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Reşit Galip bey M E M U R L A R 
Maarif Vekili 

Maarif vekili Es at bey istifa 
~· Yerine Aydın meb'usu Re
fit Galip bey geçti. Dün de Is-
1•tıbuldan Ankaraya gitti. Bugün 
ttaınen yeni vazifesine başhya
tak demektir. 
. 1-fer şeyden evvel söyliyelim 
~ Reıit Galip beyin Maarif ve
lclletine intihap edilişi her ta
ttha büyük bir memnuniyet 
"Yandırmışhr. Bunun sebebi açık
~: Reıit Galip bey inkdip Tiir
~Jeıinin yetiştirdiği genç ve ay
'- zamanda genç fikirli temiz 
flbaiyetlerden biridir. Şimdiye 
~dar ideal yolunda gösterdiği 
:er•gat ve gayreti ile muhitinin 
llraıet ve muhabbetini kazan· 

1111ftır. Halkevleri teıkilibnda 
~ddt hizmetleri görüldüğü gibi 
lllll'kaç senedenberi gerek 1 ürk 
tarihi, gerek Türk dili sahasında 
~~Pbğı muvaffakiyetli tetkikler 
-..ldkaten takdire !Ayıktır. 

1
• Demek istiyoruz ki Re,it Ga
·~ beyin Maarif veklletine gelitlli memnuniyet ile kaydetmek
d .. _lftdece sevdiğimiz bir arka
-tıllllıa karıı buit bir nezaket 
'-eri llatermit olmıyoruz. De
l'Uhte ettiii vazifede çalışacağına .... 

a 
ifade ediyoruz. Binaenaleyh mub

rem doktorun Maarif vekile-
e intihabı ile ismet paşa hü

~6aıetinin her halde kıymetli bir 
~v kazandığını söylemekte te· 
·qadnt etmiyoruz. 
~ liiç §6pbesiz ismet paıa hli· 
:illeti bu gllne kadar muhte
tı.,. labalarda muvaffakıyetli ve 
ti tlı bir çok icraat göstermiş· 
~ '· Bu itler birer birer ve pek 
~I·~ sayıla bilir. Fakat gene 
~ etmek )Azım gelirki Cum

et deninde mekteplerimi
llııı... adedi artmıf, talebelerin 
~dan çoğalmıı olmasına rağ
-,_ hen6z Maarif sahasın da 
~-~dilen bliyük semereli ha
~ere batlanamamııbr. Hal
~ • esaslı vasfı inkıiipcıhk olan 
ı_ idare için bu yolda daha faz
~ beklemek doğrır değildir. 
'ilin için blitçe imkinları hu
~ 11n_u •ımak mevzu bahsol
.;-..ıcı. beraber umumi bir 
~t ile çabımak zamanı gelS: ve doktor Reşit Galip 
~ Maarif Veklletine geçifi 
~'t bu hususta kuvvetli 6mitler 
;ce~ mahiyettedir. 

ltd tnı maarif vekilimiz ilk ham
~ lllllhim bir vazife ile kar
---.:caktır: Bu da darülfnnuo 
'9i1i le.ini halletmektir. Gerek 
'ı et Mecliaince, gerek hükü-
"aiç~. biaaedilen ihtiyaç iizerine 
~b ır darillf6nu:ı kurmak için 
~ b&ılere giriıilmiştir. Sırf 
'~&atla getirilen ecnebi 
~•llıs tetkikatını yapmış, 
S nu vermiıtir:. Nihayet teş· ,,:i iptidasında bu raporlara 

tn bu meselenin hal sa-

Mehmet A•ım 

(Deocınıa ı nd ıagılada) 

Devlet bankasının 
hisse senetlerini 

kırdınyorlar . 
Devlet bankumm h1ase aenetlerinl alan 

memurlara muvakkat hiııae senedi tevzl e
diliyor. Memurlardan latlyenler bu hlııse se
netlerini mll§teri bulduktan takdirde sata -
blleceklerclir. Öğrendiğimize göre bir çok 
aarrattar memurların elindeki muvakkat 
lıl888 senetlerinl fahl§ faizlerle kırmıya ba§ 
lamııiardır. Bundan haberdar olan banka
nın id3.re meclisi, hissedar memurların za
rara uğramaması için yeni bir vaziyet tes
bit edecektir. 

Ancak hAlA. bu husuata bir karar veril • 
meml§ olduğundan muvakkat hlııse aenetle
rl sarranar tarafından satın wmmakta de
vam ediyor. 

Komşuları tepeden 
tırnağa kadar 
sllAhlı olan 
Almanya haklı-

Eabak ba,vekll 
M. Loit Corç 

Berltn. 19 (A. A.) - Elbah lngiUz bq 
veklllerfnden lıl. Lloyd George, yazdığı "Al
manyaya da ayni hak verilmelidir,, unvan
lı bir makalede, mUtevetfa Klemaıısonun 
Almanlarla, Almanyaııın 8ilA.hlarmdan ay 
nlmasmm, umumi bir tarzda 811Ahları bırak 
manm başlangıcı olacağı teminatını vermJ.§ 
olduğunu kaydediyor ve bu vadin ayni za • 
manda milletler cemiyeti mlNkma Ja der
cedllmi§ bulunduğunu ııöylUyor. 

Mumaileyh diyor ki: "Veraayı;-~ 
slntn iki Amil ve muharririnden bayatta ka
lanı ben olduğum için Alman nokta! naza. 
rmı kendime maletmekten çekiıım1yorum. 

Zira galip milletler, 8llA.hlanmak meaeleain· 
de ııözlerlnden ve yemtnıerlnden bUyUk bir 
kayıp telkfl edecek derecede lıani8 OlmUf • 
lardır. 

lıl. Lloyd George bundan aonra, Alman
yanm kOlll§ularmın tepeden tırnağa kadar 
nasıl ~Ahl&nlDlf olduklarını gösteren ve 
§imdiye kadar lntltar etmemi§ rakamlara 18 
tınat ederek bu 8llA.hlanmanm hiç de müte
vazi bir gey olmadıtmı yazmakta ve kendi 
kıymetlni müdrik bulunan hiç bir mllleUn 
böyle bir hicaba t.ab•mmw edemiyecetlnl 
bildirmektedir. 

Hariciye Vekili 

Bugfln geliyor, yarın 
Cenevreye gidecek 

Ankara, 19 (Husual) - Hariciye vekill 
Tevtlk Rll§tu Bey refakeUnde Bern aeflrl
miz Cemal HUmU ve Kelemi mabswı müdtlrll 
Kemal B. olduğu halde bu a.kp.m İstanbul& 
hareket etmif, istuyonda lmıet Pqa, vekil· 
ler, ııefirler ve hariciye erkAm tarafından 
tefyi edllml§Ur. 

Tevfik RU,tU Beyin rlyuet edeceği heyet 
Ç&rf&Dlba gtlnU lstanbuldan Cenevreye ha
reket edecektir. Necmettin Sedık Bey lstan
bulda heyete iltihak edecektir. 

Hariciye vekilimtz Cenevrede on bet gQn 
kadar kalacak ve CemiyeU Akvam lçtlma
larmda bulunacak olan doet devletler erk&
nlle mUhim mWA.katlar yapacaktır. 

Hariciye vekiline Dahlltye vekiU SUkrO 
Kaya Bey velı:A.Jet edecektir • 

Esat B. in istifası: Yeni maarif vekili 
Ankara, 19 ( A.A) - Bursa meb'usu Esat Beyefendi kültür hayatında ve fırkamızm 

faaliyetinde serbest çalışmak için maarif veklletinden istifa etmiı ve istifası kabul buyurul
muıtur. Bu suretle inhilil eden maarif vekiletioe Aydın meb'uıu doktor Reşit Galip Beyefendinin 
tayinleri Reisiciimhur Hazretlerinin yiiksek tasvip ve tasdiklerine iktiran etmittir. 

Reıit Galip Bey d&n 
Ankaraya gitti 

Reşit Galip Bey Maarif ve
kiJJiğini kabul etmit ve diln 
akıamki trenle Ankaraya git
miıtir. 

Tayin haberi henüz ıayi 
olmasına ve gideceği zaman 
belli olmamasına rağmen is
tasyonda meb'us Akçura oğlu 
Yusuf ve Hakkı Tarık Bey• 
lerle Vekiletin lstanbulda bu· 
Junan memur ve müfettişleri 
vesair birçok zatlar tarafından 
teşyi edilmiıtir. 

Bununla beraber tayinin 
resmi muamelesi diln hen&z 
ikmal edilememiıti. 

Reşit Galip Bey Ankarada 
dört bq giln kalacak ve dil 
kurultayı toplantılarını tenkit 
etmek Uzere ıehrimize gele
cektir. Vekil Bey burada bit
tabi aynı ıamanda Maarif 
vek'1etine aıt itlerle de ...,. 
pi oJacakhr. 

Eıat Beyin istifası ani ol-
muştur. Kendileri dünkil güo 
bazı mektepleri ziyaret ede-

Ttlrk dlll 
·······---·-··--

26 Eylül 
Kurultayı herkes 
dinliye bilecek 

Tiirk dili kurultayı için yapı· 
lan hazırlıklara devam edilmek
tedir. 

Kurultayın ilk toplantısı eyl6-
lün yirmi alhncı pazartesi günli 
saat on dörtte Dolmabahçe sa
rayında yapılacaklar. · Kurultayın 
kaç giin sOreceğini ıimdiden 
kestirmek mümkOn olmamakla 

beraber beş, altı gOn sOrmesi 
muhtemeldir. Kurultay azasına 
mahsus davetiyeler pek yakında 
sahiplerine gönderilecektir. 

Kurultayda g6riitlllenlerin yur
dumuzun her tarafında dinlenil
mesini temin için radyo tertibatı 
alınmaktadır. 

lıtanbulda da şehrin muhtelif 
yerlerine oparlörler konulması 
itile belediye meşgul olmaktadır. 

lıtanbulda Beyazıt meydanına 
dariilfnnun konferans salonuna, 
F atib parkına ve Beyoğlu tara· 
f.nda Taksim meydanile Dolma
bahçe saat kulesi meydan1na, 
Kadık6yiinde belediye dairesi 
meydanma, Uskildarda Doğancı
lar parkma oparlörler konulacak 
toplantdarda hazır bulunamıyan 
yarttaşla11n kurultayda g6r0tü· 

(~avamı 6 ıncı -yıfada) 

Dk ve mUhlm vazife : Yeni 
clartllf&nun olacak 

istifada sıhhi mazeret beyan 
edilmit ve dinlenme ihtiyacı 
g&terilmiıtir. istifa üzerine 

' bu ziyaretler tabi yapılama· 
IDlfbr. 

• '* 
Doktor Reıit Galip B. çok 

iyi tanınmıı ve çok sevilmit 
fikir ve seyaset simalanndan 
biridir. Daha tıbbiye sınıflarında 
iken 'filrk ocağının milli ceryan 
hareketlerinde sadık kalarak 
6a saflarda bulunmUf, hekim 
olduktan sonrada aynı ideale 
aadık kalarak köyçülük faali· 

(Oevamı 6 ıncı -~ifada) 

Maliye V ekileti 
lıtanbul gazetesi kabinede ba

zı tebeddilllerden bahsederken 
Maliye Vekiletine Saraçoğlu 

Şükrü Beyin geleceğini yazmak-

Dr. Retft öalrp Be,. 

ceğini evvelki gtlnden bildir
mit ve randevu vermişti. 

tadır. Bizim yap~ız tahkikata 
g8re kabille de yeni tebeddül· 
lerden behsolunurken Maliye 
Vekiletinde bir değişiklik ileri 
ıilrlilmemektedir. 

Er meydanı hazır! 
Alaturka pehlivan güreşleri 

Kurtderell 

başlıyor ... 
Hima7ei Etfal cemiyeti taraf.a

dan tertip edilen alaturka gllref 
miisabakalarma yarm Taksim 
ıtadında bqlanacakbr. Cemi-
yet, mal6m olduğu tb:ere bu 

'gtıreşleri lzmir, lıtanbul ve An-
kanda yap.Imak lizere tertip et
mİf ve geçen hafta lzmirde ya
p:lan ilk mllsabakalarda bat kı- ' 

· ~mda Kara Ali pehlivan, gene 

(Devamı 8 ıncı sarıfada) Rıfat pehllvan -------------------•tlllltl1'fl'I ____ _ 
Mektepler Açlldı ra • 

Hoca - Bu vAkltlere kadar neredesin Ahmat efendi ? 
Talebe - Ne yapayım hoca efendi dan vercllllnlz nzlterl 

ablam reni blUrdl •• 



Sayıfa 2 

Dil Kurultayı 
Her tarafta hazırlık

lar ve azA kaydı 
devam ediyor 

Kayseri, 19 (A.. A.) - 2:S EylUlde top
lanacak olan Dil kurultayı mUzakerelerinl 
halkm dinlemesi için ~hrlmlzln muhtelif yer 
ıertne radyolar konulması karar verilerek 
ıa.zmıgeıen tertibat aımmıştır. 

Yeni azAlar 
lıtanbul, 19 (A.. A.) - T. D1 T. C. KA

tibl Umumlliğinden: 
26 eylWdo toplanacak olan kurultayda 

aza olmak arzwru ile mUracaat eden zeva
tm islmlerlnln n~rlne devam ediyoruz: 

HUaeyin Da.niş Bey, Osmanlı bankası 

Yenlcami ş. TercUme kalemi mUdUrU; Meh
pare HUsnU hanım, muallim; TalAt Hüsnü 
Bey, tayyare mUIAzlml; l. Zeki Bey, mual
ıtm; A. MiUıat B. TUtUn lnb.lsan U. MU • 
dUrlUğil neşriyat §Ubesindc, Dr. Cevdet bey 
Denizli sıhhat ve içtimai muavenet mUdU -
rU, o. Reşcr B, müderris, IAtif,e Bekir hG
nım, belediye meclisi azasından; Recai bey, 
muallim; Kenan bey, muallim; Osman Nu
ri bey, muallim; Ahmet Reşit bey, DarlllfU
nun ve harp deniz akademilerinde hukuku 
düvel muallimi, Dr. Ali Nihat Bey, mual -
lim; Behice Fuat hanım, muallim; N. Se
mih bey, muallim; Saadet Zihni hanım, mu 
alllm, lsmaıı Hakkı bey, mUderrls, HUse -
ytn Nazmi bey, mualllm; Taha Ay bey, mu 
harrlr, A. Hilmi Ömer bey, DarUlfUnun din
ler tarihi M. M. Muvaffak bey, mualllm, 
KA.znn Muvaffak bey, mualllm, ~aşıt bey, 
muallim; Semiha Cemal hanım, muallim, 
Ktwm bey, muallim; Ferit ZUhtU bey, J{a
dıkliy erkek Usesı müdUrU; Sadullah Ali 
bey, muallim; Orhan Aptullab bey, diş tabi
bi, Habil Adem bey, muharrir, Dr. Recep 
Ferdi bey, Hilmi bey, sa.bık Tırabzon vali
m, Salih Murat bey, Y. MUhendls mektebi 
fizll< mUderrtst, Kemalettin KQml bey, A. A. 
Başmubarrirt, M. Salt boy, muallim: Horcn 
Caıncıyan bey, Arevelek gazetesi sahibi, MU 
nlr MUeyYet bey, Devlet matbaası tashih 
§cfl, Ömer Naci bey, musahhih, Sabri Sa
lim bey, musahhih, Kerim lhsan bey, mu -
sahhlh, A. Ziya bey, C. H. F. BaşkAtlb!, 
HUseybı Hllaamcttln bey, avukat ve mual
lim, H. VasfJ bey, mUtekalt yüzbaşı ve hu
kukçu, Sadi Seyfettin bey, muııll1m, Ed -
mond Tllley, bey, Bcynelmllel fonetik cemi
yeti heyeti fdııre azası, Turgut Suphl bey, 
muallim, Cevat bey, muallim, Sabri GUze! 
bey, muallim, Nafi Atuf bey, Erzurum meb 
usu: Hakkı SUha bey, muallim, M. Şefik 
bey, Şurayı devlet azıumıda.n, Naciye Ne -
jat h.arum, muallim; Tahlr Nejat bey, mu
nlllm: ?ııC. MUrıt bey, MWklye niU!otUşllğfn
den mütekait, Elif Naci b<>y, Ressam ve 
muharrir, Hicri bey, muallim; Hamit Saill 
boy, coğrafya :dıUderrUt, M. Saffet bey, mu 
nllim; Yuşa Elnckave boy, sabık hariciye 
mUfettl§ muavini mütekait, Hidayet bey, 
11 inci mektep mu::ı.lllml, M.. Zeki bey, ls
tanbul kız lisesi mUdUrO, Fethiye AptUrrah
man hanım, muallim; Nazlı ~url hannn, 
muallim; GUzin Fcyhamıın hanrm, mual -
llm; Şazlınent hanım, muamm: H. Rasim 
bey, Haber gazetesi sahibi, Şevket bey, 110.
hJyat fııkUttesı mUderrtslerlnden, Hulusi HU 
seyln bef • munııım, Mihri Hüseyin han un 
muallim, Su::ı.t Nuri bey, Radyo vtrkcU 'mu• 
hasebe mUcJUrU, M. Şcrafettin bey, mUdcr· 
rls; KA.zım bey, muaııım; Rasim bey Kütah
ya mebusu; M. lzzct Bey asker1 mUtckait
lerlnden mUmen1z; Salt Cemll bey, Muhit
tin Doğan bey, muallim. 

Amerika erkAnı 
harp reisi 

VAKiT 

lngiltere Almanyanın silihlanma 
te~ffine cevap verdi! 

lngiltere, muahedelere muhalif hareket etmeyi kabul 
etmiyor, yani Almanyanın silahlanmasına razı değil ! 

Londra, 19 (A. A.) - lngilte· 
re hariciye nezareti, 20 ağustoı 
tarihli Alman muhtıraaile 11 ey
lul tarihli Fransız cevabı hakkın
daki İngiliz noktai nazarını izah 
eden Büyük Britanya notasını net 
retmektedir. 

Konferansın muvaffakıyeti -
ni temin etmek kaygusile müte -
ha11is bulunan İngiliz hükumeti 
umumi sükUna yardım etmenin 
ve muhtelif noktai nazarları uz -
laştırmanın kendi vazifesi cümle
sinden olduğu kanaatindedir. 
Binnetice atideki mütaleaları ar
zetmek mecburiyetindedir. 

Hükumeti kıraliye, ticaret ve 
istihsal noktasından bütün ciha -
nın yeniden ihya11 için tekmil 
dikkat ve kudretin bir merkeze 
toplanması icap ettiği bir ıırada 
meydana çıkarılan ve siyasi zıd
diyet ibdaı etmesi mümkün olan 
bu meselenin tayanı teessüf ol -
duğu kanaatindedir. 

Hukukta müıavat meselesinin, 
silahları bırakma konferansı me 
saiıinin neticelenmesinden ev • 
vel ortaya konulmuı olmakla be
raber bu meıelenin halen ilk safa 
geçirilmesinde de büyük mahzur
lar mevcuttur. 

Almanya, iktııadi inhitattan 
çok muataFip olmut ve halen de 
ıstırap çekmekte bulunmuftur. 
Versay muahedesine imza koy -
mut olan devletler bu hadisatı 
takdir ettiklerinden, Almanya -
dan talep ettikleri mali taahhüda
tı tahfife ve hatta esaslı bir su • 
rette tetkike amade bulundukla -
rını göatermiılerdir. Almanyanm 
iktısadi müşkülatı itibarile, bilhas 
sa alacaklıları tarafından ahiren 

f)ll lllDllllil!lllllllllllllllll lDUllllil lll!UllllllHllil llllllllllllllDlllllllllUlllllHIJllHlllllll~ 

Notanın Berllndeki 
tesirleri 

Bu nota, mu/ıledyalı lıakkın -
da evvelce bir mütalcada bulun • 
manıış olan Almanya hükumeti ü
zerinde büyük bir tesir icra etmiş
tir. 

Esasen bu metin neşredilme -

yin meydana gelmesine müsaa -
de edilmiyeceğini hararetle ü -
mit etmektedir. 

Bu itibarla her şeyden evvel 
mevzuu bahis mctalibatın neyi ih 
tiva ettiğini ve muahede noktai 
nazarından hali hazırdaki vaziye 
tin ne olduğunun sarahaten izahı 
lazımdır. 

. miştir. J'e Alman efkarı umumi -
yesi pazar akşamı Londra'dan tel 
grafla gönderilen lıultisada11 baş

ka lıiç bir şey bilmiyordu. 

Büyük Britanya hükumeti, mu 
ahededen mütevellit taahhüdatın 
inkarını ve reddedilmesini ne teş· 

:ı vik, ne de farz ve kabul edemez. 
lnuiliz hükilmetinin bu münasc- _ Maamafih, İngiltere hükumeti, 

betle vukubıılan takdiri Almanya 
hükumeti için biiyük bir hayret - Alman muhtırasında kendi nok· 
tevlit etmiiJtir. tni nazarını akamete uğratacak 

Son günlerde matbuat karilerini bir şey görmemekte fakat bu te -
lngiltcrenin Alman noktai naza- zin atidekinden ibaret olduğunu 

rına temayül etn~c~te olclujjunu ik- ı söylemeyi vazife telakki etmekte-
naa ralışmakta ıdı. -: d. 

ır. 

Notanın metni efkarı umumi · Almanya "Versay muahedesi-
yeyi, haşin bir surette karşı kar- nin tam ve kanuni bir tefsir tar -
şıya getirecektir. 

Efkrirı umumiye ihtimal von 
= Papen hiikümctinirı bir çılmıcua a
~. tılmış olduğunu anltyacaktır. 

zı,, olarak, kendisinin kanunen, 

Jtaamafilı, nasyonalist matbu - "' 
. at, bu notanın gayri dostane olan 

· silahlara bırakmıya ait her han· 
gi muhtemel bir mukavele netice 
sinde veyahut böyle bir mukave -
le akdinin mümkün olmaması iti• 
barile, Versay muahedesinin be • 
şinci faslırun ilgasını talep etmek 
mevkii kanunisinde olmadığını id 
dia edilımiyeceği fikrinde bulun· 
maktadır. 

': edasına karfı protesto sedaları çı

- karmakta ve lıiikumeli lnuUtcre _: 
hariciye nezar·etinin ameli teklif - ·· 

l lerini reddetmiye darıet eylemek- ~ 
tedir. . 

~ıııııııımınmuuııım ıııııııımıııııuıımııımmnıım ı mmııımnmı ıuıııını ııııııııııı~ıf 
Almanyaya bir çok müsaadat ve 
imtiyazat bah cdildj.ii auralarda 

had bir siyası zıddiyet ihdası lü • 
zumsuz ve mevsim3iz görünmekte 
dir. 

lngiliz hükumeti mii!takbel cİ· 
han konferansı tarafından müza -

kere edilecek olan ve müstacel 
bir zaruret olduğu hissedilen iktı

sadi ihya hareketinin yeniden te -

essü:sünü tehire müstait hiç bir şe 

Bütün devletlerin teslihatı, ay· 
ni vasıtalarla-'mfu-aliabtP ıetlilecck 
ve a i azıraa mevcu !JDua e e· 
ler ahkamına tevfikan icra edil • 
miş olan tahdidat ta Cenevrede 
müzakere ve mütekabil muvafa • 
katle kabul edilecek olan misak 
ile tadile uğradıkları takdirde -
bu suretle bir defa daha meyda -
na çıkmış bulunacaktır. Bu son 
vesikı. her devlete ifasına mecbur 
olduğu taahhüdatı "gösterecektir. 

Yunanistanda Siddetli Mücadeleler 
' ............................................................................................................................ 

Anadolu hezimetlerinin müsebbibi 
hang~si? Venizelos mu imiş? 

Kar,dama ve merasim programı 

haz1rlandı " ) ,.. • k b k b• 
Ankara, 19 (Huauai) -Ameri- Mem ekete zarar ve felaket getırme ten aş a ırşey 

ka erkanı harp resi.ni~ ka~şılan ~ yapmıyan kır~liyet taraftarı fırkayı dağıtmak için .. ,, 
matı ve memleketımızde ıkanıetı 
esnaaında yapılacak meraıim 
programı hazrrlanmı§tır. Mihman
dar olarak ordudan miralay Sa • 
dık ve Hariciyeden Orhan Beyler 
tayin edilmişlerdir. 

