olursa olsun Korfo adasın· 
da bir isyan hazırlamakta bulunduğu haber 
alınması üzerine, mezkur adaya bir ıefinei har· 
biye ve iki bölük asker gönderilmiştir. 

Bu kuv9et ile sefinei harbiye, intihabat bi· 
tinceye kadar Korfo adasında kalacaklardır. 

Alman davası 
yürüyor mu? 

( Başmaknlemlzden de,,• 

lngiltere hükumeti tahdidi! 
l.hat meselesini iyi idare et 
ve bu işe Amerikalıları nıe111 
edecek bir ceryan verıtıt 
Avrupalıların harp borçları 
selesini de halletmek fikrili 
dir. 

Görülüyor ki Almanyanııı 
llhlanmak talebinde lngiltert 
bugünkü vaziyeti Fransadatı 
yade Alman noktai naı•' 
daha yakmdır. 

ltaJyaya gelince, bu me.,,lt 
Almanyanın metalibine doğrU 
dogruya değilse de dolayısile. 
mamen hak vuen bir "'ııb 
almıştır. Bu Taziyeti izah ede~ 
mek için ahiren ltnlya baş~e 
M. Müsolini'nin neşrettiği 
makaleyi hatırlatmak lcafı I' 
M Musolini'nin bu makale ~ 
müdafaa ettiği tez de şudur: 

Almanya devleti akvam . ( 
miyetine girdikten ve bu certJ1l~ 
te girerken kendisinin ist~d ~ 
daimi aıalık mevkii verildık11 
sonra yeoi bir vaziyet hasıl ' 
muş, yani bu suretle AlmanY' ~ 
Akvam cemiyetine dahil oıJ 
diğer memleketler ile bukll 
müsavi olduğu tanınmıştır. 13~ 
dan sonra ( Locarno gelir. f 
carno mukavelesi mucibince 1 
yet Fransa Almanya tarafınd~, 
bir taaruza oğrarsa lngiltere ~ 
ltalya kendisine yardam edece~ 
tir. Kezalik Almanya Fr•~ 
tarafından bu suretle bir hUcd ~ 
uğursa bu dt!fa aynı yar 1 ~ 
Almanya görecektir. Binaensle~, 
Locarno mukavelui de Alrn•11 t 
ile Fransamn birbirlerine k':ıı 
aynı hukuki vaziyetde bulurı~i' 
ğunu gösteren vesikalardan 
.. id,;· \( 

Bununl~ b~raber .Atm~ny• to' 
vam cemıyetıne gırmesıne, 

1 
r~ 

carno ve Kellog mukavele e f 
nin imzasına rağmen Fran5~( 
nazaı ..ıu ikinci derecede bir d ~ 
Jet mevkiinde kalmıştır. ÇO.~ 
Versailles muahedesi mucıb1 

Almanya filen silahtan teJ 
edilmiş bir haldedir. Halb J. 
aynı muahede mucibince Alo> 
yanın bu suretle silahtan t~C:~ 
edilmiş olması diğer devJet.•

1
jr 

de Almanya derecesinde •1 ·-_,., 

tan tecrit etmek için başlı~~ 
bir baraketin mukaddime~i ~ 
Fakat böyle beynelm1lel bır bir 
ahede ile kabul edilmiş olsP ı~' 
taahhüt şimdiye kadar yeCr 
getirilmedi. Diğer taraftan ; 
nevre tahdidi teslihat konfet:d• 
sı ilk ve en mühim safb~51 l 
akamete uğradı. Eu haho.,l 
manyada husule getirdiği J,.,ııW 
sarı hayal büyük oldu. ıle' 
Alman milletini diğer devı.e d' 
ıin tahdidi teslihat mesele•!:,r 
samimi haraket ettiklerjne. 1 l 
dırmak mümkün değıldı~·b•t~ 
manyanın tahdidi te5 1 ~I 
iştirak etmekten içtinap el•ftJl1 

k , b' 1 bu konferansın ati ır 1,) 

demek olacaktır. Bu da e5'of 
Japon meseleRinden dolaYA~~·' 
zu bir hayli kırılmış olan. c1srb' 
Cemiyeti için öldüriicü btr of; 
teşkil edecektir. Eğer Alf' ~,. 
nm silahlanmak hususun ae b' ·r • ~rnki müsavah kabul edı ır 51 cı 
memleket sulhun mubafaııı tef 

belinden hi:snü niyetini isl'f 8~~ 
mive meclur olGcaktar. 1151111 

tahdidi teslihat konferrııı•"" 
kat'i bir iflası halinde A tlıi 
tabii olarak silahlı kuv\'e tle' 
diğer memlel<etlerin kuv\'e 11,t~ 
mütenasip olacak suretteı;io• ~ 
mıya mecbur kalac:aktar. d rol» 
aleyh bu meselede alaka ıa851ır 
muhte!if memlet<etıer ar r'I 
yapılacak bir itilaf Al[l?a:.~~ 
ar,u ettiği neticeye va~:51ıb~ 
Bu itibarla Almanyanın ff~ 

u~• 
ta müsavat davasının rP • ıı• 
yetli b~r yolda ilerlediğjoı 
etmek lazımdır. t 

Meh&tl• 



~~l~vinl.z J ·-..___:_:: 

~ne istemiyoruz; 
fakat ... 

l) .. 
Hrı~rı, Yani Eyliilün 17 inci 
~ •kıamına kadar Istan· 
ıı.. 1111 

resmi lise muallimleri ..... ,ı. 
taııı rını aJamamış!ardı. Pa-
t,~1 Yok? Hayır. Para hazır. 
~at neymiş? Ankarada ve· 
~det llıubasebesinde yeni yıl 
iti t?larına ait bir şekil me-

taı· T d. . . d . 
~ • e ıye ıçın ıvanı mu· 
'-tkbattan bir kağıt geçiril· 
)tıı li~ımmış ki bunu hazırh· 
\ti daırcnio kağıdı üç defa, 

Yor ııcu defadır ki geri çevrili
ltt lllı.ı,. lıte lstanbulda yüz-
1 •. Ct a'ıl · 17 ·· d'' "lltı enın g un ur para-
~· al~ınamasmın stbebi bu! 

~111> •atıf vekili Beyefendi ls
•'tlllldadırlar. Dün de geç 
'ııltkt kadar birçok arıular, 
ıgı ler dioledi '.er. Bu 17 gün
< 
~ ~tcikmiye dair kendileri· 
~ 1t!ey arzedilip edilmedi
~ bıl:niyoruı. Lakin bütün 
~hirn - · · b' k ~ zumresının ır ana· 

\JOla.rak arzedebiliriz ki hiz-

'trı şüpbes·z her devlet 
~ etinden daha mukaddes 
~" fU hocaları iki üç hafta· 
~ •lacakhlarına karşı mah· 

\~ Çoluk ço :::uklanna karşı 
t larıp, kendi sıbh 1tlerine 
tı mütcaddi bsrakan şu 

•ik iş, vekalet muhasebesi
~ t bhangi memurunun '!seri 

.. u memurun kendisi de 
"tıd· 

' ti 1 maaşını on yedi gjn ev-
.' ~ •lmıfsa onun maariftcki 

:.'.'. 17 günlük olsun kesil· ..... k 
l b · " Uc I .. l-.uı İ) oı u r; fıı-

11 kadar bUyülc bir •up 
\.._kadar kl1çük bir ceza 
~~diğini görmek, işitmek, 
"1ck hakkımızdır. 
Ôih,.. .. .. B ü l ~.Tununuz: u y z erce mu-

~.1tl binlerce baı ailesi se· 

'
1
1
t bir ııkıntı içindedir. 

~t 'rın eline geçecek paranın 
ı_11~ ele gitmesinde alakası 
~lt sıkmtı içindedir. Ma· 
\~ b karşılığı olan para ka· 

~l:dll 17 gündür bekliyor. 
~ tı bunların yanında belki 

lltnin muallim maaşlan:.ı . ııı· 
~ 1Yccek bir darlıkta oldu-
~~ Yahut hükumetin maaş 
l.'"ıtkt - k' . b .• . d 
"tnıı .. e ote mı ewc.n en 
~ ~la lrordüğü yolunda ası:zız 
'"- cı, yalan da ols3 buna 
~lt, ~itecek beş on beyinsiz 
~ eş o:ı biçarenin bu'un
~ ~tt>~k tnümkün değilmidir? 
~ d~Urun vaıifesine beş da
\ki~kkat, işin neticesini baş 
l~ltr la.kip için acele ve : laka 
1\tt1·,.'lı.trncsi yüzünden mem
~ .. ı . 
1 ttl,· .Çınde türeyen memnu· 
'~ l~lğ" ' tticı d •n mes'uliyeti, mem-
t~' fıt •tında fsrsat kollayan
'~tı '•l dOtürmenin, devletin 
~' :ı. "1 kıracak iş yapmama ce
~ •ttaın 
\.. tl d .. ~ yapılacak bundan 
~? k tgıldir; dinliyormusu-

l,.~ ~1~1le istemiyoruz, lakin 
ı.;tltr •ısa çocuklarımızın 
·qi ırıı 17 Ü d"' d . \,.. "ı g il ur· aç emı· 

\~ltt: ~~luntıda buakan bu 
,~ bir b fu cezayi Yerdim 1,, 
\ı'' '>l •ber okumak parayı 

ltı ttlak kadar gönül fe
'-at'Pacak. işte maaşm 

\ ~r,~vvel Yerilme çaresi 
"'t tr bir beklediiimiz 

VAKiT 
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Mahkeme terde _ ............................ -........... .. 

Kab veci Aıı tul labı 
UlilmJe tehdit eden 

var mı? 
Dün ikinci cezada Tophanede 

kahveci Aptullah efendinin gene 
T ophaoede muk1m Mecit oğJu 
Kemal ve Ahmet efendiler aley~ 
hine ikame ettiği ölümlo tehdit 
davasımn ruyetinc başlanmııtır. 
Aptullab efendi davasmı şöylece 
anlatmıştır. 

- Efendim bu Kemal ile Ah
met bclih adamlardır. Evvelce 
beni bıçaklamışlar ve barnkla
rımı dııarıya çıkarmışlardı. Bu 
sefer de benim kahveme geldi
ler bıçak çektiler. Bundan maa
da bana birçok adamlarla haber 
gönderdiler. Beni öldürmek is· 
tiyorJarmış. Hele Ahmet demiı 
l<i: Biz beş kardeşiz Uçümüz içe
ride bile olsak nasıl olsa ikimiz 
dışardayız. Davasmdan vaz geç
sin. Bu adamlar beni öldürmek 
istediler. 

Hakim Mecit oğlu Kemale bu 
sözlere karşı ne cevap vereceği
ni sordu. Kemal; hepsini reddet
ti. Böyle bir ıey olmadığını tek· 
rar tekrar söyledi. Nihayet Ağır 
cezada muhakemeleri cereyan 
ettiğini ilave etti. 

Şahit lsmail, kendisinin amele 
olduğu'lu söyledikten sonra: 

- Mahkemeye şabitliğe gelin· 
ce reis bey .. Y olda Ahmet bana 
Aptullah için yalancı şahitliğe 
gidiyormuısun.. Ona söyle dava
dan vaz geçerse geçsin yo;ua 
biz beş kardeşiz üçümüz içer· 
deysek ikimiz dışarda .• 

Reis - Bu da ne demek .• 
- Yani ne tarafa çekersen 

çek .. 

Reis - Peki ıen nereye çektin. 
- ÖJdürmek için say.. Döv

mek, sövo:ek için say .. 

Reis - Ölümü nereden çı· 
kardm .. · 

- Yani lafın gelişinden ... 
Ahmet bu şahidin sabıkai mü

kerrereden firar olduğunu tekrar 
iddia etti. lsmailin hırsız, yanke· 
sıcı, serseri olduğunu söyledi. 
Fak at bakim Ismaılin böyle bir 
adam olmadığm1 söyledikten son
ra gelmiyen ıahitlerin celbine 
karar verildiğini bildirdi. Muha
keme talik edildi. 

Köylü ve halk 
clgaraları 

Son zamanlarda piyasaya çı· 
kanlan ucuz köylü ve halk ci
garalarının sarfiyatı gün geçtikçe 
artmaktadır. Bu cigaralar mem
leketin her tarafında satılmadığı 
halde umumi tütün satı~ı yekunu 
kilo itibarile yüzde on beş de
recesinde çoğalmıştır. Satı,m 
daha çoğalacağı tahmin edil
mektedir. 

Kalas kasten mi 
dtlştlrllldtl 

Nişantaşmda Karakol sokağm
da Hüseyin Reyin yapısında ça-
hşan ameleOsmanan başına büyük 
bir kalas düşerek ağır surette 
yaralamışhr. Kalası kuten dü
türdüğünden şüphe edileo. am.ele 
lıtipan yakalanmııtaı. 
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i Gayrı mübadiller bir f Şe"i~"iii~;j;izi 
_=:_~:~ __ := müracaatta bulundular \ Ziyaretten döndü, 

Gayrı mübadiller nmiyeti satılan bonoları toplayarak em· i Gazi .Hz.ne taz ı mat 
g Reisicümhut Hz. ile Başve1<a· lak müzayedelerine iştirak et- ( telgrafları ~ekildi 

==:

-==- lete ve Büyük Millet Meclisi melerinden dolayı hiç bir is ~ i §==~==-=- Çanakka:e şeb'. t l i klerin i ziyaret 
riyasetine ve maliye vekaletine fade temin olunamadığını be· maksadile perşembe akşamı Sey• 
hitaben müracaatta bulunmuş- yan ederek şikayet eciyorlar. G ı t 

____ § tur. Bu müracaatta gayn mü- Ve hükumetten haklarından _-_::::= r isefa in idaresinin ü cem:ı. va-
purile giden heyet dün sabah 

badillerin emlak meselesinden yalmz 0 
o 20 sinin degw il, tama· ==- 1 h · · saat onda ayni vapur a şe rımı· 

dolayı çok elim bir vaziyette mının bono olarak tevzi edil- =E ze dönmüştür. 
bulunduklarından bahsediliyor. mesini, hundan başka mevzu e= __ -:-

lstanbul heyetine yolda T e-
M31üm olduğu üzere Ankara bahis bonolarm faizli olmasın1, 

- kirdağ, Gelibolu ve Çanakkale-
itilafı ile Yunanistana terke- defaten alınmasım, müddeti _=_=_==_-= .. _-_==_ den gelen heyetler ve Çanakka· 
dilen gayrı mübadil emlAkleri- itfasınm muayyen olmasmı, T 

le, Edirne' Kırklareli ve ekir· 
nin tediyesi hükumete ait bir yahut devletin umum mezat· l 

dağ valileri, belediye reisleri i • 
vazife olmuştur. Bunun için de laraoda depozito akçası olarak 

~ tihak etmiş, vapur Cuma günil 

=~=~-=~=-== ~a:~ı d~~::1!~;,e m:~i~: ::~~: ~~;~l~r~un::lla~tı:l~~sın~~e~:: =====~=~-=- Anafartalara kadar gittikten 
letince hazırlanan bonolar o/o 20 1885 numaralı kanun mucibin- sonra geri dönmüştür. 

Boğazdan geçilirken Akba~ 
"'=: nisbetinde olmak üzere bak ce verilen mübadil bonolarının =_-_€ ve Kilidi l b:ıbir önlerinde askeri 

sahiplerine tevzi o!unmuştur. aynı olmasını, yahut 0
,o 50 nis- . 

merasim yapılmış, şebitlerimizın 
Gayrı mübadiller l:u nisbctin betinde mikdarmın vergilere ~ hatıraları taziz edilmiş, Halk fır· 
hakikatte % 10 dan fazla o1- mahsuben booolarm nakit mu- ~= 

kası lstanbul idare heyetinden 
~ madıgw ını ve bir takım kimse- kabili kabul edilmesini isti- E 
- Ali Riza B. Çanakkale harbinin 
§ terin piyasada ' lo 30 a kadar yorlar. ~ safhaları tafsilatiJe izah eden bir 
\.111ıııı ııı 11111ıı ıı ıııı11ııııııııı1111ııııı ı1 11 111ı ııııı1 11 11 ıı ııııı 11111ıı• llllllf llllllllllff111ııı ııı111111ıı1111ıı111ııı1111 1ııı ııııı ı ııı 1111 1ııııııı 111 11ıılllll111.I • • 

hitabe irat etmıştır, 

M aarit Vekilinin Beyanatı Tazim telgr11f111r1 ·································-·············••11••·············-
Açıkta talebe kalacağın
dan endişe etmiyelim .. 

lslanbul, 17 (A.A) - Çanak· 
kale şehitliklerini ziyarete giden 
heyet namına Cevdet Kerim Bey 
Gülcemc.I vapurundan, Reisicüm· 
hur Hazretferine atideki telgrafı 
çektmiştir : 

Orta tedrisat muallimlerinde değişiklik 
yok. vrupaya O ta ebe gönderiyoruz 

Reisicümhur Gazi Mustafa 
Kemala Hazretlerine : 

Anafartalar lSnüodeyiz. Vatanı 
ilk daf a kurtardığın sırtların e
teklerinden tepelerine doğru yük· 
selen nazarlarmızın önünde Türk 
abidesi olarak yalnız asil şah· 
siyetinizle karşı karşıyayız. Yük· 
sek sevk ve idarenle vatanı kur• 
larırken amir ve kumandan al· 
tında seve, seve can veren bn
yük şehitlerin huzurundan zatı 
devletlerine sonsuz minnet ve 
şükranlarımızın arzile bahtiyarız. 

26 Eylülde Do!mababçe sara
yında toplanacak olan Kurul
tayda bulunmak üıre şehrimize 
gelmiş olan Maarif vekili Esat 
B. dün Istanbul maarif müdiri
yetine gelmiş ve geç vakte ka
dar maarif işlerile mctgul ol
ll'uştur. 

Esat B. evveli maarif idare· 
sini teftiş etmiş bundan sonra 
lstanbulda bulunan vekalet umu
mi müfettişlerini davet etmiştir. 

Fevkalade bir surette içtima 
eden müfettişler içtimaına vekil 
B. riyaset etmiş ve müfettişlerle 
yeni ders senesi zarfındaki kül· 
tür ve verim noktasmdan mek
tep!erde yapılacak teftişleri gö
rüşmüştür. Bu hususta tesbit 
edilen kararlar dairesinde vcki· 
let umumi müfettişleri şehrimiz
deki resmi, husu.Ji, ecnebi ve 
akalliyet mekteplerini teftiş ede
ceklerdir. 

Müfettişler içtimamdan sonra 
Vekil B. kendisini görmek isti
yen esbabı mesalihi birer bi
rer kabul ederek hepsinin dert
lerini dinlemiş ve müracaatlarmı 
icap eden makamlara havale 
etmiştir. 

Maarif vekili Esat Bey dün 
akşam geç vakıt bir muhôrriri
mizi kabul ederek muhtelif maa· 
rif meseleleri hakkında şu beya· 
natta bulunmuşlardır. 

- Istanbula kurultay için gel
dim. Bu zamana kadar lstanbul
daki bütün resmi ve ecnebi 
mektepleri teftiş edeceğim. Ge
çen sene aka!liyet mekteklcrini 
gezdiğim için bu dafa bu mek
teplere gitmek için ml:s ::. it vak
tim yoktur. 

Yeni ders senesi başında mek
teplere fazla taltp olduğu tale· 
belerin açıkta kalacağından en-

diıe ediyorsanız bu doğru de
ğildir. Çünkü her ders senesi 
başmda aynı vaziyet tahaddUs 
eder. 

Leyli mekteplerde evveli leyli 
talebe alınır. Zira bu talebe muh
telif memleketlerden gelmekte
dir. Nehari olanlar aynı şehir 
içerisinde oturdukları için kendi
lerine yer bulunabilir. 

Nehari mekteplerde ise mun· 
tazamen talebe kabul o!unmak
tadsr. Faıla müracaatlara karşı 
bir izdihamı mucip olmamak 
için yeniden şubeler ilÇılması 
mümkündür. SınıfJara şube ilive 
edilerek ihtiyaç tatmin edilir. 
Esasen bugünkü vaziyette fazla 
izdiham yoktur. Bütün müracaat 

Cümhuriyet Halk Fırkası Is· 
tanbul idare heyeti ve şehitlikler 
cemiyeti reisi Cevdet Kerim. 

Gülcemal vapurunda Cevdet 
Kerim Beyefendiye : 

Telgrafınıza ve hislerinize te• 
şekklir ederim. 

Gazi Mustafa Kemal 

eden talebeler yerleştirilecek • ıımıımııunnnuııııuıııumNaımın 

vaziyettedirler. deriyoruz. imtihanların evrakı 
Mektepler ilk açıldığı günler tetkik edilmeğe başlanmıştır. 

bu izdıhamlar olur. Sonra üç 
Umumi müfettiıler jçtimaı dört gün içerisinde hepsi yer-

leştirilir. - Yeni ders senesi başında 
Orta tesisat muallimleri olduğumuz için ders seneıi için

de kültür, ve verim noktasından 
Orta tedrisat muallimleri kad- resmi, hususi, ecnebi ve akali• 

rosuoda hemen hiç değişiklik yet mekteplerinde takip edilmek 
olmamıştır. Yalmz Istanbul içe· iktiza eden şekilleri bunların 
risioden harice (8) kişi nakledil- tarzı teftişini müfettiş umumi 
miştir. Bunlar da çok mecburi Beylerle birlikte görüştük. 
sebepledir. 

