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b;acabn kontrolü 
Ankuadan gelen haberler ik

~. vekaletince ihracatı teabit 
"Vlllııyonlannın ilga11na karar 
~eti~diğini bildiriyor. Bunun ae -
. bi bu komisyonlar tarafmdan 
~t müe11eselerine verilen 
İllra.cat vesikalannın ithalat tüc 1 
~1-rı tarafından para mukabi· 

lalın alınması ve bu muamele
~ bir nevi vesika ticareti usu • 
"'IQe Yol açmıı bulunmasıdır. 

b ihracat komisyonl~rı !lga edi
lt'flce ihracat artık hıç bır kontro 
ı.__tibi olmıyacak mıdır? Memle-

1 

~ hariçten giren mallar kon • 
~~ja.ntman usulü ile tahdit ve 1 

Cenevreye doğru · ··---- -
Ha. Vekili 

Dün geldi, bugün 
gidiyor 

llliira.kabeye tabi olduğu halde ih 
~t bilakis tamamen serbest ~i / 
~tır? Memleketten harıcet 
\latan eıyanın tahdit edilmesi, 
~il, bilakis tezyit edilmesi ~at 
"."Mur. Çünkü ihracatımız ne ka· ((arlclv•·vekllfTe9flt'Raftll B. t artarsa memleket de ~ • 
C~·rı o kadar istifade edecektı 
l 'irtkü hariçten memleket~ l· 
~dar fazla para girecektir. Bu 
lih_,la ihracatı tahdit manaa 
lelen her hangi bir kontrol hlÇl,ir • 
~it mevzuu bahiı olamazfŞu 
~~ _ ki, hükumetçe ihracabn 
~"'fflkinden maksat mümk'ün ol-
' kadar memlekete fazla ec •• 
~ dövizi celp ve ithal etmelC ·~ 
'it~. Binaenaleyh ihracatçılarm1 ~ · ~ .... - - _ H --,. 1 ·· eki • hill' ,,, Cenewteıavalen•aHl8 a c re 
\ etten gorec erı tes ı • • "treklllmlzle blrllkte lfllrak 
t ınukabil memlekete kartı bır edecek olanlar 
Jk.~hüde oirmeleri li:zımdır: Bu c mal H .. _:ı B Necmettin Sadık B. 
"41 ~-- "- •• ı • ...,,.. .. _ L __ • c rtıJnu , 
·~ iuccar~~ ..... ace 
~ ......... matia'btı clhis ~ ...ldll Tnftk R.11tG 

inde aldıkları paralan ne su- bey Cene~e gltiDWk tlzere 
e sarf ve istimal ettiklerine dün sabah Ankaradan ıehrimize 

·r devlet bankasına malumat gelmiştir. 
~ Tevfik Rüştü bey diln kendi-
ernıek mecburiyetini kabul et • sile beraber Ankaradan gelen 

-.eleridir. 

~· Bugün döviz meselesinde va -
J!et tudur: Memleketten nakit o 

ak ecnebi parası çıkarmak 
~nudur. Ancak zaruri olan 
,h•Jit eıyasını ödemek için dö • 
~le tediyeye müsaade ediliyor. 

tıunla beraber herkes istediği 
~i bıemleketten harice ihracat 
~biliyor. Bu ihracatı yapanlar 

Mehmet A•ım 

Bren elçimiz Cemal Hnınil, Si-
vas meb'uıu ve Hariciye etcü
meni mazbata muharriri Necmed
din Sadık beylerle birlikte bu 
aktam saat yirmi birde Semplon 
ekspresile Cenevreye hareket 
edecektir. Hariciye vekilimiz cu-
martesi günil Cenevreye varmıı 
bulunacak ve AkYam cemiyeti
nin önümOzdeki pazartesi gtınn 
yapacağı umumi heyet loplanb· 
sma bükiimetimiz namına iıtirak 
edecektir. 