Miaafirimizin terefine yapıla
cak resmi geçite yüz tayyara işti• 
rak edecektir. 

Evkaf umumi 
mftdilrJilğllnde 

J\.nkara, 19 (Huıuıi) - Evkaf 
kuyudu umumiye müdürü Hazım 
Bey vekalet emrine alınını§, yeri
ne Edirne evkaf müdürü Hamdi 
Bey tayin edilmi§tir. 

Edimeye de müe11eıeler mü -
"dürlüğünde açıkta kalan Eıat Bey 
tayin edilmiıtir. 

HUseyln Ragıp Bey 
Ankara, 19 (Hususi) - Moı 

lrova büyük elçimiz Hüıeyin Ra • 
gıp Bey buraya geldi. Bir kaç gün 
kalacaktır 

Atina, 18 (Hususi muhabirimizden) - Baş 
vekil M. Venizelos, muhacirin mahallelerini do- · 
laşmakta ve her tarafta pek hararetli tezahü
ratla karşılanmaktadır. 

Mumaileyh, oralarda irat ettiği nutuklarda 
Anadolu hezimetinden dolayı, kendisinin değil, 
fakat Kraliyet fırkasının mesul ve muatep bu
lunduğunu ı6ylemiş, kraliyetçi fırka reisinin bu 
husustaki itibamlaranı redetmiştir. 

M. Venizelos nutkunda, Türk - Yunan itilafı
na da temas et erek muhalefet fırkalarınm ten
kit ve muaheze ettikleri bu itilaf sayesinde Is
tanbuldaki Rum ekaliyetile patrikhanenin vazi
yet ve mevkii temin edildiğini söylemiş ve ha
timei faal olarak demiştir ki: 

Memlekete zarar ve felaket getirmekten 
başka bir şey yapamıyan kraliyet taraftarı fır
kayı dağıtabilmek için yerlilerin ve muhacirle
rin reyini istiyorum. Kraliyet fırkasrnın iktidar 

mevkiine geçmesinden doğacak tehlikeler kar

şısında bir defa daha tekrar ederim ld, krali
yet fırkası intihabatta kazansa bile cümhuriyete 

riayet edeceğini resmen taahhüt ve on senelik 
siyasi mlitarckeyi kabul etmedikçe mevkii ikti-

dara geçmesine asla müsaade etmiyeceğim.,, 

Bir nazıra suikast 
Atina, 19 (Hususi muhabirimizden) - Kala

mas şehrinden buraya gelen telgrafnamelere 

göre şehri mezkiırda bu!unan milli ikhsat nazı
rına karşı kraliyetçiler tarafından bir suikast 
yapılmıştır. 

Kraliyetçilerin bu suikasdi akim kalmış ve 
attıkları kurşunlardan bir ihtiyar ölmüş, diğer 

bir kişi de yaralanmıştır. Başvekil milli iktısat 
nazırına, suikastten kurtulduğu için bir tebrik 

telgrafı çel<miştir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Erzurum Belediye 

relsllği 
Ankar, 19 (Hususi) - Erzu

rum belediye reiıi Durak Beyin 
intihabı tasdik edilmittir. 

ı~ f r. a B. 
Ankara, 19 (Hususi) - Koç

hisar tuz memlahnsmı teftişe gi -
den Gümrük ve İnhisarlar vekili 
Rana Bey yarın dönecektir. 

lsveç kabinesinin 
isli fası 

Stokholm, 19 (A. A.) - lsveç 

kabinesi istifa ctmistir 

20 Ev1ü? 1~ 

Reşit: Galip Bet 
Maarif Vekili 

Baş makalemlzden de~,I 
hasına konması beklenebilir.~ 
dan sonra bütün Maarif ve g 
lik teşkilatlarını inkılap iclJ 
lerine göre harekete getir 
yo:una girilebilir. Çünkü in"1 
yolunda olan birmilletin mektcf 
lerine ve gençlik teşkilitla 
düşen vazife yalnız inkılap 
larını gelecek nesillerin ruhla 
kökleştirmek için çalışı:ııakl 
ıbaret değildir. Bu milli müe , 
selea in Cümburiyeti ve in kıl• 
icabında filen lrnrumak için 
zırlanmak vazifesi de vardır· 

Maarif Vekaleti tarih gi 
dil gibi milliyet unsurlarını li 
mak ve korum~k için ıne 

bütün teş!<ilatının başında dar 
fünunu mücehhez ve harelıC 
bir halde görmek istemekte 
bette bakladır. 

Mehmet Asıııtl 

Susuzluk ve yolsuzld 

Rana Beyefendinin lzntif 
vilayetine bir tebli§i 

lzmir, 19 (A. A.) - Geçe' 
lerde şehrimize gelerek tetkik 
bulunmu~ olan gümrük ve inhİ 
lar vekili Ali Rana bey, ziyll 
ettikleri Camaltı tuzlasında ısıt 
cut 4000 kadar amelenin senel 
denberi maruz kaldıkları stı 

tuzla için pek elzem olan yol j 
tiyacatmı ve telefon tesisatını 1 .. 
min için muktezi havalenin g 
derileceğini vilayete bildirıtıİf 
tır. Vali Kazım P§. nın riyaseti 
tında bu işlerle meşgul olmak 
zere derhal bir komisyon tefİ' 
etmiştir. 

D.i.L :r-• tt • • ~ -..ıC' ~ 

luktan kurtulacakları gibi Ttııl 
ya civar olan ve keza susuzltı~-t 
muztarip bulunan Kaklı; ve 5 
sallı köyleri de bu sudan istifll 
edeceklerdir. 

Girecek yer bul9 
mıyan Troçki 

Yoldaş 
Istanbulda menfi gıbi bultıll~ 

sabık Harbiye 
komiseri Troçki 
yoldaş tedavi 
edilmek üzere 
Çekoslovakya ya 
gidecekti. 

Gelen haber
lere göre T roç
ki yoldaş Çe
koslovakya ya 
gidemiyecektir. 
Yugoslavya hü
kumeti, Troçki 
yoldaşın kendi topraklıırıo~ 
geçmesine müsaade etmerne 

dir. k'1 
Daha mühim sebep, Çe 1 

vakyanın lstanbuldaki ceO~J 
konsolosu, Troçki yoldaşını>" 
portunu imza edemiyor. J 

Çünkü Çekoslovakyada "il 
nan ve evvelce komünistler '~ 
hinde harp · etmiş olan bit 
eski muhariplerle bazı gaıe~;J 
Troçki yoldaşın Çekoslova 
gelmesinin bUyilk hadiselere 
bep o!acağmı ileri sürere~ 
şiddetle itiraz etmişlerdırpl 
itibarla, şimdilik kendisine 
port verilememektedir. ./ 

Aydın sıhhiye 
mUdUrltlğD ,.« 

Ankara, !9 (Hususi) -: f 
ya sıhhiye müdürü Hayr~. f 
fian Aydın sıhhiye müdut 
tayin edilmi§tir 
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~Ulm mektepleri ..................................... İhracatı tespit komisyonlarının lağvı . ...................................... ·--···--····-················· .. ··········-·············· ...................... . 
ııadoludan Tacirler karardan memnun, yeni kon-
ta_?ibula.. tenjan listesini bekliyorlar .. 

'dolunmak için 
lbÜracaatlar 

~ ~rif idaresinde yeni ve ra· 
iL la., hldiae ortaya çıkmıthr. 
~ Veklleti 1932 ders se• 
~en itibaren muallim mek
" Di altqar smıfa çıkarmıı 

-...mm mekteplerine orta 
~p derecesinde sınıflar da 
""'Itır. 
&a_~cık muallim mektep'erinia 
~ Ye OçOncü unıflaranda bu· 
\" talebelerin vaziyeti mOfkiJ 

"fbaya dahil olmuştur. 
ııLı ~ado!unun bir çok yerlerin· 

r..'""f muallim mekteplerinin bu 
ırında bulunan talebelerden 

ı,:: . Ço!dar1 sıhhi, ailevi mesele· 
~. dolayı latanbul muallim 
'ep~erine kaydolmak için m'.1· 
P t etmitlerdir. . . 

~•'cat lıtanbuldaki aıualhm 
L... -:ılep!eri; ikinci, Oçilncil ıınıf
;"l'aa ıelmit olan talebeyi de
~tti ma:cım olmadıi• iddia· 
~ llaektebe kaydetmemektedir. 
ı.;. -'lai talebelerden 20 den fız
t.... 1Qz ve erkek muallim mek· 

Yeni koatenjaa kararnameli 
muciblnce teıkil edilen ihraeab 
teabit komisyo:ılannın Heyeti ve
kile kararile .it•eclildiji d&n ls
tanbuldaki allkadarlera tebliğ 

edilmittir. 
Bu emir Ozerine dün lıtanbul 

Ticaret Od11ında ve ihracat o· 
fisinde teıkil edilen komiayonla· 
11n faaliyetine nihayet Yerilmiı· 
tir. Ancak ibracab tes~it komi•· 
yonleranda benliz it'erl bitirilme· 
mit birçok kiğıt oldutuodan 
bunlar hakkında ne suretle mu· 
amele yapdacata VekAletten so· 
rulmuıtur. 

VekA etten gelen emre pre 
muımeleıi henüz bitmemit olan 
kiğıtlaruı muamelesi Oç gün zar· 
fında bitiritecek ve bu tacirler 
kontenjanın verdiği yOzde elli 
uisbetindeki takaıtan istifade e· 
deceklerdir. 

Heyeti Vekilenin bu kararı 
dün lıtanbul piya1amnda ço~c ae· 
vinç uyandırm1Ştır. 

Her ıtln tereddllt içinde it 
yapamayan tacirler bu yeni va· 
ziyet kaJ'flıında derhal mal ıev
ketmek için baz1rlanmı1lard11. ~De her giin gidip gelerek 

~ebe lcaydedilmelerini iate· 
ıJ. ~dirler. Fakat mektep ida
ftı.._ ün bu talebelere veıdiii 

Maamafib tacirler çarıamba 
iÜDÜ Dtfre~ileceğİ tahmin o!u· 
•• yeai koatt~jan kuaraame· 

rr.-.-...,.~-.ı~..u~ ... , ce, 

Takas 
VE . . 

ithalat - ihracat 
lktı•at Vekili Celtil Beyin dave

ti ilreriM Ankaraga giden ihracat 
ofiai mütlürü Cemal Beg, dün ,eh. 
riml:e dönmüı tür. 

Cemal bey, Ankaraya giderken 
memleketimizin bütün ithaltit ve 
ihracatını gösteren iıtatiatikleri 

de beraber götürmüttü. 
Vekil Bey Cemal Begden bu 

rakamlar hakkında izahat almıf 
ve bundan tonra taluu me•ele•ini 
görüımiiftür. 

Cemal Bey, ziraat müıteşarı 

1 
Atıf beyle birlikte Avrupada ta • ı 
ka me•eleleri hakkında tetki • 
katta bulunduğundan vekil beye 
elde ettiği fikirleri •Öglemiftir. 

Cemal Bey dün ıeh,.imize gelir 
gelmez ihracatı teıbit komiagonu· 
nan içtimalanna iıtirak etmiı ı•e 
elde mevc11t kağıtların bir an ev
"el bitirUmeıinc çalı~mııtır. 

'•nı il 11 ıı••ıııaıı11-• ,, 
Birçok tacirler pek yerinde ve 

zamanında verilen yeni karar 
Ozerine ıu ıözleri ılylemekte• 
dirler. 

Bir pirinç taciri diyor ki : 

- Kontenjana pek fazla mik
tarda piriaç lroaattlftar. BUnua 

Dzerine hariçten pek çok pmnç 
gelmit ve yerli pirinçlerin vazi· 
ziyeti mBfkDI bir ıekle girmiıtir. 

BOtOn pirinç tacMeri birleıe· 
rek kontenjanın taıbibini ve yerli 
piriaçlerin himaye edilmesini ta· 
lep edeceiimiz zamanda verilen 
karardan dolayı Cümburiyet bO
kCimetimize pek çok müteıekki· 
riz. 

Bir hah taciri di1or ki : 
- ·Yerli halı içln Merserize 

ıetirtmekte idik. Kontenjana 
Meraerize evvelce pekaz kon
muıtu. Bu Taziyet Ozerinc tabii 
bu mahn kıymeti çozaldı. 

Fiat arttı. Fabrikalanmız ka· 
panmaaın diye Merserize almata 
mecbur kaldık. Yeni kontenjan 
liıteai çıkmadan vüksek fiatlarla 
Merserize aldık. Bir de yeni lis
te gelince ne girelim ? 

Yeni kontenj ın liıtesinde o 
kadar çok Merserize var ki .• Fi
at birdenbire dO,tü. 

Maamafih buna ratmen bu 
Meraerize de pek azdır. iki ay 
lclfi bile ıelmez. Bu Yaziyet Dze
rine biz de yeai l~hsat Vekili
miz Celil Beyefendiye mOracaat 
ettik. 

Celll Beyefendi göadermiş ot· 
duğu cevabi telgrafa ile bizi se· 
Yiedjrcti. BillııaaH bufllnkU v~
dyet daha fazla ••••un etti. 

arının imklnıız oldujunu 
lemiılerdir. 

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

talebeler dftn maarif ida· 
mGracaat ederek kendi 

tlerinin teapit edilme.ini 
et.U.lerdir. 

Bir hı.oda ............ ·-·-···---
11 Kişi 
ında bir kavga 

\'e 4 yaralı 
ld ıece Çarııkapıda Yol 
hanında oturan on b:r 

nda bir kitinin atuca, 
·Din de hafif ce yaralan· 

neticelenen bU1nk bir 
OllDUfbır. 

lacalar Yol geçen hanında 
Aptullab, Bektaı, Ali, 

• H81eynin kardeıi Ap-
Yuıaf, Hız1r ozlu Aptut-

11"-haaet, lımail, diier lsmail 
~~ iıimlerindedir. 
~,..... rece yarııı benllz an
...:.~ bir aebepten dolayı 
-ırure aynlarak kaYpya 

, neticede içlerinden 
~ atw ıarete, Aptullah, 
e fi&aeyin de bafifce ya· 

1arah Bektat Cerrabpa-
~lblne kaldmlmıf, kav· 

laapsi yakalaalDlf, bak
~lıibata bqlanm11hr. 

t lllovada bir 
Yangın 

Y alo•a kapbcalarm da 
laainoda y•nıın çıkmlf, 

W.aaı yandıktan IOD· 

ltt&r. 

Hali kan güdenler var ............................................................................ Talebe R. ı· . ··ıd·· "'1 IZe ıyı O uren og UDUD Kumbara alacaklar 

intikamlDI almış ! Fakirlere kumbara-

Evvelki iece uat yirmi bir 
buçukta Beyotlunda Şithane ka
reko'.u civarında Havuz arlsaeı 
caddesinde YOksek kaldmmda 
fınncı R:zeli Ahmet Ef. n:n ta· 
banca ile &ldOrilldDillnft dOn 
yazmııbk. 

45 yaılar.nda kadar olan Ah· 
met Ef. fmnda itini bitirdikten 
sonra Kası.mpaıadaki ev~ne d6n
mek 6zre yo!a çıkmıı ve •i'lr 
ağu yGrOyerek Şiıhane karako· 
lu civarsna gelmif, buradan Kı· 
sımpaıaya inen yola upmııhr. 

Bu 111ada beı adım gerisin· 
den relen meçhul bir adam ta· 
bancasile bet el atq etmif, Ah· 
met Ef. geriye d6nmfye vakit 
bulamadan kanlar içerisinde ye· 
re yıkdmıtbr. 

lcltil de tabancasını yere atarak 
PerapalHın arkasına ~den yere 
uparak kaçmaya baılamııtır. 

Tabanca sesleri Oıerine etraf· 
tan yetiımitler ve itfaiye nefer· 
)erinden Ye halktan katilin pe· 
tine takılanlar da olmupı da 
yakalamak mOmkftn olamamıı· 
tır. 

Bu 11rada poliıler yerde inle· 
mekte olan yaralıyı otomobille 
baıtıoeye kaldarmıılar, fakat 
Ahmet Efendi yolda &lmGıtOr. 

Zabıta ev•elki ıece ve diln 
yaplliı tabkikat neticesinde ka. 
tilin kim oldutunu teabit etmif· 
tir. Katil RiıeDİD 8Gy&kk&1 

abaliıinden Demir oğullarından 
35 yatlarında lsmaildir. lsmail 
ile Ahmet Efendinin araıı açık
br. lımailin 10:1 ,Onlerde Ynk
sekkaldmmda Ahmet Efendinin 
fmnı civarmda sık mk c!olaıhiı 
da anlaıılmıtbr • 

Cinayetin sebebi bala bau 
yerlerde birçok facialara sebep 
olan kan davasıd1r. Maktul Ah· 
met Efendin;o kardeşi bir müd· 
det enel Rizede katil lımailin 
oğlunu öldürmOt ve yakalanarak 
mahkemeye verilmiıtir. lsmail bu 
cinayet üzerıne t.ilun~ ötdüren 
adamın ailesine menıup biriaini 
ildllrmeğe ant içmit ve muba· 
keme neticesini bile beklemeden 
Abmet Efendiyi 61dürmek mak· 
sadile lstanbul.a ge!miıtir. 

Zabıta lsmaili tiddetle ara· 
maktadır. Katilin bugün, yarın 
yakalanması beklenilmektedir. 

1,erazl ve dirhemler 
nerede? 

Galatada ka1aplar sokağında 
manav Hami dOn Galata mer· 
kezine mllracaat ederek yirmi 
ıon kadar evvel kendiıi dOk· 
klnın da uyuduğu bir urada 
terazi ve dirbemlerinin sabı1cah 
lh1an tarafmd3n çaltndıiJnı bil
dirmif, çabnan eıyanan Sirkeci-
de bir maaavda bu!unduj'Unu 
16ylemittir. Bunun Ozerioe çab· 
nan eıya Sirkecideki manavdan 
ıeri alanm11 •• tahkikata bat· 
lanm1fbr. 

lar taksitle verilecek 
Tasarruf bHalHnın çojalma11· 

nı ve artma11nı takip eden Milli 
ikhaat ve Ta1arruf cemiyetinin 
lıtanbul ıubesi bu gayenin te· 

mini için ilk teıe bbüs olarak 
liıe, orta, ilk mektep talebeleri· 

nin birer kumbaraya ubip ol
ma11nı dlitllnmlf Ye bunun için 
teıebbllıatta bu:unmuı ve, bu 

meyanda mektep talebelerinden 

fakir olanların Uk kumbara tak

ıitleri için ae ribi tebailAt yapa· 
· bilecei'ini lstanbul lı bankas1D· 

dan iaufaar etmiftir. 

Y eclikulecle bir 
kaza 

Diln Yedikule civarında bir 
amelenin ap surette yaralan· 
masile neticelenen bir kaza ol
muttur. 

Gazlı çqmede Refail Avram 

debaiat fabrikasında amele 
Kastamonulu İbrahim oğlu Nuri 

fabrikanın babçeıinde içinde 
benzin Ye deri imaline mabıus 

bazı qya bulunan bir kazanı 

kanıtınrken benzin birden bire 

parlamıı •e Nuri ko~undan yil · 
zOnden ve glğs&nden tehlilceli 

surette yaralanmıtbr. Yaralı 

Cırrabpaf& haıtanesiae kaldı· 

.,ılmııbr. 

Bir ~lftllkte 
··································-

Bir ceset 
bulundu 

Gizli odun kesmek 
yüzünden •• 

·Dün saat on buçukta Be,koz 
c '.varında Arpacı çiftliği orma
mnda bir ceset bu'.unduğu Bey• 
koz jandarma kumandanhğlDa 
haber verilmiıtir. 

Jandarma kumandanhiı bu ih
bar üzerine tahkikata başlamıt 

ve cesedin Şaban ath birisine 
ait o'dı.ığunu tesbil etmiıtir. 

Beykoz ahalisinden Hüseyin 
oj-lu Ali, Salim oj-lu Şaban at
larında üç kişi evvelki gece Ar· 
pacı çiftliği ormanından ı·.zlice 
odun keserek bir arabaya yllk
lemiıler ve Beykoza gitmek Oze
re yola çıkaııılard1r. Elmah çift• 
liği yamndan geçerlerken çiftlik 
bekçisi Kürt Ali bunlari görmüı 
ve durmalarmı ihtar etmittir. Bu 
ihtar üzerine üç arlcadaı odun
ları bnakarak kaçmaya baılam••· 
lar, bunun Ozerioe Ali yanında 
tatıdığ l Rus filinta11nı umuzbya• 
rak ateı etmiştir. Çıkan kurıun 
Şabanın kalbine isabet etmiı ve 
derhal 6!dilrmDttOr. Bekçi Şı
bam öldürdOkten ıonra bıçağmı 
çekerek Ahmet ile Alinin peıi· 

ne dü,müş, fakat yakahyama· 
mıthr. 

Cinayeti milteakip kaçan bek· 
çi tiddetle aranmaktad1r. 

Adliye Vekili 
şehrimizde 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. 
dün ıehrimiıe gelmiı ve akıım 
Ozeri Adliyeye uğuyarak bır 
müddet meı~ut olmuıtur. 

Ecnebi mektepler . 
.için talebeye 

mOblm teozllAt 
Ecnebi mekteplerin Ucretle

rinde ibtiklr yaptldıiı balcktoda 
diin Maarif id•reaine bir fik iyet 
yapllmııbr. Yapbyımız l•bkikata 
göre ecnebi mekteplerin iicret• 
leri Maarif vekiletince HHe n 

mal6mdur. Her ıeoe batında 
mektep idareleri ; talebelerden 
aldıkları ficreti g6sterea bir li.
te yaparak Vekllete padtr
mektedirler. Vekllet bu Derdi 
kontrol ederek fazla bulduğunu 
indirmektedir. 

Bundan maada bu sene Ma· 
arif vekileti bOtün ecnebi m'k· 
tepine gönderdiği b·r tamimde 
mekteplerdeki fiatlann indi
rilmesini bildirmiıtir. 

M! ldek idareleri bu emir Uze
rine ücretlerde oldukça mühim 
len&ili t yapmı1lard11. 

Terkosun belediyeye 
devri 

Terkosun belediye tarafmdaa 
idare teklini kararlaıhracak olan 
ko:niıyon dün vali ve belediye 
reiıi Muhittin Beyin riyasetinde 
üçilnctı toplanhsım yıpmııtar. iç
tima geç vakite kadar allrm&ftlir. 
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d · "H h d Dahiliye belediye-
Mektep mü ~riı .d er d~ey, 

1 
eryer e lerden ma Umat 

muvazı gı er,, ıyor .• · t• 
ıs ıyor ••• 

Dün bir refikımızda, muallim 
Kizım Nami Beyin bir yazısı 
intişar etmişti. Kazım Nami Bey 
bu yaıısm da dişçilik mektebin
den bahsediyor ve şiddetli ten
kitler yapıyordu. Bu arada çok 
dikkat ve alakaya değer cümle
ler vardı. Mesela kendini bilen 
bankı bir dişçinin veya ders 
okuyan dişçi talebenin mek· 
tepten şikayetçi bulunduğu, mek
tebin açıldığı açılalı Fransızca· 
dan tercüme edilen küçük bir 
defterdeki malumata her sene 
tekrardan başka bir şey yapmı
yan bazı mUderrislerin, komşu 
milletlerin bu mektepte okuma
ya gelen gençleri yanında l:izi 
gülünç mevkie düşürdükleri ile
ri sürülüyor vo "mektep hem üç 
senelik hem de tedris kıymeti 
sifır müderrislere malik olunca 
arbk onun ne acınacak bir vazi· 
yetle olduğunu anlarsınız.,, De· 
niyordu. 

Mektep mUdUrU ne dlror? 