Muallimlerin nakil işinde biz Ecnebi mektep1erdeki 
daha fazla sıhhi, inzibati, ailevi muallimler 
mücbir sebepler olmadıkça na· - Resmi mekteplerdeki mu-
kil muamel~si yapmayız. allimimiz ile ecnebi ve akaliyet 

Çünkü biliriz ki, muallimlerin mel< teplerindeki muallimlerimiz 
tecrübe ettikleri talebeşile mek-

ara~ıncia fark yoktur. Resmi 
tepten çıkarınciya kadar meşgul mekteplerdeki muallimlere nasıl 
olmasında tedris ve terbiye nok· 
tasmdan çok faide vardır. muamele ediyorsak ecnebi mek-

Tabii ailevi vaziyet de bu me· teplerdeki muallime de aynı şe· 
yanda en büyük sebeplerden yi istiyoruz. Elbette istiycruz. 
birini teşkil eder. Çünkü birçok Tür~ çocuklarının 

l::u!uncluğu ecnebi mckt~plerde 
J.vrupaya talebe resmi mektepletimizdeki tedris 

- Bu sene Avrupaya maarif ve terbiyede bilahssa milli ter• 
Yekil'!li hesabına 50 talebe gön· biyede muvaffak olahm. 



Sayıfa 4 

Fikir ve Tenkit 

Kitaplar arasında 
Faşizm -Bir mektep kitabı - Yeni 

bir dinin esrarına dair 

Sovyetler eli 
U. R. S. S. 

Pariste oturan bir ruı Vlad • 
mir Poıner Sovyetler hakkındn. 
muhtasar bir eser yazmııtır. Bu 
eıer, eski Kocaeli meb'usu Fuat 
Bey b.rafmdan pek güzel bir li -
ıanla türkçemize çevrilmiştir. 

Vladmir Pozner 1905 ihtilali
ne i,tirak etmi~ olmnkla beraber 
bugünkü rus ihtilalcileri ile dost 
değildir. Onun eseri büyük bir te 
zi anlatmak, bir tezi muhakeme 
etmek değildir. Vladmir Pozner e 
ıerincle daha çok objektiftir. Ade 

ta ruı ihtilalinden sonra teessüs 
eden yeni devletin bünyesini birer 
fotoğrafla te~bit etmi§tir Eser 109 
ıayıfa içersinde Rusyanın coğraf 

yasından, tarihinden, siyasi, mali 
teıkilitından, para, bütçe, banka, 
ticaret, adliye, iktısat, nakliye si • 
ya.setlerinden birinci ve 1932 de 

hazırlanan ikinci bet senelik plan
dan Rm kültüründea ve ihtilal e
aebiyatından bahsetmektedir. 

Faşizm 

Giuaeppe Prezyoliniden Mene
menli zade Etenı b~y tarafından 
tercüme edilmitlir, na§İri mektep 
netriyat yurdudur. 

(F aıi:ım) in müellifi ıosyalist 
mektebine mensuptur. Ve fa.tizme 
dost değildir. Müellif eserinde 
materyalist görü,ünü mütemadi ,.. 
yen hisaettirir. Mü~Uif, eserinde 
evveli, faşizmi doğuran sebeple
ri tetkik ediycr. Sınıflara müate -
nit bir cemiyet te~ekkülünü inkar 

eden ıindikalar ve korporasyon • 
lar devleti olan faşist cereyawnın 
meydana çıkışını Giuseppa Prez
yolini fu dört sebebe irca etmek
tedir: 

1 - İtalya.da modern bir kapi· 
talizm teeaaü~ edemem ittir. 

2 - ltalyada fırkalar prensip
lere değil, fahıslara baolıdır. 

u 

3 - ltalyada hala mmtakavi si
yaset telakkileri hakimdir merke -
:ıiyet tamamile teessüs edememit 
tir. 

4 - Milli vahdetin alameti sa· 
aece krallıktır. 

Bundan sonra Muaolininin ıah 
lını mevzuu bahsetmekte, hal • 
yan rejimi hakkında malumat ver 
mektedir. 

ltalyada ıenelerdenberi kök -
le!en faıist devlet telakkisi haki
katen dikkate layık bir mevzudur. 

Nemlizade Etem bey bu eseri li
ıarumıza çevirmekle cidden bir 
hizmet ifa etmi~ oldu. 

Kıraat dersleri 

Mektep kitabı, mektepte çocu 
ğun eline verilecek kitap bilhassa 
kıraat kitabı nasıl olmalıdır? 

Zannederim bu mesele 
etrafında •~neler var ki za· 
man zaman neıriyat yapılıyor. 

Sabık dil encümeni azasından mü 
'derriı İs:nail Hikmet beyin ipti -
dai mektepleri için hazırladığı ve 
Sühulet kütüphanesi sahibi Se -
mih Uitfi bey tarafından baatırıl
mıf olan dört renkli ve seri ha • 
)inde kıraat kitabının münde • 
ricatından bahsetmeden evvel kita 
bın çocukların eline verileceğine 
göre zarf o1arak tetkikini fayda
fı buluyorum. Çocuğun eline veri
lecek kitnp evvela cazip olmalı -

1-

dr.. Bu kıraat kitabı cazip olabi
lecek vasıfları haizdir. Çocuk ru· 
hunu saracak keskin renkler bu 
kitabm hususiyetler :nden biri • 
dt·. 

Çocuğun eline verilecek kitap 
ta babalar nnalar için dü~ünüle • 
cek ikinci nokta kitabın süratle 
dağılmaması, yırblmamasıdır. 

Süratle parçala.na.n yırtıhın 
mektep kitabı an:ılar, babalar i -
çin yıkımdır. Bu kıraat kitabı bu 
ilibarl.ı da derli tcpludur. Muh -
kem bir kap kitabı parçalanma.k
lan muhafaza etmektedir. Muhte 
vaya gelince; bir kıraat kitabının 
faydalı olabilmesi için mektebin 
gayelerine uygun olma:;ı laz:;::nge· 
lir. İsmail Hikmet bey bu noktayı 
gözden kaçırınamışbr. ltmail 
Hikmet beyin kırant kitabının he
defi, talebeye okuduğunu anla -
mak, okuduğunu anlatmak, talebe 
ye yeni lôgatler öğretmektir dene
bilir. 

Bahaullah 
iki devir 

Bu eser son seneler zarfında 

ciddi eserler netretmek suretile 
memleket irfanına hizmet eden 

Remzi kitap hanesi taraf mdan 
neşredilmi§tir. E:.~rin muharriri 
bir İngilizdir. Müellif J. E. Esale· 

tur Yüz senedir yeni bir din 

teklinde intitara baılıyan bahai • 
liği muhitinde tetkik etrni9. Baha-
ilerin en büyüklerile yakından 

tanı,mı,tır. Hatta eserini onlar • 
dan aldığı ilham ile ne§retmi~tir. 

Müellif eserini yazarken pek 
bitaraf değildir. Etasen bu kitap 
bir hayranlığın ifadesidir. Fakat 

bu h:ıyranhk iç.inde henüz insan
lar i~in pek muzlim ve enarengiz 
olan Bahatliğin esaslan ve Bahai

liğin ululan hakkında §ayanı dik
kat malGmat vardır. 

Yüz aenedenberi nüfuzunu his 
settiren bu meraklı din hakkında 
malfunat almak yalnız meraklılar 

için değil, tetebbü erbabı, billıas· 
ıa din tarihi ile me§gul olan ve 

aoıyoloji ile İftİgal edenler için 
faydalıdır. 

TuOrul 

Çuval fiyatları 
ihracat Cf vamı:uo barice. göo

deriJmesiode kullanılan çuvallar 
memleketimize girerken ıimd :yc 
kadar gümrüklerde muvakkat 
kabul usulü tatbik ediliyordu. 
Son zamanlarda muvakat kabul 
usulünün terk edilerek çuvalla· 
nn da kontenjana tabi tutulacağı 
bakkınde piyasada bazı ıayialar 
çıkmış, bunun üzerine çuval fi. 
yatları gayri tabii olarak birden 
bire yükselmiıti. 

Ticaret odası bu va:ıiet ilzerine 
iktısat velclletioden malt\mat 
istemiş, dün bu müracaata ve· 
kA:etlen cevap gelmiıtir. 

VekAlet cevabında bu itibarin 
çuval fiyatlarının yükselmesini 
icabettirecek bir vaziyet olma· 
dığını bildirmekredir. 

Adalar ve Anadolu 
hattı 

Adalar ile Boıtzncı, Maltepe, 
arasında itliyen vapur 15 Eylut
den itibaren lcaldmlmııtır. Buna 
ıebep yolcu azlığıdır. 

VAKiT 

Tarihimizin ana 
hatları 

Türk tarihi tetkik cemiyeti 
tarafından yazılmasına teşebbüs 

edilen ''Türk tarihinin ana bat· 
lau,, kitabının muhtelif fasılları· 
nı yazmak üzre ayrılan heyetler 
çahşmıy a başlamışlardır. eu fa
aliyet bir y1l sürecek ve bir yıl 
so:ıra "1 ürk tarihinin ana hat· 
lan,, yazılmış o acrıkhr. 

inhisar Haş 
müdürltiklerl 

inhisar umum müdürlüğü vila· 
yetlerdeki ioh=sar baş müdürlük
lerinin birleşt rilmesi faalıyetine 
devam etmektedir. Şimdiye ka
dar lstanbul, lzmir. Kırklareli, 
Edirne, Çanakkale ve Manisa vi
layetlerinde tevhit i ~ i ikmai edil

miş ve bu vıJayet l er ..! eki tütün, 
tuz ve müskürat inh:sarları baş 

müdürlükleri bir baş müdürlüğün 
idaresi altına verilmiştir. Oi.in de 
Ankara ve Eskişeb;r vi!ayt:l.eri 

inh:sar baş müdür!ülderi birleş

miş halde çalışmıya başlamışlar
dır. Bursa, Balıkesir ve Kayseri 
inhisarlar baş müdürlüklerinin 
de ay nihayetine kadar tevhidi 

için çalı~ı!makta dır. Vilayetlerde
ki tevhit işinin T eşrinisaoi niha· 
yetir.e kadar bitirilmesi ümit 
edilmektedir. 

Baytari nıüe.sseseler 
Ziraat vekaleti baytari tetki· 

kat için Ankarada yeni bazı 

mfiesseseler tes s ine karar ver· 
mişlir. 

Keçiören yo u üzerinde inşa 
edilmekte o'an l.;u müesseseler, 
Zootc oi, tc§rl h •• '-T~ • --

razi enstitüleridir. 

Bir ta lebe p .ans· yonu da inşa 

edilecektir. Ta 'ebe pans;yonu 
2CO kişilik olacık, büyük bir 
l<ütrp:ınesi ve konferans salon· 
1arı bu!un a caktır. 

lr.şaal ite!ecek ders senesinde 
İkmal edilecekt'r. 

Bu er.s :itüler ikmal edildikten 
sonra gelecek sene yüksek bay
tar mektebi lstanbuldao Anka
ra ya nakledilecektır. 

Er.st ilü memleket hayvanları· 
nm ttşrihi ve fız:yo:ojik vasıfla· 
rınm tetkiki f zerinde ça!ış a calc, 
hayvanların süt, et ve iş rand
maolarıoın yi.!ks~ '. tilmesi için tet
kikat yapacaktır. 

Taze meyva nakil 
Yabancı memle'.<etlere yaş 

meyva ihracatım çoğaltmak için 
çalıtılmaktadır. Harici ticaret 
of. sı taze üzümlerin daha ılir'atle 

ihraç iskelelerine getirilebilmesi· 
n~ le 1 in maksadile lzmir • Ban
dırma ekspres'ne baş meyva 
nakline mahsus bir vagon ilave 
ettirmek için Nafia vekaleti nez
dinde teşebbüslerde bu uomuştu. 
Bu teşebbüs!er mtlsbet netice 
vermif ve Nafıa vekaleti bundan 
sonra lzmir • Bandırma ekspre· 
sir-e teze meyva için bir vagon 
ilave ecHleceğini Ofise bildirmiş
tir. 

Isveç grubu 
mümessili 

Anadoluda şimendifer inşaatı 
yapan lsveç grubunun mümessili 
M. Kampan dun Ankaraya git· 
miştir. M. Kampan taksitlerin 
tecili hakkında hükümetimizle 
grup arasında yapılan milzake
relerde bulunacaktır. 

• A 1 L 1 
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V akıtsız bir hürriyet fikri çocu 
ebeveyninin gözünden kaçmas 

sebep olur ••• 
MUterciml : Zonguldak 
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Bu diktatörlük, ev~ela lazım· 

dır: Çünkü, çocuk kendi kendini 
idare edemez. lkinc"s makuldür: 
Çünkü baba, çocuktan daha 
müdrik ve tecrübesi daha çok
tur. Üçüncü zararsızdır: Çünkü 
hudut ve teminatr, kendiliğinden 
mevcut ve muayyeodı r. Babanın 

haiz o '.duğu iktidar ve ni;fuzun 
hududu, baba şefkatidir . Haba
nıo kalbinde nev'ıma bir mah
keme vardırki çocuğun müdafa
asını deruııte etm.ye ve keyfi 
bir bareketın ifratfarına karşı 

gelmiye daima hazırdır. 

N~ derce~ nahoş olursa o:sun 
pek büyüK bir ehemmiyeti haiz 
oıan nilfuz ve tazyi:, prensipim 
müdafaa mecburiyetinde ka dık. 
Ne yapalım ki bu prensip hakim 
olmaıs 1 aiteye gevşeklik ve 
anaış ı iriz o.ur. 

Vakitsiz bir hürriyet fikri, ço· 
cuJmı ikide birde ebeveyninin 
dıkkat ve teyakkuz gözünden 
kaçm ::; sına sebebiye t verır. Genç· 
ler, yaşla k 'mselerin iıtıkliline 

teşnedir; Çocuklar da gençler:n 
imtiyazına nail olmak davasında
dır. Her nesil, sanki a 'elhisap 
bir şey alır gibi kend isinden ev· 
velki nesillerin hu' u~una sahip 
olursa neticede on iki yaşında 

delikan :ılar ve genç kızlar, yirmi 
yaşında da ihtiyarlar ve koca 
karılar peyda olur. Genç erin ve 

o !darın ın:ru-c:::nı::uuı ""~'" "'~ 

mek, onların haysiyetlerine teca· 
\'ÜZ demek, değildir. 

Si al<is her ikisini himaye et
mektir. Çocuklara yetişmiş insan 
muamelesi göstermeyi terviç 
eden Vberal terbiye nazariyesi, 
hiç bir z: man makul bir nazari
)'e telekki edilemez. Çünkü ta
biatın ~artlarını değiştirmek 
elimizde değildir. Nazariyelerin, 
ameli sahada daima ifrata kaç· 
tığını da ilave edelim: Serbesti 
taraftarları için, gerek kendile· 
rınin ve gere~. se başkalarının 
barekihoı tasvip ettirecek is
patlar ve müddeilar bulmak 
okadar ca:ı·p ve kolaydır ki •.• 
Zamanımızm pek mühim bir fa
rikası olan terbiye ibmalciliğioin 

en müessir sebebi işte budur. . . ~ 
Buraya kadar, kendisine itaat 

edilen nüfuzdan bahsettik. Ş :mdi 
de düşünen, sezen, sebep ve 
rr ucipleri izah eden, çocuğa ken
di hareketlerini n1uhakeme elti
r en nüfuzdan ba~sedeceğiı; Han
gi yaşta olursa olsun insanda 
daima idrak, mevcuttur. Tema· 
men müdrik olmasa bile mutlak 
surette idraksiz olmasına imkan 
yoktur. Hiç olmazsa konuşmağa 
başlıyan bir insan için muhak
kak böyledir. MUbeyyip ve mu
azzam terbiye san'ati, her ço· 
cukta ve çocu1< :uğun her devre· 
sinde mevcut olan idrakin dere. 
cesini ölçmekten ve terbiyeyi bu 
ölçüye uygun nispetle dahilinde 
takip etmekten ibarettir. 

Çocuğu, olduğundan daha 
müdrik farzetmemek pek mühim 
bir noktadır. Fal<at, malik oldu· 
ğu idrakin tamamını ihata edebil
mek, daha a:ı mühim değildir. 
Çocuğa münhasıran idrak va· 
ııtaFile yaptırılması mümkün olan 
şeylerde taltif ve tevbihin müda-

balesine meydan verilme 
Eğer icap ediyorsa taltif, 
bir mükafat veya baharat 
!inden bir şey imiı gibi 
nı l malı, tevbih de milnll 
idrake destek olmak içio 
g .rmeJidir. Bu rr.illnhaıa 

huna niifuı edebilmek içW 
b ilme:idir ki tarbiyenin 
ve maksadı m.tkine ya 
değil, insan yeti,tirmektir. 
barla ha e muvafık sure 
reket etmek kafi değildir. 

Sebeplerin ve amillerin 
lerini tanımak, neden 
maksatla şu veya bu tarı 
reket edildigini takdir 
icap eder. Bu ise, mün 
ve itiyat yo!undan gidıle 

min edilemiyeceğinden 
maku'at dairesinde Lit.-.p 
zarureti basıl olur. "Düf 
nin ekseriya hoşa gidec 
terle setredilınesinde fai 
Jihaza o lunur, bazı kerre 
kabul ettir Hm es zaı uri 
Bununla berabar çocuk 
bütün çıplaklığile taıumı 

yalnız emredild iğinden ve 
şa giden birşey olduğun 
ğil, münhasır an idrak 
sından dolayı itaat 
ahşlırılmahdır. 

Jdrak ve muhakeme 
müz'iç ve sıkıcı o '.masa b 
ima ağır ve soğuktur. 
gençler için cazibesi 
gıoıaıı . nalOUKı uuu u~l> 

sile gÖ3termek ve tanıtm~ 
eder. Çocuğun veya delik 
muhakemede zevk ve lez 
lacağı bir çağa gelebil 
hiç ümit etmeyiniz. Çüııkl 
lar, eğer muhakemeyi vı 
öğrenmemiş ona hürmet 
alışmamış iseler, o nun Y 
ve riyasız çehresini gör 
zaman asla sevmezler. R 
tila ettiği zaman, insanın 
yük ve en müessir aşk! 
birini teşkil ecfen idrak 
hakeme sevg s•, s~rt 

fıtrat ve iradete 11t, a 
devrenin mabsulüdür. Ha 

insan ancak bu suretle 
tıflane roildabeoelerle v 
ba ve hayvanc• tazyikle 
ği1 •.• 
Çocuğu insan 

karmak, mutlak surette 
alakadar eden bir v• 
Çünkü bu sert ve baıid 
ifa etmek hususunda yaoh• 
ki mf!tin bir el, serbest 
sahibidir. Ana, bilakis 1 
dan fazla yumuşak 'fe 
tuludur. 

Baba, bayatta pek . 
olan (vazife) ve (usul) fik• 

çocuğun dimağına yerl.e 
lıdir: Çocuk kendi nefıı* 
cudatın merkez ve budu 
neder, arzularını be~ k; 
üstün oldukları hissıoe 

(DevaJTl1 

w~tri;"~bl! ~:! 
. Bir çocuk ol ı:ıı 

Üsküdarda Bulgurlu 
lbrabim Efen dinin 4 Y; 
oğ:u Hüsevirıe Neft bil 
gaz şirketine ait otooıo 
mış, beyn! patlayan .. ç 
müştür. Şoför Rüştu y 
mıştır. Kazaya Üıklld~'tiı: 
umumiliği vazıyet etdl•f 



VAKiT 

Bu kadar eski dostum, arkadaşım , kardeşim Adil 
bir hırsız gibi hareket etmeyi nasıl gözüne alabildi ! .. 

tii~Adilin kimse tarafından gö
llı • cluizin bu odaya kadar gel· 
p~1 rtıürnkündür, bu muhakkak! 
t" lt neden gizlenmiye lüzum 

e>rdU'> ,, ... 
\! Ben henüz ölmedim: Benden 
d lnıları istemek için yarına ka
~ ~l hekliyebilirdi .. Doğrusu pa· 
trı. kapmak, kaçmak hususun· 
'1\ltı hareketi gariptir, çirkindir, 

Çllc d Ça ır .. 
'ıı ~rip olan diğer bir nokta da 
~~Adil bu parayı müşkülatla 
~ 1 ediyordu. Ona daha bir gün 
~I. bahçede teklif ettiğim za· 
~ fiddetle redetımİ§tİ. Zorla ka 
~ettirdim. Öyle olduğu halde 
h •l oldu da birdenbire değiıti ve 
t"lip habcrsizçe - kö§ke kimse 
~~eden girerek - altınları kap 
& Çh ••• 

t U kadar eski dostum, arkada· 
~· karde§İın Adil bir hırsız gibi 
ı.1 eket etmeyi nasıl gözüne ala· 
Q1 d' 

ı.,, 

h· 8u ıon mütalea Ahıeni birden· 
ite ac b' · k" ·1 t F" k· ı ır ın ısar ı e .sars ı. ı· 

l~r:er, hatıralar, garip tesadüf· 
bt ~ bia-birine bağalamyor, onu 

S ııte- d"w• b" • 'k t ·· ~kl' ···~ ıgı ır ıstı ame e ıu • 
ıyordu M .• 

~l'et~cruhun karışık zihninde, ha
~ ın tazyıleı ile lia'diselerin akis· 
~ bir kasırga teairini göateriyor· .. 
\l(,apmak, kaçmak, paraya konmak, 
aı:lık_. 

~u kelime kasırgalan nihayet 
l~ n kafasında iptida vehim ha
~:e, ıonra hakikate yakın bir 
~1 • ıa gibi bir kelimeyi canlandır· 

' Cinayet! .• 

~ A..d dil cani ha ... Delilik... Peki 
en? 

~!eb~bi malum: Paraya biran 
'~ konmak, bir hıraız gibi el 
ij k hırsı .. 