'-..,<Devam: Z nci ıa=:.111111111011111 Hükiimetimizin Akvam cemi· 
yetine girmesinden sonra yapı· 
lan ilk umumi heyet toplanbsm
da hBkiimetimizi temsil edecek 
heyet Tevfik Rllttil beyin riya
setinde Cemal HDınll ve Nec
meddin Sadık beylerden mOte
şekkildir. Murabbaı heyetimizle 
birlikte Hariciye veklleti hususi 
kalem mlldtlrll Kemal bey de 
bugtln Cenevreye gidecektir. 

Gazel ve GilrbGz 
tocuk müsabakası 

~ .\loT) her ailenin en bUyUk zevki 
~'lrularmm ara.sında (GUzel ve 

Çocuk mUsabakaaı) açıyor. 

\ .. Uaabakanın şartlar1 
~ ~ - 10 YB§mm arasındaki kız ve 
'~arınwn fotoğraflarını gön

a ...... 
a ~dreainızı açıkça yazınız. 
t ::: lılUddet bir aydır. 

leupona IUzum yoktur. 

~ -'-' Q sonra müsabakaya ge-
çoCUklann resimlerini ga

zetemizde göriinüz. 

İsmet Paşa 
Cuma gDnll seyahate 

çıkıyor 
Ankara, 20 (Huıuıl) - Bat· 

vekil lımet Pqa c\lllla günü öile 
trenile fark ıeyahatine çıkacaktır. 
Kendisine Sıhhiye vekili Refi« 
Beyle umum jandarma kumanda
nı ve kalemi mahsuı müdürü re
fakat edeceklerdir. Seyahat 16 gü 
sürecektir. 

Baıvekil avdetinde Fırat üzerin 
de yapılan büyük köprünün açıl• 
ma merasimini de yapacaktır. Bu 
köprüye lımet Pqa köprüsü imıi 
verilmittir. Bu köprü düııuda bü-

~------1111!11111---.. l ,ıüJdükçe aekizincidir .. 

Ma. Vekili 
ANKARADA 

İş başında 
Yeni Kaarlt ve

Jdllmiz Retlt Galip 
Bey Ankaraya gi
derken bir çok ma
arif erk&nı ,ehr1miz 
de ldl. 

Mll.ııteşar, tefti§ 
heyeti reiıı1 ve izin
li gelen diğer mtl
dUrler de .Ankar&ya 
dönmek tlzere ha
reket ediyorlar. 

Ankara, 20 (Huıusi muhabiri
mizden) - Yeni maarif vekili 
doktor Reıit Galip bey bu gün Is 
tanbuldan Ankara.ya g~lmit ve is \ 
taayonda vekiller ve meb'uslarla . 
Ankara valiıi ve biraderi Mosko
va büyük elçimiz Hüseyin Ragıp 
bey ve maarif erkim tarafmdan 
kartılanmıfbr. 

Retit Galip bey, öğleden ıon -
ra bqvekil lımet p&f& ile miifir 
F em P&f&YI ziyaret ettikten son
ra tut 17 de makamına geldl ve 
tebrikleri kabul etti. Vekiller, 
meb'ualar ve dostları kendisini zi 
yaret ettiler. 

Yeni maarif vekili bana fU be
yanatta bulundu: 

- İte bqladım. Umumi maa· 
rif meteleleri hakkında baıvekili 
mizden talimatlanmı aldım. Şim
ailik .öyliyecek bqka bir teY yok 
tur, dedi. 

Reıit Galip bey Esat beye bir 
telgraf çekmiftir. Bu telırafında 
ezcümle diyor ki: O kadar fazi -
letle üzerinde çalrftıtınız ite bq· 
ladığım bu günde hatıranızı hür· 
metle y~tderilii. 

Yeni weldlln temimi 

Ankara, 20 (A. A.) - Yeni 
maarif vekili Dr. Reıit Galip be
yefendi ite batlarken maarif te§· 
kilibna ıu tamimi göndermittir. 