Dün bu görüşler üzerinde ne 
düşündüğünü anlamak üzere 
dişçı mektebi müdürü tıp fakül
tesi sıcak yerler hastalıkları mü
derrisi doktor Sait Cemil Beyle 
konuştuk. Şunları söyledi: 

- Matbuata ders vermek küs
tahhğanda bulunmuyorum hnşfı .. 
Yalnız görüyorum ki, ötedenberi 
söylediğim veçbile, hürriyeti ha· 
kikaten anlamış ve ifade etmiş 
bir lisan varsa F arisidir. Farisi, 
serbesti, diyor. Evet 11Serbesti., 
diyor ki başı bağ!a demektir. Bu 
baş elbette mevzuııh kanuniye· 
ye, hüsnü siyret dedikleri şeye 
bağladır. Bu lisan, ayna zamanda 
akıini de bir kelime ile ifham 
etmiştir ki ona da "Serazadi,, 
demiştir. 

Rubu mesele bu serizadi ile 
serbestiyi anlamaktır. Ben hü-

. rilm, yani başım bağlıdır. Mesu
liyet olmazsa hürriyet olmaz. 
H~pimizin başımız kanuna• bağ-
lanmııhr. Kanun dairesinde hü· 
rüz Maalesef bazı şeyler görü~ 
lüyor ki ulu orta gidiliyor. T et· 
kik ve tahlil edilmeksizin şahsi 
haysiyetin incinme!ine kadar va· 
nhyor. 

Bahsettiğiniz makaleyi görme-
dim, duydum. Darülfünunda ıs· 
lahat meselesi son ~afhaya var
mıştır. Nerdeyse intac edil?ce~: 
tir. PersenoHerinin iktidarı ılmısı 
varmıdır, yokmudur. Ev sahibi 
kendi evinde olan biteden elbette 
hariçtekinden daha bilgiçtir. 
Bu sırada böyle Yatandaşların 
haysiyetile oynamayı doğru bul
muyorum. 

Mektebe gelince verim itiba
rile seneden seneye daha par
lak gidiyor. Mahsulümüz ve kom· 
şu ecnbi memleketlerinin ( ki 
Bulgar, Sarp, Irak, Suriycden 
gelen, birde Frans1z talebelerimiz 
vardır) buraya tebaçümü mühim 
bir delil teşil ederler. 

Bir efendi bir senelik faal 
tahsil zamanı olan alta yedi ay 
zarfında yüz, yüz elli hastaya 
bakıyor. Başka memleketlerde 
bir efendiye 8 • 1 O hasta düşse 
kendini bahtiyar sayar. Haydi 
bizim memlet efendileri burada 

okumak mecburiyetini hissetsin 
diyelim. Fak at ecnebiler söyle· 
diklerimin aksini görseler bura· 
da bir dakika durmazlar. Hal· 
buki ecnebi talebenin adedi 
gittikçe tekasüf etmektedır. 

Bu adet bu sene 132 yi bul
muştur. işte bu tehacüm 
de mektebin verimini götermiye 
kafidir. Gönül arzu ederdi ki 
Kayserin hakkını Kaysere ver
mek kabilinden olsun, randma· 
nile, memleket hastalarına yap· 
mış olduğu hizmetlerle kendisini 
tanıtan bu mektebe böyle ulu 
orta g:dilmeseydi .• 

- Tedris vasıtaları nasıldır ? 
- Hocalar daima tedris va-

sıtalc:ırını iyi takip ederler. Ga
zeteleri var, kitapları var. Dişçi 
mektebi hocalara iki sene zar
fında altı kitap bastırmışlardır. 
Bir kitap bashrmak demek eski 
seyleri yazmak demek değildir. 
Fennin seyrini takip dmeyen, 
mesleği dahilinde bir kitap ya
zama7.. 

- lstanbul dişçi mektebinin 
diğer ecnebi dişçi mektepleri 
arasında mevkii nedir, eksikleri 
nedir? 

- Azizim... Her yerde, her 
fey muvazi gider. Renim bo
zulmuş bir zilimin kırk para kıy
metinde o'an bir ~arkını bazen 
değiştiremez ve tekrar yüz kuruş 
vererek yeni bir zil almıya mecbur 
olursam medeniyet dü yasile nasıl 
mukayese edilebilirim. Her şey 
muvazidir ... 

Rus sanay mütehas
sısları ın tetkikatı 

Kayseri, 19 (A.A) - Türk ve 
Rus sanayi mütehassıslarından 
mürekkep 12 kişilik tetkik he· 
yeti bugün Sivastan tehrimize 
gelmişler ve karşılanmışlardır. 

Heyet bir kaç gün burada kala
cak ve tetkikatta bu'unacaktır. 

Yarın akşam 

Dahiliye Vekaleti Cumhuri· 
yetiıı ilanından itibaren belediye, 
hususi idare ve köylerin mubte• 
lif sahalarındaki ça:ışma, yap· 
tıklan işler hakkmda belediye· 
lerden meliimat istemiştir. Bu 
malumat lslanbul belediyesin
den de istendiği için belediye 
riyaseti heman şubeleri haber· 
dar etmiş ve ayrıca merkezde de 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Dahiliye Vekaletinin gönder· 
diği tahriratta denilmektedir ki; 

Cumhuriyetin ilanından itiba
ren be!ediye, hususi idarelerin 
çalışma ve işleri hakkında ma
lumat toplamak ve bunları birer 
kitap halinde bastırmak pek 
faideli görülmüştür. Bu malfıma
mahn kıs:ı bir zaman zarfın da 

toplanarak gönderilmesi lazımdır 
bunlar iki büyük kısma ayrıla· 

caktır. Birinci kısımda Cumhu· 
riyetin ilanından evvelki ikinci 
kısım da ilanından sonraki vazi· 
yetter tesbit edilecektir. Cum· 
hnriyetten sonraki vaziyet her 
madde için senesi senesine bil
dirilecektir. Vekalete gönderile· 
cek malumat yol, resmi bina, 
park, spor sahaları şehrin um
ranına müteallik tesisat gibi be
lediyenin şehre ait bütün faali· 
yetlerinden ibaret olacaktır. 

Bulgar sefaretinde 
Değişiklik 

Sofya, 19 (Hususi) - Bulga
ristan hariciye neıarcti Ankara 
sifiri M. Pavloftan sonra sefaret 
ikir.ci katibi G. P. Çopofu da 
değiştirmeğe karar vermiştir. 
G. Çopof un yerine hariciye me· 
murlarmdan G. H. Minkof ta· 
tayin edilmiştir. G. Çopof da 
nazarette G. Minkof un vazife· 
sini alacaktır. 

K Sinemasında 
En Sevimli Fransız artistleri 
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Tamamen efjlencell sahneler ve zevkli şarkllarla dolu 
bUrUk ~ir Fransız opereti olan 

P Li Ş KLAR 
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Baba vazifeye hürmet etmeyi, 

vazifeyi sevmeyi öğretir 
l\.1Utercf mi : Zonguldak meD'usu 

-23-

Babanın elini durdurmakla a
nanın daima mülahazasız bir şef
katine esir olacağını zannetmeyi· 
niz. Çünkü bu şefkat, terbiye a· 
meliyesinin tesirini iptal ediyor 
gibi görünürse de hakikatte - ter
biyenin mühim bir. kısmını teşkil 
eden • tabiabn tesirini kolaylaşb
rıyor. Çocuğun ruhu üzerinde ba· 
banın idrak ve nüfuz vasıtasile 
temin edeceği tesiri; ana, ok§ıya· 
rak ve kandırarak istihsal eder. 
Ana, sanki, çocuğu sevimli nüva· 
zişlerle yumutatmak, eğlendirmek 
ve neş' elendirmek için yaratılmış· 
tır. Bu nüvazi§lerin, esrarlı ve 
canlandırıcı bir kudret sakladığı
nı anlamak için ananın puıelerile 
inkitaf etmeğe ba§lıyan bu uyu
şuk çocuk ruhuna nüfuz edebil· 
mek, ananın sabırsız ve bikarar 
tebessümlerine mukabele eden 
ilk tebessümlerini tahlil edebil· 
mek lô.zimdır. Buna mukabil ana 
tarafından ihmal edilen veya kötü 
muamelelere maruz bırakılan bir 
çocuğun soluk ve donuk benzine, 
bitkin ve düşkün haline bakınız 
ve ibret alınız. 

Baba; çocuğu, idrakin kuru ve 
nahoş simasile karşılaştırmak gi
bi elim bir vazife ile mükellef ol
duğu halde ana, bilakis (telkin) 
denilen ve çocuğun iradesini iyi
liğe ve doğruluğa meylettiren ri· 
yasız bir marifetten istifade eder. 
Bu, çocuğun farkmcla olmıyarak 
itaat edecegi gızli ve auyufmaz 
bir idraktir. Çocuğun evvelcede 
izah ettiğimiz veçhile idraki oldu
ğu gibi tanıması f Üphesiz lazım· 
dır. Fakat bu, bütün beşeri ef'ali
miz için kafi değildir. Çünkü yal· 
nız çocukluk devresinde değil, 
hayatın bütün devirlerinde, hayır 
işlemeyi kolaylaıtıracak bir takım 
itiyatlara alıştırılmaksızın münha
sıran idrake müstenit esbap ve 
mucibat ile hareket istirarında 
kalmak insan için pek acınacnk 

bir . tey olur. insan yetiıtirmek İ· 
çin istimal edilecek vaaıtaları lü· 
zumundan fazla münakaıa etmi· 
yelim, bilhassa tabii faziletleri 
- yani terkiplerine yalnız idrakin 
değil, fakat temiz doğmuı bir a· 
nanın, halis ve balmumu kadar 
yumuşak bir çocuk ruhu üzerinde 
iıliyebileceği duyguların, itiyatla· 
rın göreneklerin, hülasa bütün bu 
nimetlerin dahil olduğu - f ıtreti 
mevhibelerini tahrip etmekten 
sakınalım. 

Baba, vazifeyle hürmet etmeği, 
ana vazifeyi sevmeyi öğretir. Ba· 
ba, çocuğa ıert erkekçe faziletler 
verir, ana; mülayim, afif ve se
vimli meziyetler telkin eder. Ba· 
ha, yorucu gayretlerle müstakbel 
insan heykelinin taslağını hazır· 

lar; ana, bu taslağa cemal ve ke· 
mal verir. En yüksek terbiye fikir
lerinin mübdii olan Eflatun, en 
doğru kaide olarak ruhta şiddet 
ve mülayimetin karıf tırılmasım 

ve bu maksatla jimnastik ile mu
sikiden istifade edilmesini tavsiye 
eder: Çocuğa, kendi nefsine ha· 
kim olmayı, müşkülata karıı ye· 
nilmemeği, nizam ve kaide mef· 
bumuna itaat etmeyi, vazifeye e
sir olmak suretile hürriyetine sa
hip olmayı öğreten sert ve haşin 
baba terbiyesi jimnastiktir; ço· 
cuğu cazip ve mülayim ıözlerle 

avutup oyalandıran ve irad 
söndürmeksizin ır•\kaveınet 
uyuşturan şirin V< 'yumu~alc 
terbiyesi de musi~ödir. 

Ana ve baba nüfuz ve t 
deki ayrılık, çocuğun ahlaJı' 
biyesinde olduğu gibi dini t 
yesinde de başgösterir: tlk 
duygularını aileden almıyaJI 
çocuğun, bu duyguları bir 
inkitaf ettirebi!.mesi nadir 
mü§kül olduğu gibi bu huıutl' 
terbiyenin yerini tutacak h~ 
amil tasavvur olunamaz. Jaı> 
Ruasonun Cenabı Haktan 
mek için çocuğun on altı 
gelmesini beklemek icap 
hakkındaki mütaleaıı hat•b ~ 
merdut bir fikirdir. Russo, bdı(l 
rini ~u sebebe istinat ettirir: Y 
cuk bu yaşa kadar Zatıbari 
kında hatasız ve noksansız 11/ 
kir edinemez.,, Fikrimizceı, ; 
nın idraki, mahiyeti ilahiyeY1 'f 
liyacak bir inkişafa mazhar 0 I 
cıya kadar beklemek üluhiyetı.t 
hc.munu insanlara anlatroP· 
vazgeçmek demektir. insan 011 

yaşına gelmekle • hatta en ba 
dehaların asla ihata edemiY 
bir mefhumu - hatasız ve nolı" 
sız anlamak imtiyazına mali~ 
lacak kadar olgunlaımıt ve te 
vür etmit bir idrak sahibi o 

mı icap eder? Allahtan baht 
diğini asla işitmiyen bir deli~ 
nın vaziyeti, bu heybetli Jıel~ 
nın-ımmaınm anıamakta; ı)lf 

nin vaziyetinden asla farklı 
ğildir. Bu delikanlı, ıözletİı ' 
katarakt ameliyesile açılaJlf J 
kat rüyet kabiliyti ancak b .J 
yeni doğmuş bir çocuk der~, 
de olan amaya benzetilebilit~ 
muazzam fikir, esasen h~' I 
mühtaç olduğu için, münaııP ~ 
receğiniz yq ne olursa olsuf1ı .t 
nu hemen ilk hamlede anlatı', 
muktedir olamazsınız. Ruso, ./ 
işi olarak yalnız maddi kabile / 
lerin inki!afile uğratılmasın~~ 
bilahare muayyen bir dak1 ~ 
ve nni bir hareketle çocuğull ~ 
laki ve dini mukadderabna i fıi 
met verilmesini istiyor. fi•~ 
fikirler, (müdrike) de ani ~ 
peyda olmazlar. Bilakis idt . (I 
ze bataetle nüfuz ederler. Sif 
ri, bidayette müphem bir ~ 

anlarız; sonra az anlamai' / 
larız. Daha sonra • o da pelı f 
ve pek nadir olmak şartil~ " ~ 
mamile anlar bir hale gelirjj- ~ 
hangi bir fikri anlıyabil~~~ 
çağa gelinceye kadar be~ ~ 
lazım gelse çocuğa - en bal~ 
olsa - hiç bir fikir vermeğe 
bulunamaz;. ::; 

(Devam• 
mnı ıTTinnntmm•ını• 

Atinada 
f lzmlr GUztepe tıı; 

mının ikinci ııı';( 
. G3''J 

Atına, 19 (A.A) - ''-
futbol takımı Panatinaik.05 e~ 
ile ikinci maçını kesif bır 1 

"'; 

kalabalığı hazar olduju" f 
y~p~ış ve bu maçı 2 • 4 tJ ,J 
mıştır. .. 1' ~ 

Seyirciler ve halk Turb,I'~ 
bolcularım büyük bir "'~e ~I 
ve muhammct tezabilrlerı 
şılamışlardır. 



~vlül 193?. VAKiT 

VAKIT'in TEF~iKASI: 9 ..... 

Adil, uzun müddet arkadaşının cesedi karşısında 
yalnız bekledi, ağladı, ağladı, sonra ... 

yapa 

) .Ahaen hareket etmiyordu, göz 
t11 kapalı idi. 

- Cevap veraene Ahsen .. 
Ahsen, Adilin acı şikayetleri -

~~' !İddetli haykırı§larına rağmen 
tr heykel kadar ıakitti. 

1• Bu hareketıizlik ve bu sessiz· 
•it Adili daha çok §aşırttı. Arka
~ının yanına yakla§h, elini o • 
~il omuzuna koydu. Fakat bir • 
:tllbire çekilmiye mecbur oldu. 
tnki bu omuz bir taı olmuştu. 

Acaba fevkalade hiddet ve ar· 
~daşının kendi katili olduğunu 
t()rınesi onu bayıltmıı mıydı? 
~iç §Üphesiz •. Madem ki hareket 
~iniyor ve hiç bir ıey i,itmiyor, 
hiçbir §eye cevap vermiyordu .. 

Adil hafifçe ellerini vurdu. 
~"~cunu çimdikledi, yüzüne do • 
~ndu fakat onu birdenbire uyan 
dırarak korkutacak hareketler • 
den, cerihası üstünde fena tesir 
)al>ınaktan çekindi. 

O sabah erken lstanbula inmi· 
)e lllecbur olan Dr. Şevket Bey, 
~tcruhu bir kere daha görmek 
'çin köşke uğradığı zaman tesa • 
diifen Adil de gelmişti. Ancak o· 
t~da ayak üstünde doktor, Ahse • 
" 111 gıhhi vaziyetini izah etmitti: 

...),. - Ahsen Bey arkasından bir 
.k 1 f' •nla .uru uı u; a.v a, av 
lfeJd...a. --·-· 0 ...... ihti

tnali yoktu. Yarası çok vahimdi, 
bir hayli kan kaybetmişti. İşte za· 
Eı bundan ileri geliyor. Hararete 
telince, bu hararet kurşunun yap· 
lığı enfeksiyondandır. Ben de • 
~llfekte etmiye çok uğraştım; 
~aalesef dün akşamki vaziyeti ka 
ı} olamadığını gösteriyordu. 

O sırada derin bir uykuya dal· 
~11 olan Ahsenin koltuğu altın • 
arı, onu uyandımıakıızın hara • 

~~tini alan doktor bu hararetin 
ltdenbire dütmÜ§ olduğunu gö • 
~tek hayret etti. O zaman Adil: 

• - Eğer harareti tamamen za· 
L~hıraa bu tehlikenin de zail ol
·~na itarettir? 
de Diye ıordu. Doktor Şevket bey 

diki: 

~ - Pek hayale kapılmıya gel· 
~ e~. Ooğruıunu iıteraeniz hara • 
~ll böyle inip çıkmaaı biraz da 
lt tanın fazla zaafındandır. Hat· 
~ h~lki bu hal yakın bir tehlike· 
~ "Q l§aretidir. Her ne de olsa onu 
''lldınnaktan çekinmeli, ba,ın
la) heklemekle iktifa ediniz. Eğer 
~'il.ar da fazla ıstırap gösterirse 
d~ki bulamasanız bile batka bir 

tor çağırınız. 
~dŞe"ket bey gittikten sonra ar
)' l§ının bat ucundan ayrılmı • 
lj tı. Adil onun uyanmasını kema· 
~ ~~di§e ile takip etmi~ken bir de 
t' )be birtakım acı sözlerden ıon 
"b 'Yılıp gitmeıine karşı nasıl 
\t rederdi? Aradan iki buçuk sa· 
~~estiği için Şevket Beyin latan· 
di. a'n. dönmüt olması muhtemel 
"ide u •htimalle hemen koftu. F e· 
teti arabaya binerek doktoru alıp 
~Ilı t'!tıeani ıöyledi ve tekrar has • 

ll haıında bekledi. 

~~ bir ölü aibi yatıyordu. 
~~ lltbk en acı bir şüphe içinde 
te~ ı.elkdokundurmaktan çekine • 
~ led' ı. 

Yarım ıaat sonra doktor Şev
ket bey ko§arak geldi, hastanın 
baı ucunda onun nabzına baktı, 
alnını tuttu. 

- Gitti, dedi. Zavallı Ahsen 
bey gitti. Artık Ahsen bey taba • 
bet noktai nazarından ölmüttür. 

dan ve babasından bir çok ölüm 
hadiseleri işiterek, bir çok tıbbi 
mübahaselerde bulunarak kulağı 
dolmut olduğu için Ahsenin böy • 
le birdenbire ölümü ona tabii gö
rünmüyordu. Gözünün önünde Ah 
senin sönÜ!Ü bir ölüm manzara • 

- Ah ne söylüyoraun, doktor, sından uzaktı. 
ah .. Zavallı Ahsen .. Zavallı Ah • Onun katili, attığı darbeyi mü 
sen .. Doktor onun ölümü beni teakip ve hemen Ahseni öldüre · 
mahvedecektir. Ben mahvoldum. memişti. Hatta kurıun çıkarılmı§, 

-Tahmin ediyorum, çok muz· 
tarip olduğunuzu görüyorum e • 
fendi.m, ağlayınız. Ağlamakla a • 
çılıraınız. 

Doktor, Adilin ne söylemek İs· 
tediğini anlamıyor; onun çok sev· 
diği dostunun ölümü karşıaında 
kendisine ait büyük bir ıstırap ve 
ittihamla da salsıldığını biliyor · 
du. 

Ahmet Adilin hıçkırıkları bir 
az zayıflayınca doktor ilave etti: 

- Artık ona kar§ı yapılacak 

hiçbir hizmetim olmadığı için mü 
saade ederıeniz gideyim. Bele • 
diye için li.zımgelen müracaatı 

yara temizlenmiş, onu hezeyanla· 
ra sürükliyen harareti son ıaat • 
lerde çok düşmüıtü. 

Ondan sonra Ahsen onunla u· 
zun müddet konuımıya muktedir 
olmuf, onu şiddetle, canlı canlı it
ham etmiı, bu suretle hiyanetini 
göstermişti, esasen bütün bunlar 
kur~unun esaılı bir uzvu mahv ve 
tahrip etmediğine iıaretti. 

Bunları düşünerek Adil Dr. 
Şevket beyin kabiliyeti ve hükmü 
h.akkmda biraz tüpheye düıtü. 
Hatta pratiği pek az olan bu ma • 
halle doktorunun esasen cerrahi 
ile hiç alakası olmadığı için Ah • 
seni fena tedavi ettiğine hükmet • 

yaparım, ti. 
_ Peki doktor, h'.itfedersiniz.. Sonra, Ahsenin 0 derece ça • 

Ben fevkalade mütee11ir oldu • buk ve seasiz ölüvermesi hayreti· 
ğum için hiçbir fey yapacak hal • ni arttırarak bir şey hatırladı: 
de değilim. Hatta mümkün olsa · O güne kadar Ahsen, birisi ço 
da ıiaebilıem.. cuklujunda, diğeri de yedi sene 

Acrklz bir endişe evveı oımaıc üzere iki defa ve bir 
kaç gün devam eden mevti zahiri 

Köşkte, hizmetçilerin her bi
ri bir tarafta, esaaen efendilerinin 
hayatından çoktan ümidi keserek 
kendi ba§larının çaresini dütün· 
mekte oldukları için doktoru gör· 
memitler, acıklı haberi işitmemiş· 
lerdi bile. 

Bundan dolayı Adil uzun müd· 
det sevgili arkadatının cesedi kar· 
tısında tek batına kaldı ve ona ha 
karak ağladı, ağladı. 

Maamafih kendine geldiği za· 
manlar, bir cerrahın oğlu olduğun 

ile yatınııtı. 
Bir mahalle doktoru için mev· 

ti zahiri tam bir ölüm sayılabilir, 
böyle pratiği az olan bir doktor al 
danabilirdi. Köylerde, hatta tehir 
lerde bile buna benzer aldanışlar 
az mı oluyor ve az biçare mi te· 
neşirde diriliyordu .. Bunları naza· 
rı itibara alarak Adil Ahsenin ö
lümünü bir mütehaaaıı doktorun 
raporu ile tevsik ettirmiye karar 
verdi. 

(Devamı var) 
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Yeni bir mektepli 
gazetesi 

Okuyucularımız yeni bir mes· 
lek ~azetesi daha kazanıyorlar. 
22 Eylulden itibaren her hafta 
perıembe günleri çıkacak bu 
mecmuanm ısmi Mektepli gaze-
tesidir. Reklam sayısını gördü· 
ğümüz bu arkadaş, talebemiz 
için iyi şeyler vadetmektedir. 
22 Eylülde çıkacak Mektepli ga· 
zetesine uzun ömür dileriz. 

Hukuku medeniye 
dersi 

Darülfünun divam dün topla
narak Avrupada tehsil eden ve 
imtihana girerek muvaffak olan 
Kemalettin Beyi hukuku mede· 
niye milderris muavinliğine tayin 
etmiştir. 

Şeker piyasasında 
durgunluk 

Cihan şeker piyasasında umu· 
mi bir durgunluk olduğu gelen 
haberlerden anlaşılm1§hr. 

Bilhassa Nevyork, Londra, 
Berlin piyasalarında şeker fiatı 
eski rakamını muhafaza etmek· 
tedir. 

j Kari mektubu : . 

Bir Avrupa gazetesi
nin beş satırda beş 

hatası 
lstepan Naıaretyan 

aldığımız şu mektubu 
dikkat bulduğumuzdan 
yoruz: 

imzasile 
şayam 

nakledi 

"Bu satırları Avrupalı gazete
leri ibizimkilerden farklı bulup 
iftiharla - cebinde taş\yan bazı 
vatanc1aşların • çok yanlış düşün
dOğünü ispat etmek için yazı· 
yorum. 