~~ıe 'lrJr, olMJtaz .. Bunlar hastalık 
~.. h.nları, hararetin rezaletle-

" 
~)et &.ınma niçin olmasın?. O -
it~ C>dadan biran evvel kaçmak 
'ie•inin ıebebi. kurbanının ya 
~tıd' bulunmak korkusu, gözle-

l'f en \irkmek endiıesi değil mi? 
~tı 'hr, hayır .. Alçakç~ §Üphe
\iıt' ~ilah belasını versin harare· 

.\ıı llhrolası hezeyan .• 

~i .. ;en ınüthit ra~eler içinde, el· 
~ e '~k çarı af ının içinde takal
~ bi~ıt, diıleri kilitlenmit, azap-
~U h~rerneye tutulmuştu. 
!;'~ 1§ bir kabus!. 

tı~ b:t. ıayan ve irade nihayet ,1, kıın oldu. Cehennemi ıui 
~i~ t ıibninden silindi. Onun ye 
~il. ~l.f Ye temiz fikirler kaim ol· 
)~ ti~~nunun yüksek sesini du-

ec ı oldu: 
)~ .. ~ıiz d t .. h • • l·. ~ os uım guna ına gırı· 
~et·~· Zavallı Adil .. Ben onu ça· 
't d~. "e ben ona git parayı al 
t •le b. Ne rnütfik, ne tatlı bir 
~~idi~ ar;;: beni çağırmı§sın, itte 
.. 
1
• illt d.. 1Yen o değil mi idi?. Sa

·~l-» aver ~i. li •rnde koftu, yanıma 
tt~~tt,enı ne kadar çabuk geldi. 
\ ~ il C&buk ıeldi, bu kadar 
-:rıt :·~ aelebildi?. Ben Feri• 
, ' dıl Beyi çağır,, dediğim 

aeee olnıuıtu. Ne vakıt Ka-

dıköyüne gitti, ne vakit vapura 
bindi, ne zaman Fatihe boy landı 
ve ona haber verdi de Adil hemen 
geliverdi .. 

"Acaba Adil artık benim ölmüt 
olduğuma kani olarak mı buraya 
gelmit bulunuyordu.,, 

Böyle düşünürken Ahıenin göz· 
lerinin önüne parasına biran ev• 
vel malik olmak hırsı ile Adil ta· 
rafından vurulmut olmak ihtimali 
geliyordu .• 

Sensin ! .• 
Karşıki masanın üstünde hafif 

darbeleri duyulan saat bir iki de
fa çalınca Ahsen sanki beynine 
çekiçle vuruyorlarmıt gibi uyan
dı .• 

Harareti son derecyi bulmuştu. 
Onun için kafasının içinde beyni
nin uğuldadığını duyuyor, bu uğul 
tuyu hissetmediği zamanlar hafı
zası birer hakikat olup canlanı
yordu .• 

işte bu hafıza ile ve bu karan· 
lık fikirlerle gündüz batından ge
cen faciayı, faili de mevcut olmak 
~artile bir kere daha yaşıyordu. 
- Ahmet Aclil ismindeki o yalan· 
cı dost, o alçak, o katil, köşke ge
liyor. Yandaki odada Fer idin ol· 
mamaaın~an istifade ederek: he· 
nüz hayatta gördüğü Ahseni bu 
defa eller ile huğ.maya kalloyor
du .. 

Ahsen masanın üstündeki zile 
bir türlü yetişemediği için Adilin 
gırtlağına sarılmış olan iki elini 
yırtmak üzere çırpınırken uyanı· 
yordu. 

Acaba hakikaten uyanıyor mu? 
Gözlerini kırpıştırdı. Artık lam· 

banın üstündeki abaj~r ziyanın o· 
daya dağılmasına mani olamıyor, 
yahut Ahsen gözleri karanlığa a· 
lışmıı bulunuyordu. Çünkü timdi 
her tarafı iyice görüyordu. 

Gözlerini dört tarafa çevirirken 
yanında Ahmet Adilin ayakta 
kendiıine baktığını gördü. Adil, 

evet Adil.. Gözlerini dikmiş, teh· 
ditknr bir nazarla bakıyordu. 

- Alçak, katil! Dedi.. Haydi 
bana öyle öldürecek gibi bakma .• 
Hafiye cinayetini ikmal et .. 

Adil kirpiklerini kırptı ve hiç 
cevap vermedi .• 

- Haydi, ne duruyorsun, elle
rinde beni buğacak kuvvet yok 
mu?. 

Bu ikinci sual üzerine Adil ken· 
di kendine mırıldandı: 

- Acaba rüya mı görüyor, böy· 
le rüya olur mu?. 

Sonra yüksek sesle Ahsene sor-
du: 

- Zavallı kardeıim, Ahsenci-
ğim .. Sayıklayor musun, beni iti· 
tiyor musun, beni anlayor muıun? 

- Ah, alçak, ah... Sana söz 
söylediğim halde bir de ıayıkla· 
yıp sayıklamadığı mı soruyorsun 
ha,. 

- Ahsenciğim.. Kardeıim •• 
Mademki bana cevap veriyoraun, 
Demek ki beni itiliyorsun. Fakat 
henüz hezeyan halindesin. Fakat 
§İmdi buradan çıkan doktor dedi
ki hararetin mühim bir surette 
düşmüş. Hatta doktoru hayrete 
düşürecek derecede düş.mü§ .. 

- E et, o una citmedi ...değil 
mi?. iyi olduğumu anlıyoraun ve 
müteeaairain değil mi?. Çünkü 
eğer ben iyi olursam senin cina
yetini ortaya çıkaracağım. 

- Fakat Ahsenciğim, ben bun· 
fardan bir §ey anlamıyorum. Ne· 
den bana öyle kindarane, hainane 
bakıyorsun. Bu söylediklerin ne
dir?. Hangi cinayetten bahsedi· 
yorsun?. 

- Haydi sus .. Cinayete bir de 
yalan katma .. Arkamdan beni vur 
mak alçaklığı kafi değil mi?. Be
ni böyle yavaf yavaı ölmek için 
olsun bırak. Kurıunun tesiri iste
diğin gibi benim ölümümü intaç 
edecektir .. Merak etme .• 

(Devamı var) 
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T erkosun idaresi 
Terk osun belediyece idaresini 

tesbit ve buna ait diğer bazı 

hususiyetleri tetkik etmekte 

olan komisyon bugün belediye

de tekrar bir içtima yapacak, 
tali komisyonlar tarafmdan ha

:ı:ırlanan raporlar üzerinde gö

rüşecektir. 

Mezarlıklarda inşaat 

Belediye hududu dahilindeki 

bütün mezarlıklar belediyeye 

devredilmiştir. Bazı yerlerdeki 

metruk mezarlıklar üzerine inşa· 

at yapmaya teşebbüs edildiği 

görülüyor. Her kime ve hangi 

daireye ait olursa o?aun mezar· 

lıklara bina yapılmak için inşaat 

müsaadesi verilmemesi şube mü· 

dürlerine bildirilmiştir. Evkaf ta

rafından eıhasa satılan mezarhk· 

lar için de müsaade yerilmiye
cektir. 

Yaramaz çocuk 
Pendikte Mustafa Efendinin 

oğlu 10 yaşında Sadi babasının 
tabancasile oynarken tabanca 

ateş almış, çıkan kurşun çocu· 

ğu bacağından yaralamııtır. Ya
ralı çocuk tıp fakültesine yatı· 

nlmıştır. 

Vinçten düşen saçlar 
Balat vapur iskelesi hamalla-

rından Hasan ve Mehmet mav
nadan saç Jevha taşırlarken 

başlarına vinçten kurtulan saç· 

lar düşmüş, Mehmet ağır, Ha· 
san hafif surette yaralanmışlar· 
dır. 

Otomobille tramvay 
arasında 

TophanedP.n geçmekte olan 
şoför Hüseyinin idaresindeki 1888 
numaralı otomobille 3927 numa· 

rah araba çarpışmı~lardır. Oto

mobilin ön kısmı pnrçalanmıştır. 
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Bir lngiliz • • n 
Müslüm ' • 

Bir ölüm raksı : Sanki · zadora yüzüne 
kendine benzemiyen bir maske tak

mıştı. Gözleri kup kuru idi 
-7-

O günden itibaren lıadora, bü
tün Londra sosyetesinin mabudesi 
oldu. Onu sevmeyen, ona kalbini 
açmıyan bir kimse yoktu. Misafir· 
ler o gece saat onda gitmek için 
arabalarını çağırttıkları halde 
ancak gece yansı gittiler .• 

En arka saflarda bekliyen hey· 

keltıraı, himaye ettiği ve açlıktan 
kurtardığı kadını alıp götürmek i 
çin bekliyordu. Fakat lsadora bir 
kaç saat içinde bir yıldız olmuş, 
ve heykeltıraıın avucuna sığacak 
bir kadın olmaktan çdcmıştı. 

laadora o gece ne kadar menun· 
du. Yüzü, heyecandan kızarmıt, 
gözleri kazandığı muvaffakıyetle 
parlamıfb. Artık onun şöhreti 
günden güne yayılıyor, bütün dün 
ya onu tamyor, seviyordu. 

lsadorayı ancak bir kaç sene 
sonra tekrar gördüm. Bütün Av· 
rupa onun ayaklarına seriliyor· 
du. Şöhreti bütün dünyayı tutmuı· 
tu. Kendiıini ikinci defa gördü
ğüm zaman, biri erkek, biri kız 

iki çocuğu da vardı. 
Kendisi bu iki yavrusundan bat 

ka bir fey düşümniyormut gibi i· 
di. Zaten çocukları da melek gibi 

1eylerdi •. Onun .:a!ıkı ' Amerik~lı 
bir milyoner idi. Jaadora onu: 
Lohengrin diye çafırıyordu. ilah 
lar, rakkaseden hiç bir feyi esir • 
gememitti. Konuştuk, kendisi ku
lağıma fısıldadı: 

- O kadar bahtiyarım ki bahti· 
yarlığın bu derecesinden korku· 
yorum .. 

Bir kaç ay sonra lıadoraya tek
rar tesadüf ettim. ·Yüzü solmuf, 
sislenmit ve gözleri görmez gibi 
hareket etmeğe batlamıştı. Sanki 
lsadora yüzüne, kendine benzemi
yen bir maske takmıştı. San'atkar 
gene raksediyordu .• 

Fakat bu raks, ölüm raksı idi 
ve onun ölüm yüzünden tattığı 
bütün ıstırapların if adeai idi. Onu 
seyredenlerin hepsi göz yaıları 
döktükleri halde lıadora, gözleri 
kup kuru idi. 

Onun bu kadar değiımesinin 
sebebi, iki yavrusunun bir otomo· 
bil kazasında ölmeleri idi ve onun 
bu raksı, iki yavrusunun tabutuna 
vedaı idi. Daha ıop.ra lsadorayı 
senelerce görmedim .. Bir gün Nis
te idim. Kendisi ziyaretime gel
di .. Kıp kızıl bir elbise giymişti. 
Saçları dağnık ve dudakları faz· 
la boyalı idi .. Bir zamanlar dün
yanın en güzel kadını olan laado
ranın bütün hatları, yok olmuştu. 
Yaş ve ıefahet bu kadını.mahvet· 

mitti. 
lsadora bu sırada Negresko o· 

telinde oturuyor, fakat onun da 
ücretini veremiyor, ve borca 
girmiş bulunuyordu .• 

Bir kaç gün sonra onu yemeğe 

davet ettim. Yemekte ağlamağa J 

başladı. Hayret ettim ve sebebini 
ıordum: 1 

- Bu gümüşten tabaklar içinde 
kutkonmaz yemenin benim için 
ne demek olduğunu takdir ede • 
mezıiniz ! Dedi .. 

Bu sırada laadoranrn o~lu sayı· 
lacak Y&§ta bir aııkı vardı. Bu 

genç., nice nice aşk kasırgaların·'" 
dan geçen lsndoramn kalbinde 
kalan son kıvılcımları söndürmi 
ğe çalışıyordu. lsadora onun ku
surlarından, hiyanetlerinden hah• 
setmekte fakat ona kar§ı bir §CY 

yapamamakta idi. 
Halbuld ayni kadın nelere ka· 

dir değildi. Onun ayakları dibin• 
de yüzlerce adam kıvranırdı. Hal 
buki artık bu kadın, kıskançlılt 
la eriyordu.. , 

Bir gün ikisi de bize yeme'i'i 
geldiler .. Ve yarım düzüne tite Ja 
rabı içtiler ve sarhoş olduktan i• 
çin kavgaya tutuıtular. Kavga ha•; 
raret kespettiği zaman laadora, 
bana da atıp tutmağa bqladı •• 
etmeğe ., • 

Güya ben onun ICocasmı iğf a1~1 
çalıtıyordum. Onun kocasım elin 
den almak istiyordum. Halbuki 
ben bu adamın yüzüne bile bak•' . ~ 

mamıftnn. 

Aynı gece barıttıli. lsaClora hi·· 
zi studyosuna götürdü ve bize 
dansetti. Onun aııkı Şöpenin par
çalarını çalıyordu. lsadora nıuıi• 
kinin sesini duyar duymaz batka· 
la§tı .. Onun ihtiyarlığı, şi§manh
~ı, kederleri, ıstırapları birdenbire 
mahvoldu .• 

Ve S!ilnki lsadora amızın gençle§• 
ti ve kendisini ilk gördüğüm za• 
mandaki gibi dansetti. 

Bir hafta sonra lsadora gözle·' 
rini ebediyen yumdu. Onun ölü· 
mü de, hayatı gibi facialı idi. 

Zaten kendisi bana her ne şe
kilde olursa olsun ölümü tercih' 
elliğini ıöylemitti. Çünkü ihtiyar• 
lığın türlü türlü ıstıraplarına g&
ğüs geremiyecekti. ~ 

Ölümünden bir saat evvel o 1 
nunla beraberdim. Kendiıi o ka"':ı 
dar neşeli, o kadar keyifli idi ki 
ömrümde onu böyle görmemittim..1 
Kendisi hatıratını henüz tamamJ 
lamı§ ve onun mukabilinde /.m,eJ 
rikadan mühim meblağlar almıt 
tı ..• 

O gün lıadora, bir sinema reji1 
sörü olan lvan Nıkolenko ile bir-ı. 
lilcte dola,ıyordu. Rakkase, elin• 
deki bütün parayı lüks bir otomo 
bile vermek ve otomobil almalC 
istiyor, lvan onu bundan vaz ge•\ 
çirmeğe çalışıyor, ona: 

- Kuzum, lsadora §U pare.yı 
ısraf etme .• Belki lazım olur 1 ' 

Diyordu .• 
Fakat fsadora o lcadar ne§e'E:H 

idi ki aldırmadı ve dinlemedi .• 

(Devamı var) 

Adalarda elektrik 
Elektrik şirketi tarafından iju. 

yükadada yapılmal, ta olan elek• 
trik tesisatı sahil kısmanda tama• 
men bitmişt"r. Şir~et adayı iki 
kısma ayırmışhr. Sahil ve orta 
kısımlardnld tesisat kışa kadar 
tamamen bitirilecektir. Yukarı 
semtler ve tepelerde tesisat ge
lecek yaz yapılacaktır. Şirhet 
bu lı:ış ;ıdada kalacak olanlar 
isterlerse direk masraflarını ver• 
meleri ~artile tepelere de cerynn 
vere bileceğini bildirmiştir. 
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ı Askeri Bahisler 

Almanya Müsavat istiyor ---····-... ··---.................. -.-.......................... . 

Söz Kitabı • ········-· ................ . 
Türk Dili y • 

nı Filmler 
T ahtilbahirler acaba ilga Anadoluda kulla-

d·ı b•J k . ? nılanbazıkelimeler 

~========================-' 
Ac tistik Sinemasında 

....._. ...............................................• 

e ) e 1 ece mı e Türk dili tetkikleri yapılırken 

Bu teklifi İngilizler ileri sürüyorlar, 
fakat Fransızlar şiddetle reddediyorlar 

"Söz kitabı,, ünvanı altında Anada. 
luda kullanılan bazı kelimelerin top· 
landlğını yazmıştık Bu kitaptan di· 
ğer bazı kelimeler naklediyoruz: 

Ahar, akar: 1 - Çeşmelerde 
koyunlar için su dolduracak oluk. 
(Teke 

Almaoyanın teslibat müsava
tını talep etmesinin ortaya bir 
çok meseleler çıkaracağında şüp
he yoktur. Bunların en mübim
lerinden biri tahtelbahir mesele
sinin, baştan haşa yeniden tet
kik olunması olacaktır. Belki de 
Fransa, bu sefer, logiltere ile 
~~erikanao tabtelbahirleri ilga 
ıçan vuku bulan tekliflerini daha 
derin bir dikkatle ve daha fazla 
hüsnü kabul ile karşılıyacaktır. 

Versay muahedesi, Almanya
nan tahtelbahir yapmasana menet
miştir. Muahedenin akti sırasm
da logilterenin bahriye mütehas
sısları, bu maddeyi tekJif etmiş-
ler .ve ~~nuola, hem Almanyayı 
denız ıılablarının birinden mah· 
rum etmeyi, bem de bu siJahnı 
il.gası için zemin hazırlamayı is
tihdaf etmişlerdi. 

Daha sonra 1921 - 1922 de 
toplanan Vaıinflon konferansın· 
da lngilizler buna mümasil bir 
teklif ileri sürmüşler, ve 1930 da 
toplanan Londra konferansında 

' aynı meıeleyi bir kerre daha 
mevzuubabs etmişlerdi. Londra 
konferansında Amerika bu tek-
life müzaheret ettiği halde Ital
ya murahhasları bu tekliften 
memnun olmamışlardı. 

Fransa muhalif 
Fakat her defasında bu tekli

fe en çok muhalefet eden dev
let Fransa idi. Fransa 1922 den 
itibaren tahtelbahir inşaatına fev-
kalade ehemmiyet vermiş, ve 80 
tahtelbahir inşası için tedbirler 
almıştır. 

Umumi harpten beri dünya· 
daki tahtelbahirlerin sayısı 200 
artmıştır. Hali hazırda da birçok 
tahtelbahirler inta olunmaktadır. 

Almanyanın Baltıkta komşuları 
olan Ruıya, lskandinavya dev
letleri, Lehistan, Finlandiya ve 
LilYanya'nan tahtelbahirleri var
dır. Bu suretle Almanyanın da 
tahtelbabirler inşa etmesi için 
klfi ıebepler mevcuttur. Iogil-
! teredeki bahriye mehafili bunu 
nazarı dikkate alarak tahtelba
hirlerin kamilen ilgasmı müda
faa etmekte ve Almanya tara. 
fından vuku bulan teslibat mü
savata talebinin uyandıracağı 

akisleri ehemmiyetle takip et
mektedirler. 

Fransa, bir Alman taarruzu 
ile karşılaştığı takdirde tahtel
bahirlerden istifade etmek iste
diği halde Almanyanın tahtel
bahir inşa etmesine müsaade 
olunduğu takdirde bunun bil
hassa Fransız münakalAtı için 
müthiş bir tehlike teşkil edece· 
ğine kanidir. 

Almanyanın vaziyeti 

Sonra Alanyanın coğrafi vazi
yeti, tahtelbahir harbini idara 
için, Fransanın vaziyetinden da
ha ç~k müsaittir. Çünkü Fransa
nın tıcaret filosu çok büyük ol
d~~tan başka onun çok güven
dıgı menbalardan biri müstem-
lekeleri ve bu müstemlekelerin
den getireceği kuvvetlerdir. Al
man tahtelbahirleri bunların hep
Iİoİ tehdit edebilir. 

Onan lçfn hu meselenin tek
rar mevzu babsoJduğu sırada 
Fransauın tahtelbahirleri ilgaya 

temayül göstermesi beklenilmek 
tedir. 

Japon filosu dünyanın 
en kuvvetli ve en 
büyük filosudur 

Ahılkan, Akılkan: Çam sakızı. 
Akar (Konya Ereğlisi): Ir

mak, küçük dere, çay, akar su, a· 
kardan su getirdim. Ahar ardı .• 

Japooyanm en meşhur bahriye 
mubarrirLrinden Seitsku lto bir 
kaç gün evvel Japonyanm deniz 
kuvvetinden bahseden bir y:ızı· 
sında ortaya yepyeni bir mesele 
attı. Eu muharrire göre dünyanın 
en kuvvetli ve en büyük tahtel
bahir filosu Japonyanındır. 

Japonya, Şimdiye kadar tah
telbahirlerini kemmiyet ve keyfi
yeti hakkında harice hiç bir sır· 
rın sızmamasına ehemmiyet ve· 
riyordu. Bununla beraber Japon· 
yanın bu deniz si l ahına fevkalade 
kıymet verdiği meçhul değildi. 

Japon muharriri mister lto'ya 
göre Japon tahtelbahir filosuna 
nazaran logiltere He Amerika 
filo ları çok geridedir. Bilhassa 
Amerikanın tahtelbahir filosu, 
ancak Japonyanm en geri tah· 
telbabirlerile kıyas edilebilir. 
Amerikanın ea ileri üssübahirle
rinden biri Hauvaii dedir.Bununla 
beraber Amerikanın tahtelbabir
leri Japonya suJarına varmaktan 
acizdirler. 

Amerika tahtelbahirleri, ancak 
sahil mildaf aasına yaraya bilir. 
Buna muka.bil Japon tahtelba-

hirleri, bir harp vukuu takdirin· 
de Haurai üssülbabrine kadar 
gidip gelmeğe muktedirdirler. 
Hatta bunlar içinde Sanfransız· 
koya ve Panamaya kadar gidip 
tahribat yapa bilecek olanlar da 
vardır. 