(Devamı : n<"i ıagılada) 
.....,. ..... n•ww ......... w.__._. ... a._,•a•wwl!lllt 

Şehir sulan 
Belediye yolda bava· 

yaı giden suları 
kurtaracak •• 

Artık evler •aaaz kalaıı
yacak imiıl 

Terk osun belediyece idaresi 
ıeklinin en m6nasibini aramıya 
uğrqan komiıyon çahtmasına 
devam etmektedir. Ôoiimüzdeki 
hafta zarfında gene umumi bir 
toglanb yapılacaktır. Don bu iş 
etrafında belediye meclisi ve 
komisyon azasından Avni Bey 
bir muharririmize demittir ki : 

"Büttln arkadaılara hikim olan 
endiıe ıudar: 

Ltanbul bal
, kına bol ve ucuz 
au vermek. 

T erkoı irat ge
tirici bir mnea-
, aeıe değil, vazi
'yete pre açığı 

seve, seve kapa
. blacak bir Am
me hizmeti mn
esae1esi adde

BeTeillre aza· dilmektedir ve 
aından Awnl B. bnntn arkadatlar 
bu fikirde mnttefiktir. Toplan
bluda bu itin gtlzelce idaresi 
hangi ıekilde kabil olacağını 
aramaktayız. Bugtln terkos g&-
16 ve ona bağh kaynaklardan 

.<De~ 8 İnCi ıa11fad_a ) 

lkili ittil ak ve itiliil lar 
--·-------·-····-----·--·-·····-

Fransa ile ingiltereye 
karşı İtalya -Almanya 

" Almanya kaybettiği araziyi geri 
almadıkca 1ıaru fikrini bırakmaz -

Al ... n ordusunun 111anevralan ı Hlndenlt•ra at latlln-'• 
Almanya Yenay maabe

denameıinden sonra or
dusunu 100 bin adede indir
miye mecbur oldu. Fakat 
devletler de bir ıillblan 
azaltma konferansı top-, 
lamayı ve kendi ıilibla." 
nnı da indiatmeyi vadet
miılerdi. Fakat aradan 
on sene geçti, devletler 
sillbları indirmediler. Al
maııya da ordusunu ~ıki 
haline çıkaracağını dev
letlere bildirdi. Fransa 
bunu kabul etmedi~ In
giltere de olmaz, dedi. 
Bt1nun &zerine Almanyanın 
nasıl hareket edeceği bek
lenirken gelen haberler 
Atm .. yada blyllk: maneY• 
ralar Jllpılchğım bildiriyor. 
Daha mllhim olan yeni it• 
tifaklar haberidir, ki bunu 
Roma ve Londra mebafili ikili itilaflar ve kuvvetleri 
ısrarla tekrar etmektedir. Dün etmedikçe muharebe etmek ar-· 
gelen şu telgraf mühimdir: ıusuDu beslemekten hali kalmı

yacağını ve idmanı yapılan htr 
Alman adeleıinin tasanuf edilen 
her Alman markının, hesabatın 

Londra, 20 (A. A.) - Evenlng Etan • 
dart, fUdrlertn bir taraftan İngiltere ve 
Franııa ve diğer taraftan Almanya ve İtal
ya arumda blrlblrinden ayrılmakta oldu -
ğunu lkW IWAt ve lkill lttıta.k hayallerinin 
canlımmakt& olduğunu yazmaktadır. 

Mark ve adale 

Londra, 20 (A.A) - Eveniog 
News gazetesi, Almanyanın kay
betmif olduğu araziyi istirdat 

tesviyesi gOnll için seferber edi
leceğini yazmaktadır. Bu hadise
leri nazarı itibare almaksızm tah-
didi tealibat hakkında müzake
relerde bulunmak, projeler ter
tibine kalk1tmak pek vahi bir 
hareket. olur. 