Hrükselde çıkan "Sezoir,, ga
zetesinin 12 Eylül, pazratesi gün
kü nüshasından aynen şu satır· 
lan alıyorum: 

"Bir genç Türk zabiti Osman· 
h Cümhuriyetinin 10 uncu yıl dö
niimü münasebetile Ankarada 
halk huzurunda bir nutuk irat 
ediyor.,, 

Bu satırlar bir resmin altında 
yazılmıştı. Bakınız şu beş satır
da kaç yanhş var: Osmanlı Cüm· 
buriyeti yok, Türk Cümhuriyeti 
vardır. Nutuk Cümhuriyetin se
nei devriyesinde değil, 30 Ağus· 
tos zafer bayamında ve Anka· 
rada değil, lstanbulda iradoluo· 
muştur. işte büyük bir Avrupa 
gazetesi.,, 

Sayıfa 5 

Hi1 istiyanlıktan Müslümanlığa •• . ....................................................................................... ·--··----...... ...-
• 

Bir lngiliz kadını niçin 
Müslüman olmuş ! 

Herkes beni güzel buluyordu. Fakat 
zengin bir kızı kim güzel bulmaz !. 

-9-
lhtiyar dadım en küçük ya,ım· dan fazla hayattan alıyordum. 

da bana §Öyle ıöylerdi: Herkea beni güzel buluyordu. 
- Sen, ağzında bir gümüş ka· Fakat benim gibi çok zengin bir 

şık olarak doğdun ! ta.ilenin kızını güzel bulmak kadar 
Bunun ne demek olduğunu pek tabii bir §ey olamazdı. Güzel olup 

te anlamıyor, ağzımda bir gümüt olmadığımı bilmem, fakat ressam· , 
kaşık bulunduğu halde doğduğu· Jar, benden çok hoşlanıyor ve por· . 
mu zannediyor, ve kaşığın ne ol- tremi yapmaktan zevk alıyorlardı. 
duğunu, kaşığın nereye gittiğini Büyük reasamların bir kaçı, por· 
kestiremiyordum. tremi yapmıtlar ve bet kere beni 

Dadımın maksadı benim talih- : akademiye kabul ettirmitlerdi. 
li bir kız olduğumu söylemekti. ' Bunların en meşhuru reaaam 
Şüpheıiz ki haklı idi. Çünkü çok Frank Diksin yaptığı reıimdi. O 
zengin bir ailenin biricik varisi zaman on altı yaşında idim. Ayni 
idim. Bu muazzam ıerveti büyük re11am "iki taç,, ünvanmı t&§ıyan 
babam Corç Polmer toplamıştı. eserine de beni ıokmuı, ve kendi· 
Huntley ve Polmer namındaki bü- sine modellik etmek için beni ik· . 
yük biıküi fabrika11nı teıis eden na etmitti. ; 
o idi. Bu sayede kazandığı serve· Yaşıma göre çok görgülü ve ç.olC · 
tin hududu yoktu. büyüktüm. Henüz on yedi Y&flll-

Büyük babamın muhteşem ki· da iken ilk aıkı tattım. Ve onun 
taneıi, en güzel ve en kıymetli tatlı • acı hatıralarını senelerce 
tablolarla ıüılenmişti. Bu eserle· yaşadım. Bu aşkımın sahnesi Flo
rin her biri bir san'at definesi idi. ransa idi. Dante ile Beatrice gibi 
Onun bu eski konağının yerinde ölmez i§ıkların tehri olan Floran· , 
bugün Reading koleji bulunuyor. sa! 

Büyük babamın ölümünden Floransada validem ve pederim 
ıonra babam ona varis oldu ve ile birlikte Savvi otelinde ikamet 
onun bıraktıiı müeaıeıeleri idare ediyorduk. Her sabah otelin bal• 
ederek itleri inkitaf ettirdi ve ai· konunda, ilkbahar güneıinin se
lenin ıervetini kat kat arttırdı. vimli ışıklarında kahvaltımızı e .. 
Kendiıi lngilterenin en ileri gelen der, daha sonra daireıinde çalı· 
zenginlerinden ve en çalı,kan a· şan bir musikitinaaın kemanını 
da.mlarindan biri idi. Onun mai· dinlerdik. Fakat bu ıan'a.tki.rın 
yetinde çalııanların hiç biri de o· 
nun kadar çalıımıyordu. Hayatın· 
da sabahleyin ıaat altıda uyanıp 

hemen arabasına atlıyarak fabri· 
kasma koşmadığı gün yoktur. Ma· 
iyetinde büyük bir kalabalık çalı
şıyordu. Fakat kendisi bütün a· 
damlarını ayrı ayrı tanır ve hepsi 
ile de ayrı ayrı alakadar olurdu. 
Babamın belli başlı merakla· 

rından biri maiyetinde bulunan a· 
damların bol para kazanmaları, 

iyi yaşamaları, temiz yerlerde ika 
met etmeleri, çocuklarının iyi tah· 
sil görmeleri ve ihmale uğrama· 

maları idi. 
Bu mesai neticesi olarak onun 

fabrikaları civarında ikamet eden 
amelenin biri de ıefil değildi. Bü· 
tün amele, aıhhi ıeraiti haiz evler· 
de ikamet ediyor ve hiç bir şika· 
yette bulunmuyorlardı. Ba§ka 
yerlerdeki amele türlü türlü cefa· 
lara uğradıkları halde onun a· 
damları aon derece memnundu -
lar. 

Validem ahrar fırkasının en ma 
ruf simalarından olan Willion 
Craiz'in kızı idi. Hem münevver, 
hem güzel bir kadındı. Bütün 
muhitte onu ıevmiyen bir kimıe 
yoktu. 

lngilterenin en büyük san'atka· 
rları, ıairleri, muıikitinasları, o· 
nun dostları idiler. Büyük edip 
Ruskin, onunla ıık 11k görüşürdü. 
Şair Swimburne herkesten evvel, 
ıiirlerini ona okur, ve şiirlerinin 
anlatılamamasından dolayı duy· 
duğu 11tırabı ona if§a ederdi. Me· 
redith ile Oskar Wilde validemi 
ıon derece ıeverlerdi. 

Ebeveynimin biricik evladı ve 
biricik variıi olduğum için naz ve 
naim içinde büyümüştüm. Çocuk· 
luğum, fevkalade mes'ut geçti. Bir 
çok ailelerin çocukları, evlerinde 
kaldıkları sıralarda ben seyahat· 
ler yapıyor ve tahsilimi kitaplar-

mükemmel tekniki, ve ..,.'atinin 
harikulade kudreti bizi teıhir edi· 
yordu. Onun çalııında dahiyane 
bir eda vardı. 

Musikiye meftun olan validem 
san'atkarın nağmelerini dinledik· 
çe adeta kendinden ge~erdi. Şa

yet bu yüzünü görmediğimiz ve 
kim olduğunu tanımadiğimiz ıan· 
atkar biraz gecikecek oluna mut· 
laka onu bekler, sabırıızlık ve 
merak içinde onun odasında tek· 
rar çalmasını özlerdik. Muıiki se• 
ainin nereden geldiği, bizim me • 
rak ettiğimiz ayrı bir meıele idi. 
Babam san' atkarın bahçede ça• 
lıttığı üzerinde 11rar ediyordu. 
Biz ise sesin karııki taraftaki bir: 
yerden geldiğini ıöylüyorduk. 

Nihayet bir gün merakımızı gİ• 
dermek i;in garsona aorduk. Gar• 
son bize anlattı: ' 

- Viyanarun musiki akademi· 
sinden yeni çıkan bir gençtir. 
Kar§ıda odası var. Floransada ille 
konserini vermek için çalı§ıyor. 

Adı Jan Kubeliktir. 
Validem konsere ittirak etmeli 

ve bu henüz tanmmıyan dehayı 

dinlemek iıtiyordu. Fakat konıer, 
Floransanın nisbeten fakir ve mü· 
tevazi kısmında verilecekti. Fa• 
kat biz aldırmadık ve konsere iı· 
tirak ettik. 

Salonda toplanan halk, amele 
sınıfındandı. Baılarmı tallarla 
örten kara gözlü kızlar, çocukla· 
rını dizlerine oturtan valideler, 
üstü ba§ı yırtık gençler bu muaiki 
dehasını dinlemeğe kotmuılardı. 
Yalnız ön saflarda biraz hal ve 
vakti yerinde zevat oturuyorlardı. 
Biz de bunların arasına oturduk. 
Ve yabancılığımızı pek te ıöıter• 
memek için çalııtık. Kubelik ıah· 
neye çıktıktan ıonra her teY unu• 
tuldu. Ve ortaya onun muıikisin· 
deki sihir hakim oldu. 

(Devamı ı·ar) 



Mahkemelerde 

Bir sahte tasdikname 
kollandığı iddtaslle 

bir mustanttğln 
muhakemesi 

Sahte bir lise tasdiknamesile 
hukuk fakültesine girdiği iddia 
edilen Antalyada Serek kazası 
mustantiği Kemal Efendinin mu
hakemesine dün ağır cezada 
başlanmııtır. 

Şahadetname lzmit lisesinden 
alınmıt gibi gösterildiğinden da
vaya evvela Kocaeli asliye mah
kemesinde başlanmış ise de su
çun lstanbulda işlenmiş bulun
ması dolayısile mesele şehrimiz 
ağır ceza mahkemesine gönde
rilmiştir. 

Kemal Efendi dün sorguya 
çekilmiş reisin ~uallerine şu ce
vapları verm iştir. 

- Sahte mübür basdığım va· 
ki değildir. Vesika izmitten 
gönderildi. Sahteliğini bilmiyerek 
kullandım. Vesikayı tedarik 
edip gönderen lzmit sabık mah
keme baş katibi Kadri Beydir. 

- Ne için kullaodm? 
- Kendisi teklif etti. Bende 

mahzur görmiyerek kabul ettim. 
Ftograf istedi yolladım. 

Muddeiumumi sordu. 
- Kendisi lise mezunu olmanığı 

ve vesikanm sahte olduğunu 

bildiği halde neden kulJanmıştır. 

- Benim İzmit lisesinde tah-
silim vardır. 

- T asdiknamede liseyi bitir
diği kaydı vardır? 

- Evvet lzmit lisesinde oku
dum ve mezunum. 

Reis sordu: 
- lzmit Maarif müdüriyetinin 

tez.keresinde sizin 338 senesinde 
liseden mezun olduğunuza dair 
bir kayıt yoktur. Ne dersiniz? 

- Olabilir, Maarifin kaydında 
ismim olmıyabilir. Fakat orada 
tahlilim v•rdır. 

- Sizinle mezun olanları ta
nırmısınız? 

- Arkadaşların hepsi 
mııhr. Bazı muallimleri 
gösterebilirim. 

dağıl
şahit 

- Mektebi bitirdiğiniz zaman 
ıebadetname aldınız mı? 

- Mektebi ikmal ettiğim za
man ıehadetname aldığımı ha
tırlayamıyorum. Fakat bu gün 
elimde yok. Aldımsa belki kayb
olmuştur. 

Sorgu kifi garnldn ve maznun 
Kemal efendinin 338 senesinde 
iz.mit lisesinden mezun olup ol
madığının ıorulmasma karar ve
rildi ve muhakeme başka bir 
güne bırakıldı. 

Sofyada çeteciler 
adam öldürüyorlar! 

Sofyadan bildirildiğine göre, 
16 EylUl gecesi, üç kişi, Sofya
da çıkan ve çiftçi fırkası taraf
tarı olan Novo Vreme gazetesi 
sahibi Ye başmuharriri M. Teo
dor Poras'ı katletmişlerdir. 

M. Potras, Porotogerov taraf
tarı idi. Makedonyalılara karşı 
beslediği muhabbeti açıktan açı-
ğa gösteriyordu. Bundan on gün 
evvel katledilmiş o!an M. Mihail 
Pundef ile gayeti iyi dosttular. 
Teodor Potras'un katilleri yaka
lanmamışlardır. Bunlann Mihail 
Pundef'i vuran adamların ayni 
olduğu zannediliyor. Bu adamlar 
Mibailov taraftarı Makedonyalı 
çeteciler olduğu kuvvetle zan· 
ııediliyor. 

VAKIT 

Er meydanı hazır! Yeni Maarif Vekili ................. 
(Baş tarafı 1 ncl sayf amuda) 

bütün rakiplerine galebe çalmış
tı. lstanbul müsabakalarından 
sonra gelecek ay içinde de An· 
karada müsabakalar yapılacak 
ve Türkiye alaturka baıpehliva· 
nı yeniden tesbit edilecektir. iz
mir ve Istanbul güreşleri Anka
ra müsabakaları üzerinde mües· 
sir olacağı için çok ehemmiyet
lidir. 

Dünden itibaren şehrimize her 
taraftan pehlivanlar gelmiye baş
lamıştır. Müsabakaların, çok he
yecanlı olacağı ve büyük bir alaka 
ile takip edileceği muhakkakbr. 
Sabada ona göre tertibat alın
mıştır. 

Vaktile "Türk gibi kuvvetli" 
darbı meselini yaratan cihan 
pehlivanları yet iştirmiştik. Bu 
öz sporumuzu gene eski ve 
kudretli mevkiine çıkarmak için 
sarfedilen bütün emekleri se
vinçle ve minnetle karşılıyoruz. 

Bu güreşlerde baş hakemliği, 
Tiirk adını asil kuvvetile bütün 
dünyaya tamtan büyük pehli
vanlarımizden Kurtdereli Meh
met pehlivan yapacaktır. Dün 
Mehmet pehlivan gazetemizi 
ziyaret etti. Yüzü kırışmıştı. Fa
k at gözleri parlıyordu. Şerefli 
hatıralarla dolu olan başı dim
dik, geniş omuzları, geniş göğsü 
dinç ve hayat doluydu. 

Hangi pehlivanlarm geldikle
rini sorduk, saydı: 

- Kra Ali, Akhisarlı Rıfat, 
Gönanlı Hamdi, Bulgaryalı Arif 
Akhisarlı Ömer, Dinarlı Himmet. 

Sonra birdenbire dedi ki: 
- Hepsı gelecek tabii.. bu

rası er meydam.. Hen şunu yen
dim, bunu yendim diye oturdu-
ğu yerde söylenmek olmaz. Er 
meydanına gelinir, nam ve un
van o vakit kazanılar. 

Ortaya, baş altı ve başa han-
gi pehlivanlarla güreşeceğini 
sorduk, gülümsedi: 

Görmeden belli olmaz ki, 
dedi, gelirler, şöyle bir kendi

.lerini tartaraz, sonra hükmümüzü 
veririz. 

- Busene baş pehlivanlığı 
kim kazanacak diye tahmin edi
yorsunuz? 

Koca Türk aslanı bu sorğu
muza da gülümsedi, ona da: 

- Belli olmaz ki.. Tebmin 
edersiniz fakat birde bakarsınız 
ki yeniJivermiş.. Her şey ermey
danmda belli olur. 

• • • 
Taksimde yarın orta, peşembe 

günü baş altı, cumaya baş sü
reşler yapılacaktır. 

26 Eylül 
(Baş tarafı 1 inci sayfamızda) 

!enleri kolaylıkla dinlemeleri te
min edilecektir. Ayrıca itfaiye 
merkezlerinde mevcut radyo ma
kinelerinden her merkeze birer 
oparlör konulmak suretile istifade 
edilecek, C. H. F. merkezlerine 
oparlör konulacaktır. Adalar, Bo· 
ğazıçı, Boğaziçinin Rumeli ve 
Anadolu yakalarında da opar
lörler bulundurulmasına çalışıl
maktadır. 

Ü~ haydut öldürüldü 
Diyarıbekir, 19 (A.A.) - Lice 

ve Genç kazaları dahilinde ıeka· 
vet yapan meşhur haydutlardan 
Mestanlı Musa, Mehmet Ali ve üç 
arkadaşı takıbat neticesinde ölü 
olarak >:akalanmıştır. 

(Baş tarafı birincı sayıfada) 

yetlerinin mahrumiyet !erini 
· kendine zevkedinmiştir. Meb
us olduktan sonra meclis ha
yatında faal bir mevki alarak 
inkilabm bu müessesesin de 
yazısile ıesile ve haraketleri
le hizmete hazır bulunmuştur. 

Geçen senedenberi H. F. 
umumi idare heyetinde aza 
bulunmakta olan yeni Maarif 
Vekili bu münasebetle de Halk· 
evlerinin yüksek idaresile meş
gul oluyordu. 

Türk tarihi tetkik cemiyeti 
umumi katipliğinde ve geçen
lerde toplanan tarih kongre
sinde büyük bir muvaffakiyet
çalışmışlır ~ 

Hayatının uzun bir zamanı 
mektep muhitinde geçmiş olan 
Esat Bey de maarif vekaletinin 
emrettiği ağır mesaiyi karşılamak 
için Üzerlerine büyük bir yor· 
gunluk almışlardı. 

Mevkiini daha genç bir arka
daşına bıraktığı şu sırada umumi 
terbiyede temizliği ve inkılap 

faziletinin mahfuz kalmasını mü
dafaa maksadile geçirdikleri ve
kalet zamam hürmetle hazırlana
cağından eminiz. 

:(. :(. :(. 

Reşit Galip Beyin Maarif 
Vekaletine geçmesile bazı Ma-
arif vazifelerinde değişiklikler 
olmasını tabii görüyoruz. Milli 
terbiyenin iki rüknü tarihle 
dil olduğuna göre, yeni ve genç 
Vekil tarihten so - ;ı güzel ve 
tabii ana dilimizin hakimiyeti 
yolunda büyük bir adım atmak
la ite baılıyacak ve öz dilimiü 
yükseltmek için girişilen gayreti 
tahakkuk ettirecektir. 

Reşit Galip Beyin ilk ve mü
him bir vazifesi de yeni adile 
yeni Darülfünunu memleketin 
en salahiyetli elleri ve meydana 
çıkarılacak ilim kabiliyetleri üze-
rinde tesis etmek olacaktır. 

Gazetemiz genç Vekili tebrik 
eder ve muvaffakıyetler dileriz. 

~ :f. :(. 

Vekil Bey dün kendisini teşyi 
eden muharririmize, henüz işe 

batlamadan söyliyecek bir şey 
olmadığını ifade etmiştir. 

Reşit Galip Bey 1892 de Ro· 
dosta doğmuştur. Merhum Meh-
met Galip Beyin oğludur. Mos
kova büyük elçimiz Hüseyin 
Ragıp Beyle kardeştirler. Reşit 
Galip Bey İzmir idadisinden son
ra askeri tıbbiyeden çıkmıştır. 

ikinci devreden beri meb'stur. 
Meb'us olmazdan evvel de muh-
telit mübadele komisyonunda va· 
zife ifa etmiştir. Bir çok neş-
rolunmuş eserleri vardır. Bunlar
dan biri de tıp fakültesinin ısla
hına dair broşurdur. 

Fahri Maliye 
müfettişi 

Ankara, 19 (Hususi) - Güm
rük ve inhisarlar vekaleti baş mü 
fettişi Muammer Beye Fahri Ma-
liye müfettişliği ünvam tevci edil
miştir. 

Izmlr borsasında 
lzmir, 19 ( A.A) - Bugün 

borsada 8 kuruştan 22 kuruşa 
kadar 2831 çuval incir ve 8 ba
çuk kuruştan 35 kuruşa kadar 

4809 çuval üzüm satılmıştır. 

20 EtltH 1~ 

Yeni Filimler 
M ajik Sinemasında ................................... ·------··--

1 Sevgili 4 Delikanlı - -

).... ............. 
· 22 Eyim pe?'§embe günll Majilt Stnemasmdıı gl5sterllece1C ol~ ) 

bir aevgfil dört dellkanlt filminden bir aahne 

Bu hafta Majik sineması, fevkalfide ne- cin otomob111 kayboluyor ve Jesstnın ~ 
§eli bir filmle yeni mevsime ba§lryor. Fc- dırdığuıa zahlp olarak sevdiği kizm 
liıc Yohaimsens'in mC§hur komedisinden çıktığından dolayı aon derece mUteessit 
iktibas edilerek Alman r ejlsBr U Erich En· luyor. Derken Tamberlan tlyatrosuıı<SJ 
gel tarafmdan çekllml§ olan bu tilm ba§tan scvgfll 4 delikanlının ilk oyunu vernmcl' 
nihayete kadar neşe, zevk ve emsalsiz bir zere bulunduğu debşetll bir rckl~la 

canlılıkla devam etmektedir. Her sahnede ediliyor ve oyun gUnU J essi odasmda 
ba§ka bir gUzelllk göze çarpmaktadır. Fil- yaj yaparken polis gelerek kcndl.slııf tc 
min baş mUmessilesi güzel ve zarif ( Yenny ediyor. Diğer dör t arkada§ aon dald 
Yugo) dört arkadaşı (Rol! v. Goth, Theo Jesslnin gaybubet ettiğini g6rUnce a 
Shall, GUnter Vogt, Karı Stepanck) filmde bllcflarmdan gidiyor. ÇUnkU yarım sruıt 
çok muvaffak olmuşlardır. Filmin mevzuu : ra sahneye çıkacaklardır. Bu !ela.ketin t> 

Hakikatte dört idiler: Saksafon (Cim) , miri için bir çare aramıya ba§lıyorıar. 
Cazbantçı (Friç), Trampetçi (Jan) ve Pi- r1 tarafta inci dişli delikanlı otomo 
yanist (Bil) . Bunların bir angajman bul - bulduğundan Jessi tahliye ediliyor ve 
mak i~n baş vurmadıkları yer kalmamıotı. kanh kendisini kucaklamak isterken ;J 
Nihayet bir yolunu bulup Timürlenk varye- rolüne ydişmek için tiyatroya kO§uyor. 
tc tiyatrosunun dircktörUne çattılar ve mu- neye yetiştiği zaman bir de ne görsUD! 
maileyhin önünde tecrUbclilc bir oyun oyna- llkanlılar arasında bir ktZ ile oyuna w' 
dılar. Bu sırada perdelerin ölı;UsUnU almı- mışlar. Bu kız oyuncu dcllkanhlann ot 

t 
ya gelen (Jeasl) kulis arasından tanburun makta oldukları otelin hizmetı;lsl oluP 
Uzerlne dUşUyor ve bu numara dlrektörUn de talim ve mUm:ırcs.e ederlerken kcndOe 
pek ziyade mcmnunlyetinl celbettiğlndcn be seyrede ede bUtUn hüncrlerinl öğr~ 
ıl ı?-lrj~ ~.aje .e,dlli,yorlıJ,r~ (Jcsı;J) kc.n- O derecede ki, adeta. Jessldcn daha t1 
dilcrine mcnsup'o1madıgillıilae hiilk bunlun ne oynauıı:ut mwr. l5U suretle pek liall 
(Bir sevgili dört delikanlı) demiye başlı • olan delikanlılar lk1 de bir konturaU 
yor. ( Jcssl) nln musikiden hiç bchr.esl ol- feıııhi tehlikesinden kurtularak ferah f~ 
madığmdan kendisine biraz ders vermek 111.- oyunlarına devam ediyorlar. İne! dişli 
zrmgeliyor Ye bundan dolayı epeyce gllÇ - ton de bu Vesileden bilistifade J essi ilC t 
lük çekiyor. Fakat (Jessi) nin canbıı.zlık lenlyor. 
marifetleri de ibraz etmesi l~ımdır. Zira 
diğer dlirt arkadaşı direktöre kendisini m U
kemmel bir canbaz olmak üzere takdim et
mişlerdi Birkaç gUn sonra ilk oyun verile
ceğinden provalar gittikçe sıkılaşmıya baş

ladı. Kızcağız rolüııU pek gUçlUkle hıızll' • 
ladrktan başka mUtemadiyen aralarında 

münakqalar da çıkmaktadır. Filvakl şiın -
diye kadar bir defa yekdfğerine suimua • 
meleyi reva gl.lrmeml.ş olan dört delikanlı 

(Jessi) nln geldiği gUı1denbcrl biriblrlne 
dUşmUşler. MUtemadiyc11 kavga ediyorlar. 
Her biri, diğeri (Jessiye lrnr yapmasın di
ye ... ) yekdiğerlerinl azim bir kıskançlıkla 
tccessUs ve takip ediyorlar . Ve bu suretle 
hiç birisi (Jcssi) ilo beş dakika başbn§a 
kalmıya muvaffak olamıyorlar. 