Japonyanın en selabiyettar 
deniz muharriri tarafmdan 
vuku bulan bu ifşaat, bilhassa 
İngiltere ile Amerikada derin 
bir merak uyandırmış ve Japon 
tahtelbahirleri hakkında netriyat 
yapılmasını istilzam etmiştir. 

Bu neşriyata göre Japonya 
son seneler zarfında son derece 
süratlı, ve uzun mesafeleri kat'a 
elverişli büyük tahtelbahirler 
inşa etmiıtir. Bunlar içinde 1150 
ve 1955 tonluk, saatta 19 mil 
giden 30 tahtelbahir vardır. 

Bunlardan başka Japonyanın 
daha küçük, fakat 700 mil ka
tedebilecek kırk tahtelbahiri var· 
dır. Bütün bu gemiler, derinden 
dalmağa muvafık bir şekilde in~ 
şa edilmişlerdir. Japonya gerek 
hücum, gerek müdafaa işlerinde 
eşsiz olan 24 muhribi de ikmal 
etnıek üzredir. 1700 tonluk ve 
35. mil s.üratli olan bu muhrip
lerın teslıbatı çok kuvvetlidir ve 
bunlar 5,1 pusluk toplarle mü
cehhezdir. 
_ So~ra Japonların yeni kruva

zorlen de çok mUbimdir. Bun
larda~ dört taneıi yeniden inşa 
olunuyor. Bu gemilerin en bariz 
vasfı, süratli ateş prensibinin 
şimdiye kadar görülmemiş bir 
şekilde inkişaf ettirilmiş ol
masıdır. Toplar yarı otomatiktir 
ve 20,000 yarda menzilJidir. Bu 
toplar bir dakikada 150 mermi 
atıyor. 
Japonyanın en son sistem kru

vazörleri 8500 tonluktur ve sü
ratleri 33 mildir. Almanların 
60,000 tonluk cep kruvazörleri 
bile bunu yapamıyorlar. 

Bu gemilerin inşası da ikmal 
olunduktan sonra japonyanın 
harpten sonra yaptırdığı kruva
zörlerin sayı11 otuza varacaktır. 

Akarca (Kayseri, Kütahya) : 
1 - Sıraca, kemik veremi, 
2 - Seylanlı hastalık, kadında 
ve erkekte olan seylan. 

Akarsu (Niğde): Kadınların 
alınlarına taktıkları inci dizileri. 

Akbabaçça (Teke): Papatya 
çiçeği .. 

Akbaldır: Bu tabir kasaba ka
dınlarının çamaşır yıkadıkları u· 
mumi çamaıırhanelere denilir. 

Akbakla (Çorumun Karğı) : 
Fasulya. 

Akbaılı (Gökçeler köyü) : Ka
rın ağrısı için kullanılan bir çiçek. 

Akçakanat: Tatarcık, yakarca. 
Akçekatık (Teke) : Yoğurt ku· 

rusu, kurut, ke§. 
Akdaracak (Malatya, Zile) : 

Yufka ekmeğini saç üzerinden in
dirip kaldıracak alet. Döndürgeç, 
evirgeç. 
Akıdak (Zile, Kırşehir, Kon· 

ya) : Küçük aptes. Akıdağım gel· 
di. akıdasım geldi. 

Akgöz: Korkak. 
Akgözlü ( ur->• w ... ;. ... , ~-.; . 
Akık: Fazla kaynamasından a· 

kide halini alan pekmez ve saire. 
Bal akığı, teker akığı .• 

Akılgan: 1 - Genç ve yaı a
ğaçların sakında odun kısınile ka
buğu arasındaki diğer bir ince ka
buğa denir. Şu ağacın akılğamna 
kadar balta kessin (Çorum). 
2 - Suya cereyan imkanı veren 
meyil (Kilis). 

Akıt (Diyarıbekir): Kalın pek-
mez. 

Akıtma: Atın alnından burnu
na doğru uzanmı§ olan nitan. Al
nı akıtmalı, ayağı sekili. 

Akıtmalı köfte: içerisine yağ 
ve bahar konarak suda kaynatı
lan bir nevi içli köfte. 
Akıtma sacı (Gökcekler köyü): 

Darı ekmeğini pi§irmek için se.ç. 
Akkın (Silifke, Isparta) : 1 -

Az meyilli, düz, arızasız. Bura
dan giderseniz sağınıza bir cılğa 
gelir; o cılğa sizi köye götürür, 
akkındır, dölektir. 2 - işi yolun
da (Isparta). 

Akko (Diyarıbekir) : Saksağan 
ala sakça .. 

Aklan (Konya): Toprak dam· 
ların su akacak tarafı. Sathı ma· 
il yerine denir. 
Akına (Uşak): Katran. 
Akmak: Meyletmek, Ali Ha

sanın kızma akını§. 

Akınmak: Meyletmek. Komtu 
nun kızına akınıp durursun. 

Akos (Ahlat): Sapanın geçtiği 
yerde hasıl olan çizgi, baran. 

Akpak (Ankara) : Appak, a
pak. Bimbiyaz, akpak .• 

Aktarmak: (Göğsün): 1- Dök 
mek. Batma bir külek su aktardı
lar; 2 - Bir §eyin bütün eczasını 
elden geçirerek ikmal etmek; 3-
Kuran hatmetmek. Kuran aktardı. 
Akyağmur (Kastamonu): Do

lu. Eyiye yormak kastı olmazıa 
.;. .... . 

Atlantid Diyarında 
Başka kopyası yoktur, Pariııte yapılmı§tır, Fransızça sözlU, dokuz kısmı 

Ander6 Guel'ln romnnmdıı.n muktebestlr 

22Eylül per,embe günü Artistik oinemasında gösterilecektİ' 
M . ·11iJS 

evzu : tanesinde oturan kum tacırı 

Kum taciri kimdir?. Bu, Var- karısı Madam Varneskine kartı O" 

neskin isminde bir Rustur ki Rus lan aşkları idi .. 
ihtilalinden kaçarak kaşanesini, •yer 

Ertesi gün, tesadüfen, Varnı 
sahrada Atlantid diyarında in- Jı• 

Grişaya rastgeldi. Onun, hüly• . 
şaya gelmiştir. Bu adamı ihata e· · 1o 

n kurcalıyan, burcun zabitlerırı . 
den sır, tavrı mütehakkimanesi, ısıı• 

kalp lerini ve düşüncelerini ke 
az zaman zarfında yerlilere bir ~-

ren Madam Varneskinden baf 
korku ve hürmet telkin etmişti.. b"' 

Cezayirdeki erkanı harbiye rei- kimse olmadığım anladı. Aca ~· 
o, esmer mi, açık kestane mi, Y0 

si, mülazim Vaniyer' e Gardiya'ya 
sa sarşın mı idi?. 

tahkikat için gitmesini emrederek 
ona: "Gardaiyada öğrenmek iste- Varniyer onun esmer olduğ&J~ 
diğ~':lliz garip şeyler cereyan et- emindi. Nasıl oluyor da, Prôıtle 
mektedir.,, demiştir. Kendini teh- onu sarşın ve Lorey açık kest~ 
likeye atmak Varniyerin zevkidir. görmüşlerdi?. Adam sende .• /4F 

Binaenaleyh bu sergüzeşte mem- kördür. Her halde bir kıskanç d~' 
nunen atılır. ha yaratmış, bir yaralı daha (( 

Sergüzeşt, G:ı.rdaiyaya vasıl ol- cudc rrctirmişti. Bu da küçük ~ 
madan evvel görünür. Bu, otomo bit Lorley'di ki, o ak~am burf 
bili yolda ka.lan garip b:r aüzel- bir köpek taraf mdan boğulıll~ 
likte genç bir kadın a tesadüfün olarak bulunmuştu. 
doğurduğu sergüzeşti a§ıkanedir. Tesadüfün ihzar ettiği bir b'' 
Kadırun ismi Grişa' dır ve o da hane ile Madem Varncskin, V•' 
Gardaiyaya gitmektedir. Varni- niyerin odnsma girir. Vaniyer ~ 
yer, nezaketinin icap ettirdiği söz na endişeli bir nezaketle hil•"il 
iler söyler, bu nezaket yol esna· kabul gösterir. Ve hata Mad,ıt' 
sın da daha latif, daha baş döndü- Varneskine takdim olunmak ;r 
rücü bir his uyandırır. teyen bir zabitin gizli arzu•ıı"~ 

Grişa, Varniyerden ayrılırken: muvafakat edecek derecede ;ıets 
-Beni tekrar görmek için hiç bir gider .. 
teşebbüste hulunmıyacağınıza Kadın, garip bir surette Gril'' 
söz veriniz .. Der.. ya benzemektedir. Fakat sarf1~ 

Tutması çok müşkül bir ye- dır. Varniyer zihni karışmıt 0 

...-~ .r:'.-
1
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larma kar§ı bihis •görünmiyen bu biraz ıonra kaşaneye sevkede'ed 
genç kadının bu israrımn sebebi tir. Fakat, esir olarak o da or• .~ 
nedir?. Slavlara mahsus bir gara· bulunan arkadaşı Prömel gibi b~ 
b .w 

et mi?. tuzağa düşmü§tür. Şimdi, her 1~ 
- Aziz dostum, hurç üzerinde si de kum tacirinin emrine ti~' 

meş'um bir tesir var. Bir tesir al- dirler .. intikamını almadan e\; 
tında kalıyor gibi görünenleri kur kum taciri onlara aşklarını tef 1 

tarmak, hu fenalığın sırrım anla· eden kadını bir aralık gösterecet 
mak istedim, hiç bir şey anlaya· tir. 
madım. Yüzbaşı Valleri kayboldu. V · · d" w • h k·kate11 

anıyerın sev ıgı, a ı .;j 
Mülazim Prömel ve küçük zabit esmer, Prömelin tahayyül el.~~ 
Lorey dolaşan bu musibetin kur- sarşın, Loreyin uğrunda öfdıJlf 
bam olmağa başlıyorlar. Mülazim de kestane rengindedir. 
Melkor.... B I "k" • • V k"ı11i"' 

1 un arın ı ıncısı, arneı ... 
şte Vaniyer burç kumandanın ft1>' 

dan tahkikatın ilk esaslarını bu hakiki zevcesi, diğer ikiside it' 
yada ölen kardeşlerinin ze11ct .ti 

suretle toplamağa başlamıştı. Ge- . b .. k d' · · t eti"' 
rı ve ugun en ısının me r 

ce, kapısının aralığından içeri a-
olan kadınlardır. 

tılan Melkor imzalı bir mektup, 
V :ılerinin ölümüne sebep olan, 
Prömel ve Loreyi kemiren "fena· 
lığın sırrını,, ifşa etti. Bu sır, ka-

• il • 11111111 ' il ı:rn rı il I il TQTI llflTI llfl'ITJ lllll'lllllıl'nııııırn fJ 

hııım sözü kullanılır. Bizim köy· 
de hışım oldu. 

Akyarnaz (Ayaş): Beyaz yu· 
muşak buğday. 

Akyel (Menteşe): Garpten e
sen yel. 

Al (Malatya, Yozgat, Dinar) : 
Dek, desise, hile: 

Alabacak (Teke): Seyil beyaz
lığı uzun olan at. 

Alabanda (Malatya): Haykır· 
ma, müthiş itap, korkunç tevbih. 

Alabele (Konya): Kırmızı ile 
karışık renk. 

Alaca (Maraı Antep, Kastamo· 
nu, Konya, Kırıehir) : Yerli .r.enk
li dokuma. 

Alaca zubun aç karın, 
Salın ağamız salın. 

Alaca çorba: Mercimek, dövme 
karııığı tarhanlı, biberli bir nevi 
çorba. 

Alaca düşmek '(Burdur, Anka
ra): Beneklemek. Üzüme alaca 
düşmüt•• 

Mecidiy~~öyünde 
yeni evler 

Belediye hududu dahilinde~~ 
lunan Mecidiyeköyünde köylO d• 
den pek ucuza alınan arsalar ıı 
hiç kimseye sorulmadan . b~e 
inşaat yapıldığını ve uıah!"·a-

k. ıaıf 
eıit bulunan bu yerlerde ı ~ 
atan durdurulduğunu evve!ce Y' 
mıştık. ıır 

Mecidiyeliöyünde otur•f110-

Ankarada teşebbüslerde bll 00-

muşlar ve bazı kayıtlardan 1 
"'

ra kış gelmeden evvel yarıa> roU
lan evlerini tamamlamalar~ yıt
saadesini almışlardır. Bu ·di'le 
lardan biri bir heyet Mecı 11,., 
köyünde üzerine bina Y'E ~o 

b. ce~ 

arsalara bir kıymet ı~e rou•"r 
bu kıymeti ev sahipler• .. de'le
yen taksitlerle maliyeye 0 beıe
ceklerdir. Bundan .. ~.aşk~;oı çi .. 
diye tarafandan koyun P ti t• .. 
zilerek sokakların istika~~118dct 
. d"l k . ·ıen pıtı -yın e ı ece br. ~erı batl•O 

üzerine köyde ınşaata 
mııtır • 
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Dilimizin sadeleşmesine doğru 

Pttuallim N~;;;;-N;~i 8 .. 
ve Türkçemiz 

32~enelik muallimliğin semeresi: Yazı 
dılinde olmıyan bir çok kelimeler 
lll"İlı 

'1ı et ıavıf ada resmini dercefti 
8% Nultıan Nari Bey Eskişehirde 
ıft 11flzi kazasının Arapüren köyün 

""'"''' . ~ ltndır ı·e Anadoluda seneler 

il ~"e11 muallimliği esnasın.da i5itti 
o~Qf ~~rkçe kelimeleri, ata sözlerini 
~ ""lliine bir yere uazmı~, bu 
~::.Q büyük bir emek sarf etmiştir. 
°'d ili Clllen Çagatay Türklerinden 
ltıe~~li. için ça,qatay lehçesini de bil 

"'teıt· 
letftoı ır. Bu itibarla . kurultayda 

~tinden istifade edileceği mu 
ır. 

IJ·· 
tı beli.ta bir mulıarririmiz Numan Nu-
lett ille görüşmüştür. Ban gazete • 

'
8tanbula gelişini yazarlarken 

~leri hata Numan Nuri Beyi 
~ air etmiştir. Kendisi mulıarri· 
~~ evcelti bu TUJldayı işaret ederek 
ltııe .. 

foyle devam etmiştir: 

~' Ben tatar değil, Türküm. 
>tı1c eıı ortada tatar diye bir şey 
>-.,t'n'. Tatar kelimesi, çarlık Rus 
~ıa.tnanında Türk vahdetini 
ttt ~k için Ruslar tarafından i
~ edilınittir. Hatta Ruslar tah • 
tt11 l:llakanıında Türklere "tarta -
d,~'· derlerdi. Çagatay Türklerin
'4b •ın '9e Mangıt kabilesine men-

d,}'~· Romanya Türk idaresin • 
~lltt en l<öıtenceye 4 - 5 saat u· 
11lın a buluna.o ister köyünde doğ 
~d~J Sonra lürkiyeye gelerek A
\~d· Uda ınuallimliğe basladım. 
~İ 1 62 Y&Jındayım ve 32 aene'1 lkıuallimlik yapıyorum. Dil ü
~ ti.de 319 senesinden beri ehem 

\ttle çalışıyorum. Eski devir • 
·~ e ~u yolda hiç bir yerden teş
~ iormedim, kendi kendime 
ti~tlırrı. Hatta hazan istihza ile 

\ lta.r~ılaştığım oldu. Fakat ben 
~~,.~lniyet vermedim. Çünkü 
~ı. lnedeniyeti cihana hakim 
'Qll" 
'<t'tJ.t~~tıa göre Türk dilinin de 
~ •tı, kuvvetli bir lisan olması 
\~:'ederdi. Bunun için halkın 
\\ ~'tlda.n yeni bir kelime İ§ittik • 
~~ erha.ı yazar, tesbit ederdim. 

\~ huıusta bir çok kitap

~~ da istifade ettim. 

)~~. ~~ . "Mevliit,, kitabından 
\ •lınde §İmdi pek kullanıl • 
~'1 Yeni kelimeler kaydettim. 
)~blt '>luda dolaşarak tetkikat 
t\e~'. Bir aralık Türkistana da· 
\i ııtedim. Fakat kabil ola -
t' '· ~ . ~. h nadolu türkçesi çok zen-
"tif,d'kir bir membadır. Bundan 
~ l,ı.e edilemeımi§tir. 
~·t di!·tı~u!da arabi, farisi kelime 
~t~lcı 1•.~ıla etmi§ vaziyettedir. 
~ ~ ~1 l' Urk kelimeleri vardır ki 
~ıet &tı :Yabancı dile ait keli • 
b·ı~'nnederiz. 

~~ 1İ)\ • w• • o ' .\ıı 2englnhgını anlamak ı · 
~-- ~doluda yalnız çorap nakı-

fidi a.dı olduğunu öğrenmek 
!", 

, b &aaı kellmeler 
~ ili111· • 
~ ı,.~ 

11 
~:ın zenginleşmesi için ça· 

\'lerı '8peten yayılnuş yabancı 
fl;,.lt terkederek yerlerine as 

~ı. ~ olan yeni kelimeler mi al

,~ a bu kelimeleri kullanmak. 

"> "'' etmeidir? Sizin fikriniz 

'l'u 
. tkçe kelimelerin tercih 
1 l" a~mıdır. Chıanıümul 

bir Türk lisanının vücude gelme· 
si için bu lazımdır. Bunun için de 
Anadoludan, şimdiki §iveye mu
vafıksa ve kaba değilse eski türk 
çeden almalıdır. 

Mesela §İımendifere Rumeli 
Türkleri "Otarabası,, derler. "Ot,, 
türkçede atef manasınadır. Fakat 
Anadolu türkçeıinde "Ot,, çemen 
manasına gelir. Maamafih Ana • 
dolunun bazı yerlerinde "Ot,, ke-

limesinin ateş manasında kulla • 
nıldığı da vakidir. 

Türkçede olmıyan kelimele • 
rin Çagatay türkçesinden alınma 
ıı muvafıktır. Çagatay lehçesi 

zengin ve güzel bir dildir. Bu 
lehçeden kelimeler seçmek lazım 
dır. Şimdiki türkçede kullanılan 

bütün kelimelerin türkçe muka • 
billerini bulmak kabildir. Fakat 
bu her §eyden evvel zaman mese-

lesidir. Yavaş yavaş ve 
mekteplerden ba§lamak 
mümkün olur. 

evvela 
§art ile 

Vaktile tercüme ettiğim Diva
nı Lugatittürkte mevcut bir çok 
kelimeler şimdi size garip gelir. 
Fakat burada bir hazine saklıdır. 

Topladığım türkçe kelimeler 
iki cilt tutmaktadır. Şimdiye ka· 
dar topladıklarımın bir kısmı da 
maalesef ~ · ınmıştır. 

Dil~mizdeki bütün kelimelerin 
öz türkçe • alffiasi ln.Zımgeldiği ka 
naatinde olduğumu söylemiş -
tim. Bu arada size bir misal söy
liyeyim: Meze la tayyareye pek 
ala "Uçku,, denilebilir. Filvaki 

tayyare taayyün etmiştir ama tay 
yareyi hiç bilmiyenlere bu keli • 
me hiçbir şey ifade etmiyeceği 

halde uçku uçmaktan geldiği için 
daha manalı gelir. 

Bu takdirde dilimiz daha ci • 
hanşümul olacaktır. Esasen türk 

dili birdir. Yalnız muhtelif lehçe
lere ayrılmı§tır. Mesela İstanbul· 
da geliyorum, Anadoluda geli • 
patırım, Kazan taraflarında geli
yatırım, Silistre, Dobruca tarafla
rında gelirim, Bulgaristanda Ro -
domir civarında gelorom ve Sa • 
karya köylerinde geliyom denilir. 
Fakat esas olan "Gel,, emri hazı
rı daima birdir ve hiç değişmez. 

Bu mevzu etrafında çok daha 
u.zun konuşulabilir. Dilimizin ya
bancı unsurlardan kurtarılması 

pek ala kabildir ve bir' büyük ve 
hayırlı işe Gazi Hazretlerinin ir
§atları ve rehberlikleri sayesinde 
batlanılmı§ bulunmaktadır. 

nıtn111nııı•ı11ntıır1nımıı1t1nınııtnınınmmnmıııcmımnımnınnımt11mıınınuuımıuuı 

Bilytlk bir adnmın 
ölttmii 

Londre 17 (A.A) - 1902 se· 
nesinde Nobel tababet mükafa
tını kazanmış ve Malaris haata· 
lığı hakkındaki taharriyat ve 
keşfiyatı ile bir milyondan fazla 
insanın hayatını kurtarmış olan 
Sir Ronald Ross, 85 yaşında ol· 
duğu halde Londrada vefat 
etmiştir. 

Sir Ross, bidayette bir çok 
sıkınblar çekmişsede umumi bir 
iane derci suretile rahat Ye sakin 
bir ihtiyarJık devresi geçirmesi 
temin olunmuştur. 
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Bir Yunan gazetesi ve Gazi llazretleri - ---------··-··· .. ··· .. -
O olmasaydı Türkiyede hiç bir 

teceddüt yapılamazdı .. 
Bütün çocukça an'aneler yıkılıyor, medreseler, tekkeler 
kalkıyor,yerine mektepler geliyor.Arbk basta adam yok •• 

Geçenl.erde şelırimire gelmiş olan 
maruf Yunan muharrirlerinden Jla· 
dam Sofya Spanodi Gazi Hazretleri· 
le vaki olan mülakatı hakkında Ati.. 
nada münt'eşir Proiya gazetesinde 
bir makale neşrediyor. Bu makale • 
nin en mülıim kısımlannı tercüme e 
diyoruz: 

Türkiyenin büyük rehberini 
ve Türkiyedeki bütün medeni ha 
reketlerin pi§tarı olan Gazi Haz· 
retlerini görmeden Türkiyeden 
ayrılamazdım. Fakat bu gün Tür 

kiye reisi cümhurundan hususi bir 
mülakat almak mü§kül bir i§tir. 
Dolmabahçe sarayına kabul e • 
dilmezden birkaç gün evvel Ga • 
zi Hazretlerinden mülakat talep 
eden biri İngiliz, diğeri Amerikan 
olan iki muharrir kadının ve İs· 
tanbulda yeni yazmakta bulun -
duğu romanı için intibalar topla
makta olan Fransız muharriresi 
Madam Miriam Harrinin müla • 
kat talepleri is' af edilmemİ§tİ. 