Berlin muharedesi: Alman ordusunun 
manevralarında Hindenburg 

Berlin, 20 ( A .A. ) - Havas 
Ajansı muhabirinden: Alman 
orduıunun takviye kıtab "Berlin 

muharebesi,, denilen bir muha
rebe yapmağa bazırlanmalitadır. 

(Devamı 4 Uncu -r•fad•) 

- Ne yaparmn birader, doktor it latl.acle asua 
içme dedi. 

- Bari bırakabildin mi ? 
- Evet. iti bıraktua 



Sayıfa 2 

Para kararnamesi 

Yedinci maddesi 
kaldırılıyor 

Ankara, 20 (Huıuıi) - Vekil· 
ler heyeti yarın topl1.nraka yeni 
kararnameleri müzakere edecek· 
tir. 

5 numaralı para kararnamesi· 
nin 7 inci maddesinin kaldırlma
ıı takarrur etmittir. 

Htndlstanda yeni 
mahktimlyet 

kararla ı 

Roma, 20 (A.A.) - Bomhay 
ve Simi ayaletlerinden 637 ıi ka· 
dın olmaok Uzere 11415 kiti Ka· 
nunuıani ile Temmuz ayları ara· 
aında ıeçen müddet içinde zuhur 
eden ıillhııı itaataixlik hareketi· 
ne ittirakinden dolayı muhtelif ce 
zalara mahkOm edilmiıtlerdir. 

Hlndlstanda karga
'l&lıklar 

Ahmetabat, 20 (A.)A)- "Do· 
kunulaınazlar,, ın Hint mabetleri· 
ne kabulü teıebbüıü, bir takım 
karıqalıklar zühuruna aebebiyet 
vermittir. Bir mabet önünde nü
mayit yapmakta o1an bir halk kit 
lesini dağıtmak üzere davet olu
nan polisler, Paryaların mabete 
sirmelerine mani olmak için ma· 
bedin kapısında mevki almışlar· 

Gandl buglln oruç 
tutacak 

Poona, 20 (:A.A.) - Gandi hu
aün oruç tutmıya baılıyacaktır fa 
kat mumaileyhin bu aabalı kendi· 
•İne verilen aıclaları recldettiii 
malum delildir. 

Gandi, llendiaiain allliyesi içia 
bükUmet tarafından ileri ıürülen 

ıeraiti reCldeylemit Ye höcreain· 
den çıkmaktan imtina etmekte bu 
lunmuttur. 

Hükumet, mumaileyhi hapiı· 
haneden çıkmağa cebretmek mec
buriyetinde değildir. 

Gandi, dün höcresinde Parya· 
lar dil dahil olduğu halde Hindo 
cemaatinin muhtelif ıınıflarına 
mensup mi1nıea1illerini kabul ey· 
lem ittir. 

Fransız manevraları 
Chalon • Sur - Marne, 20 (A.A) 

- Harbiye nazırı M. Paul Ban· 
cour, jeneral Neygandın idaresi al 
tında yapılmaka olan mane•ralar
da hazır bulunmak üzere dün bu 
raya gelmittir. 

Beynelmilel petrol 
konferansı 

Pariı, 20 (A.A.) - Beynelmi
lel prot~ol konferanaı açılını!• 
tır mürahhaslar, gazetecilere hiç 
bir h2'ber teblif etmiyeceklerinl 
söylemitlerdir. 

MDtehassısların 
tetkikatı 

Bunyuı, 20 (Huıust} - Türk 
Te Ruı mUtebauları bugün bura· 
)'a aelerek tetkikatta bulundular. 
Bura11nı milll sanayi müeueaele· 
rinin kurulmaaı için çok müıait 
buldular. 

Yeni bir keşif 
Berlin, 20 (A.A.) - Wolf a • 

janıından bildiriliyor: 
Pıofeaör Heraoı ile meıai arka· 

daşı Bur~eni, tahtanın, deri ve 
metin gibi ali.atiki bir cisim hali· 
ne getirilmesini mümkün kılacak 
bir uaul bulmu§lardır. 