Fakat en kurnazları bulunan (Jan) na
sılsa bir akşam (Jessi) ile gczmiye çıkmı

ya muvaffak oluyor. Her ne kadar bll!ha
ro arkadaıılart tarafından bir iyi patakla
nıyorsa da (Jessi) nin mazharı tercihi ol
duğundan dolayı kendini bahtiyar addede

rek uğradığı taarruzları hoş gllrUyor. La.
kin biçare pelc aldanıyor zira Jesslnin göz
desi bizim dört delikanlıdan hiçbiri olma
yıp başlta hirlsldir. Nitekim arada bir pey
da olan genç bir delikanlıya hiçbirisi dik
kat etmediği halde ilk görüşünde Jessl o
na vurulmuııtur. Mıı.rten tesmiye olunp.n bu 

gencin inci gibi dişleri vardır. İlk patırtı 
canbazlık hünerini birinci defa ibraz ede
ceği gUn koptu ve bu rezaletten pek mUte
esslr olan kız doğruca direktöre koşarak 
kontratosunun feshini talep etmek istedi. 
Fakat delikanlılar daha evvel yetişerek ö
nllne geçtiler ve direktörün Jesslyi kcndi
lerlle beraber zannlle hepsini birden anga
je etmiş olduğunu ve kendisi çekllecek olur
sa halile bUtUn takımm çıkarılacağını vo o 
günden itibaren kendilerinin teltrar ekmek
siz kal:ıcaklannı nakleyllyerek Jesslnin mer 
hametlnl celbe muvaffak oldı.:lar. Bunun U
zerine Jessl badema dört delikanlının hiç 

birisi tarafından tasdi ve tadz edilmeden 
ve kavga ve gUrUitUlere ebediyycn nihayet 
verilmek ~rtile canbıız olmıya razı oluyor. 
Delikanlılar kabul ediyorlar ve o yolda ha
rekete başlıyorlar. Falmt bu sefer Jessi pek 
rahatsızdır. Zira genç kız için yalnız mes
lek taş muamelesi görerelc kendislle sureti 
mıılısusada meşgul olunmaması gllce gldo -
cek bir mesele ve haleti ruhiyedir. Şimdi 

kimsenin kendisine kur yapmaması nı hiç 
kimse ile druu:etmemesi canını pek ziyade 
sıkıyor ve mUtemadiycn içmiyo ve s.-ırho!J 
olmıya bn§lıyor. İşte bu sırada inci dişli 

genç dellkanh karşısına gene çıkıyor ve 
dans etmek için civardaki bir yere gidiyor
lar ve bu vesile ile kendisini çılgınca sev
mekte olduğunu anlatıyor. O aralık bu gen-

Glor.va Sinemasznd~ 
---.. ............................................ . 

Son Aşkım 
Don Jose Mojica 

1, 
22 eylül pergembe alc§amı Glorya ılft.:J 
sında gösterllecek olan Son Aşkmı f~ 

bir sahne 

rl 
Suzan.ne Veldon (Elvlra K orla) ~ 

servetlni kaybetmek Uzeredir. Yegaııe .,si. 
tuluş çaresi yeğeni Dlana'nm (Ane r' 
Custodo) Lord Harry Congers (>Jlı:t / 
Segurala ) ile evlenmesidir. VazlycU ~ 
mak için Dlıı.nc kendini fedaya razı ~ 
ve arkadaşlarından ya§h bir kıza (!ı!~1 
guglla) lçlnl dökUyor. Dlano MeJ<sil< P 
genci (Don Jose Mojlca) sevmekted!;;I. 
ıni Fcrnando olan bu genç, Dlnney d 

arasında bir seyahate davet ediyor, ~~, 
yorlar. O geceyi bir otelde gcı:irlY0 1~ 
Fcrnnndo, Dlaneye onu yakında eveııı $°"i 
ni söylediği bUyUk annesinin yanına 1~ dUğtlnll itiraf ediyor. DUyUk anne V Ş,, 
gayet i;>1 kabul ediyor. lki genç, 0 ~ 
köy eğlencesine iştirak ediyorlar ;~ ;/_ 
nando Dianeyo kansı olmasmt ~/. 
yor. Dlane o dakikaya kadar ef,,/ 
pişmandır. Ertesi gUrt ise Lord, DlaJl~;.f 
ya arıya buluyor ve onu alıp oteıı.ne.of• ~ 
yor, sonra dUğ"ün hazırlıkları başlı:>~ 
nruıdo sevgilisini ararken, Lorda J< ı9 
izdivaç işinden muğber olan bir ı<adıı ~ .J 
tasllc onun evelnmek uzcre olduğtl111"' J' 
alıyor ve tam mcraslnı esnasında. 
n m yardımı ile Dianayı kaçırıyor. 
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UskUdar gençler 
lrıabfelinin faaliyeti 
Üıküdarın mütevazı muhitin • 

deki gençlerin kendi muhitleri, 

~ildi memleketleri için hazırla • 
dıkJa.rı bu teşekkülün muvaff akı· 
)eti admı adım inkişaf etmekte

dit, Üsküdar halk fırkası binası • 
"-il konferans salonunda müsa • 
~reler, konferanslar ve musiki 

•ınlarile halkın ihtiyaçlarını 

~İne çalışan gençlerin son ay-
1-t ıa.rfındaki faaliyetlerinin en 
'-lUhinılerinden bahsedelim: 

1 - 30 temmuzda "Kızkule -

~ .Park ve plajında senelik f ev· 
ilde bir müsamere verdiler. Bu 

ib" liıamereye halk tarafından gös· 
~ilen rağbet ve kesilen bilet ade 
d· 1 tızkulesi parkının 932 sene-
•illde en kalabalık bir gecesini id 

•tJc ettirmiştir. Bu netice Oskü • 

~r. nıuhitinin alakasını ifadeye 
l f ı bir delildir. O akşam Genç • 
er tnahfelinin cazbandı idaresin 
de b la aha kadar dans ve operet 

~lnail kısımları tarafından oyun· 
I l' oynanmıştır. Danı müsabaka
~'l'f Yapılmış, Darüttalimi musiki 
l e>'eti icrayı ahenk etmiş ve böy

~ samimi bir gece geçirilmit • 

2 - Ağustos ayı zarfında a • 
~~l- 'h . 1 rının apor ı tıyaç arım tat -
ltıin. makaadile bir futbol kıamı a 

~drnıştır. Yakında tenis ve voley

~l kısımlarının da teşkili düşü • 
~öyor .. Futbol kısmı ilk maçını 

•küdarspor,, takımı ile yapmış 
~ 
e 3 - 2 gibi bir farkla galip gel 

ltıitle d' r ır. 

lı1t 3 - Ağustosun sonlarında ay 
tii "ttlüsamereıini yapmış ve Da
. 1htdayiin eserlerinden (Kör) 

~~ilde 3 perdelik faciayı temsil 
ttler .. Bu oyundan sonra (Ke

~•t kimde) isminde 1 perdelik 

' ediyi temsil etmişlerdir. Genç 
f her iki oyunda da çok muvaf -'it . 
\ olıaıuşlardır. Perde araların -

VAKiT 

Genç Nesille Baş başa 

Spora en haşan zamanında başlıyan genç 
Genç tenisçi Mallk Bey diyor ki : Sahasız11k, idaresizlik ve böyle lnhlaarcdık 

devam ettikçe spor dalma tedenni eder. 

Balkan tenis şampiyonasını 

seyrediyorum. Bu gün Balkanla • 
rın en iyi iki çifti, karşı karşıya 
dablı kazanmak için çalışıyorlar. 
Kulağına yanımdaki koltuktan ha 
raretli bir bahis aksetti. döndüm; 
bahistarlardan biri bizim "kort 
çapkını,, Malik Cemal. 

- Vay deyip bana döndü .. De 
mek deminden beri hurdasın da 
biribirimizi görmedik ha! 

- Bu hararetli bahiste aranız 
da yanarım diye korktum maa • 
mafih şimdi farkına vannııtmı. 

Benim maçlara dalışım onun da 
bahse dalışı biribirimizi görme • 
mize mani plmuştu neyse konuşu· 
yoruz. 

- E nasılsın can .. 
- Zamanla didişiyoruz. 

- O da nasıl laf. 
- Öyle ya bu zamanda kim 

iyi.. Buhran bize de dokundu. Şu 

maçlar bitse de elimize ucuz top 
düşse; hangi korda gitsem top 
kıtlığından kontenjandan bahse 
diyorlar. 

Baktım ki, derdi uzun hem u· 
sulle suallerimi sormıya baıladım 
o şikletini çıkarmış cevap veriyor· 
du. 

ken, bile koımak ve zıplamakta 
akranlarım arasında ön safta i • 
dim. Hiç unutmam, asıl ilk spor 
hevesim koşuyla başlar; arkadaş· 
larımla ne bahsine tutuşursak 

mutlaka kazanmak heyecanına ka 
pılır ve her zarnan üstün olmak 
isterdim, seneler geçtikçe hevesi· 

~i muhitin icabı tenise döndürdü. 

- Hangi sporla meıgul olu • 
yorsunuz? 

- Ailemin ekserisinin tenisçi 
opası ve onların tenise teşviki na 

~---
/ 

! 

Toplayan; Melih Nazmi 

bir sporcu ruhu taşıyan azimkar 
bir tenisçi olup genç yaıımda bü -
yük ve iyi neticeler almaktır. 

- Ecnebi ve yerli oyuncular
dan kimleri beğeniyorsunuz? 

- Ecnebi tenisçilerini daha 
yeni gördüğüm için timdilik sade 
bizimkilerden Suat ve Sedadı be
ğenirim. 

- Son zamanlardaki spor ce
reyamnı nasıl buluyorsunuz? 

- Bu sualin cevabı olarak ak
lıma kaplumbağa ile tavşan hika-
yesi geldi. Uyanık görünen fakat 
meydanda hiçbir hareketi olmı • 
yan bazı spor tubelerimizi tavşa· 
na azmiyle ilerliyen bazı spor §U· 

helerini de kaplumbağaya benze· 
tiyorum. Fakat tunu da ilave ede
yim ki, sahasızlık hiç şüphesiz bu 
durgunluğa sebep oluyor. Zaten 
sahasızlık, idaresizlik ve böyle 

' inhisarcılık devam ettikçe spor da 

Tenisçi Mallk- Cemal Bey 

zarl~rı beni de bir gün tenis he • 
veakan yaptı. Bu heves çok genç 
yaşımda baılamııtı. ilk başladı • 

ğım sene dediğin gibi oldukça kü 

ima tedenni eder. 

- DünY.a güzelini nasıl bulu
Y.Orsunuz? 

- Spora ne zaman başladı • çü bir yaştaydım. Bu küçüklü • 

- Eriştiği mevki inkılapçı 

cümhuriyetimizin bir defa daha 
muzafferiyetini gösteriyor Türk 
kadınının Piyerloti düşünceleri· 
le Keriman Halis hanım anlat • 
mı§ ve takdim etmiş bulunuyor. 
Bu muvaff akıyetini candan teb 
rik eder ve bir dahaki seneye 
sporcu genç kız arkadaşlarımın 

bu unvanı taşımalarını temenni 
ederim. 

ruz? 

- Küçüklüğümün en hqan bir 

çağında çünkü didinmekten ya • 

raınazlığın en akla gelmez şekli

ni bilir ve sokaktan akşama ka • 

dar türlü, türlü oyunlar, muziplik 

ler çıkarırdım. Yani demek isti • 

yorum ki, daha spor nedir bilmez 

ğün, verdiği heyecanla kendimi 

tamamile tenise kaptırmıştım ve 
bu gün öyle tahmin ediyorum ki, 

sporu bırakacak bir zaman hulul 

edinceye kadar tenisten vau~eç;e • 
miyeceğim. 

G . ? - ayenız. 

- Çevik ve mükemmel ve tam 

Son sualim bu oldu. Artık maç 
ları rahat rahat beraberce seyre
diyoruz. 

Melih Nazmi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kragümrük temsil 
heyeti 

1 Amatör sahneleri arasında 1 
ProfesyonelllQe do§ru 

Gençler T emaıa grubu bu se
ne iki grup halinde çalıtmıya ka
rar verdi. Bir kısmı (Profesyo • 
nel) bir ıekilde lstanbulun muh
telif yerlerinde temsiller verecek
tir. Bu kısma yeni iltihak eden 
Ak.!ör K. Necati ve Kemal bey 

Sonbahardan isti
fade ediniz 

Şimdi sonbahardır, bilirsiniz ki 

dünyanın en güzel yerlerinden 

biri lstanbuldur ve şunu da bi· 

lin ki Istanbulun en güzel zamanı 

şimdidir. llla.hfelin cazbandı çalmıştır. 
· isimlerinde iki kıymetli genç da • 

~· 4 
- Mahfelin çalııma heyeti- Yeni bir temsil heyeti bil olmuştur, diğer kısım ise her 

'il &on kararına göre:. on bet günde bir lstanbuldaki 

Karagümrükte gençlerin kur • 
muı oldukları temsil heyeti haf • 
tada iki gün temsil vermektedir. 
Geçen perıembe akıamı "Bay • 
kuş,, u temsil eden gençler çok 
muvaffak olmuşlardır. Gençleri 
tebrik ederiz. 

Görüyoruz ki bazılarınız tatil 
günlerinizi kapanık kahvelerin 

loş ve bunaltıcı havası içinde 

"şeşbeş., 11dübara,, 11bep yek,, 

atmakla ve "rolans,, "bop şu 

kadar., falan demekle ~eçiriyor
sunuz. Yazık! 

'•8 Sı~ İr alaturka musiki kısmı,, a-
~ 8.aı düşünülmüş ve bu husus-
d~ f l' ·1 . . aa ıyete geçı mııtır. 
Cet 