Halbuki benim mülakatım yirmi 
dört saat zarfında tesbit edildi. 

Bugün Kemalizm umumi ve 
beynelmilel bir mahiyet almı§tır. 
Bu kelme, sadece Gazi taraftarla 
rının mefkuresini tazammun et • 
miyor. Bu kelime, milli vicdanı • 
nın mevcudiyetini kaybetmit o • 
lan bir milletin teceddüdünü, i · 
tilasını, basübadelmevtini, tazaın 
mun 'yo . M fa Kemal ol -
masaydı, Türkiyede ' hiç bir te • 
ceddüt yapılamazdı. Gazi, Türk 
milleti üzerinde hiçbir terör yap· 
mıyor. O, refah ve saadet için 
tatbik ettiği musip tedbirlerle 
Türk milletini kazanmıya çalı§ı • 
yor. 

Ne vakit kurtardı? 

"Gazi daha miralayken Çanak 
kalede Türkiyeyi kurtarmıttır. 
Mütarünileyh nihayete kadar mu 
kavemetin taraftarı idi. Gazi, fi
kirlerinden zerre kadar ric'at et
memiş, ve bütün irade ve kuvve
tile, Alman cenerallerinin karar • 
larına mukavemet etmi§tir. Mü -
§arünileyhin bu hattı hareketi, 
mümtaz bir erkanıhaı·p zabiti ol
duğunu ispat etmi§ ve kuvvetli 
şahsiyetini herkese ispat etmiş • 
tir. 

1919 senesi ilkbaharında, yal
nız ate§li şevk ve azmi ve bükül -
mez, sarsılmaz iradesile mümey • 
yiz olarak ve resmi Türkiye tara· 
fından takip edilerek vatanper· 
verane hareketlerinin ilk mer -
halesi olan Samsuna çıkıyor o
radan, iktiham edilmez mütkü
lat arasında Erzuruma, oradan da 
Sivasa giderek müdafaai hu • 
kuk kongresini topluyor, sonra 
Ankaraya giderek yeni devletin 
temellerini kuruyor. Bu suretle 
kendisine bir üssülhareke temin 
eden Gazi hazretleri, Ankaradan 
hiç §Üphesiz Türkiyenin en bü • 
yük tarihi merhalesini tetkil eden 
inkılap hareketine başlıyor. An • · 
karada sultanların Osmanlı impa 
ratorluğu ile, hiç bir alaka ve 
münasebeti olmıyan tamamen mil 
li bir hükumet kuruyor. 

En bUyUk engel 

Türkiyede bundan evvelki in· 
kılap hareketlerine mani olan ve 
bütün ıslahat ve teceddüt hare • 

Güzel bir eser 

Atina, 17 (A.A) - Proie 
gazetesi, lstanbul muhabiri 
Mme. Spanudi'nin Gazi Haz
retlerile yaptığı mülakatı neş
retmektedir. 

Mme. Spanudi'nin her hangi 
fırkaya mensup olursa olsun 
her Yunanlının Türk • Yunan 
dostluğunun tahakkukundan 
fevkalide derin bir bahtiyar· 
lık duyduğu sözüne karşı Ga
zi Hazretleri, bu dostluk çok 

güzel bir eserdir. Bir kuvvet, 
bir teminattır. Buyurmuşlardır. 

ketlerini §eriat kalıbına &0kmıya 
matuf olan en büyük engeli or -
tadan ikaldırıyor. Bu engeli ne 
tanzimat devri, ve ne de Sultan 
Mecidin ıslahatı ve ne de genç 
Türk hareketi ortadan kaldırama 
mıftı. Halbuki Gazi, cesareti ve 
vaziyeti bihakkin kavraması ıa • 
yesinde en aari Avrupa zihniyeti 
ile hakiki ve öz Türk devletini 
kunnuftur. Genç Türkler, Osman 
lılrk mefkilresi altında bütün un· . 
surları birlettireceklerini zan -
netmiılerken ve 1911 senesinden 
itibaren imparatorluğun en bü -
yük parçalarının koparılması i· 
le neticelenen mütevali harplere 
sebebiyet vermi§lerken Gazi Mua, 
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Kurultay azalığı 
için müracaatler 
devam ediyor 

İstanbul, 17 (A. A.) - T. D. T. C. KA· 
tibl Umumlliğlnden: 

26 Eylulde toplanacak olan kurultayda 
aza olmalc arzusu ile müracaat edenlerin 
isimlerini neşre devam ediyoruz: 

Nevzat bey, aabık muallim, İffet Halim 
Hanım; Fazıl bey, Yolların sesi mecmuBBI 
sahibi ve başmuharriri; BUrhan Sa.h1r bey 
Yolların sesi mecmuası uınuml neşriyat mü 
dürü, muallim; Fehmi Razi bey, iktısat ve
kAleti §irketıer komlacrl, muharrir; Muhlt
Un Baha bey, avukat; Sadettin Nüzhet B, 
mualllmt Reşat Ekrem bey, muallim; Alt 
Nüzhet bey, muallim; Nurullah Ata bey, 
nı.uallim; Dr. NA.zım İsmail B, Tıp fak111 • 
tesi profesör agreje operatör; Dr. Refik 
Bey, Bursa meb'usu; Saktp Refik bey, staj 
yer hakim; 1. Etem bey, 1ııt. Dart. kUtUp -
hanesi müdi.lrll; Tevfik Necati Bey, mual • 
Um; M. Sall'ihattin bey, muharrir; Baki b, 
muallim; Musa KA.zım bey, Devlet matbaa
sı maliyet bürosunda musahhih, Ahmet 
Hamdi Bey, muallim; Milat Şakir Bey, mu 
alllm; Ali Aiza Bey, muallim; SalAlıattln 

Enis bey; Dr. Klll.all Rifat bey, mülkiye 
m ektebi fçUmaı hıfzıssıhbat hocası, Hrfzı 

Oğuz Bey; Nezihe Muhittin hanını; Nurün
nlsıı. Salt hanım, muallim; Salt Asaf Bey, 
muallim; Abdülbaki bey, muallim; Salim 
bey, muallim; Dr. Orhan Sadettin Bey, M. 
Dündar bey, muallim; H!llmü Hamit bey, 
müderris; Mehmet tzzet bey, muallim; MUs 
Um Saffet hanım, muallim; Tahsin Nejat 
Bey, muallim; Hüseyin Ragıp bey Büyük 
elçi; Hüseyin bey, Robert kollej tUrkçe kıs
mı mUdürU, Mihri Hanım, mualllm, Ahmet 
Cemalettin bey, Cerrahpaşa hastane.si ec • 
zacısı, Afet Hanım, muallim ve TUrk Dlll 
Tetkik Cemiyeti azasmdan; Fuat ruza Bey, 
ErkA.nıharp mlralo.yı:, Behice Fuat hanım, 
muallim; M. Fuat Bey, Köse Rai! paşa oğ
lu, M. Paskal S. J. Missionne.fre Apostollk; 
Uşşaktzade Halit Ziya bey; Fethi bey, Ga
latasaray müdürU, Emin Bülent bey, ŞB.fr; 
Cafer Seydi Ahmet Bey .. 

Kurultay için 
Çankırıda hazırlık 

tafa Kemal, ancak Türklere isti
nat edebileceğini ve onlarla daha 
küçük fakat mütecanis bir devlet 
kurabileceğini takdir etmiştir. Ga 
zinin fevkalade realist olan bu 
teıebbüsü Türkleri kurtarmıştır. 

Ga.zinin idari gayesi bir hede
fe matuftur ve bu da kahraman· 
Irklarının mantrki bir neticesidir: 
Bu gaye de Türkiyenin medeni 
milletler arasında bir mevki işgal 
etmek derecesine geldiğini Avru
paya göstermek .. 

Gazi, bir kalem darbesile, Tür 
kiyeyi eski taassuba, ecnebi ik
tııadi esaretine zincirle bağlıyan 
bütün tıflane unsurları yıkıyor, 
medreseleri, tekkeleri ortadan 
kaldırıyor ve onların yerine mek
tepleri ikame ediyor, }atin alfa • 
besini kabul ettiriyor ve her ma • 
hallede açılan millet mekteple • 
rinde bu harfleri herkesin öğren• 
mesini mecburi kılıyor. Türkler, 
rumlar, levantenler, ermeniler bu 
mekteplere devam ediyorlar. Bu 
mekteplerden tehadetname al • 
mıyanlar, hizmete ve memuriyete 
kabul edilmiyorlar. Kur'an türk ' 
çeye tercüme ediliyor Türkiye ma 
arif bütçesi üç misli tezyit edili -
yor. Gazi Hazretleri, ayni zaman 
da kadın hürriyet ve müsava -
tının da pİftarıdır. Atarı lağvet • 
miş bu sayede Türkiyede zeredi -
len sahalar üç misli çoğalmı§tır. 
Devletin bütün kanunlarını asri. • 
le,tiriyor, lsviçre kanunu mede • 
nisini kabul ettiriyor.,, 

Sanayi ve ticaret 

Yunan muharrlresl Gazinin sana 
yl, ticaret sahasında yaptığı büyük 
teceddüt hareketlerini hayret ve tak 
dirle kaydettikten sonra diyor 'ki: 

Bu inkitafın neticeleri peli 
barizdir. Artık Türkiye, Glads -
tonun ölümünü beklediği "Has• 
ta adam,, değildir. Zinde, gür • 
büz, canlı milli bir uzviyettir. A· 
ıırlarca müddet bir seyfi. katı gİ• 
bi vuran fark meselesi de artıK 
tarihe karıtmı§tır. Mustafa Ke • 
mal bu meseleyi, cesareti, azmi 
ve hüsnü niyeti. ile halletmittir. 
Şimdi eıki husumetlerin enkazı 
üzerinde devamlı ve müstakar bir 
dostluğun abidesini yükseltiyor. 
Bunun en bariz misali, Türk ve 
Yunan dostluğudur. Dün bir ha • 
yal addedilen bu dostluk, bu gün 
temelli bir hakikat olmu§tur. Bu 
mucize vuku bulmuştur. 

Saatte 294 kilometre 
sürat 

Bir tayyarecinin mahareti 

Angers, 17 (A.A) - Tayya· 
reci Lemoine, dün saat 11,38 
da 800 beygir kuvvetinde b!r 
tayyare ile Villacoublay tayyare 
meydanından hareket etmiştir. 

Maksadı, 1000 kilogram sılde· 
tinde lüzurn!u hamulesile SOC: 
kilometre mes:ıfede dünya sürat 
rekorunu lcırmaktır. 

Lemoine, 500 kilometre me· 
Çankırı, 17 (A. A.) - 26 ay· saf eyi saatte vasati 294 kifo

liilde toplanacak olan kurultay metre 194 metre süratle kate· 
müzakerelerini halkın dinleme- derek saat 13-17 de Angers 
ıi için, ,ehrin muhtelif yerlerine tayyare meydanına inmiştir. 
radyolar konulması takarrür et· Amerikah Schoenhair'e ait 
mit ve bu hususta lazım gelen ha· eski rekorun sürati saatte 270 
zırlıklara baılanılmıttır. · . kilometre 800 metre idi. 



Sayıfa 8 VAKll 

' z dın 
Çiçek bozuğu Efendinin 

Yazan:? 
-3-

kıza ihtiyacı var 
Tefrika.: 5 

Çiçek bozuğu efendi, anlaşı • 
lan biraz bedbindi. Dedi ki: 

- Mesele her zaman böyle ko 
layhkla olur sanmayınız. Müşkü
lat çekildiği za.mnnlar da vardır. 

Ve o da kendi başından geçen 
bir vn1:'a anlattı: 

••o sıralarda bana Marsilya • 
dan bir kadın göndermişlerdi. Bir 
tesadtif eseri olarak liman me • 
murlıırı fazla faaliyet göstermiye 
ba~!nıruşlar, memlekete hariç -
ten ge~enlcri şiddetle kontrol edi
yorlardı. Montevidcodan Bitenos 
Ayrese se( er yapan küçük vapur
ucın çıkanlara karşı da sıkı bir 
mi:.r~kabe vardı. Bana gönderilen 
kız "Montevideo,, dnki "Biyanki,, 
otelinde bekliyordu. Orada emin 
bir mevkide idi. Otel sahibcni iyi 
muhafaza edecekti. Y almz onu 
bütün ömrünce orada bır::ıkamaz· 
dım. Çünkü hem otel ücreti paha
lıdır, hem de kıza ihtiyacım var -
dı. Di{!er cihetten liman memur -
ları bir defa göz açtılar mı, kuş u 
çurmazlar ve bu sıkının ne kadar 
süreceği bilinemez. Her halde 
bir çaresini bulmak lazımdı. 

Dostlar vasıtasile Arjantin -
Ürüguay hududunda faaliyette 
bulunan kaçakcılarla görü~tiim. 
Maksadım l:ızı kaçak eşya ile be
raberce memlekete sokmaktı. IJu -
nun düşünmesi ve söylemesi ko -
Jny. Fakat ~·npması öyle değildir .. 
Eğer başı....,. · aelenlcri evvelden 
bilseydim <... ,_;'rusu te~ebbüs bile 

etmezdiıp. Montevideoya gittim. . 
Orada kızı buldum. Ufacık tefe 
cik fakat güzel yapılı ve yanak • 
hırı biraz çukur bir kız.. Sinek 
memleketinde uzun müddet ken 
dine bakamamış olduğu aşikardı. 
Zaten orasını düşünmüyordum bi
le .. Onu bana gönderen lmrdnşı 
meslektaşlardandı. Ona emin o
labileceğimi yazmıştı. Kızın bakı
şı yamandı. Adı da Mado idi. 

Beni görür görımez ilk sözü: 
"Çebuk Büenos Ayrene gidelim!,, 
demek oldu. Kimbilir ona Büenos 
Ayres hakkında ne gibi şeyler söy 
lemişleı', her halde burasını bir 
dünya cenneti sandığı muhakkak 
tı. Bana bir çok sualler sordu. 
Hepsine cevap verdim, fakat si • 

nirlenmiyor da değildim. Arada 
onun ya§mda genç bir kızın söz 
söylenmeden lakırdı etmiyece • 
ğini anlatmak için tokatlıyacak o 
luyordum, fakat kadınları idare 
etmesini bilirim. Onlarla iptida -
sında sabırlı olmalı ve nafile ye
re cesaretlerini kırmamalı; hem 
de gevezeliği fenalıktan değildi. 

Laf arasında seyahatin zan • 
nettiğimden güç olacağını söyle
dim, dedi ki: 

- Ziyanı yok .. Neticede oraya 
varalım da .. dedi. 

Trene atlryarak Saltoya gittik. 
Salto iç.in güzel bir kasaba derler. 
Fakat benim ba§ım o kadar du • 
manlı idi ki, şehri gezmek bile ha 
tırıma gelmedi. Bu şehir Ürüguay 
nehri kenarındadır.. Nehrin öte 
tarafında Konkordiya vardır. Kon 
kordiya Arjnntine aittir. Buraya 
uzak değil; karşıdan gören küçük 
bir tenezzüh yapılacak sanır. 

Evet cebinde evrakı tamam o
lanlar için, bu tatlı bir tenezzüh -
tür. Fakat biz lmçakçıları bulmı • 
ya mecburduk. Şimdi kaçakçıları, 
nasıl bulmalı? Bu da bir mesele 
idi. 

insan soknkta rasgeldiğine: 
"- Affedersiniz efendim! Ka 

çakçıları nerede bulabilirim?,, di
ye soramaz. Bana bir bnrita ile i
zahat vermi§lerdi. Ancak kağıdın 
üzerinde her şey kolayca çizilir. 
Kır ortasında ayağında yüksek to 
puklu iskarpini olan bir kadınla 
yürürken ne harita, ne bir .§ey pa 
ıra. etmiyor. 

Bundan başka kimsenin ~
n dikkntini cclbetmemek!iğim sı 

kı sıkı tavsiye edilmişti. 
Çünkü bu mmtaka sıkı bir ta

rassut altındaydı. Eğer jandarma 
lara hesap verilmek istenilmezse 
ihtiyatla ilerlemek lazımdı. Da • 
itikada bir uzaktan bir üniforma
lı gözüküyordu. O vakit biz he
men fundalıklar arasına atılarak 

ellerimizi yırta yırta saklanıyor ve 
nefesimizi tutarak tehlikenin u
zaklaşmasını bekliyorduk. Ba -
zan bir deliğe atılıyor, bir hende
ğe giriyorduk. Şimdi bunları size 
böyle naklediyorum, fakat çektik· 
lerimi anlatamadığıma emınım. 

Bu vaziyette bir gün bütün çeki· 
)en azabı anlatabilmek için sayı • 

adın! 
' 

Ar en Lüpenin yeni bir macerası - 49 
1Jaııan : .Alocis föpia:ı- 1~ feOicac. : la. 

Valteks buraya gelince durdu, ı - Nedir? 
Gözlerine daha kuvvet vererek: - Marki d'Erlemont, Elizabet 

_ 'Halbuki, dedi, Volnik şato Ornenin ka.tletmiı ve elmaslarını 
su cinayetinde babanın oynadığı çalmı§tır. 
rolün ne olduğunu biliyor musun? Valteks bu sözleri, ayağa kal· 
Her halde bu cinayetten bahse • karak şiddetle söylemitti. Fakat 
dildiğini işitmişsindir, ve Eliza .. Raul. buna bir kahkaha ile cevap 
bet Ornen isminde bir kadının verdı. 
katledilerek, boynundaki gerdan - Aman şu Valteks olur §ey 
lıkların çalınmış olduğunu bilir - değil, diyordu, ne komik, ne ko
sin. Bu kadın benim halamdı. İş· mik? •·• 
te bu faciada bo.barun oynadığı Klara ise, hiddetle söyleniyor· 
rolü biliyor musun? du: 

Raul omuzlarını silkerek ce • - Yalan söylüyorsunuz, ya .. 
vap verdi: 

- Aptalca bir sual.. Marki, bu 
hadisede bir davetli rolünden ba§· 
ka bir rol oynamamıştır. Sadece 

e:.ı:::cıııll& eatwııa misafir bul unu-
~;'ti. 

- Evet, polis böyle diyor. Fa-
kat hakikat bu değil. 

lan .. 
Valteka ayni sözleri daha hid-

detli bir tavırla söyledi. Fakat 
kendisine gene hakim olarak de
vam etti: 

- O zamanlar ben yirmi ya • 
şındaydım. Elizabet Ornen ile 
Markinin arasındaki münaaebet • 

falarla yazı yazmak lazımdır. Sa 
hah olmuştu. Biz saatlerce ağzı -
mıza bir lokma ekmek, ne de bir 
damla su koymadan durmadan 
çöllerde yürümüştük. 

Yanımdaki kızın çorapları yır 

tılmıştı. Ayakları kan içinde idi. 
Ağlamamak için kendini zor tu .. 
tuyordı.ı. Ben ona "yürü!,, diyor • 
dum. O da yürüyordu. Allah için 
cesur bir kızmış. Hakikaten erkek 
karqe§i beni aldatmamış. Boyuna 
bana teselli veriyor: 

- Üzülme .. Vru-ırım .. Büenos 
Ayreı>i görmek istiyoru.m. 

Diyordu. Ne derlerse desinler 
insan bir hayalden aşık olduğu 
bir maksat peşinde giderken çok 
cesaret gösteriyor. 

Kaçakçıların yanına vardığı
mız zaman henüz karanlıktı. Kılı· 
ğımız kıy af etimiz serserilerinki
ne benziyordu. Kaçakçıları bul· 
mak için bana bir kaya yeri işaret 
etmİ§lerdi. Geceleyin yabancı bir 
memlekette bir kayayı bulmak ko 
lay şey değil. N::: ise taliimiz var· 
mı§. Bizi bekliyorlarmış. Kendimi· 
zi tanıtınca iyi muamele ettiler. 
Bulunduğumuz yer tabii muhte· 
şem bir otel değildi. Zemin dö -
ğülmüş topraktandı. Üzerine hay 
van derileri sermişlerdi. Rütubet· 
li duvarlarda silfıhlar asılı duru • 
yordu. Bir köşede kaçak olarak 
geçirilecek eşya yığılmıştı. Söyle· 
diğim gibi bize hüsnü kabul gös· 
terdiler. Bunlar haşin tavırlı, altı 
tane şüpheli adamdı. Hep • 
si ter kokuları içinde idi. Bol 
bir ateş yakmışlardı. Ozcrınôe liir 
but kızarıyordu. Bize yemek tek· 
lif ettiler karnımız açtı. Yedik. 
Kızla beraber karnımızı doyur -
duk ve ateste kız ısındıktan son • 
ra yorgunluğunu hissetti. Gözleri 
ltapanıyordu. 

Bu sırada altı kaçakçının kıza 
dikkatle baktıklarını farkediyor
dum. işi anlamıştım. Bunlar va • 
kitlerini eğlencesiz geçiren kaba 
adamlardı. Gözleri böyle bir kızı 
görünce kanları kaynamı§tı. Erte
si gününe kadar bekliyeceklerini 
ür.:nit etmiştim. Zaten ben de kıza 
kendilerinden hüsnü kabul gördü 
ğü adamlara karşı mürüvvetkfır 
olmasını tavsiye edecektim. 

(Devamı var) 

ten haberdar değildim. Ancak on 
sene sonra aile mektuplarını ka • 
rııtırırken bunu öğrendim ve 
Markinin bu münasebeti polisten 
niçin aakladığına hayret ettim. 
Binaenaleyh, hadiseyi tekrar bir 
gözden geçirmek üzere şatoya gel 
dim, duvardan içeri atladım ve ci 
nayetin olduğu yerde dola~ırkcn 
kimi gördüm, biliyor musunuz? 
Bizzat marki d'Erlemontu ! Marki 
ıatoyu gizlice satın almıştı. Artık 
mesele tavazzuh ediyordu. Derin 
bir tahkikata başladım. Markinin 
bütün hayatını tetkik ettim. O e
vinde yokken gizlice odasına gir· 
dim, velhasıl aradım, taradım ve 
nihayet, polisin gözünden kaçmış 
olan bir çok şeyler buldum. 

Raul, mütebcssfon, sordu, 
- E neler buldun bakalım? 

---=.. Şunu tcsbit ettim ki; Eliza· 
bet Orneni, tatoya marki davet 
ettirmiştir. Sonra, Elizabet Or • 
nen' den §arkı söylemesini o rica 
etmiş, kabul ettirmif ve §arkı söy 
liyeceği yeri de o göstermiştir. Ni
hayet, Elizabet elinden tutarak, o 
raya o götürmÜ§tür. 

Mükafatı kim 
alacak? 

"Türk inkılabı ve demokras=si" 
ne ait olmak üzere en güzel 
eser yazan bir şahsa darülfü
nun tarafından bir mükafat ve
rilecektir. 

Şimdiye kadar bu hususta 
hiçbir eser yazılmadığından ma· 
alesef bu mükafat hiç kimseye 
verilmemiştir. 

Bu sene de da,ülfünun diva· 
nına tetkik edilmek üzere (9) 
zat tarafından eser verilmiştir. 

Darülfünun divanından seçilen 
bir komisyon bugün toplanarak 
bu dokuz eseri tetekik edecek
tir. 

Maarifin yeni tamimi 
Mart ayı içinde lstanbul ma

arif müdüriyeti tarafındnn lstan-

bulda ki ilk mekteplerin beşinci 
ve üçüncü sınıf talebesi arasıda 
bir verim l<ontrulu yapılmıştı. 

Maarif vekaleti badema bu 
ltabil tecrübe yapılmamasını bil
diren bir tamim göndermiştir. 

Hayvan yetiştirme 
usulü 

Memleketimizde hayvan yetiş· 
tirme usulünün ıslahı ve hayvan· 

cılığın inld~afı hakkında tetkikat 
yapmak üzere Ziraat vekaleti 
tarafından davet edilen Buda· 

Peşte yüksek baytar mektbbi 
rektörü profesör Velman Ana
doludaki tetkikatını ikmal etmiş 

ve Ankarada raporunu yazarak 
Ziraat vekaletine verdikten son
ra şf!hrimizden geçerek memle· 

d6um \Ur~~~~.,,.~--

Film deposu 
Film depolan sahiplerile sine

macılardan b~zıları dün beledi
yede fen heyeti müdürü Ziya 
Beyin yanında toplanm1şlar ve 
belediyenin yakında Fatihte aça
cağı biiyük film deposu müna
sebetilE" fen l.eyetile temasta 
bulunmuşlardır. 

Bıçaklı kadın 
Küçükpa:ıarda Mahzen soka

ğmda oturan Hatice H. la Emine 
H. kavga etm:şl~r, Hatice hanım 
bıçakla Emine hamımı yarala
mıştır. 

- Fakat herkesin gözü önün
de! 

- Hayır. Bir aralık, kendileri· 
ni ağaçlıklar, şatodakilerin na • 

zarlarından saklamı§tı. Elizabet, 
ancak bir dakika sonra yalnız o • 
larak, öte tarafta göründü. Halbu 

ki bu mesafe, bir dakikadan çok 
az bir müddette kat' edilebilirdi. 

Bu bir dakikalık müddet içinde 
neler oldu? Bunu tesbit etmek ga 
yet kolaydır. Zira hizmetçiler ve 

birçok ki~seler, Elizabet Orne • 

nin ölüp de yanına gittikleri za • 

man, onun boynundaki gerdanlık
ların çalınmış olduğunu görmüş • 
lerdir. 

Raul omuzlarını silkti: 

- Demek, dedi, sence, marki 
gerdanlıkları a§ırdı, öyle mi? Eli· 

zabet Ornen buna itiraz etmedi 
mi? 

- Hayır, çalmadı. Sadece ger 

danlıkları Elizabet kendisine tev 
di etti. Zira, bu gerdanlıklar, ıöy
liyeceği farkının, dekorun üslubu 

nu bozabilirlerdi. 

18 Evlül~ 
1 

Unkapanı köpr~; 
sablık 

Harap bir hale g~ldiğİO 
dolayı birkaç gün evvel kB~ 
lan Unkapanı köprüsUnÜP 5 

Jerek Haliçte münas;p ~ir t 
istif edilmesi için beledıye 
hendisleri tetkikata başlaOJ1 

dır .. ~alicin birçok yerl~ri d~ 
ğu ıçın dubaların Hahç sıı 
rine çekilmesi takdirinde ç• 
ra gömüleceği anlaşılmıştır· 
tip çıkarsa köprünün hurd~f 
tinde satılması daha muvafı 
rülme!<tedir. 

Sucular v~ sıbb8l 
cüzdanı 

Belediye sokak aralarında: 
keple su satanların da ~i 
cüzdanı almaları lazım gel , 
dün şubelere bildirmiştir· ~ 
suretle su satanlar ( suculsf'J"' 
küülsüz meşrubatçılar) celil" 
tinedc kayıt olunacaklardır•~ 
ri hastalıklarla malül oJısO 1 
cemiyet cüzdanı verilrniY~ 
gi~i cüzc!ansız su satanlar I 
lürse şiddetle cezalandırıl• 
lardır. J 

Yeni belediye bil~(., 
Dahiliye vekaletinden du0 'si 

tediyeye gelen bir telgrafta 1. 
lediyenin 932 bütçesinin ts. 
edilerek postaya verildiği b d 
rilmiştir. Bu telgraf üzerine ol 
belediyede bütçenin gelinceb/ 
hal tatbik edilmesine ait 
lıklara başlanmı~tır. 

Holaodsda 
tütünümüz . 

n "nr ar umuru muJ6•
1t

Holandada Türk tütünleri sat 
bir mütenhide vermiştir. 

Muhtelit mahkelJJ 
bitaraf reis 

Türk - Yunan muhtelit bil 'f 
mahkemeleri bitaraf reisi rJ. / 
eg hükumetinin daveti oı~ 
mahli emenin tatil edilmif 0 ~ 
sından istifade ederek meıı>ıe 
olan Danirr.arkaya gitwiştitj 

M. Boeg Danimarka ile 9/.. 
arasında Groenland yarın> 11ıJ~ 
yfiıünden çıkan ihtilafın ~ 
beynelmilel daimi adalet 
nıoda müzakeresi esnasınd~ 
nimarka murabbası olara 
lunacak tır. 

- Ya ... Sonra da markı 
döndü ve onu öldürdü, ö)'}de .• 

öl Herkesin gözü önünde 
değil mi? 1' 

- Hayır, kendisi öJdi.it' 
Fakat öldürttü. 

Raul sabırsızlanıyordu: 
- Fakat aptal, insan, . 

• r.ııı 
gerdanlıklar elde etmek 1~.,, 
diği bir kadım öldürtür rıı0 • 

- Doğru, fakat ya bu ge 
lıklar sahici ise! 

b. :z;at 
- Haydi efendim, ıı (d&S 

zabet bunların yalancı 0 

söyleme.miı miydi? 

- Mecburen! 

- Niçin? ıı 
- Çünkü Elizabet Ort1di' 

idi ve bu gerdanlıkları kerı 
metresi olduğu zengin bir 

kalı vermişti. Elizabet kO ii 
b\l ııı ve arkadaşlarına kar§I ,'I 

. . b"yle 
sebeti gizlemek ıçın ° ı 

· l' de 11' yordu. Buna daır e ım 

mektuplar var. 



Çarın yaveri Nakleden: 

fa. 

~~ontea Koropatkin, kocası je miral Vaıilyef sordu: 
e dedi ki: - Güzel Nataşa, deli kocan 

L.' A. •• 
~~· ıızını, madem ki misafir· nerede? 
~ h· kahu} etmek istemiyorau • - Bir iti varmıı, bilmem! 
~~ 1~ 0lınaz:;a, döndüğünüz za· Amiral ku kıı gülerek: 
)e ı.·· eger fazla ir,mi•ıeniz kimse - Ben, dedi, bilirim onun ne 

11i0t.. :s- T 

J unnıeden çıkıp yatınız. i§i olduğunu .. Kimbilir gene ne ka 
"4:: tneral iriyarı gövdesini büs· dar içmi,tir. Pek de göreceğim gel 

'<il f . 
....._ 111.rerek: di.. 

~~ •. ~zızem, dedi, bilirsiniz ki, V c amiral yanındakilere dö • 
\di;sın:e içerim. Fakat size va- nerek, jeneralin Ruıyada, bir gün 
~l> ~rı.ını, kimseye görünmeden iddia üzerine, bir kiloluk bir vot-

J, htacağım. ka §iıesini bir nefeste içtiğini an-
ller ~~ral Koropatkin, bir kazak lattı. 
ıq~ a. 1 İdi. Kontes Nata§:ı ile, Konteı, kocasının ayya§lık 
~~~da ihtilal olmadan evvel ev menkıbelerini dinlememek ıçın 
~ terdi. Konte3 zeki bir ka • öteki misafirlerin yanına gider • 

~ti b duğu için, ilk ihtilal emare· ken, amiral dı,ardan, köşkün bah 
a.!lar ba,lama.:: bütün mal - çesinde kalın bir seı duymuş ve 

)~ ~e ?udutsuz çiftliklerini pa derhal kalkıp bahçeye çıkmıştı. 
h\'ıl etmi§, jeneralin itiraz- Bu gelen jeneral Koropatkin 

' rağmen ku:men İsviçre ve idi. Bulut gibiydi. Bir sağa, bir 
~!'....tı de A.merik:ı bankalarına sola yalpa vuruyor, etrafında sıç-

'"11 l t~~ '~·· Jeneral o zaman bu ha nyan fcvka ade güzel bir rus ta-
§ıddetle itiraz etmiş ve: zısını e2'.memek için sendeliyor, 

~ Çar hazretlerine karşı, de- bu h:ıle kendisi de gülüyordu. A-
d~,,?u hareltetimizi na•ıl izah mira} seslendi: 
,'tını. - Koropatkin, neredesin, ~el 
'\ lii~ merak etme azizim, sen bakalım, bir yüzünü görelim. 
'l~. kenclisinde!'l bir ay hadar J eneral durdu. Bir an, bön bön 

'~:~e, ~eni~ . h:ııtalığn~~~n aciralın yüzüne baktı. Sonra onu 
"ıı C!r:lın, V ışıyc gitmeklıgım tanıyınca: 

etrı~: . .. 1 • 
l! .nı :.u:;· ersm ! h d b d li - A kar e~im, sen ura a 

~~~İrf ayır, yapamam. Çar haz- mısın? 
\l 111 bir yaveri, he:n de ka • Diye boynuna atıldı. İki ahbap 

le ~Ylaıının ln:.':ll:mdam, ona kucnklaştılar, uzun öpÜ§meJerden 
tehlikeli bir vaziyette br:ı.- :;onra ayrıldılar. Amiral: 

~. 

~.O h~lcle mÜ.s3ade et de ben 
.:ırn J . 

- Koropatkin, dedi, gel de bir 
az oturalım. 

VAKIT 

r 
TAKViM 

Pazar Pazartesi 
18 EylUI 19 EylUI 

17 Cema.evvel 18 Cema.evvel 
GUn doğu§U 5,43 s .. u 

1 GUn batrşı ıs.ıs ıtı.ı:-ı 

Sabah namazı 4,40 4,3'1 

Öğle namazı 12,0S 12,08 

lkindJ namazı IS,3i' 15,36 

Akııam namıızı 18.! ~ 18,13 

Yatsı namazı 19,43 19,47 

tmuk 4,0J 4 ,04 

Yılm geçen ' 250 251 
ı;-llnlerl I 

1 

Yılm kalıı.n l ı ıs ı 14 
günleri J 

~ J 
HAVA - Dün sıcaklık azamı 23, R.Sgarl 

18 derece ola::ak tesbit edıımı,ur. Ilugiln 
rUzgA.r mUlehav\il sUratıc esecl!k hava ek
seriyeUe !\Çık olacnklil'. 

RADYO 

Bugün 
İST~NBUL - 18 den 19,30 kadar orkes

tra, 19,SO dan 21 e kadar Bedayi! musikiye 
heyeU, :ı d.ın 23 e kadar ı;-romo!onla Ay· 
da operası. 

Vt\' ANA (ili 7,2m. - ıı konaer, ıı,:ıo 
konser, 12,lll senfoni!: konser, l3,:l5 kollS(!r, 
U,50 konser, 16,30 oda muıılkisi, l'i',30 kon
ser. 21,10 muııll;I, 2:l,30 dans. 

ROMA (t41,2 m.) - 11 muııllcl, 13,30 
plak, ..18 konser. 21,45 opera. 
BÜKP.EŞ (3941,2 nı.) 12 orkeatra. 18 mu

siki, lP,10 J:onscr, 21 senfonik orl<estra. 

BUDAPEŞlE (550,5 m) - 12 musiki, 
t!'i pl!k, 16,4!5 ıııa.lon orkestrası, :.!3,30 kon
M?r .. 

MOSKOVA (1304 m) - 15,20 musikJ, 
19,10 muslld, l 9,30 konser, 21 musiki. 

\'ARŞOVA (Ull m) - 13'11S ııen!onilt 

kon.ser, ıs konser, 19,20 dans, 21 konıser, 

22,05 koruıer, 23,50 dans. 

KÖN1GVUS3ER HA VZEN' (1635 m) -
7 jimnastik, 7,10 muaıkl, 12,20 ıarkr, 13,10 
konser, 21 orkt'atra kon.eerl, 23 daruı. 

PAr.ts (172:> m) ı~ konser, 19,<:i 
kon.ser, 21,SO koruter, 23,15 musiki. 

Yar1n 
ener 1 b ~t~ Na una razı olm.u~lu. 

L fs a.ta.~a Vi~ivc geldıktcn 

- Hayır.. Olamaz. Karıma 

d VlYANA (:il7,2 m) - 12,30 konııer, H,10 
söz verdim. Sarhof önersem, ıa- p!Ak, 17,50 muıılltl, W,30 ltonner, 22 orkes-

'lata , ·-bi sonra kendisine müsta-
~ r t~lor f ' 
,... o a gelmişti: 
'tıa I l ıa d<' hastayım. C:el. 

J Nala'}a 

~lleral bu telgrafı aldığı ak -
~a.ı- ile beraber yemek yiye

•• l elcrafı cebine koydu ve 
>, . . ç . ı· l k· {:ıt~ı. ar, Jcnera ın ler zn-

~ ..,.'. nc~cli halin.:b bir du•·~un· 
"~l'iin .. e "o-du · 

' ... v • • 

~' Nen var, l~oropatkin? Yek 
tiı.~<ıhlarından m~mmın mu 

"hl? 

111 
lityır, haı::metpenah, onlar-lia. ~ 

~ l' ,Yet n1e:n'1\1mım ve bir ıe-
~l~.t, Y alruz .•• 

4 ' onun sJzünü kc~t.i ve: 
ıı~~ .«\nlachm, dedi, anladım. 
~ ~ Chnc, kcca r.yyaş .. 
\~ :~~eler ~arın bir işareti ü

; Jencrale koc:ı:nan bir bar· 
'~~lka zetirdilcr Ye Koropat· 
~İt .h~lcdc kadehi içti. Bu -
~ 1kinci, bir üçüncü, bir dör 

L lak· . 
ı' a"ı·· ıp cltı. Çer, lı:ahkaho. • 
'~ ~ ~~o;·du. F rıkat jencral iç-
4~. ~~ büzülüyor, ~cmurtu -
lj t ıhayet, carm bir ikinci 
• ~er· • ~~lf 1rıc, cebinden çıkarıp 

l n·· 
... ~-0s~erdi car: 

'
.,ı . -
dÇın, de::-ıişti, daha evvel 

~· t . 
ı~ •n ! Haydi, gece yarısı 

~eti. ı J;" :r. 

\ li l\knt ~ar hazretleri .• 
' t~ l\ydi, diyorum, emrediyo
\ ~ te trenine yeti§ ve Nata· 
lı- ~e"den de selam söyle .. İyile 
.'\tıtıı,tlıen dönersiniz. 
1~li11 tk Nataıa hasta değildi. 
~ 0Pa.cağını bildiği için 

\)İ.t\tı PYrıamı~tı. Filhakika, 
'~ .. Clerıburgu terkettiği-

\?l~I) cb· g~nü, Rusyada her 
1~ti. ll 1lnııt, çar kurşuna di • 
~~e u •urctlc de, kontesin 
\. 

1 l<oropatkin ölümden 
"t tlu ~ t . ' ve F ransada refah 
ı.. tçı.ııiyorlardı. 
~" . ~ ~ 

ı. lbı. 
' lı ıaa.firlerinin hepsini 

•z ediyordu. ihtiyar a-

lona, misafirlerin yanına çıkmı • tra. 23,3:; dans. 

yacağım diye töz verdim. BüimEş (J[H,2 m.) - 13 pl~k. 21 od:ı 

F h d 
.
1 

. k' r musll~isl, :.!1,4!! _ylyano lrnnser. 
- a <at sar Of eğı sın ı . :-:-- ı -.- r.OMA c.t-tı,2 m) - 13,30 pıtk, 18,30 

Sarho:; olıan böyle dütüncımez, konser, !!1,45 konıror. 
verdiğin ıözü unulurdun ! BUDAPEŞTE (r>M.5 m) - lO.ı~ kon-

. <ıcr, 13,0:J çtg-an musikisi. 15,45 haber. 18,30 
Bu mantık kar!ıaında Jeneral konser, 20,10 pltı.k, :?1,45 lton!!er, 23,20 çl -

durakl:ıdı. Öyle yn .. Madem ki he ga:ı musikisi. 

nüı: her ~eyi hatırlıyordu, demek ı.10SKO\'A (1301 m) ~ ı:;,:;o mu:ıfüı, 
rn, ıo musıı:ı, 19,30 koMer. 

sarho~ değildi. VARŞOVA (Hll m) - 13.45 pltı.k, lG 

- Hak!an var, dedi, h:ıydi gi- pltı.k. ıs Jtonscr. 21 operet, 23,20 daruı. :3.50 

relim. 
Kontes, ko::::azının kapı:lan içe 

ri cirdiğini ,cörüncc ::evindi ve ya
nıncı yalda~tı. Fakat yüzünü gü -
rünce ::arardı. J eneral, evlendik -
leri zamandan beri ilk defa olarak 
sözünden clı~arı çıkıyordu. Müte -
hayyir bir sesle, kontes: 

- lvan, dedi, hani bana bir 
şey Yadetmi~tin? .. 

J eneral, arkadatının yanında 
h:\rı:sının kendisine bir ihtar yapı
şına fevkalade canı 11kılmıflı. Bir 
denbire kan beynine hücum etti. 
V c karısını tuttuğu gibi iri göğsü
nün üzerine çekerek ayaklarını 

y~rden k~sti, ve bir kazak neferi 
gibi onu havada tutarak öptü, aon 
ra, bir tüy gibi onu yere bıraktı. 

Misafirler jenernlin bu hare • 
ketini görünce önce fatırmıtlar, 

hayret etmi~ler, kadınlar kıskan -
mıılar, ıonra da hep birden tak
dirle alkı~lamıflardı. ZavalJı k::m 
tes sapsarı kesilmişti. Fak at der
hal kadın fettanlığı hakim olarak 
kendine geldi ve, gülerek koca • 
sının yanından ayrıldı. 

Jeneral alkıılara memnun ol • 
muş, bir canbo.z va2iyetilc iğilip 
reveranslar yapıyor, te§ekkür edi 
yordu. Fakat §u sarı~ın gü:el de 
k~.~di? Aman ne cici §ey .. Jene • 
ral dikkatle baktı. Bu yüzii bnı
yor gibiydi. Daha yakından göre· 
L::::ıek üzere ilerledi. 

Bu kızcağız, kontesin oda hiz· 
metçiıi Olga idi. Jeneral sarhoş -
luğu arasında bunu pek f arkede· 
memi9ti. O tarafa doğru yürüyün 
ce herkes döndü. Olga, kapının 

konse:-. 
ırn;..·tGVÜSTER HA \'ZEN (1633 m) -

7 j!mnaaUl<. 7,20 kon:ıer. 13,0:'i pl{ı.k, 15 kon 
ı;er. ı 7,30 konser, 23,40 dans ve mu~lki. 

PARIS (172ri m) • 20 muı.mhabe, 21,30 
musiki, 2t,4ü piyano ıwn:ıerı, 22,30 plfık. 