\ Ylul ayı sonlarında da 9 un 
~l'd~Ylrk müsamerelerini verecek

ır .,, 

•'it ~ençler mahfeline yakında im 

•-.et ~da. bir bina verilecek ve o -
~~~ faaliyetlerini daha esaslı bir 

e •okacaklardır. 

~ A. Z. 

t,nbulspor kulübü 
•cı 

>ihı... .•ta.nbulspor,, kulübü bundan 
~ "'l1 a" UI'~· Un evvel birinci takımı 
~ ~~e birinciliklerine hazırlan 
~e Beykozda bir kamp 

~'i aG Lmp 17 eylôl cumar't llQ bitmiı, kampa giden 
C\alar avdet etmitlerdir. 

Haber aldığımıza göre amatör merkezinde temsiller verecektir. 
lerden mürekkep bir temsil heye· Profesyoneller önümüzdeki 
ti İstanbulun muhtelif yerlerinde perşembe aktamı Pangaltı tiyat 
temsiller verecektir. Grubun ismi roıunda aktör K. Necati Beyin 
"İstanbul temsil heyetidir) • yazmıt olduğu (Şafak sökerken) 

Yeni bir Orta mektep namındaki dört perdelik faciasını 
temsil edeceklerdir. 

lstanbul Erkek muallim mek -
lehinde ve erkek muallim mekte· 
bi müdürünün nezareti altında 
bir orta mektep açılmıştır. Mevcu 
du altı yüz talebe olacaktır. Bu 
mektebin müdür muavini evvelli
ği vazifesine Erkek muallim mek 
tehi fransızca muallimi Fuat Nai
li bey tayin edilmiıtir. İki gün • 

dür de mektebin tetkilatına bat -
lamlmıştır. Talebesinin ziyade • 
liğine mebni müteaddit şube sı -
nıfları dahi açılması kararlqtı • 
rılmıştır. Fuat Naili bey Galata -
saray mektebinin eski mezunla • 
rından ve kıymetli maarif men • 
suplarındandır. 

Bu genç aktörlerin arasına ya 
kında sabık Darülbedayi artist -
lerinden (Kınar) hanım da işti • 
rak edecektir. 

(Ladam O kamelya) (Aktör 
kin) temsil edilecek eserler ara • 
sındadır. Bundan başka biri şar· 
kılı komedi, diğeri de operet ol -
mak üzere iki yeni eser de tem -
sil edilecektir. Necmettin Sabri 

Bir rica: 

Gençler Temaşa grubundan: 
Grubumuza iştirak etmek isti

yen amatör hanımlar pazartesi, 
çarıamba günleri saat 4 te Sulta
nahmetteki merkezimize müra -
caatları rica olunur. 

Ünümüz kıştır, iki ay sonra 

bu güzel havaları, bu mavi gö· 

ğü, bu serin kırları mumla arar 

bulamazsınız. Onun için tatil 

günlerinizi kapanık kahvelerde 

gazinolarda değil güzel lstanbu

Jun güzel kırlarında, bayırların· 

da, su başlarında geçirin! Açık 

havada koşun, oynayın, zıplayın, 

cevizlerin, incirlerin altında ye· 

mek yiyin, narların, ayvaların 

altında dinlenin ve emin o!un ki 

birkaç gün, birkaç cuma böyle 

yaparsanız boyunuz herhalde bir 
değil, birkaç arpa boyu yükse· 
liri 

Savıfa 7 

Genç gözüyle 

Bir hastalık 
Bu, ne verem, ne çiçek, ne ko• 

lera ve ne de nevrestenidir .. Ha • 
yır, hayır, hiçbiri değil .. Bir tür• 
lü teşhis olunmak istemiyen, fa. 
kat hemen hemen, herkes tarafın· 
dan bilinen bir maraz.. Gençle • 
rin hepsinde demiyeyim, hemen 
ekserisinde görülen bir aksaklık .• 

Nedir bu, bu, nasıl ıeydir; ni· 
çin bu kadar salgındır .. Bu sual • 

ler, böylece pek ziyade çoğaltıla· -bilir .. Fakat ben hastalığı sadece 
teşrih masasına yatıracağım .. Ö • 
lesi, yani iyileştirmek alakadarlıı 
ra ait .. Nefsimize pek fazla kıy • 
met veriyoruz .. 

Hepimiz, bir iki kitap okumak, 
birkaç ilmi bahis öğrenmek, üç 
dört rıyazi mefhum dinlemekle 

kendimizi bir Sokrat, bir Pastör 
ve bir Hanri Puankare yerine ko· 

1 

yuyoruz ... Artık dünya bizim için 
hiçtir .. İnsanlar boş şeydir .. Hep • 

si karınlarını doyurmayı düşünen 
bir takım nüfli yapılı varlıklardır. 
llersine ne hacet, tanıdığım bir 

hanım kız vardır; bu küçük ha • 
nım Çalıkuşu romanını na • 
sılsa okumuş .. Notrdamdosyona 
gitmediğine bin ker~ pi,man .• 
Öyle ya, okuduğu mektepte bir 
Feride olamaz ki .. Zaten arkadaş· 
ları da adi kimseler .. Halbuki ken 

disi .. Reşat Nurinin satırlarını o • 
kumak için o gözlerin sahibi olan 

i 

kendisi .. En ince, en hassas, en İç· 
1i bir kimsedir .. 

Ne zamana kadar sürecek bu?. 
Evet, anlarım, ruh yüksekliği be

şeriyetin bir idealidir .. Ve bu has· 

lettir ki, insanlarda dezenterese 
temayülleri yaratır.. Fakat, gel 

gelelim bizdeki bu gurura.. Ha • 
yır, bu ruh yüksekliği değil, bili· 

kiı bir ruh uçuruımudur.. "Moi,, 
mızı tamamen oraya yuvarlamı • 
şız ... 

Bir genç arkadaş çıkıyor: 

"Ben, diyor, Türk istikbalinin va· 

tandaşı olan küçük çocukları o • 
kutmak istiyorum .. Gayem nezih • 
tir, asildir; fakat ne yazık ki ar· 
kada§larım benimle beraber dü • 
şünmüyor ... ,, 

Bir diğeri daha sesini yüksel
tiyor: "Doğruya .• daima doğru • 
ya, halbuki herkes iğri.. Yazık, 

yazık; benim gibi düşünen tek ki 

. şi yok. .. 

Daha öbürü .. 
Ve bunlar böylece uzayıp gidi· 

yor .. 
Sade onlar görüyor, onlar du

yuyor, onlar çalıfıyor •. Herkes bir 
kö~ede miskin, korkak ve kendin 
den geçmiş uyuyor .. 

Ayıptır, yazıktır, kendimizi bi
lelim .. Herkes kendi fikrine kıy • 
met vermesin .. Has tabirile söyli
yeyim: Burnumuzun doğrusuna 

gitmiyelim .. Düşünü~ü kimse en
füsi yapamaz, o, daima, maşeri • 
dir .. Ve maşeri kaldığı nispette • 
dir ki kıymetlidir .. 

Fikirlere hürmetimiz vardır, fa 
kat, ekseriya, onların altında giz· 
lenen "Nef:;~ hotgamca itimat,, 

gözlerimize görünmese ... 

lbrehlm ŞeYket 
_J 
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Beyaz Kadın TICaretll Sinema ve talebe 

Domingonun kadın tacirlerine yap
tığı hizmetler pek çoktur 

Yazan ı? Tefrika: 7 
Demirtel Röne devam etti: ı tin!,, diye cevap verdim. Cüzda -
- Bu haberi alınca ne kadar nımı çıkardım. Filhakika bu a -

memnun olduğumu size tarif ede d!lm büyük bir tehlikeye göğüs 
mem. Tam bu sırada bir kıza ih- germişti. Eğer bir kaza olmuşsa 
tiyacım vardı. Tayf aya sordum: kabahat onun değildi. Vadolunan 

"- Nasıl İ§ yolunda gitti, kı - paraya kespi istihkak etmit sayı -
zı vapurdan çıkarabildiniz mi? lırdı. Ben bir taraftan ona parala-

Adam garip bir tavırla elleri- rı sayarken diğer taraftan da ka
ni kımıldattı. Sonra cevap verdi: dınm gelmemesine içimden tees 

- 'Dur sana meseleyi anlata· süf ediyordum. Tam o sırada ka • 
yım.,, rım mortoyu çekmiıti. T alihsizli -

içimi bir endite kapladı sor - ğime içimden küfrediyordum .. Ge
dum: "Ne o, bir mesele mi oldu? mici benim sessiz duruşumdan 
Yoksa yakayı ele mi verdin?,, şüphelendi galiba. Onun yalan 

Tayfa sakin bir eda ile fU ce- söylediğine hükmetmiş olduğumu 
vcıbı verdi: zannetmiş olacak ki, birdenbire 

"- Hayır, mesele çıkmadı, fa heyecana geldi: 
kat uzun bir sergüzeşt geçirdim. - Sakın ha! Onu Montevideo
Kızı kamarama yerleştirmiştim. ya çıkararak salıverdim zannet -
Oldukça güzel ve on yedi ya§ında me. Yahut yolda ha§kasma sattı~ 
hırçın bir §eydi. llk üç gün İf yo· mı sanıyorsun?,, dedi. 
lunda gitti. Onu bıldırcın gibi Bu sözleri birdenbire söyleyin:
besliyordum. Kendisine roman - ce biraz tereddütle cevap verdim: 
lar buluyordum. Her saat ziyaret - Yok canım, öyle bir fey ak
ediyordum. Velhasıl it tıkırmda lıma gelmedi.,, 
gidiyordum. Velhasıl gece kız O vakit herif: 
güverteye çıkmak istemesin mi? - Bana bak arkadat bu yaıa 
Onunla tatlı tatlı konuıarak hu - kadar yalan ıöylememitim. Ya -
nun olamıyacağıru anlattım. Za- lan söylemediğimin ispatını iater
bitler devriye çıkıyorlardı. Bir ta sen o da burada.,, dedi ve cebin
nesi onu görecek olsa işim duman den murahbalı büyük bir mendil 
dı. Bunları güzelce kendisine an- çıkararak ihtimamla açtı. Mendi
lattım. Fakat hırçın kız laf an - lin içinde ölen kadının on parma
lıyacak mahluklardan değildi. ğı duruyordu. 
Başlamasın mı tepinmiye. Kama· Jak Laroz tebessüm ederek: 
rada ne varsa yere atıyor, kın - - Birer tane daha atalım! 
yordu. Bir taraftan da durmadan Dedi. 
bağırıyordµ: • - 5 -

"-Dinlemem! Mutlaka gü - ş b~~~ı:en, Do~~ng~ .. 
vertıeye çıkacağım. Denizi, yıldız· Büenos Ayres kadın tacirleri • 
ları göreceğim.,, diyordu. Niha • 1 nin bızır imdadına yetiıen bir a
yet sabrım tükendi: "AI sana yıl- dam vardır. Bu adamın adı Do -
dız, ay, deniz!,, diyerek suratına mingodur. 
bir tokat indirdim. Sen misin vu- Domingo gayet nazik ve biz -
ran. Doğru kapıya koştu. Hem met etmeyi sever bir adamdır. 
kapıyı tekmeliyor hem de olanca Daima tebessüm eder, daima hüs
seıile: nü muamele eder. Ne vakit müra-

"- Adam öldürüyorlar! Yeti- caat edilse §ikayet etmez. Sanki 
şm ! Adam öldürüyorlar!,, diye bu adam, sıkıntıda olanlara yar -
bağırıyordu. Artık yakalanaca • dım etıınek için dünyaya gelmiı -
gw muzı ve her feyİn mahvoldugw u - t' ır. 
nu anladım. Baıka çarem yoktu 
ensesinden yakalıyarak susması 

için boğazını sıktım. Galiba bir 
az fazla 11kmıtım .• Yere düttü .. 
Canı çıkmııtı.,, Tayfa sözün bu -
rasına gelince durdu. Son derece 
sakin görünmek istemesine rağ -
men boğazının kurumuı olduğu 
anlatılıyordu. Elleri de titriyor -
du. Maamafih büyük bir nefes 
aldıktan sonra vak'arun bakıyeıi
ni anlatmıya devam etti: 

"Gördün mü meseleyi? Şimdi 
kamaramda bir cenaze vardı. 
Kız küçücük bir şeydi ama yerde 
uzanmıı yatarken bana kocaman, 
kocaman gözüküyordu. iki gün 
kamarama girmiye cesaret ede -
medim. Onu kamaranın bir do· 
lahına ıokuıturmuıtum. İfimle 
meıgul oluyordum. Her halde bu 
cenazeyi yok etmek lazımdı. Bir 
çok dü,ündükten sonra bir çare 
buldum. Onu parça parça kestim. 
Gece olunca parçaları denize at • 
tım. Bu işi yapmak kolay bir şey 
'değil .. Ömrümde bir daha böyle 
bir tecrübe yapmıyacağım. 

Sözün burasına gelince alnı -
nrn terini sildi. 

"- İyi yaptın, dedim, hainin 
biri imit !,. Gemici ili.ve etti: 

"- Size hiçbir şey ıöyleme -
mek yahut martaval okumak elim 
de idi. Fakat işin doğrusunu siiy
!emeyi hayırlı buldum. "iyi et -

Domingo yaptığı hizmetler i • 
çin para almaz değil. Ne yapsın 
parasız yaşanmaz ki .. Fakat iş ya 
parken o kadar mebaret gösterir 
ki, in.san verdiği paranın acısını 

çabucak unutur. Bu adam her 
şeyden evvel sevimlidir. Onu hü • 
tün kadın tacirlerinin sevdiği 

gibi, memurlarla zabıta arasında 
da birçok dostları vardır. Bu,ada
mın kendine mahsus mümtaz bir 
mevkii vardır. Ayni zamanda hod 
hin değildir. Elde ettiği münase 
hattan bütün bildiklerinin istifa
de etmesini ister. Bir söz vardır: 
"Dostlarımızın dostları dostla • 
rımızdır,, derler. Domingo bu sö
zü tatbik eder ve hundan herkes 
istifade ettiği için onun ismi söy
lendiği zaman bir takdir tufanı -
dır kopar. Kiçek bozuğu adama ye 
ni bir kadın gelmit; kadını çıkar
mak mümkün olamamıı. Hemen 
Domingoya haber gönderdi. Do • 
mingo bir taraftan ter dökerek, 
bir taraftan tebessüm ederek gel -
di. Adamcağızın §işman olduğu -
nu da söyliyelim. Gelir gelmez 
samimane ıordu: 

- Mesele ne, anlat bakalım 
yoldaş? Neye üzüldün? 

Herif derdini anlattı. Bekledi • 
ği kadını memurlar tutmuşlardı. 
Hükumet geldiği yere iade ede -
cekti. Domingo dedi ki: 

.(Devamı var) 

Bazı flllmlere talebe
nin gitmesine müsa
maha olunmayacak! 

Maarif Vekaleti tarafından 
dün bütün resmi, hususi, lise 
ve ortamekteplere sinemalara 
dair çok mühim bir tamim gön
derilmiştir. 

Bn tamimde: 
a - Milli hisleri rencide ede

cek ve mitli mefkureye zarar 
verecek, 

b - Cumhuriyet rejimi aley
hiode ve diğer idare ta zları le
hinde telkinleri havi, 

c - Askerlik aleyhine fikir 
telkin eden ve MilJi Müdafaa 
hislerini zayıflatacak mahiyette 
olan, 

d - Aile fikrini zayıfla ta cak 
e - Talebede ahlaki hisleri 

zafa uğratacak, 
f - Gerek müsbct, gerek 

menfi şekilde din hisleri tahrik 
edecek, 

g - Açık saçık sahne!eri ve 
sefahat manzaralarını havi 

h - Cinayet ve intihar gibi 
vakaJarı ihtiva eder, 

i - Büyük şiddet ve vahşet 
manzaralarım, hayvanlara karşı 
bile olsa zulüm Jevhalarım gös· 
teren, 

k - Talebede disiplin hisle· 
rini azaltacak m~biyette olan 
fiJimlere talebenin gitmesine mü
samaha edilmemesi için tedbir 
alınmas1 bildiri l mişt i r. 

Dolapderede yangın 
Dün saat on beş buçukta 

Beyoğlunda dolapdere cadde· 
sinde ci,ğerci Yorgrtıtn kı-ıı 

Katina'nın 70 numaralı evinden 
evde kimse bulunmadığı sırada 
yangın çıkmış, ateş Katinanın 

cvile bitişiğindeki Vartanın k u
lübesi yandıktan sonra etfaiye 
tarafından söndürülmüştür. 

Yangın çıkan evin bin liraya 
sigortala alduğu anlaşıldığından 
tahkikata başlanmıştır. 
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Matbaamıza gelen eserler: 

Bolşevik ilk 

Devletler arasınde en büyük 
istikrazı çarlık Rusyası Fransa
dan yapmıştır. Bu itibarla Fran
sa ve bolşevik Rusya biribirile 
iktısadi ve mali zeıninde birçok 
müzakerelerde bulunmak zaru
retindekalmışlardır. Bu miizake
relcrde Fransa murahhasları he
yetine hemen her defa mösyö 
Dö Monzi riyaset etmiştir. Bu 
zat Fransa da Rus işlerinin en 
büyük mütehassısı sayılır. 

Dö Monzi Fransada meb'us
luk, ayan azalığı ve nazırlık 
yapmıştır. Şimdiki Fransız kabi
nesinde de 'Maıif nazırı olarak 
bulunuyor. Mösyö Dö Monzi 
geçen sene yeni Rusya ·hakkm
da icmaii malumat mahiyetinde 
mühim bir eser yazıp neşret

mişti. 

Haydar Rifat B. bu eseri son 
günlerde dilimize çevirip bolşc· 

viklik ismile bastırmıştır. 

Tarih meraklıları, politika ve 
ticaret erbabı ~u eserden çok 
istifade edeceklerdir. Tevsiye 
ederiz. 

içtihat 

353 numaı alı 15 Eylul nüshası 
çıktı içinde Ahmet Ihsan, Mithat 
Cemal, Abdullah Cevdet, Ebu
bekir Hazım, irfan Emin Beyle
rin yazılan ve şiirleri vardır • 

· z · m 15 liranın hikiy 
Yankesiciler de paranın kimd 

olduğunu çaktılar. Eski bir 
yankesicilik hikayesi 

Kaç gUndür rastgelen soruyor: 
- Geçmiş olsun yahu ! Nasıl 

çaldırdın bu parayı bakalım ? 
- Basbayağı çaldırdım işte! 

H erkes nasıl çaldırıyorsa ben 
de öl yer 

- Para nerende idi? 
- Cebimde idil 
- Hiç cebe para konur mu 

a kardeş? · 
- Nereye konur ya? Cebe 

konmaz da mahalleye yeni çık· 
mış leblebici çırakları gibi kese 
ile boyuna mı asılır ? Hoş öyle 
de olsa çalınamaz mı idi acaba? 
Yeter ki, sen biraz yorgun, bi
raz da:gın, biraz düşünceli, bi
raz telaşlı olmaye gör ! Senin 
birnz b.öyle olduğunu hisset
timiydi, herifçi oğlu, değil 
senin cebindeki patayı, Tahir 
Nadi Efendinin gözündeki sür
m~yi bile çalar! 

• • • 
Hay o yankesici denilen it 

oğlu itin boynu altında kalaydı 
da bana bu işi yapmayaydı. 

Adeta poiise ifade verir gıbi 
kaç gündür eşe dosta bu ifade
leri vere vere artık btktım! 

Ya ' 'geçmiş olsun,, diyenlerin 
haddi, hesabı yok! 

Vakt ile uzunca bir hastalıktan 
kalktığım zaman inan olsun lci 
bana bu kadar geçmiş olsun! 
Diyen olmaJDıştı. . . . 

lhtitpa , :öülir n C}.o1ayısile ola-
cak, benim bu on be~ liranın 
acısı bütün eşi dostu müteessir 
etmiş! · 

Geçende gene gazeteler yaz
mışlardı, yankesici denilen bu it 
oğlu itlerden birisi de Emioönün
de Ertuğrul Sadettinin kırk lira
sını aşırmıştı. Eundan bir kaç 
gün evvel ise Sadri Etemin ce
binden on papel havalanmıştı. 
işin biraz daha evveliyatını kur
calıyacak o!ursak galiba geçen 
kış . Salahattin Enisin de aynı 
benim gibi, tramvaya atlarken 
koynundan bir deste lirasını u
çurmuşlardı. Anlaşılan bu buh· 
ran zamanında paranın ancak 
muharrirlerde bulunduğunu!! yan
kesiciler de çaktılar. Zaten mes
lek sahibi olan =ıhbaplar da öyle 
tiöylüyorlar: 

- Dua et ki, bu zamanda sen 
gene on beş lirayı birden ce
binde taşıya biliyorsun ! 

Herifçi oğlu, ya bizim ceplere 
el atsa idi ne alacaktı? 

Öyle ise, hazır olun muharrir 
a rkadaşlar, madem ki yankesi· 
ciler bile bugün paranın bizde 
olduğunu hissettiler, sıra şimdi 

ya Mahmut Yesaride, ya M. Gay
yurda, ya Kemal Ahmette, ya
hut Senih Muammerle Feri dun 
Osman dadır. 

Kemalettin Şükrüyü de bu ara
da saymak Jazım ama, bereket 
versin, kendisi burada yok 1 

:(. ~ :(. 

Bizim macerayı duyanlardan 
bir muallim arkadaş: 

- Sen teşekkür e.t ki, dedi, 
herif on beş liranı almakla iktl· 
fa etmiş, ya sonra, tutsa da bu 
on beş liranın üstüne bir de tüy 
dikse idi! 

- Nasıl tüy dikse idi? 
- Sen bilmezmisin azizim, 

vaktile yankesicinin biri, va 
·adamcağızın cebinden ~ 

aşırmış ... Vapur iskeleye 
şıp ta zavallı adam işin fa 
varınca yanındaki arka 
karşı döğünmeğe başlamış: 

- Eyvah, bizim çantayı 

dılar. içinde tam beş yüz 
param vardı. Ben bu pa 

kışlık odun kömür alacak,~• 
yatakları yorganları hallaca 

racak, bakırlarımı kalaya 
cekdim. Şimdi 

bilmem kil. .• 
Henüz yam 

yan kesici bu 
hemen vapurdan atlamış, 
kendisini ta evinden beri t 

ettiğiiçin diğer bir vapurla 
dönüp zavallının evine • 
kapıya yanaşmış: 

- Kimsiniz, ne istiyor su 
- Şey efendim, yata 

yorganlar hallaca, bakırlar 
kalaycıya götürülecekmiş, b 
jçin Bey beni gönderdi! 

Evdekiler derhal yat 
yorganları bir denk yap 
bakırları sarmışlar, sarmala 
lar: 

- Buyurun! 
Deyip herife teslim 
Aradan biraz geçmiş, 

içinde Be.yefendi gelmiş .• 

- Hayrola, niye böyle 
sı~ geldiniz? 

- Biraz rahatsızım da! 
- Biz yatakları, yorg 

bakırları gönderdik! 
- Nereye gönderdiniz? 
- Siz nereye dedinizse o 
- Aman, demeyin, ne y• 

nız, işte şimdi tam hapı yu 
Bey, tekrar telaş ve heye 

dışarıya fırlamış, karakola 
muş, bu sefer yankesicinill 
ğer bir arkadaşı kapıya g 

- Efendim, müjde, hırJUI 
kalandı, Beyefendile ber 
karakoldalar. Beyefendi 
yorulduğu için ter içinde k 
üşümüş, soğuk almamak 
pardösüsünü istiyor! 

O da pardösüyü alıp gi 
sonra artık netice malum! 

işte bunun gibi, ya senill 
kesici de cebinden aşırdılt
onbeş liıanın üzerine bö~ 
iki tüy dana dikse idi ne 
caktın? Onun için buka 
teşekkür et, otur aşağı! 

Verilen malumata gör• 
nanhlar Orta Avrupaya b 

Avusturya ve Macaristao• 
him miktarda yaş ' 
tına başlamıştır. 

Dün saat on bir de 
da cami arkasında Haydat 

odun deposunda amele 
Siritli Şefik ile ameledell 
lbrahim arasında iş ver 

selesinden dolayi bir ka\1 
mış, Şefik lbrahimi dö"' 
Şefik yakalanarak hakkı 
kibata başlanmıştır. 
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C Av ve Avcıhk 11 Ş..~~ .. ~!~~-~! 
Q • Türk Dili 
Useoenıo bıldırcın avı Anadoluda kulla-

llıld 1rcın avcılarmdan bir kaçı, av eanaaında '" 
'.., '1 aene havalann aon zaman- muttur. Anguryada elli altm;ı 
'' kadar kurak gitmesi ve kadar kut vuran olmuıtur. 
..._ baharda yavru çıkarmak Anadolu cihetinde Maltepe ve 
~e Ruıya ve Romanya taraf· Kartal taraflannda 17-20 kut 
~. tiden bıldırcınların bu · vuran olmutlur. Maamafih bu 
~ate geç bıılamıı olmalan sene av levazımının pahalı ol
~leketimizde de asıl bıldır· ma11, ve bddırcın avında kulla
' lllevıimioin geç baılamallna nılmalcta olan adi fiıek mevcu
la.ı. biyel vermittir. Ancak son dunun kalmıamıı olması avcıları 
~~,.il yağmurlardan sonra bıl-

miltkil mevkide bırakmaktadır. 
-..ı.;ıılar geçit yapmıya baıla-

Gazetemiz avcıların merakını ~~ k 
~- · d tatmin etmek Dzere ıık sı Lt ~)'lh (curnata) gDnlenn en 

"ltı olan 16 Eyltll Cuma 1'ÜnÜ Rumeli ve Anadolu cibetlerind~ 
"-bırb, Angurya ve Gardan vurulan lcuı adedini dufru ola· 
~t'alarında mebzul kuş bu'.un- rak bildirecektir. 
,.._ııtıt-..ıtnnttn"ı•ıı"ıuuıııııaım"'"' ..... "'m...-wwwı .,_ -----••• 

l'ürk Maarif cemiyetinin hizmetleri 
ve Cemiyet mümessilinin istifası 

~lirk Maarif cemiyetinin lıt~n
b mUme11ili Cevdet Kerım 
>tt/\ ııbbi v.ıiyetinin , cemiyet 
~e daha .,..,.,..:,~ 

~
odan beş senedenberi muvaf
yetle idare ettiği cemiyetin 
adan istifa etmiıtir. Türk 

~ rif cemiyetini bet sene evvel 
[ tubat 928 de Cevdet Kerim 
~ bazı arkadaflarsnın yardımi-
9'.a~ızat tes:s etmit ve Kadir
,..._i Tal ebe yurdunun açılma• 
-.._.-_, IDuvaffak olmuıtu. Yurdun 
~iı ıiloden geçen seneye 
\t dtt yurda 504 talebe alınmış-
~ 'i urda ahnan bu talebeler· 
' 316 ıı ili, 38 zi li.e, 29 zu 

tabıil gören ıen_çler ve 121 
de muvakkaten alınan talebe· 
y'tkil etmittir. 
~Urda yatırılan ve doyurulan 
~belerden 30 zu Hukuk, 14 dü 
S:'et, 2 ıi Poıta ve telgrıf, 
~Gazel san'atlar, beşi Ka· 
~o, yedili Fen, 12 si Dişçi, 