Orta tedrisat mildürU 
Orta. tedrisat nıüdiri umumisi 

Fuat Bey dün Anl<aradan şe!1-
rimize gelmiştir. Fuat Bey kendi
si ile s.:örüşen bir muharririmize 
demİftir ki : 

- Bir 
Resmi ve 
tep!erinin 
miştir. 

ay mezunen geldim. 
ecnebi, akalliyet mek· 
kadroları ikmal edil-

rı 11111rıı1111111111111111111111111111il1il11111111' ''' 111' 1 

dibinde, kcrkudan titriyor, bir 
hanımına, bir de jcneralc bakı • 
yordu. Kontes, bir rezalet cıkaca· 
ğım hissetti ve derhal piyanonun 
başına geçerek, ç~rm rnilli marşı • 
nı çalmıya ba~Indı. 

Jeneral Koropatkin, birdenbi -
re: 

Bojc Çama Krani .• 

Nağmelerini duyunccı derhal 
hazır ol!... vaziyetine geçmiş, se • 
lam almıştı. Marşın devamı müd· 
detince böyle hareket:;i;;: kaldı, ıon 
ra bitince, karısına dönerek: 

- Haşmetpenahın bir emri mi 
var? 

Diye sordu. Kontes, gülen bir 
ses!e: 

- Evet, dedi, ha~metpenah 
derhal cdanıza çıkıp yatmanızı 
emrediyor ... 

Ve ilave etti: 
- Olga size yukarı 

yardım edecek. .. 
çıkmıya 

IMırdar bir cemaat: 
(Ba~ tarafı l ncı sayfamızda) 

bu milyonlara baliğ insanların 
bir gün J{endilerinden ayrılaı ak 
büyük bir kitle teşkil edecekle
rini düşünmöiş!er ve onların le
hinde bir talom h2relcetler de 

' bu!unmıya 0 ·11 mn aleyhindeki 
taassubu söı d5rmiye ozraşmıya 
başlamışlardı. Mşclıur Hint !ide· 
ri Gnndi de l;u şekilde haraket 
edenler arasında idi. Gerek 
Gandi, g-erc!!c taraftarlarından 
bir kısmı Paryaları içlerine almak 
için ellerinden ~eleni yapıyor
lardı. Fakat Gandi ile arkadaşları· 
nın tam bu şekilde çalışh!darı 
sırada logiliz!er'n bunları Hin
dulardan ayırarak onlara teşrii 
rncclislerde kendilerini bmsil 
ettirmek hakkım vermeleri ve 
bu suretle bunların Hindulardan 
ayrılmalarına vesile ve fırsat 
vermeleri, Hindistan milliyetper-
verlerioi derin infiallere oğrattı. 
O kadarki "Gandi,, şayet hüku-
met l:u hattı hareketten vaz 
geçmezse, ölüncüye kadar oruç 
tutacağını ilan etti ve Hindistan 
hükumetini bu hattı hareketile 
tehdit etti. Aceba Gandioio bu 
tehdidinden bir şey çıkar mı? 

Bununla barabcr Hinduların 
Paryalara karşı daha mülayim 
bir hattı haraket takip ederek 
anlaşmalarile Gandiyi orucla 
ölmekten l; urtarmaları muhte
meldır. 

ithalat ve ihracat 
(Baş tarafı birine; sayıfada) 

lat 21 milyon lira fazla gösteri -
yordu. Bu sene iıe sekiz ay zarfın 
da 57.826.210 liralık ithalat, 
52.402.245 liralık ihracat yapıl -
mı,tır. Şu halde hu ıekiz ayın it
halat açığı (5) milyon lira edi -
yor demektir. 

925 senesinden itibaren sene -
lerin sekiz aylıklarını mukayese 
edersek 932 senesi ıekiz ayının 
verdiği açıim manaaını daha iyi 
anlamak imkanı olacaktır. 

1925 ilk ıekiz aylık ithalatla 
ihracat arasındaki fark toparlak 
heıap 48 milyon liralık ithalat 
fazlası. 

1926 senesi sekiz aylık fark, 
37 milyon liralık ithalat fazlası, 
1927 senesi sekiz aylık ithalat 
farkı, 50 milyon ithalat fazlası, 
1928 senesi ithalat farkı 51 mil -
yon liralık ithalat fazlası, 1929 
senesi ithalat farkı 95 milyon li
ralık ithalat fazla~ı. 1929 senesi 
seki;;: aylık ithalat farkı, 95 mil -
yon liralık ithalat fazlası, 1930 
senesi sekiz aylık fnrk 34 milyon 
liralık ithalat fazlası, 1931 senesi 
sekiz aylık fark, 21 milyon lira 
lık ithalat fazlası, 1932 senesi se· 
kiz aylık fark, 5 milyon liralık it-

~ 
Savıfa 9 

Katil giyotinde 
u;;:a&** 

(/la~ tarafı birincj sayıfatla) 

lambanın ;iyası altında kurulu-[ 
' )Ordu. ı 

Gorgu:ofla beraber, arabaya 
avu':<atları ve papası binmişti. 
Avu'.{at 1\1. J~ro Gorgulofa bir 
söyli .. ece~i o'up o~madığım sor
du. Gorgu of: 

- Ölümden, dedi, lrnrkrnıyo• 
ı um. Ben, gayem için ölüyoru 'D. 

Cem ivete karşı da b·r nefretim 
yok. Rusya öimiyecektir. Fran-
saya karşı da b

0

rş:yim ~ok.. Ve 
henüz gebe olan karısından bah· 
seC:erek ilave elti: 

Karıma, kendis.ni çok sev
diğimi söy!eyini1, beni affetsin ve 
çocuğcmuzu, fo'şevik aleyhdarı 
olarak )Cti~dirs'n i"mİ{ ediyorum• 
ki erkek o'ncak. Doktor olma-
sırıı istiyorum. : 
Kaıak Lazarifi de affediyorum 

1 

Bu esnad araba Arago mey• 
danına gelmişti. Birden bire ~i
yotirıi aydınlatan büyük lamba 
söndürüldü ve ortalıkta bir son 
bahar güniinün alaca karanlığı 
kaldı. Araba c!urmuştu. Civardaki 
kilis~lerin çanları çalarak birbir
Jerine cevap veriyorlardı. Mah· 
kumdan evvel avukatları indiler 
sonra cellat muavinleri kendisini 
indirdiler. Gurgolof soğuk kanh-

1 

lığını muhafaza ediyordu. Papaz,• 
son defa olarak onu takdis etti.' 
Cellatlar, derhal kendisini yaka
lıyarak idam makinesinin üzerine 
yatırdılar. Gorgulof, SO!l defa 
olarak: 

- Herkese karşı af dilerim •• 
Rusya • Vatanım .• 

Fak at kafası giyotinin deliğine 
geçmişti. Biran çırpındı. Sonra, 
giyotinin bıçağı menhus gürül; 
tüsiJe indi. Kafa makinenin önün-
deki sepete düştü. Saat tam 
5,54 idi. 

BORSA 
17 EylUI 1932 

Nukut (Sataş) 
--------

Kurua Kuruş 

20 t. I•'ransız 1:'0- l Şilin Av. 2 -

l Sterlin 740- l Pezeta ı:--

ı Dolar 211,- 1 Mark 50-

20 Liret 219- ı ZoloU 24-
l :Pengö 32-

20 t . BC'lçlka 820- 20 Ley 25-
20 DrabmJ 26,SO 20 Dinar :'O-
20 İ8'1çro 2-13- 1 Çervoneç 
20 Le\'& 27- 1 Altm P2S-
ı Florin 8S- 1 Mecidiye 3~-

20 l{uron Çek 12~- ı Banknot 238-

Çek Hatları (kap. ••· 16) 

Parla 1206 Prağ IS 9S 
Londra :'34.- Viyana 11 3 .98:'5 
Ne' York 04752 Mıı.drlt 5 Sb:'3 
Mil An o 9.2150 Berlln J.98S3 
Brüksel 3.4116 \'arşova 4.2164 
AUna 7613 Peşte 3.5295 
Cenevre 2.448:' BUkreş :-• 61 
So!yn 66.17~ Belgrnt 30.:'4 

halat fazlası göstermeld:edir. l •---------------ı 
Bütün sene ticaret muvazene - Esham 

• - sterd:ım 1.1:':'5 Moskovc ICIB6, 

lerine bakılacak olursa: 
1925 te 49, 1926 da 48, 1927 

de 52, 1928 de 49, 1929 da 101 
milyon lira ithalat fazlası vardır . 

1930 da ihracat fazlamız (4) 
milyona yakındır. 

I; Dnnlcası 
Anadolu 
P.ejl 
Şir. Heyrlye 
Tram\·ay 
U. Sigorta 
-,monU 

o.ıo 

1Q,1'5 
4.50 
14!10 
4Cı25 

112 
21.:'S 

1 T'rkos 28-
Çimento Ar. 9.80 
Onyon Dcy. 2190 

~:ırlt Dey. 250 
!ya 2-

şıı.r'· c.- 95-
Tclcton 1555 

1931 de 614.914 liradır. istikrazlar Tahviller 
Şüphesiz ki sene nihayetine : 

ı~t. a~h'll 1 6.50 Elelctrik kadar bilhassa önümüzdeki ihra- " ~ 1 

Şnrlc D.yollnn 4.50 Trıı.m\'ay 

cat mevsimi ticaret muvazenemi· o.Mumhh!de 56. TUneı 
4 97 
ıısso 

18 zi daha büyük bir ycl::unla kapı- GUmrUltıer :;ıo Rıhtım 
Baydl mnhl 4.!0 AA&tolu 1 ~.~.S5 

yacaktır. Şimdiye kadar geçen cc Bn~dnt 45n 1 Anadolu ı ı 3J. :; 

kiz ayın diğer senelere nazaran A:ıltt'riye - 1 A. Mılmes<ıill 3J.4o 

m"'.lknyesesi ticaret muvazener.ıi- !~.-------------~ 
zin .sıhhatsizliğine değil, belki cir ihracatı i:ı::: crc;en se::ıeyc na • 
normale doğru gittiğini rıöster - zaran azdır. 
r.ıektedr. Ya!n•z burada bir noktaya 

Diğer tarahan son sekiz ayd~ dikkat ctr.1ek lıizımgclir. ihracat 
göı-düğümüz ithalat fazlası evvel- kemiyet itibarile azalmadığı hal • 
ce müsaade edilmiş olan madde - de keyfiyet itibarile azalmakta -
lerin bu müddet zarfında rıelmiş dır. Mesela, 1930 da Türkiyeden 
o!ımasıdır. ihraç edile:: c~yamn v:uati ola • ' 

İzmirdeki incir ve üzüm ihra· rak ton baŞınn düşen kıymeti 245 
cahnL\ gelince üzüm ihracatı ge - ı lirayken 1931 de bu miktar 190 · 
çen seneye nazaran razladır. in - liraya dütmüıtür. 
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•••••Yerli ye Avrupa kumaşlarından kusursuz •••• 

ısmarlama emiseler 20 lira~on ~aslor 
Hazır pardesü v~ elbiseler fev:Ca ade ucuzr'ur. 

....... Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesalı ~ • • -:-. , 1 • 

Ankara N;ıfıa 
Başmühendisliğinden: 

Birincimadde - Bedeli keşfi (21745) lira ve (3) kuruştan 
ibaret olan (Ankara· lstanbul vo!undaki) t32) menfez inşaata 
mukavele tarihinden il baren ı 140 <?ün) zar fın<la ikmal edilmek 
Uzcre ve kapalı znrf usuliJe (1 • 9 · 932) tarıbinden (22 · 9 · 932) 
tarihine kadnr (21) gün müddetle münakrs •ya konu !muştur. 

ikinci madde - Münakasaya i ktidarı ft:nni ve ıt ı ban mali.erini 
iıbat edenler kabul o unur. r l ' u jç·n milnaknsaya clahil o'.mak 
isteyenlerin : 

A - Bedeli keşfin ytzde yedi luçuğu olan (1630) lira (88) 
kuruş Vilayet idat ei Hususi~ t'S t l esabına bankaya tevdi ellikle· 
rine dair mal,buz senedini veya milli bankalardan birinin teminat 
mektubunu yahut m"lli esham mu t<abiıi muhasebei husus yeden 
alınacak ilmiihabni ibraz etmeleri laıımdır. 

B - T:caret odasına mukayyet olduklarma ve itibarı mali e· 
rine ait bir vesika göstermeleri icabeder. 

C • Yetlerindeki eh:iyeti fenııiye v~si kalaraDJ yevmi ihaleden 
en az s~kiz gün evvel Vı a et Başmühendisliğıne g~s!ererek mU
nakasaya dahil o)abiJı c i< er ine d2ir ya bir ebliyetı fenniye ves!· 
kısı almaları ve yahut cllerinc!eki vesikanın zirine şerh verdir· 
meleri iktiza eder. 

Bu ilç şarh tamamen haiz olmıyan:arın münakasaya işf ıakleri 
faynı kabul olmıyacağındao t~!dif ıarfJarı açılmıyarak kendılerine 
iade er:lileceki:ir. 

Üçllncü madde • Münakasa evrakı keşfiye ve feraiti mahsu· 
aasana tefikan icra ediJec~t<tir. 

Dördüncü madde . Ta'ip!er 66 l numarala münakasa ve ibate 
lanuounun onuncu maddesi mucibince ihtar edecekleri kapah 
zarfı (22-9-1932) tarih ve (Perşembe) güoü saat (JS) kadar Vi· · 
Jiyet Daimi Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi ede· 
ceklerdir. 

Be~inci madde • Miinakas l (22· 9· 19.>2) tarih ve (Perşembe) 
günü Ankara Vilayeti Daimi Eocümedindc yapılacaldır. 

Altıncı madde - Evra .\ ı lteşfiyc ve projeyi görmek veya daha 
ziyade ma'iimat a!mak istel enleri:> her bün Ankara Vı liyeti Na· 
fıa Bc:ışmübendisli~ ine veya Encümeni Daimi kalemine muracaatları 
iJio olunur. ( 4649 ı 

VAKiT 

lstanbul füinci lcra Memurlu
ğundan : Mukaddema lstanbuld&ı 
Uzunyusuf mahallesinde Silivri· 
kapu caddesinde (117 ı numarala 

hanede mukim iken halen ika· 
metgahı meçhul bu!unan Sait 
U vi beye: 

lbrabim beyin Faik ve Jbun 
beylerden namına devir ve tem
lik edilme 1 - 7 - 9~ 6 tarihli bir 
0

kıt'a senede müsteniden zimme· 

tinizde alacağı olduğunu iddia 
eylediği iki yüz l:ranm temini 
tahsili zı=:ınmda dairemize vaki 

müracaat ve talebi üzerine ol· 
bapta tanzim ve berayi tebliğ 

tarafınıza gönderi!en Odeme 

emri iHt'Detg5.hınmn meçbuli· 
yeti hasebile tebliğ o 'unamaya-

rak tebligatı Mukteziyenin iİa· 
nen icrası tekarr•tr etmiş o 'ma· 
mna mebni tarihi ilandan itiba· 

ren blr ay zarfında ve 932-1703 
dosya numar.tsHe icranm dur-

ması hakkında şifahi veya tah
riri o'arak bir itirazı kanuni 
sert etmcdig niz ve müddeti 
m .!z'•urenin hitamım müteak:p 
sekiz gün zarfında ise müddea• 

bıb borcunuzu tesviye veya itfa
ya te!cabül eyleyecek emval irae 
eylemediğiniz tekdirde muame· 
Jita :craiyenin gıyabımzd3 infa· 

zına tevf'ssül luhnacağı ma 'umu· 
nuz o!mak ve o: bı:ptaki ödeme 

emrinin tebliği makamına kaim 

bulunmak üzere ilanen tebliği 

keyfi)·et o '.unur. 426~) 

~·--•mı:mm Ankara caddesinde 

lstanbul 3 üncü icra memur
luğundan: Tamemına 3ı 16 L 
kıymet taktir edilen Unkapanm· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- da elvan zade mahaUe~nin camii 

ıerif sokak atik 9.9 milkerrer 
ve cedit 11 3-l 5 No. lu arem 

ve selamlıklı iki bap hane iJe 
Orbanbey hanmda - Görmek ve kiralamak için VAK l T~ tapu kaydmda bir bap dükkan 

~:•••••••••1:1•• yurduna müracaat. •••••••••"'., ve halen mezl. iir hanelere mü

.Kiralık Odalar 

ıstanbul Belediyesi lıanları 

Nuruosmaniye n:edres:?si icarı: Teminat 46 lira 
Balkapanı bam altında 17 N. la dükkan Cilfl: Tcmiort 18 lira 
Beyoğlunda Tarlabaşında 47 N. lı dü~<kAn icarı: " 7,5 ,, 

Yukarda yazılı mahaller kiraya venlmek ilzere müzayedeye 
konaJmuşfur. Talıp olanlar tafsiJ4t almak için her gün Levazım 
müdürlüğüne, m'}zaıyeceye girmek için de temioat makbuz veya 
mektubu ile 10- 10. 932 pazartesi günü saat on beşe kadar 
Daimi Encümene müracaat etmelidiı'Jer. (4898) 

Beyoğ\u Belediye Şubeshıdeo: liir erkek kuzu bulunmu~lur. 
Sekiz gün içinde sahibi zuhur etmene satılacaktır. (48S9) 

Mübayaa edıJecek 40 ilA 50 re:ı Pfevne buğası kapalı zarfla 
münakasaya lrnnulmuştur. r aJip o!anJar fartnamJ almak için her 
gün Levazım müdürlüğüne müracaat eteneli, münakasaya g·rmek 
için de 510 liral.k teminat makbuz veya mektubu He teklif mek· 
tuplannı 10-10· 932 paıartesi günü saat on beşte Daimi encümene 
vermelidirler. (4902) ~ 

lstanbuf dördüncü icra me
murluğundan: Temamma iki bin 
ıekıen lira luymet taktir edilen 
Bostancıda Başıbüyük kariyesi
nin Kılavuz çayırı mevkiir.de 52, 
117, 8, 8 numaralı kayden mııa 
bağ köşk ve bahçenin mülk ve 
ebnry· e ve escarı ile zemini ve .. ' 
bir kıt'a tarla elyevm cem an 
yirmi beş döniim iki evlek sekiz 
yüz arşın terbiinde ziraate elve· 
rişli tarla ile maa müştemilat 
beş odalı köşkiln bu'unduğu 
meyve ağaçlariyle müzeyyen 
bahçe ve içi taşla örtülil maa 
tulumba bostan kuyusu ve tami· 
re muhtaç havuza havi elrafı 
kısmen dikenli tel ile mahfuz 
işbu gayri menkulün temamı 
açık artırmaya vazedilmi' o'up 
10 teşrioievvel 932 tarihinde 
ıartnamesi divanhaneye talik 
edilerek 27 teşrinievvel 932 ta· 
rihine müsadif perşembe günü 
-•at 14 den 16 ya kadar Islan-

bul C:ördüncü icra dairesinde 
açık artırma suretiyle sah)acak· 
tar. Artumaya iştirak iç:n yüzde 
yedi buçuk pey akçesi alınır, 
müterakim verg-i mrşteriye ait· 
tir. 929 tarihli icra ve iflas ka· 
nununun 119 uncu maddesine 
tevfikan hakları tapu sicilleriyle 
sabit o!mıyan ipotekli alacaklı· 
lar ile diğer alikadaranın ve ir· 
tifak hakkı sahiplerinin bu bak· 
laranı ve hususiyle faiz ve ma· 
sarifc dair ofan iddia!aunı ilaa 
tarihinden itibaren 20 güo için· 
de <.vrakı mcsbitelerivle bildir· 
meleri lazımdır. Aksi halde hak-
ları taı:u s:ciHeriyle sabit olma
yanlar satış bedelinin paylaşma· 
sından hariç katarlar. Alakadrır
larm işbu madceyi kar uoi}•e ah-. 
lcamına göre tevfiki hareket et
meleri ve daha faı'a ma"fımat 
almak isti yenlerin 930· 521 cos· 
ya numarasiyle memuriyetimize 
mliracaatları ilin olunur. (4281) 

tekallip olup 1728 hisse itibarile 

648 bisses:le yine tamamına 870 
L. kıymet taktir olunan Unkapa
nında yavuz er sinan mCJhallcsin· 

ce cami altı sokağında atik 7 
ced;t 3 No. lu bir bap dükkanın 

yine 17 28 h isse itibarile 648 his 
sesi ayrı ayn açık arttırmaya va· 

zedılmiş o!up 28- 9· 932 tarihinde 
şartnamesi divan haneye talik 

8·10·93'2 tarihine müsadii Cu

martesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar latanbul 3 üncü icra dai· 
resinde 2 inci açık arttırma su· 

retile satılacaktır birinci arttır
mada atik 7 cedit 3 No. lu gay· 
rı menkul 150 ve 9-1 mükerrer 

ve cedit 11-13·15 No. lu gayri 

menlrnle 400 L. ya talip 2uhur 
etmiş ve bu kene en çok arttı-

ran üstünde bırakılacaktır arthr· 
maya iştirak için yüzde yedi te

minat parası alınır müterakim 
vergi ve rusumu saire müşteriye 

aittir haklan tapu sicillerile sa
bit olmıyan ipotekli alacaklılar 

diğ~r alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu hakları hu· 

ıusile faiz ve masarife rlair olan 
iddialarımu ilan tarihinden iti· 
haren LO gün zarfında evrakı 

mUsbilelerile bildirmeleri lazım
dır aksi taktirde hakları tapu s!
cHJerile sabit o~mıyan sahş be
deJinin paylaşmasından hariç ka· 
fırlar alakadarların icra ve iflas 

kanununun 119 uncu maddesi 
hükmüne t'-vfik hareket etmeleri 

ve daha fazla ma!ii:nat almak 
istiyenlerin 931· 500 dosya No. 

sile dairemize müracaatları ilin 
olunur. (4261) 

3 Uncu Kolordu Satlnalma Komisyonu ilanları 

Ankara Merkez aabnalma ko· 

misyonuna lüzumu olan iki bin 
ton leva maden ve alta yüz bin 

kılo kok l:ömürü ayrı ayrı ıart· 
nafiıelerle kapalı zarfla mUnaka· 

saya konmaştur. 

ibatesi 3-10 932 pazartesi saat 

15 tedir. Şartnameyi görmek is· 
tiyen!erin her gün komisyonu· 

muza ihaleye iştirak edeceklerin 
vakti muayyeninde Ankara mer-

kez sahoalma komisyonuna mü· 
racaatları. (763) (4693) 

Ankaradaki kıt'at için yerli 

fabrika mamulatından 60,000 
metre boz renkte elbiselik ku
maş kapalı %8! fa münakasaya 

konmuştur. lha~esi 5·10·932 Çar
şamba günü saat 15 dit. Şartna-

meyi görmek isteyenlerin her 

gün, ihaleye iştira'< edeceklerin 
vakti muayyeninde Ankara Mer
kez Al Sa kom:syonuna mura· 

caatları. (784) ( 4794) 
• • • 

K3pa'ı zarfla münakasaya ko· 

nan Polathdaki kıtaatın 220000 

Istanbul dördüncü icra memur· 

luğundan : Temamına iki bin 

yedi yüz elli lıra kıymet taktir 

edilen Bakır~ öyüode Kartal te· 

pe mah<tJJesinin Demir yo:u de

nilen h,len Millet bahçesinin ön 

kısmanı teşkil eden 25 numaralı 

kayıt mucibince üç dönüm ter

biindeki bahçenin üçte ikisi açık 

artırmaya vaz edilmiş o'.up 24 

eylül 932 tarihinde şartnamesi 

divanhaneye talik edilerek 13 
teşrlnlen ı ''2 tarihine muaa-

dif perşembe günü saat 14 den 

16 ya kadar lstanbul dördüncü 

icra dairesinde açık artırma su-

retiyle sahlacakbr. Artırma ikin

cidir. Birinci artırmada 350 lira· 

ya talip çıkmış o~up bu kerrc 

en çok artıranın üstünde bırakı· 
lacaktır. Artırmaya iştirak için 

yüzde yedi teminat akçe!i alınır, 

müterakim vergi belediye vakıf 

icaresi mhşteriye aittir. 929 ta· 

rihİi icra ve iffaı kanununun 119 
uocu madde!ine tevfikan hakları 

tapu sicilleriyle sabit olmayan 

ipote-kli alacaklılar ile diğer ala

kadaranın ve irtifak hakkı sa

hiplerinin bu haklarmı ve husu-

siyle faiz ve masarif e dair olan 

iddialarını ilan tarihinden itiba· 
ren 20 gün içinde evrakı müs

biteler iyle bildirmeleri lazımdır. 