~ Tıp fakilltcsini bitirerek 
~ olmut'ardır. 

RngOne kadar cemiyet (9000) 
lira baıılat yıpmıı ve bir kıımı 
yurda sarfedildiği gibi geri ka· 
ı... ela ~emlyetia Aakaradaki 
u-ı m•ls..._ .......... tir. 

Maarif cemiyeti idare heyeti 
dün geç vakit toplanmış, mü
messilliğe Edebiyat fakültesi rei· 
si Muzaffer beyi intihap etmiştir. 

Cevdet Kerim beyin beı sene 
evvel memleket ıençliğine bllyllk 
hizmetler ifası ıayes.le tesisine 
muvaffak olduğu cemiyetin ba· 
ıından ayrılmı11 arkadıtlannı 
müteessir etmiıtir. 

Bir kadın dUvUldUm 
diyor 

Beyoğlunda Sazbderede Kös
tebek sokağında dibt numaralı 
evde oturan Madam SUrpik dün 
Beyoğlu merkeıine mOracaat'a 
mezeci Serkiı tarafından d6vül
dDiünll iddia etmif, bu şikayet 
üzerine tahkikata baılanmııhr. 

iki Gülüşlü Kadın! 
Ar•en Lllpenin yeni bir macera•• - 51 
~ 1 .Jloei5 föpla,,,_ 1JkA~,, (Oiwı : la.. 

~ ~lia hiddeti o kadar büyük· ı Marki aleyhine bir tek kelime 
\_,.!ri. Polü, lüzumsuz v~ s.ebep aöyliyem~z, zira h.epsi .. y~lan ..... 
~ ~. sadece dövmek ıçın pa Hatta doıru olsa bıle soylıyemez, 
~· 0•du. Artık tehditlerin hiç kendi menfaati aleyhinedir. 
'illi d6ıünmiyordu. Şimdi o· Genç kadın yalvarıyor: 
~ ~ııında, kendisinden Kla- - Olsun, diyordu, intikam al-
:'t~ le· ak istiyen bir adamdan mak için yapar .•.. 
' ltl 11llse yoktu. Raul, bu ada· _ Ne yapabilir? Hem bu pis S.:1c ~I'& ile ~l~n mazisini mah- bir mahluk ... Kendimizi bu herif· 
'~ lt~er ~ıbı, her yumruk vu· ten kurtarmalıyız ..• Zira, nihayet, 

li Yiik bır haz duyuyordu. bir ıün ıene senin batına ektir ..• 
~!. llJlr, Raul.. Bırak.. Bırak Fakat Klaraya bir türlü söz din· 
~ ?~ bırak, polise verme.. letemiyordu. Nihayet, onun yal
~ •çın .. Benim hatırım için varıtına dayanamadı. Hem de 
b. ~· L hırsını tamamile aldıiı için bı· 
" qlln dövüyor, hem de raktı. 

~: - Peki, dedi, defolsun! ltidi-
.... etme canım, diyordu, yor' muıuo Valteka, haydi, kalk 

nılan bazı kelimeler 
Türk dili tetkikleri yapılırken 

••söz kitabı,. ünvanı altında Anado· 
luda kullanılan bazı kelimelerin top· 
/andığını yazmıştık llu kitaptan di· 
ğer bazı kelimeler naklediyoruz: 

ALIKLI (Teke): keçi. 
ALINCA: Mütevazı. 
ALIŞKIN (Avşıı.r): Akortlu. 
Odasına vardım ahıkın Ntlar, 
ötUtür ördeği t•lnıır katlar. 
Olylnmlıt kuıtnnmı;, gellnlt"r, kıı.lar, 
Şu bir.im da\-amır. rörlUtün dlyf'. 

'KARACA OOLA:S 
ALIZ (U§ak, Ylavaç): Zayıf, algın, alız 

adam. 
ALKASAN (Konya): Zahmet. yUrek c;ar

pıntıeı. 

ALKIŞ (Kayseri): Dua, kar~ş. karı§tı. 

Alkııını dl'llala \'!'rdlm. 
Para Vt'rcn olmadı ııende kalım. 

ALLAH DEVESl (Niğde, J\'.ırtehlr): BU· 
yUk, uzun ayaklı örümcek. 

ALLAMAK, Allayıp pullamak (Sivas): 
ı - Boyama!<, ııUıılemek, don:ıtıp bezemek. 
2 - Sözle birisini aldatmak. kandırmak. 

ALLEK ( A nlto.ra); ELLEK (Tosya) : 
Hilebaz, dcaaaıı, f;'ÖZU açık adam. 

ALLI GELİN (Karaağaç): Allı yeşilli, al 
ye§il, ebem ktı§ağ'ı, gelin kuşağı. ali.imi ae
ma. 

ALLIK: 1 - Dikme, dikeç, sütun, amut. 
Allıkh matara, kubbeyi dört alhk üıtüne 
otartmutlar. 

ALLIÔINI ALDIRMAK: Altüst etmek, 
bitirmek, işini bitirmek. Bir kütek attım aJ. 
lıtmı aldırdım. Bakla\·anın alhJını aldırmıı

em: % - Kaaaplann et takıp aattıklan çen
gelli kalın ağaç. 

ALMALIK (Denb:ll): Raf. 
ALMAŞIK: Ehil hayvan. 
Tarlaya bir almaşığım girmedi. 

ALMAZ (Aksamy): Kw:uıuna •ilt ver • 
myeİı koyun. 

ALMAZLIK: Almaz koyunun hapıedil • 
difl : . 

ALSAN: Ziynet, llCr\'ct göeterlı, ıatafat. 
.AıLSIK (Boynulnce 1.§lreU): lç çaml.§ı -

n . 
ALT ALAMAK : Mağlüp etmek. Srn onu 

aJtalftyamazam.. Haıtahk zavallıyı aJtafa -
clr, dafettı çaldı. 

ALTINBAŞ (Bolu): Baykuş. 
AN (Teke): ı - Nebat daman Yaprak 

damarı. 

ANA (Kayseri) : Topra.1.<. kazıldığı za -
man meydana <:ıkan alt tabakuı. Sert top
rak. 

2 - .. rmaye (Kay.eri): 
Verdlflnln anaıu da f'llne reçmtldl. 
ANA BACI: Kağnı tefen"llatrndan. 
ANAH: (Niğde): Ani \'e memulün blll· 

fı bir hadl.se kar§ııında ha)Tet \'e taaccüp 
trade eder. 

ANALm: (Marl.§): övey &DL 

AN AŞTA (GerkUk): Sabahleyin bir ıey 
yemlyen kimse. 

ANBAK, AMBAK: Ye§il kabuğ'u ı;:ıkarıl-

mamıı ceviz (Niğde): 
Badem, ceviz:, fındık kabuklan (lııparta) 
ANCA (Ankara): 1 - Ancak. 
- Ne &'~ kaldın 
- Anca l'f'ldlm. 
2 - An<'a bUabar (beralM-r) kancıı blla

bar: Her ne olurıa olsun birlikte. 
ANCARI: Nerede. 

Sabra yolu ant"an 
l:,ek 3emez pancan. 

ANDAL (Amasya, Ürgüp): 
J - Bir bağın dürttc biri (Amasya) ltafl, 

mandal. 
2 - Bir tarla içinde maııala takılmatı 

için yükselUlen setler (Ürgüp). 
ANDAVALLI, .ANDAVAL (A.): 
1 - Tahkir makamında kullanılan bir 

aöz. Ahmak. itaba adam. 
2 - Nifdede bir l<öy lsrnl. 

ve derhal yürü ... Fakat funu da u· 
nutma ki Klaraya olsun Markiye 
olsun dokunmağa kalkııtın mı, 
mahvoldun demektir! 

Valteks bir dakika, kıpırdan· 
madan durdu. Acaba Raul onu 
fazla mı hırp::lamıttı? Nihayet 
diraeiinin üzerinde doğruldu, 
kalkar gibi oldu, fakat gene diz 
üstü düıtü. Lakin bunlar bir hile 
den ibaretti. Hakikatta maksadı, 
küçük masaya yaklatmaktı, ve 
buna da muvaffak oldu ve bir
denbire elini uzatarak orada du
ran tabancayı alarak Raule dön
dü. 

Valtekain bu hareketi ne kadar 
çabuk olursa olsun, birisi, ondan 
daha evvel davranmıı idi. Bu, 
Klara idi. Klara Valteksin bu ha· 
reketini görür görmez Raul ile o· 
nun arasına geçerek kaplan ıibi 
bir atiklikle göğsünden çıkardığı 
bir hançeri, ne haydudun ne de 
Raulün müdahalesine meydan 
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IHakiki Rokfeller sayfiye
sinde Golf oynarken ... 
Kendisine benziyen bir sabıkalı 
Nevyorkta mağazaf arı dolandırdı 

Nevyorkta bir benzeyiıten isti- le hitap etmesi, bu adamın Roli•' 
fade suretile mühim bir dolandırı- fefü:r olduğunda tereddüt edilme• 
cılık hadisesi olmuıtur. mesine yardım etmiş. Gerçi, Rok• 

Doksan yaıında bir adam, bu- fellerin öteberi ıatın almak için 
gün doksan üç yaşında olan petrol bizzat ticarethane ticarethane do
kıralı milyarder Rokfellere fevka· tatması adeti değilmiş ama, ti· 
iade benzemekte imif. Ancak bu carethane sahipleri, §Öyle dütün· 
benzeyif, çehre, hal ve tavır ben- mü,ler: 
zeyitine münhasır kalmakta, pa- 1 - Eh, i~te, olur ya, kırk yılda 
ra cihetinden ikisi arasında dağ- f bir de böyle yapmak aklına esmit ! 
lar kadar fark bulunmakta imiı. Satın alınan şeylerin bedelinin 
Biri zenıin ,diğeri fakir! hemen ödenmemeıi de tabii ıö· 

Rokfellere benziyen bu adam, rülmüf. Koca Rokfellere kim em• 

bir sabıkalıdır. Ve daha bir kaç niyet etmez? Keşki herkesin borç• 
ay evvel Sinı-Sinı hapiıanesin- lusu Rokf eller olsa! Satın aldıiı 
den ceza müddetini bitirerek sa- feylcr, bedeli sonra alınmak üzere 
lıverilmittir. Bu adam, hapisane- verilen adrese gönderilmiş ve pa· 
den çıktıktan sonra, kendisine bir ranın istenilmesi için de nezake· 
kat temiz elbiae tedari ketmiş, çe- ten bir kaç haf ta beklenilmesi ter
ki düzen vermİf, vakur bir tavırla cih olunmuı. 
Nevyorkun en büyük ıazinoların· Bu vaziyet, böylece bir müddet 
dan birine ıitmiı, bir masa b&Jına ıürmüş, hapisancden çıkan mah• 
oturmuf. Hemen her gün gazete· kUnı, boyuna öteberi sa.tın alarak 
lerde bir çok resimleri çıkan ve yan gelmiı, saf asına bakmıf. Fa• 
bu itibarla bütün Amerikalılarca kat, nihayet bir gün alacaklılar• 

tanınmıt bir sima olan Rokfellere dan biriıi, Rokfellerin evine he
benziyen bu ihtiyar, orada bulu- ıap pusulasını gönderince, it mey• 
nanlar üzerinde derhal petrol kı· dana çıkmıf. Petrol kıralının haf• 
ralı olduiu intibaını uyandırmıf. talardanberi memleketin fili.o ye• 

Gazinoda oturanlardan bir ço· rinde bulunduğu ve golf oyna• 
iu, kendiaile konuımak ıerefine makla metgul olduğu, buna naza• 
nail olmak için can atmıılar, yanı· ran ticarethanenin batka birisi 
na yaklaııp hürmetini arzedenlere tarafından dolandırıldığı cevabı 
kartı sahte Rokfeller, yüksekten ile karıılaşılmı!. 
iltifatlar savurmuş, bu adamlar bu Tabii it polise aksediyor. Polis 
iltifatlar üzerine karşısında yerle- te çok geçmeden ömrünün ıonun
re kadar eğilmişler. Hatta kendi- da bu benzeyiş sayesinde bir kaç. 
sini .. hiden Rokfeller sanalar a· hafta milyarCler .hayalı ıeçiren 
ruında hakiki Rokfelleri tanıyan· aahte Rokfelleri yakalıyor, sene 
lar da varmıf. Sing·Sing hapisaneaindeki yerine 

Biraz konuıulduktan sonra, götürülmek üzere, mahkemeye 
Rokfeller ayağa kalkmıı, töyle ö- gönderiyor! ... 
teberi satın almak istediğini söy
lemiı ve yanındakilerin bu sırada 
kendisine refakat etmelerine mü· 
saade ettiğini bildirmİf. Petrol kı
ralının yanında herkese ıörünme
ii candan istiyenler, hemen pef ine 
takılmıılar, muhtelif ticarethane· 
ler ziyaret edilmiı, ticarethanesi· 
ne uiranılan her ticarethane sahi
bi, her istediii teYi petrol kıralına 
takdim edebilmek arzutile çırpın· 
mıı, durmuı. Her uğradıiı tica· 
rethaneden bir çok ıey satın alan 
bu adamın ıahaiyeti hakkında en 
ufak bir ıüphe uyanmamıf. Etra· 
fındakilerin yanında hürmetlf 
durması ve kendisine daima ismi· 

vermeden iri Polün ıüisüne, kap• 
zurna kadar aaplamııtı. 

Valteks, önce hiç bir ıeyin far· 
kına varamamııtı. ne darbeyi, ne 
de acısını hiuetmiıti. Bununla be
raber, alelade zamanlarda sarı o· 
lan benzi bembeyaz oldu, iri vü
cudü, ıerindi ve küt! ... diye, boy
lu boyunca, bir kalıp ıibi yere 
yuvarlandı. Derin bir nefes, bir 
kaç hıçkırık duyuldu. Sonra ıükut 
ve hareketaizlik ... 

Klara, eli elin havada, bıçağı 
sapladıjı vaziyette, ıözleri ana· 
dan ujramıt bu ağaç devrilmesi 
ıibi hadiseye tatlan ıatkın bakı· 
yor: 

1 - Öldürdüm .... diyordu.... öl
dürdüm ... Artık beni sevmiyecek
sin ... Sevmiyecekain ... 

Raul, iri Pol yere düıerken, onu 
tutmuı: 

- Hayır, diye teselli ediyordu, 
seni daha... daha çok seveceğim. 
Fakat niçin vurdun? -

Kadınlı, erkekli 
kasa hırsızı 
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ikisi kadm, onbiri erkek ola
rak yakalanan Macar kasa h11·· 
sızlarınm muhakemelerine dün 
ikinci cezada devam edilmit. 
bazı şahitler dinlenilmittir. Sir· 
kcci istasyon kasasıııı, mezeci 
Nikola ve keresteci izzet Beyle· 
rin, Beşiktaı maliye tahsil ıube
sinin kasalarına ıoyan bu hırsız· 
lar cürilmlerini inkir etmitlerdir. 
Muhakeme yeni bazı tabitlerin 
getirilmesi için baıka gUne bı
rakılmıştır. 

- Seni öldürecekti ..• Rovelve· 
ri almııtı ...• 

- Ah sabırsız kız... Rovelveri 
mahsus oraya bırakmıflım. İçi 
boıtu ... Asıl kendi tabancaaım 

kullanmasın diye oraya mahsut 
koymuttum ...• 

Raul, Klarayı, yerde yatan Val· 
teksi göremiyecek bir tekilde bir 
kanapeye oturttu ve eğilerek haY,• 
dudun kalbini dinledi: 

- Elin çarpıyor •.. Fakat hafif. 
Can çekiıiyor .. 

Sonra, Klaraya döndü, her ıeye 
rağmen kurtarmak istediği genç 
kıza: 

- Canım, dedi, haydi sen &'İt .• 
Neredeyıe gelirler .. 

Klara ayak diredi: 
- Gitmek mi? Seni yalnız bı· 

rakarak? 
- Evet gitmem lazım. Seni bu 

rada buluriaraa ne olur sonra, dii
tün bir kere! .... 

(Devamı var 1. 
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Hikaye Güller ve Raket 

'

Nakleden: 

fa. 

Raketin yan bir vuruıu ile a
ğın öte tarafına geçen top, sert 
toprağın üzerinde sıçradı ve E
min muzaffer bir sesle haykırdı: 

- Tamam, bu seti de aldım. 
Süheyla elinin tersile alnından 

akan terleri silerek galibinin hu
zuruna ilerledi. Beyaz fanila el
bisesi içinde, çıplak kolları ve ba
cakları ile, sanki taımamen çıp
laktı. Yanık tayın ekmeği rengin-

. deii vücudü insana işteha veri
yordu. 

Süheyla, tenis sahasını ortadan 
ayıran ağın önüne gelince durdu. 
Emin, elinde raketi ona bakıyor
du. Süheyla: 

- Canım! 

Diye mırıldandı. Emin az kal
sın ayni derin muhabbet ve §ef • 
katle ona cevap verecekti. Fakat 
kendini tutarak, oldukça titrek , 
ve sert bir sesle &0rdu: 

-Ne var? 
- Şey... Hiç ..• Daha doğrusu, 

· maçı bitirelim de öyle söylerim. 
- Hayır, §İmdi söyle bakalım. 
- Babam, Cumartesiye Avru-

. paya gidiyor. 
- Ne yapayım? Biliyorum. 
- Her halde gitmeden evvel 

· kendisine müracaat edip dütün
celerimizi söylesem iyi olur. 

Emin kaşlarını çattı. Güzel yü· 
zünden hafif bir bulut geçti ve 
bqını çevirerek: 

- Acelesi yok! dedi. 
- Ya! .•.. Demek beni aevmi· 

yonun! 
Genç kız bu sözleri o kadar 

• büyük bir yeisle söylemişti ki, 
Emin, onu teselli mecburiyetini 
hiuetti: 

- Sül_>,_eyli, hak.ika.ten çocuk· 
sun! Seni ıevıpiyorum da laf mı? 
Seninle Eylülden evvel evlenemi· 
yeceğimi herkesten evvel anlamıı 
olman lazım. 

- Niçin? 
Emin omuzlarını silkti: 
- Gayet basit. Davis kupası 

maçlarına ittirak etmeden bu hiç 
kabil mi? Dört senedir idman ya· 
pıyorum. Şunun §Urasmda bir se· 
ne kaldı. Bu kadar emeğiımi nasıl 
kaybedebilirim? Hem dütün kü, 
fampiyon olacağım. 

Süheyla batını önüne eğdi. Bu 
mantık kartısında akan sular du· 
rurdu, ve, kalbinin içine düt· 
müf, yakalanmıt olduğu tenis a· 
ğmdan yava§ yavat uzaklaıtı. .. . ~ 

Safter bey yeğeni Emini Moda 
klübünde görmüıtü: 

- Emin, dedi, timdi Süheylayı 
ıördüm. Gözleri kızamııttı. Gene 
ıen mi ağlattın? 

- Aman amca, eğer onu dinle· 
miı olsam, derhal evlenmemiz la
:mn. Bir senecik beklemeğe razı 
olmuyor. 

Safter Bey bıyıklarını bükerek 
ıordu: 

- Mes'ut olmak için beklemek 
li.zım mıdır? 

- Dört senelik idmanlarım bo· 
tuna mı gitsin? Herhalde bu ka
dar zahmetleri, Süheylanın bir 
kaprisine feda edecek kadar bu· 
dala değilim. 

Safter Bey içini çekti: 
- Doğrusu, dedi, senin bir tür· 

lü koca gönül ailesinden olduğu· 
na inanamıy<>ı'um. Ne yazık! Ne 
yazık! 

- Niçin yazık olsun amca? 
- Büyük baban Demir reisin 

hikayesini biliyor musun? Nedi· 
min hamisi Demir reisin? ... 

- Hayır. Sadece onun Nedimi 
pek ıevdiğini ve onu himaye etti-

ğini biliyorum. Ben şiir yerine te· 
nis seviyorum. Ve bu iki merakın 
arasında bir münasebet te göre· 
miyorum. 

- Hakkın var. Demir reis ile 
senin aranda büyük fark var. Bil
hassa his tarafından ... 

•.... ? ! ... 
- Bizim aile efradının, o de

virde, yani lale devrinde daima 
güllerden öldüklerini biliyorsun 
değil mi? 

-Tabii biliyorum. Fakat sizin 
de bu hırafeye inanacağınızı zan
netmezdim. 

- lster hır af e olsun, ister haki
kat olsun. Fakat bildiğim bir şey 
varsa, o da gül devri geldi mi, 
bütün aile efradıımız kasırlarına 

kapanırlar ve güller solana kadar 
dııarı çıkmazlardı. Koca gönül a
ilesinin bu itikadını herkes, hatta 
lbrahim paşa bile bilir ve kimse 
de sesini çıkarmazdı. Bir e.kşam, 
Bahariyedeki yalısına kapanmış 

olan ve gül mevsiminin geçmesini 
bekliyen deden Demir reis, yalı

nın önünden, bir sandal içinde 
geçen fevkalade güzel bir kadın 
görmüştü. Demir reis, yalıdan o
na yanındaki ihtiyara görünmden 
işaret etmiıti. Fakat kız, yaıma
ğının altından gülmekle cevap 
vermiıti. Erteıi alqam, ayni saat
te ,genç kız gene oradan geçmiı· 
ti. Yanında gene ayni ihtiyar ka
dın vardı. Bu ıefer, kızın yaıma· 
ğı biraz daha aç.ılmı§tı ve deden 
onun tatlı tebessümünü görebil
mişti. Böylece dört gün geçti. 
Dört gün mütemadiyen, her ak
fam ayni saatte, ayni sandal ge
çiyordu. ilk zamanlar, bunu hafif 
bir eğlence teli.kki eden deden. 
artık bu meçhul genç kıza aşık 

olmuştu. Herhalde bu hissini, 
genç kız da kabul ediyordu ki, 
nihayet, bir akşam, geç vakit ge
leceğini iıaret etti. Filhakika, Ha· 
licin suları kararıp ta, civar yalı
lardan sazlar yükselince, bir san
dal süzülerek yana§tı, ve içinden 
genç kız çıktı. D€l11ir reis onu zö· 
rünce birdenb::~ ;ararmı§tı. 

- Neden? 
- Çünkü g!Ili kızın kucağın-

da, bir demet gül vardı ve zavallı, 
bunu, kedini vermeğe geldiği de
likanlıya kalbinin bir hediyesi o· 
larak getiriyordu. 

Emin boğuk bir sesle: 
- Herhalde, dedi, dedem onu 

geri çevirmiştir. 
- Hayır, bilakis, kollarını a· 

çarak onu yalıya götürdü. Ve er· 
tesi günü, kendisini yatağında ölü 
bulanlar, dedenin dudaklarında 

o kadar tatlı bir tebessüm" gördü
ler ki kimse bir türlü öldüğüne İ· 
nanmak istemedi. 

Emin baını önüne ecmiı düıü
nüyordu. Nihayet: 

- Amca, dedi, ben de böyle 
mi yapayım dersin! 

- Hayır ..... Yalnız §Unu söyle
mek isterim ki dedenin ölümü ile 
Süheylanın göz yatları arasında, 
bana kalırsa, seviımek için bir 
hayli mesafe var. 

nuıımumıınnnn" ..... '' ... '"'""''"'"' ................... •ııı•• ... , ............ ...,. 

BulgarJstanda 
belediye intihapları 
Sofya, 19(Hususi)- Sofyada ya

kanda BeJediye intihabı ynpılacak
hr. Bu münasebetle fırkalar 

arasında hararetli faaliyet var
dır. Hühfımet blokuna karşı mu
halif fırkalar birleşmek üzere 
müzakerelerde bulunmaktadır. 
Karşı f.rkalarm birleşmesi hü
kumeti müşkül mevkie düşü
recektir. Bu intihapta en kuv
,.,.. •i röriinen amele fırkasıdır. 

VAKiT 

r T A K V 1 M 'Maaş sa~ip~er_inin 
nazarı dıkkatıne 

20 
Salt 

EylUI 
Çarşamba 

21 EylUI 
19 Cema.evvel 20 Cema.evvel 
GUn doğU§U 5,4:> 5,46 

Glln lıatı,ı 18,11 ıtı.09 

Sabah namazı 4,40 4,3.'i 

Öğle namazı t2,08 12.07 

İkincil ntımıızı 15,35 15,84 

Ak§lUll namazı 18,11 ıs.o~ 

Yatsı namazı 19,45 19,43 

İmsak 4,05 4.06 

Yılın geçen l 252 253 
günleri j 

il Yılın kalan l 113 Jlt 
gUnlerl J 

\., 
HA VA - DUn sıcaklık azami 26, asgn.rl 

H derece olarak tcsbit edllmlgtır. Bugün 

rUzgtır Poyrazdan mütehavvil sür'atle ese· 
cek hava ekseriycUc açık olacaktır. 

llADYO f 
BugUn 

İST ANBUL - ıs den 19,80 a kadar Or· 

kestra - 19,80 dan 21 e kadar Kemal Nl· 

yazi Bey ve arkadaştan - 21 den 22 ye 

kadar Nimet Vahit Hanım ve Madam Heke 

tarafından tagannl - 22 den 23 cı kadar 

gramafon. 

VİYANA (517 m. - Koruıcr - 13,40 

Plak - 14,10 PlAk - 16,20 PIAk - ıs Kon· 

ser - 20,40 I<'.onscr - 22,10 Muslld - 23,25 

Konser. 

BO'KREŞ (394,2 rn.) - 13 Pl!k - 14 

Plak - 18 Konaer - 19,10 Konser - 20,40 

PlAk - 21 Orkestra - 21,45 Musiki -

22,05 Orkestra. 

ROMA (4U,2 m.) - ı3,30 Pl!k - 18,30 

Konser - 2ı,4ıs Mua1k1. 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 10,llS Orkes

tra - 13,05 Konser - 18 Salon orkeatrası 

- 21,30 Komer - 28 Çigan mwdklsl. 

MOSKOVA (1304 m.) - 15,30 Mwdkl -

17,55 Konser - 19,10 Muslkl - 19,30 Kon-
ser. 

VARŞOVA (1411 m.) - 13,45 PlAk -

14,35 PlAk - 16,10 PlAk - 16,40 Pllk -

ıs Senfonik konacr - 19,20 Da'ns. - 21 

KqrııteT - ~ }t~ - 19 J?~ - 23,1!!) 
Dans. 

KöNlGVÜSTERHAVZEN (1635 m.) -

7 Jimnastik - 7,20 Konser - 11 Haber -

15 Konser - 18,30 Konser - 22,30 Mwdki 

- 23,40 Konser • 

PARtS (1725 m.) - 20 Muısa.lıabe - 21 

Konser - 23,15 Musiki. 

Yarın 

VİYANA (517,2 m) - 12,30 konser, ıs 

40 plAk, 14,10 pltık, 17,30 konser, 20,25 kon 

ser, 22,05 musiki, 23,10 mu.siki. 

BÜKREŞ (894,2 m) - ıs pl!k, 14 

plAk, 18 orkestra, 21 keman, 21,45 piyano, 

21,45 piyano konscrl, 22,115 keman konsc· 

ri. 

BUDAPEŞTE (IS50,5 m) - 13 pl!k, H 

plAk, 18 orkestra, 21 keman, 21,45 piyano, 

konscrl, 22,15 keman konseri. 

OSLO (1071,4 m) - 21 oda musikisi, 
23 musahabe, 23,45 dans. 

MOSKOVA (1304 m) - 15,80 muslkJ, 

22 ingillzco konteraruı. 

VARŞOVA (Hll m) - 18,46 plf1k, 18 

10 plf1k, 17,05 plll.k, 19,20 dans, 21 plAk, 2~ 

15 kemtın koııscrl, 23,10 dans, 23,50 dans. 

KÖNİGVüSTER HAVZEN (1735 m) -

7 jlmnasUk, 7,15 konser, 13.05 plAk, 17,30 

konser, 23.25 orkestra konscrl. 

PARlS (1725 m) - 20 musahabe, 21 

pllk, 21,46 moda, 21,30 musiki, 28,20 ha • 

ber. 

Halkevl köyctller 
şubesi 

lstanbul Halkevi Reisliğinden: 

lstanbul Halkevinin Köycüler 
şubesi de teşkil edileceğinden 
evvelce bu şube için açılmış 

olan deftere isimlerini lcaydet· 
tirmiş bulunan veya yeniden 

bu şubede çalışmak istiyen va
tandaşların şubenin tesisi müza-

keratrna ve şube komitt>si inti
habına iştirak eylemek üzere 
Eylülün 22 inci Perşembe günü 
saat (15) de Halk evinin Cağa· 

!oğlundaki merkezinde hazır 