Alssi halde hakları tapu s"cille· 

riyle sabit oJmıyanlar satış be-

delinin paylaşmaaandan hariç ka

lırlar. Alakadarların işbu mad· 

deyi kanuniye ahkamrna göre 

hareket etmeleri ve daha faz

la malumat almak isteyenlerin 

kilo aıpa11Da verilen fiat 

layık görülmediğinden tekr•' 

pah zarfla münakasaya koo 
tur. ihalesi 8 • 10 - 932 C 
tui sut 15 tedir. llıaleye jf 

edeceklerin vakti 
Ankarada 8 inci topçu 

Sa. Al. komisyonuna 
ları. (802} (48951 

~ lflo :1-

lzmir müstahkem mevki 

ah için 43720 kilo gaz yai' 

palı zarfla münakasaya koD 
tur. ihalesi 13 • 10 • 932 Pe 
be gilnü saat 16 dadır. Ih• 
iştirak edeceklerin vakti 111 

yeninde lzmir Sa. Al. korıı1 

nuna müracaatları. (803) (4 

• • • 
lzmir mUstahkem mevki ~ 

ah için 46360 kilo sade 
kapalı zarfla münakasaya ~ 
muştur. ihalesi 12 - 1 O - 932 

şamba günü saat 16 dadır •. 
leye iştirak edeceklerin vakti 
ayyeniode lzmir satı:ıalma 

misyonuna müracaatları. f. 
(6G4) ~ 

Tavzih ve teşekkUr 

Muhterem gaz~tenizin 1 O ! 
lül tarihli ncshasında bastalı> 
münasebetilc intişar edeD 

teşekkürde Etfal hastanesi 

bili hastalıklar servisinde d• 

ye mutahassısı Ahmet R1" 

Beyefendi sehven asistan 

rak gcsterilmiştir: itizar f: 
vesile ile mumaıleyhe te , 

teşekkürlerimi takdim eyle1ı 
(428 

Mülga mu a emat <lairesı 

lem müdirliğinden mütekait 

hum Ismail Hakkı Beyin b~J 

Emine Ciha~ 

Sultanahmct Sulh mahk" 
sinden : Müddei: Gümrük i~ 
sinin müddeialeyh Istanbul • 

lat glimrüğü muayene roe~ 
Sami B. zimmetinde aJacal• ./ 

25 lira 24 kuruş alacağm t• •' 
hakkında davanın cari mub' 1~ 
mcsinde mumaileyh Sami ~t' 
ikametgahi meçhul bulu" ı>' 

mahalle heyeti i\ıtiyariycıi tld~ 
fandan verilen meşrubatın tı~ıl'' 
havi mübaşir tarafmdao fel/ 
meşrubattan anlaşılmış olÔ11 ~( 
dan ilanen tebligat icras•0:(ııı 
rar verilmiş olduğundan 1 t•' 
muhakeme o:ao 27·J0 . 93ı ,O~ 
hine müsadif perşembe idi 
saat 14 de mahkemeye g~o 
diği takdirde muhakeme01 li~ 

._ 1 v teb yaben İcra Hl IDacagı 
0
, 

makamına kaim oJınak 
ilan olunur. .A 
929/246 dosya numarasiyle 

. t• . .• atları 
murıye ımıze muraca 
olunur. (4275) 

Büyük Tayyare P~yangosu 
S. tiocll keşide 

11 Teşrinievvel 1932 dedir 

Rüyü~ iKraıniye 1~~.~~ı liro~ır k 
A.vrıca : 25.000 15,000 10,000 ~ir~f 
Büyük ikramiyeler ve 20.000 Lıcal 

Bir Mükifat Vardır. 
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yapılmıştır. J;~~~e:ii~::n HASAN KOLONYASI ile NESRiN 
müstabzar 

kolonya 
losyon ıarından 

büyük 
Tenzilat HASAN ECZA 

deposu 
'••v•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••-••••••-•• 

Emrazı sariyeye 
karşı en milkem

nıeı çarei tahaffuz 
\1uzadı taaffün "L YSOL,, müstab· 

larının istimali ile temin edilir. Her 

'• İçin bir IAzimei gayrimüfarlktir. 

.. Ly!_~f 
Hımburg'ta SCHUELKE & 

'-'4 YR A. O.tarafından imal edilmiştir 
lıınumt acentalan: lsntan 
buJ<Lı S. Jacoel mahtumlaıı . 

Adi cins tnkliclerinden 
Salı:ınınız. 

A!Ameıl farikamızı 
h.to:ıi( olmı\·an müroasıl 
l?ıiistahzarlıı~ reddetmelidir. 

Maaş ·sahiplerinin 
nazarı dikkatine 
~. Fatih Askerlik şubesi Reisli
hıden: 

Leyli - Nehari • Ana - ilk - Orta - Lise - Kız • Erkek 

Hayriye Liseleri 

...........................................................• 
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Maarif VekAleti celilesir.in 5 4 932 ıarih ve 18676 num:ıı nlı emrile bütün mekteplere tamim edild~ ği ib:ere rrsmr :: :: .. .. 
muadeleti rnsdik edılmiş olan mektehimizde talebe kaydına başlanmıştır Ecnebl lisnnlann:ı ilk sınıflardan itibartn g vapuru PAZAR iE 
ba~lanır. Nchıırr talebr- mektebin hususi otomobil \ "C Otobüslerile nakledilir, ller gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt g 18 Ey:ü , si 

muamelesi yapılmııktadır Talep rnkuund:ı posta ile rarifnamcgönderillr. Tel. 20530 •••&•lillfi!il ii günü akşamı Sirkcci'c!en hare· ~~ 
H ketle(Zonguldalc, lnebolu, Sam- ii 

K Sultanahmet ikinci Sulh ha- •• O G T U-- k .. d A e ·ka L. ı· :: sun, rdu, İrcsun, rabzon, e! S U ar m rı D iZ ıses 

1 
kı.mlig-inden: •• •• 

1 H Sürmene ve Rize ) ye azimet H 
Mektep EylUIUn 15 inci Perşembe gUnU açılacaktır. .. Medei alber Siyo:ı efendi ve· g ve avdet edecektir. 5i 

., Kayıt ve kabul için Ağustostan itibaren SALI ve CUMA a kili Avukat Yeşua efendinin ~~ Faz.la tafsit5t için Sirkeci i; 
----· günleri müdüri~·ete müracaat edilmelidir. .. ___ .. l alaca hanında Çelebioğlu Alaet- H Yelkenci Hanındaki acentalı- n 

O d B ı d d 
tin mahallesinde hasucılar cad- g ğma miirzcııat. TeJ: 21515 U 

r u e e iyesi n en: ~~·~0y:: 2.~~~:dü~sü,::ki~·~:m~: ::::::::::::::~~,~~~:=::=:~===:~::::::::::::: 
Ordu şehrine isale olunacak suyun celbine muktazi borular efendi aleyhine ikame eylediği Sirkecide Beşir Kemal ecza. 

ile bunların ferşiyatı ve malzemelerin inşası 7 Eylfıl 932 tarihin- izalei şuyu davası üzerine ilanen hanesi karşısında Sünnetçi Halil 
den itibaren kapah zarf usulile ve yirmi gün müddetle miinaka· yapılan tebliğata ramen müddei zade Ahmet Mehmet Bey pa-
saya vaz olunmuştur. lnşaatm mubammea bedeli (59085) liradır. aleyha Ümmüglllsüm hanım ve zartesi ve perşembeden maada 
Şartname Ordu ve lstanbul Belediyelerinde beş Jira mukabilin· Osman efendi giinlerde fıkaraya meccanen 
de tedarik o!unabilir. Talip olanJarın nihayet 26 Eyliil 932 tari- Muhakemeye gelmediklerin- sünnet ameliyesi yapmaktadır. 
hine müsadif Pazartesi günü saat on beşe kadar Ordu Beledi· den müddei vekili gıyap kara· Tel: 23755 (4057) Gerek kazamız emvalinden ve 

ltrekse sair emvalden maaşları~ı 
•lınakta ve resmi senetleri mu· 
'inekli evraklarına bağlanup 
lbuanıcleye konmak üzere şube· ~ 
ltıiıce yedlerinden alınmış olan I 
~alulin ve mütekaidini askeriye 
ale askeri yetimlerin ve resmi 
'tnetıeri her ne suretle olursa 

yesine müracaat etmelidirler. Daha ziyade tafsilat almak istiycn- rınıu ilanen tebliğini talep etmesi ı••-•••tım•-••a11, .. 
lerin Ordu Belediyesine müracaatları ilan olunur. (4751) üzerine olveçhilegıyap kararanın SEYRiSEFAiN 

. . •· ..,, Leyli ve Nehari •••••••• ' ,, .J • • . .. \ 

Kız. F eyziati .Lisesi Erkek 

ilanen t cbliğine karar verilmiş 
ve muhakemesi 13-10·932 tari· 
hine müsadif perşembe günü sa
at 13,30 da · talik kılınmış oldu
ğundan yömi ve saati mezkfırda 
mahkemeye gelmedikleri takdir· 
de haklarında gıyaben karar veri
Jeceği tebliğ makamma kaim ol
mak üıere ilan olunur. (4266) 

l\lcrı.czl l<fnrcsl C:ıl:ıta koprüu:ışı B 2623 
. Şube A. Sirkeci 1\luhiırdar zade Han 2264-0 

lzmlr • Pire • lskenderlre 
postası 

nogaziçi - J\RNA VUTKÔ\' - Çifre sarnylarda 
01ıun zayi o!muş olanlatla eski 
•eneler zarfında resmi senetleri 
Yilksek makamlara gönderilen ve ll:a. 
~lYevaı vurut etmemiş olanların 

Ana sınıfı • ilk kısım • Orta ve Lise sanıflarr 

Kayıt için her gün mektebe müracaat edilebilir. 

U'ndan ıonra vaki olacak müra· 
taa.tıarında şubemizce kendıleri 
be Yoklamaları yapılmak için 
Meaaik Vcrilmiveceğinden senenin 

art ve Ey'ül ayların a al 

, ı. • .... ": ~ , .... ~ .. : 'r .. . , ... , . 

Levli 
Ana - ilk 
Orta -Lise 
sınıfları 

Telefon : Bebek 210 

(IZMIR) 20 Eylfıl sah 11 de 

Trabzon postası 
(CUMHURiYET) 21 Eylül 

çarşamba 18 de. 

lzmir • Mersin postası 
( ANAF ARTA) 21 Eyliil 

Çarşamba 10 da. Galata r1h
tımmdan kalkarlar. (d863) 

,.,.. ... ..., ... ~·----·' lnlidürlDğOoce yapılan y·olclama 
lnuamelelcrinde müşkilAta maruz 
kalmamaları ve bu yüzdende 
"1be muamelatını boş yere ha· 
lt:ldar etmemeleri için her hafta 
Cumaries'; Çarşamba günleri 
fllbemize müracaatla noksan olan 
~esaiklerinin ikmalin:n temini 

Te•i• tarihi : 53 sene evvel 1879 tarihinde Selanikte lstanbul ikinci tic:ıret dairesinden: 
Kaylt muamelesl ı Her gUn 10 dan 17 ye kadar Helil Rlfat Paşa kona§ında yapıhr. Ayrı l\1uk;ıddema ildnı if!Asına karar verilmiş 

a binalarda kız ve erkek talebeye mahsus leyli teşkillb mevcuttur. Leyli ve olıın Be~·oğlunda Altmcı daire Mcşruti-
nehart Ucretlerinde mUhlm tenzHlt yapılmışlar. 1 Kız yet caddesinde 52 No. lu mağazada 

Kolonya ve ıtriynt ticaretile meşgul 
mm&imllllliİlı'!iEmlEDE Talimatname gönderilir. Telefon B. O. 2517 ••••m:cı11•••11rıi21 llristo l\aramnnoplu efendi bu kerrc 

endi menfaatleri namına son 

l~~~:ı:~·~?!.?.~ .. ~:.~!.~ .. ~:~.?. .. ?.:?.~.~~; ...... ················································· . Ürolog ii 
llr. Hakkı Rüştü i~ 
idrar ve Tenasi;I yolları birin- U 

ti sınıf miitehassısı "P ARiS,, i~ .. 
d D 1 •• 

·ı ti'· en ıp.ome :: 
.~1~1 Caddesi Yıldız npnrtımıın No 322i: 
·=:: :: : : : : ::::::::::: :: : ::::::: ::: ::: :: : : : :: : ::::::: 5i 

A'•&~Cfoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Ilı, 'cın<·sinden : Beyoğlunda Ağa hı· 

lılııll>ı sokağında ı40ı No hı hanede 
g;\:sarrıf an sakin iken 30 Temmuz 
~b tarihinde \'efat eden lralya devleti 
"•a~lndan Mndıım Ccma. Gülynninin 
ba/'tnamesi açılarak usulen renfizine 
ltıcı~dııtından k:ınunu medeninin 538 
tıı.1141'lladdesi mucibince bu b.ıptıı itirazı 
~tfı rın tarihi ilAndan itibaren bir :ıy 
~'•lı~da Beyoğlu Dördüncü Sulh hukuk 
llluıı 'ıtıesine mür:ıcaaılnn lüzumu il4n 

~ 
'Sa -----------
eı~tla Tıp FakUltesl mezun:::: tit Ve ZiJbre\ l h3Sta'ıklnr mÜtebBSSISI :: 

8-bı r_. Bahattin Şevki U 
s:~ıd caddesi Meserret oteli karşı· i! 
ıı• a Avni Bey apartmanı 125 i: 

• Sab h d •••••••••••• a tan okşama ka ar ........... . 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 

Efendim: Beyoğlunda Altun 
Bakkal Bebi so~ağıoda 49 No.lu 
hanede mukim İhsan beyi maka
mı alinizce 9206 yevmiye ve 

\ 1 '..!2 sıra No. ve l 2 Haziran 9:-S2 
tarihli veka 'etname mucibince 
tevkl\ eylemiş ic\\m. 

J Temmuz 932 tarihinde mu· 
maileyhi işbu vekaletten azil ve 
kendisine dahi ihpar etmiş isem 

de makamı alinizce haberi azlin 
kendisine iblağı zımnında işbu 
ihbarname verakasının bir sure· 
tinin mumaileyhe tebligi ve bir 
DU'lhasmın yevmi matbuattan bi
risile ilanı ve diger nushasmın da 
badetteblig sureti musaddakası
nın tarafıma iadesi müsterh.flm· 
dır. (4279) 25·8·932 

Istanbulda Alemdar sinemasında 
mukim Anastas Apoıtotidisefendi 

No. 15133-873 

Dairede mahfuz aslına muta
bık olan bu nusba ne§ru Han 
edilmek üzere lstanbulda Vakıt 

~Ye~ı Nesil 
Kız-Erkek ıJkmektep Nehari 

· Kayıt muamelesine başlandı 
Hergün 1 O dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 

ücretler çok ehvendir. 
Emniyet Sandığı karşısında 

sokağında No. 34 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Kapalı zarfla evvelce münakasaya vazolunan Muş~ba imaline 

mahsus yedi bin yarda yağlı Kaneviçe için teklif olunan fiatlar 
gali görülmüştür. Meo:kür yedi bin yarda yağb kaneviçenin 
21·8·932 tarih ve 13259 numarah kararname mucibince ya ta· 
kas suretile ve bedeli Türk parası olarak tediye şartile ve pa
zarlıkla satın alınacakbr. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her 
gllo ve pazarlığa iştiraic etmek üzere yüzde yedi buçuk teminat 
akçeJerini hamilen ı6-9-932 pazartesi günü saat 16 da Galatada 
Mübayaat komisyonuna müracaatları. (4886) 

--· Karaciğer, mide, barsak, taş ve kum hastalıklarına ••• 

TUZLA içmeleri 
gazetesine gönderildi. Köprüden 6,30 8,20-9,30-11,40 da Haydarpaşaya hareket eden 

Beyoğlu Beşinci Noteri vap!lrların trenleri ve Cuma sabahları i:aveten 7 vapurunun treni 
(} "\ H. Halim membalara kadar giderler. içmelerden son tren 15,SSdir. 

t • Aristidi ,,.,. Ecnebi mekteplerinden naklen mektebimize ımmın 
t..,..,l :~~~~:~·~:':."!'nncn ... "•·• 1 kayıt için müracaat eden talebelerin nazarı dikkatine 
~ Ecnebi mekteplerinden TUrk llselerlne nakledecek talebenin asit sınıflara ve bakalorya 

~b r. F E y z 1 celllealnce mUsaade edilmiştir. Allkadar talebenln Ye tafslllt almak lstlyenlerln mekte- -: 

nlacnklılnrile nkteylediği konkordatonun 
muamelei ıasdikiycsi 8-10·932 Cumar· 
tesi günü s:ıat 14 de t4yin edilmiş ol• 
du;tundnn alAkadnrnn ın yevmi mezkOrda 
mnhkemcde hazır bulunmılan lüzumu 
i\An olunur. 

fi======D r. Ba1ıkçiyan, .. =·-=n 
lE Muayenehanesi : Beyoğlu !I 
r• ·1 
·~· mektep sokak No. 17 Telefon i•ı 

3626 Bevo~lu S ............................................... _. ..... ı ............................................... :;:... .... . 

VAK 1 T 
GUndellk Slyıı.st Gazete 

lstanbul Ankaro Caddesi, .VAKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı l§lcrl telefonu: HS79 

dııre teletODu : 2!S70 -reıgrat adresi: tstanbul - VAKiT 
Posta kutusu No. '6 

Abone bedelleri : 
TUrldye Ecnebi 

Senelik 1400 

6 aylık 750 

S nylık 400 

ı aylık 150 

~ 

illin Ucretleri : 

2700 Kr. 
1450 .. 
800 • 

• 

Rcsml ll!nlnrm btr satın 10 Kuru, 

Tlcarl Htuılarm bir satın 12,5 • 

Tlcart Utuıla.nn bir santlmJ 25 • -KUçUk ilanlar: 
-
Bir dcfıı.sı SO fül defası 50 Uç detuı 65 

dört dcln.sı 75 ve on dc!a81 100 ku~tur 
Uç aylık Ul!.n \'Crcnlerln bir defası mecca· 
nendir. Dört satın geçen tlAnların fula 
satırları beş kuruştan hesap edilir. 

() Urologue imtihanlarına yetlştlrllmesl için mekteblmlzde lhzart sınıflar açılmasına Maarif vekileti i-, 
htek, mesane, idrar yolu be mUracaat111r1 tavsiye olunur. -=-~ 

St,.°t~•tahkları mfitehassııı ~J ~--~;;m ______ _, 
'n•ttı~~·~ ~~~~~er~~~d~ğ~ede~1~~~a~ a. 1 rn Arnavutköy Fe•zlatl Lisesi müdürlüiü 1 ~:- VA~~~B~~~ 1!::UL 

~el Beyoğlu 2835 ---1111~11 " Umuml Ne:rlynt MUdUrU: FlKRET ADJ:L 