bulunmalar• rica olunur. 

Fatih AskerJik şubesi Reisli
ğinden: 

Gerek kıızamız emvalinden ve 
gerekse sair emvalden maaşlaranı 
almakta ve rtsmi senetleri mu
ameleli evraklarına bağlanup 
muameleye konmak üzere şube· 
mizce yedlerinden ahnmış olan 
malulin ve miitekaidini askeriye 
ile askeri yetimlerin ve resmi 

senetleri her ne suretle olursa 
olsun zayi o'muş olanlarla eski 
seneler ıarfmda resmi senetleri 
yüksek makamlara gönderilen ve 
elyevm vurul etmemiş olanların 

bundan sonra vaki olacak müra· 
caatlarında şubemizce kendileri 
ne yoklamaları yeıpılmak için 
vesaik verilmiveceğinderı senenin 
Mart ve Ey:ül aylarında Mal 
müdürlüğünce yapılan yoklama 
muamelelerinde müşkilata maruz 
kalmamaları ve bu yüzdende 

şube nıuamelatmı boş yere ha· 
leldar etmemeleri için her hafta 
Cumartes;; Çarşamba günleri 

şubemize müracaatla noksan olan 
vesaiklerinin ikmalinin temini 

kendi menfaatleri namına son 
defa olmak Üz.!re itan olunur. 

Çorlu icra Memurluğundan : 

Çorluda Maksut:u köyü arazisi 

dahilinde beher dönümüne 1 lira 

kıymet takdir edilen Çorlu yolu 
mevkiinde 300 dönüm, ve beher 

dönümüne 4 lira kıymet takdir 

edilen çiflik yanı mevkiinde 60 
dönüm ve beher dönümüne 1 
lira kıymet takdir edıle:ı Dere

gündüzlü mevkiinde 90 dönüm 
~- IYbu-a..-.on• ... l.S •. liıa 
kıymet takdir edilen Mandıra 

mev~iinde 6 dönüm ki cem'an 4 

kıtada 456 dönllm tarlamn 15 
de 1 hissesi açık arttırmaya ko· 

nulmuş ve şartnamesi 17-9- 932 

tarihinde divanhaneye asılmıştır. 

10 1 inci teşrin 932 pazartesi 
günü saat 14 den 16 ya kadar 

Çorlu icra dairesinde açık art· 
tırma ile satılacaktır. Arttırma 

ikincidir. 1 inci arttırmada alacı 

çıkmamıştır. Bu defa en çok ve 
en son arthranıo Ustünde bırakı· 
hr. Arttırmaya iştirak için °!o 7 te-

minat alınır. Müterakim vergi
lerle, belediye resimleri vakıf 

icaresi müşieriye aittir. Hakları 

Tapu sicilli ile sabit olmayan 
alakadarların iddialarına ilan ta· 

ribinden itibaren 20 gün içinde 
veaikaları ile birlikte Memuriye
ti mize bildirmeleri, aksi takdir· 

de satış beaelinin paylaşmasın· 

dan hariç kalırlar. Daha fazla 
malumat almak isteyen alaka· 

darlarıo 932· 59 No. ile Memuri

yetimiıe müracaatları iJan olu· 
nur. 

Maarif Vekaleti Celilesinin 
ruhsatı resmiyesini haiz 

Nektar K. Zarukyan 
HANIMLAR 

Biçki, Dikiş tersanesi 
Cumadan mada kayıt için her 
gün müracı.at kabul o!unur. 
Ailenizin bir senelik dikişine Vf'rece· 
ğiniz ücretle üç ay zarfında biçki ve 
dikişi naza 1 ve ameli olıı ak esaslı 

surette tedris eder \'e musıddaı. 
şehadetname verir 

Beyoğlu Altın bakkal icadiye caddesi 
Çayır sokak No. 63 Telefon: 

lstanbul 2073:'1 

20 Evtül 1 

19 EylUI 1932 

Nul<ut (Satı') 

Kuruş 

20 ı. Fransız 170- 1 l Şilin AY· 

1 Sterlin 74-0- 1 Pezet.a 

ı Dolar 211.so l Mark 

20 Uret 219- ı Zolot1 

20 t. Belçika 820-
ı Pengö 

20 Ley 
20 Drnhml 26,50 20 Dinar 
20 lsviçre 243-

ı ÇervoneC 
20 Leva 27- 1 Altın 

ı Florin 85- ı Meciıliyt 

20 Kuron Çek 124- ı Banknot 

Cek flatları (kep. ••· 

Parla 
Londra 
Ne' York 
Mll!no 
Brllkacl 
Atına 

Cenevre 
Sofyı> 

9terdam 

1206 ~~ag 

735.-

1 

Vlyaı:a 

o 4721 f::ı.drlt 

u.22 - Bcrlln 
3.4076 V&r§OV8 

76 13 l"cşt< 

2 <H.57 BUkrc~ 

66.17:' 1 Belgrat 
ı.ı77S I.1os1covr 

------
Esham 

tı Banknsı 9,20 ı r rkoa 
Anadolu 19,~5 1 C,."imento Ar. 
Reji 4.SO ünyon Dcy. 
şı~. Heyrlye 14150 , Şo.rk Dey. 
Tramvay 4625 tya 

U. Sigorta 112 l Şar' 
-~monU 21.75 Telefon 

istikrazlar TahvJllelı 

tst. dahlll 96,SO / Elektrik 
Şark O.yollan 4,50 I Tramvay 
D.Muvahhldo 55, 'l5 Tünel 
GQmrUkler 1510 Rıhtım 

Saydi mahJ 420 Anadolu ı 
Bağdat 450 Anad::>tu 11 
Atıkerlye A. MUm~~lll 

rsranbul .\sllye Mahkemesi o 
hukuk dairesinden: Dosya No sı 931 
Cemil Bevin kansı halen ik:ııne 

meçhul ol~p Beyoğlonda TarlabaŞI 
kızağacı Kar:ınlık sokak I I No. lu 
de mukime madam l\1eta aleyhine 
terk sebebile açılan boşanma dıf 
dava arzuhali llAnen tebliğ edıııııl 
bir güna cevap ita edilmemiş ~";1 n fa'lClf"'Uze n .. e tili~i at günii o 
20 T cşı inievvel 9!i2 Pcrşenbe saat ı. 
tayin edilmiş olduğundan mczkQr 
müddaaleyhanın Adliye binasındı 
daireye gelmesi aksi taktirde g1Y' 
muamele ifa edileceği illnen tebll~ 
nur. 

Sultanahmet Sulh mabke 
2 inci hu'kuk dairesinden : 
Ahmet ve Hacı Abdillkadit 
Hacı Mustafa Efendilerle ~ 
Bey beyninde mütekevvin vı 
müz:ayede furuhtu mukarrer' 
kecide Nöbethane sokağınd• 
22 numaralarla murakkaOJ J 
kattan ibaret zemin katı Aff 
kari çini döşeli bir antre 'fe 

kapı ile ayrılmış zemini aıe 
1 

taılı ikinci bir antre ve ı 
katta bir mutbak bir bel . 
üstllndeki iki katı üçer oda 
sofa ve birer be!isı olup ıo 
trik ve terkos mevcut o 
gibi mezkur otelin ittisaliod' 
dükkin o!up gazoz fabrik•" 
önünde geoitçe bir avlu ve . 
ldir gazoz fabrikası itti9'~ 
müşrif harap kargir ve bO 
katlı iki oda ve otelin ark•

1 kfiçük bir avluyu şamil O 

görlllmüı ve mezkur otel "~ 
ferruab müzayedeye vaıe~ 
olmakla T eşrinievvelin yir~~ 
şinci salı günü saat 15 te ı ~ 
icra kılınacağından talip . J 
larm kıymeti mubammioe•~ 
altı b~n iki yüz elli liranı~ . 1, 
onu nısbetinde pey akçesı01 lı, 
teshiben Sultan&bmet Sul~~ 
kemesi ikinci hukuk d•1~ 
32 • 50 c!osya numarasile f/ 
caat etmeleri ilin olunur· (/J 

-/IJ 
lstanbul yedinci icra ~ JfJ 

luğuodan Bir borçtan jf/ 
mahcuz ve paraya ç~\lf~ 
mukarrer gayri mubadıll 

1
7 

bonolar 2-1· 9· 932 tarihiod ,f./ 
11 ili 12 arasında Ist•"~ 
dördüncü vakıf hanınd• 
ve tahvilat borsasında 
çevrileceği ilin olunur· ( 
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Beyoğlu Kuzası Defterdarlığından ı 
Mahallesi Sokağı Kapı Cinsi Muhammen kıymeti 

No.sı Lira Kuruş 

Şebsuvar Hendek 46 hanenin 2·12 hissesi 1320 00 
l<.emerburgazda Ayazma 

caddesi 
70 ahşap hane 25 00 

Ci&latada idhalat gümrügünde 51 adet kereste 
F eriköy birinci kısım cami 100 arşın arsa 

liste mucibince 
750 00 

karşasında 
Silah tarağa 
Feruzağn 
Kemerlıurgaı 

Çayırındaki su deposu 60 
2750 

00 
00 
00 
00 
00 

Tülbentçi 16 hane 

'. 

ahşap hane 
51 dükkan 

121 
80 
72 
80 
75 
14 

" 
41 metro arsa 

60 dükkan 00 
00 
00 " 

5o metro arsa 

it 40 metro def irmen 
arsası 

"" " C\.ernerburgazda nalbant 
60 metro arsa 
26 hane 

30 
60 

00 
00 

meyclanmda 
Balada evsafı muharrer emvalin mülkiyeti 20 gün müddetle 

lbUzayedeye konulmuştur. 1 -Teşrinievvel· 932 cumartesi günü saat 
0n yedide ihalesi icra kılınacağından taliplerin teminat akçelerile 
aeyoğlu maldairesinde müteşekkil satış komisyonuna milraca· 
~ı. (4803) 

Dr. Ihsan Sami 

Gonokok aşısı 
Beısoğukluğu ve ihtilAtlanna karşı 
tıck tesirli ve tazı: aşı dır. Divanyolu 
~tan Mahmut türbesi No. 189 _ 

iıılstanbul ikinci icra Memurin· 
~ tıdan: Bir borçtan dolayı mah· 

tet'l. •e paraya çevrilmesi mukar· 
lirı muhtelif cins ve r enkte Fo
~U \>e iskarpin 25-9-932 tarihine 
ilibsadif pazar günü saat 10 dan 
~~a~ten Galatada Topçular cad· 
.ı ırıde 70 J ~ •• •• '4t nu- u magaza onun· 
~öttt açık arttırma ile sahlacağın
~fl d talip olanlarm yevmü mez· 

•ııı: • 932-1423 dosya numara
bııı hamilen mahallinde hazır 
~::a.cak memura müracaatları 

u ilin olunur. (4130) 

3üncU Kolordu Sabnalma 
Komisyonu llfinları 

Ankara yiyecek anbarına tes· 
lim edilmek şartile 15000 kilo 1 
sade yağı kapalı zarf usulile mü- ı 
nakasaya konulmuştur. ihalesi 
26-Eylfıl- 932 tarihine raüsadif 1 

Pazartesi günü saat 15 tedir 
Şartnamesini görmek için komis
yonumuza, taliplerin Ankara Mer. 
kez satın alma komisyonuna mü
racaatları. (739) (4511) 

lzmir müstahkem mevki kıt'atı 
için 343480 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 8· 10· 932 cumartesi saat 
16 dadır. ihaleye iştirak ede· 
ceklerin vakti muayyeninde iz
mir' de satına ima komisyonuna 
müracaatlarL (785) (4795) 

SEYRISEF AiN 
!\1crkezl idaresi Gal:ıta lı:öprübaş ı B 2623 

Sulıe A, Sirkeci !\tühUrdar zade ifan 22640 

lzmir • Pire • lskenderlye 
postası 

(IZMIR) 20 Eylul salı 11 de 

Trabzon postası 
(CUMHURiYET) 21 Eylfıl 

çarşamba 18 de. 

lzmir • Mersin postası 
( MERSiN) 21 Eylül Çar· 

şamba 10 da. Galata rıhtımın· 
dan kalkarlar. (~863) 

3000 Kilo Beyaz vernikli 
5000 ,. Beyaz verniksiz 

10000 ,, Siyah vernikli 
2000 ,, Cevizi 
2000 ,. Kurşuni 
500 ,. Sa rı baca boyası 
Evsafı şartnamesinde yazalı 

altı kalem boya kapalı zarfla 
ihale edilecektir. Teklifat ve 
teminat mektupları ayrı ayrı 
birer zarfa ve her iki zarf 
üçüncü bir zarfa konmuş ola
rak Teşrinievvelin üçüncü gü
nü saet 16,30 a kadar kabul 
edilecektir. Depozito 0/

0 
15 tir. 

(48.)8) 

Yüz ton fonderi kok kömü· 
rüne verilen fiat haddi itidal
de görülmediğinden dolayı 

1 
miinakasası temdit edilmiştir. 
ihalesi 29 Eylfıl 932 tarihinde 
yapılacaktır. Depozito % 15 tir. 

(4864) ' , Meccanen sünne\ 
Sirkecide Beşir Kemal ecza

hanesi karşısında Sünnetçi Halil 
zade Ahmet Mehmet Bey pa· 
zarteıi ve perşembeden maada 
günlerde fıkaraya meccanen 
ıünnet ameliyesi yapmaktadır. 

Tel: 23755 (4057) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Mahallesi Sokağı Kapu No. sı Cinsi Muhammen Müddeti 

Kılıçali paşa Mumhane 107 Dükkan 
icarı 

408 3 senedir 
caddesi 

" ,, Kara Tavuk 30 ,, 84 ., ,, 

" ,, " " 5 " 120 ., " 
Balada evsaf ve müddeti muharrer beyaz Ruslardan metruk 

emvalin icarı 20 gün müddetle mi.izayedeye konulmuştur. 1 · T.ev
vel·932 cumartesi günü saat on yedide ihalesi icra lulınacağın· 
dan talipleri yevmi mezkfırda teminat akçelerile Beyoğlu mal 
dairesinde müteşekkil komisyona müracaatları. (4824) 

Kartal Kazası Malmüdilrlüğünden: 
Yakacıkta Aydos yo:unda 1400 zirra miktarında 150 lira 

kıymeti mubammioeli Maltepede Yalı caddesinde 117 zirra ve 
90 lira 80 kuruş kıymeti muhammineli Kartalda hamam soka-

ğında 40 zirra ve 45 Jira kıymeti mubammineli üç parça arsa 
temliken satılmak üzere yirmi gün milddetle müzayedeya çıka
rılmıştır. ihalesi 1· 10-932 cumartesi günü saat 16 da icra kılı
nacaktır. Bedeli peşindir. Taliplerin Kadal Malmüdürlüğüne mil• 
racaatları. (4930) 

Kadıköy icra dairesinden : Bir 
borcun almma•ı için mahcuz 
bulunan 1 adet büyük aynalı alt 
kısmı tek çekme gözlü kardirop 
ve bir adet üzeri beyaz mermer· 
li alt kısmı çekme ve kapalı ve 
üzeri kornejli aynasile levman 
ve bir adet iki raflı aynarile 
beraber büronun satılması ka· 
rarlaştırıldığmdan talip olanların 
telllliye ve ibale pul resimleri 
üzerine ait olmak üzere 28 9· 93'.l 
tarihine tesadüf eden Çarşamba 
günü saat 14 den 16 kdar Nişan
taşmda şafak sokagında 22 NO:lı 
hane civarmda hazır bulunacak 
olan memura müracaat eyleme
leri ilin olunur. (4311) 

Zayi - 930 senesinde Zon~ 
guldak ortamektebi birinci sınıfın
dan aldığım tasdiknameyi zayi 
eyledim. Yenisini çıkartacağım
dan eski tasdiknamenin hükmü 
olmadığınını ilan ederim. (4318) 

Zonguldak Ereğli şirketi bas· 
klil memuru Eyiip Ef. kızı Cavide 

!!''"'"'Di k~~şıy~rd=~====·~ 
H Talebe kaydına başlanmışor. Biçki, ~ 
g dikiş, nakış, şapka, sun'i çiçek kumıış $i 
:: hoynları ile ı esim ve tezyinat, Biroğ· !S 
fi r:ıfi öll-retilir. Tasdikli sabadetname E:i • • o ~ • 

!! verilir. l\lektebin sergisi açıktır, :. .. .. .. .. 
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lstanbul birinci Ticaret mah· 
kemesinden : Sirkecide KöprUlü 
handa 27 No. da Deri ve tiftik 
ve saire komisyon ve ticareti ile 
meşgul Nalbant zade Süleyman 

ve şürekası kollektif şirketinin 
alacaklıları ile icraen aktettiği 

konkordatonun tastikine mn

tedair 2-haziran-1932 tarihinde 
sadi r o?an hüküm iktisabı kaH
yet eylemiş olduğundan icra ve 
iflas kanununun 300 Oocil mad
desi mucibince keyfiyet ilAn olu· 

nur. (4325) 
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KocaeH Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Adapazarı-Hendek yolunun 0-907 ita 40-280 kilometreleri 
arasında ve muhtelif mahallerdeki kısım tamiratı elli bin altı 
yüz seksen iki lira on bir kuruşluk keşifnamesi ve şartna
mesi mucibince Eylülün 28 ind çarşamba günü saat on beşte 
ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakas3ya konulmuştur. Talip 
olanların mezkur tarihte 3800 liralık muvakkat teminat mektubu 
veya banka makbuzu ile Kocaeli Vilayeti Daimi Encümenine ve 
şartnamesini görmek istiyenlerin Kocaeli kalemine encümen 
müracaatları. (4683) 

raat ı zeıı say 
İstanbul Dz. Sa. Al. 

Kom. Reisliğinden: 
Sa. 

3000 kilo şeker pazarlıkla mubayaası 21 Eyliil 932 <;arşamba 14 
3000 ,, sabun pazarlıkla ,, 21 Eyliil 932 ,, 15 
2000 kilo Nohut pazarlıkla mubayaası 21 Eylul 932 ,, 16 
5000 kilo kuru fasulye pazarlıkla mubayaası 21 Eyliil 932,, 17 

Marmara Üssü Bahri ve Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
için pazarlıkla mubayaa edilecek erzakın mikdarları ile yevmi 
ihale yukarda yazılmıştır. Şartnamesini görmek istiyenlerin her 
gün ve vermek istiyenlerin teminat makbuzları ile Kasımpaşa'da 
Dz. Levazım Satınalma Komisyonuna muracaatları. (4853) 

Kiralık kagir hane 
Beıiktaş Akaratı Vakfiye idaresinden: 
Beıiktaş'ta akaretlerde 26-74 numarala hanelerle 1-3 numaralı 

dükkan birer sene müddetle icar edileceğinden beş Eylul dokuz 
yüz otuz iki pazartesi gününden itibaren yirmi gün müddetle 
müzayedeye konulmuştur. Talip olanların eyliilün yirmi sekizinci 
çarşamba günü saat on ilçe kadar mahalli mezkurde 54 numa· 
nda mütevelli kaymakamlığına ve yevmi mezkiirun saat on üçün
den on beşine kadar Istanbul Evkaf Müdiriyetinde idare encüme-
nine müracaat etmeleri. (4588) ' 

Deniz Levazım Satınalma 

25 Ton Benzin 
Komisyonundan: 

: Kapalı zarfla münakasası : 28 Eyliıl 
932 çarşamba günü saat 11 de. 

400 Adet Yün Battanıye: Açık münakasası : 28 Eyliil 932 çar
şamba günü saat 14 de. 

40 Ton Mazot : Açık mükasasası : 28 Eylul 932 çar
şamba günü saat 15 te. 

10 ,, Maden yağı : Açık münakasası : 28 Eylul 932 çar-
şamba günü saat 16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukarda cins ve 
miktarı yazıla levazımın hizalarındaki gün ve saatlerde münaka
saları icra kılınacağından şartnamesini görmek istiyenlerin her 
gfüı ve vermeğe talip olacakların da teminat mazbuzlarile bir
likte münakasa gün ve saatinde Kasımpaşa'da Deniz Levazım 
Satınalma komisyonuna müracaatları. (4613) 

VAKiT 

. 
Biçki ve Dikiş Mektebi 

16 Eylul cuma günü resmi küşadı yapılan sergl, umuma 
açıktır. Duhuliye serbesttir. 

Çemberlitaş Atikalipaşa camii kar~ısında 

••••••••••• Telefon 22994 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi (22893) lira (3) kuruştan ibaret Ankara-

' lstanbul yolunun Ayaş - Beypazarı kısımları arasında (15574 ın) 
taş ihzarı kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur: 

2 - Yevmi ihale 26-9-932 pazartesi günü saat (15) te vila· 
yet Daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler münakasa kanunu mucibince bedeli keşfin °!o 7,5 
olan (1717) lira (3) kuruşluk teminat mektuplarını ibrazla müoa · 
kasaya iştirak edebilirler. 

4 - Keşif, şartname ve sair evrakım tetkik etmek istiyenler 
hergün Başmühendisliğe müracaat edebilecekleri ilan olunur.(4554) 

20 Evlül 19~ 
--- ---

[Doktorlar ~ 
Dr. M. Akif 

Ebe ve kadın hastahkllllrl 
mUtehassısı 

Beyoğlu lstiklAI caddesi Rus sefarc0 

yanında No. 451 : Tel B. O. 2005 
[]er gün öjtleden sonra ~ 

Dr. Aristidi 
l\luayenehanesl ı 

f:minönü: Eminönü ban 3 üncü kat :N~ 

Dr. Balıkçıyaıı 
Muayenehanesi : Beyoğld 
mektep sokak No. 17 TelefoO 

3626 Beyoğlu 

Oroıoa 

Dr. Feyzi 
•••mı·ı.... Böbrek, mesane, idrar yolu 

' hastalıkları mütehassısı ----Teni Nesil 
Kız - Erkek ilk mektep Nehari 

Kayıt muamelesi devam ediyor 
Hergün 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 

ücretler çok ehvendir. 
Cağaloğlunda, Emniyet Sandığı karşısında Molla Feneri 

sokağında No. 34 • 

Cilde letafet ve taravet bahşeder. Yüzde hasıl ol:ın çil ve lekeleri ve ergenlik 
sh'ilceleri kat'iyyen tedavi eder. Her eczane ve ecza depolarında bulunur. 

Deposu : Bahçekapı z A M AN ecza deposudur. 

' 

ı llAnlar 1 _________ _. 

Beyoğlu tebhirhanesine ait bir adet eski etüv 29 - 9 - 932 per
şembe günü saat on da müzayde ile satılacaktır. Almak isteyen
lerin mezkur tarihte mahallinde bulunacak m~mura müracaat
ları. ( 4943) 

Beykoz Belediye Şubesi ı.\ıtüdiriyetinden: Paşabahçede incir
köy Sait Molla caddesinde 28 atik 28-1 cedit emlak numaralı 
merhum Zihni Beye ait ahşap hane enkazı kaimen bilmüzayede 
talibine furuht edileceğinden olbaptaki şartnamesi veçhile taş 

ve tuğla gibi aksamı hariç olmak üzere kısmı ahşabisi kapalı 
zarf usulile müzayedeye vazedılmiştir. Talip olanların 25 Eylül 
932 pazar günü saat üçe kadar teminat akçelerini vezneye mak
buz mukabilinde teslim ve zarflarını Beykozda Belediye şubesi 
encümenine vermeleri ilan olunur~ (4543) 

Eezayı tıbbiye, alatı cerrahiye ve tahliliye 
Cerrahpaşa hastanesi için lüzumu olan alatı cerrahiye ve tah

liliye ile eczayı tıbbiye kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Talip olanlar şartname almak ve Jisteleri görmek üzere her gün 
Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli mÜliakasaya girmek :çin 
de 1374,S liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mek
tuplarını 26 9-932 Pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi 
Encümene vermelidirler. (4600) 

( Ankara caddesinde 

VAKiT ~ Orhanbey ~!~al!~mek !?k~~!~ç~ 
' yurduna müracaat. --------•~,.. 

Kocaeli Vilayeti Daimi Encümeninden 
Vilayet sıhhat dairesi için alınacak 7 kilo kinin ile on beş 

santiınetrelik şişelerde yiiz şişe Mesurul ve dört ikilik dört beşlik 
dört onluk Rekor şırıngası şartnamesi mucibince 5 teşrinievvel 
çarşamba günü saat on beşte ihale edilmek üzere alenen müna
kas~ya konulmuştur. 

Talip olanların mezkur tarihte 60 liralık muvakkat teminat 
mektubu veya banka makbuzu ile Kocaeli Vılayeti daimi encü
menine ve şartnamesini görmek istiyenlerin Kocaeli Sıhhat 
müdiriyetine miiracaatları. (4840) 

i Beyoğlu, lstiklAI caddesi ElbaO'.lrt 
ı ap:mırnan No. 3 Hcrgün öğleden sonr• 
1 Tel. Beyoğlu 2835 

Doktor 

A. Kutiel 
Cilt ve zühre,· ı hastalıklar tedavihanesi 

Karaköy börekçi fırını sırasında ~ 

Doktor 

Horhoruni 
Muayenehanesi : Eminönü V•· 

' !ide kıraranesi yanında .,.. 1 
Tcı . 4303 I ta bu ______________________ ,,,,, 1 

Paris Tıp FakUltesl mezull11 

Cilt ve zührc\'I hasta'ıkl:ır mütehassıs• 

Dr. Bahattin Şevki 
Babıali caddesi Meserret oteli ka~ı· 

sınd:ı Avni Bey apartmanı 125 
Sabahtan akşama kadar / 

Uroloğ 

Dr. Hakkı Rüştü 
idrar ve Tenasül yolları birİl1' 

ci sıoıf mütehassısı "P ARJS,ı 
den Diplome 

lstiklAl Caddesi Yıldız np nrtım:ın l'\o.Sl 
~ 

,... 
VAK 1 T 

GUndeUk Slyas1 Gazete 

lstanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurl' 
Telefon Numaralara 
Yazı l§leri telefonu: 21879 

dnre telefonu : 2-tS70 

Telgrat adresi: ~bul - V AJdf 
Posta kutusu No. •6 -Abone bedelleri : 

'I'Urkiye- Ecnebi - -ı&· Senelik 1400 2i00 .. 
6 aylıl< ;:;o 1450 

" 3 aylık 400 800 

" 1 aylık 150 .... 
ilan Ucretleri : 
ctesiiiiluı.nıann l:ıır satın 10 Kurıı' 
Ticari lliUıl:ırın bir satırı 12,5 

Ticari UiUılnnn bir s:ınUml 25 -
.. 
" 

KüçUk ilanlar: ı 
Bir clefıısı 30 iki defası 50 Uç de!ll~J 

d1Srt defası 75 ve on defası 100 kU~(I 
Uç aylık il~ verenlerin bir defası ıtJ;;J 
nendir. Dört satın geçen lliUılarıo 
satırlan beş kuruştan besap edJUr. 

~ . ~ 
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' 

1 

VAK!T MA"i'DAA81 - ISTAN1'iJI' 

SAH1DI : MEHMET ASI?d > 
Umumi Nc.:;ırly:ıt MUdUrU: F1KRE'f ~' 

------------------·------------------------------------ ~-----·------------

bilhassa 