VAKiT 

:··-·········· .................. _____ ...... ....__ _ __. ........... ·--···----·······-----
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Almanya silihları bırakma konf e-

r an sın dan geri çekildiği için .• 
Devletler teessürlerini beyan ediyorlar.AlmanyaF ransanın 

kendisini teslihatta serbest bırakmasını bekliyecek 
Paris, 20 (A.A) - SiJahları 

· bırakma konferansı reisi M. Hen· 
deraon Ue umumi komiıyon ikin
ci reisi M. Politis ve mazbata 
muharriri M. Benes refakatlerin
de Milletler Cemiyeti kltibi 
ve ıilihları bırakma encDmeni 
mDdiri bulunduğu bılde dOn 
toplanmıılar ve Çarıımba aUnü 
açılacak ce'ae içtimaının umumi 
olm11ını teklif etmeli kararlaş· 
tırmışlardar. 

14 Eylul tarihli tebligata ce· 
vap veren M. Henderson Alman 
hariciye nazıra baron fon Ne\ıra· 

tha ı6uderdiği bir mektupta 
Almanyanın 21 EyluJ tarihli iç
timaa ittirak etmemek huıuıun

daki kararına müteessif olduğu· 
nu beyan etmittir. • 

Bu mektup, tekil ve 90mutli 
henüz tesbit edilmemiş bulunan 

23 T cmmuı tarihli takririni Al

manya tarafından vu\<u bulan 
tefsiratı hakkında şOpbe izhar 
edilmektedir. 

Genevre, 20 ( A.A. ) - Tab· 
didi teslibat konferansı reisi 
Mister Henderson Alman cene
ral konsolosuna tahdidi tealibat 
korıferanıı bOroıunun 1araaki 
içtimaana iştirak etmesi için ya· 
pılan davetine karıı Alman hü· 

l<ümetinin yapmıt olduğu tebli
ğatm cevabını tevdi etmittir. 

M. Henderson, bu cevabında 
Alman hükftmetinin tebliğatını 

konferansa arıedeceğini bildir· 
ınektedir. 

Almanya ne yapacak? 
Londra, 20 (A.A) - lngiltere 

hariciye nezareti tebliğinin neşri 
dolayısile bugün herşeyden evvel 
mevzuu bahsolan mesele, Al
manyanm bu tebliğ muvacehe· 
sinde ittihaı edeceği hattı ha· 
rekeltir. 

En bakim intiba, bu hattı 
hareketin tadiJita dQçır olamı• 

yacağı merkezindedir. Bu da 
esasen Alman metalibahnuı tah· 
didi teslihat konferansı tarafın· 
dan tetkik edilmesine bağladır. 

Bu bususta umumi dUtllnce, 
meselenin pek yakında Fransa 
tarafından ortaya ahlacağı fe• 
kil dedir. 

Esasen M. Henderaon, hare• 
ket edeceği 1tHda konferans 
divanının Almanyanın metaliba· 
tının neden ibaret olduğunu he
men tatbik etmek ilzre bunları 
gözden geçirecektir. 

Diğer calibi dikkat düıOnce 
de ıudur: logillere bükC.meti, 
cenbıoı cumaya kadar tehir 
etmemit olsaydı bu cevabm 
melDi AJmanyanın Cenevreye 
mllmessU gGndı•1'11ftSmek ...ı.--. 

üzerinde tesir icra edebilecekti. 
Berlin 20 ( A.A) - Almanya

nın milsevt muamele g6rmek 
hususundaki metalibah ilterine 
vermit olduğu notanın metni 
Almanya bDkftmetini hayrete 

düşürmüttür Çünkü bu nota 
Alman teıebbUıllnlln ctddiyetini 
tanımamakta ve ıon 2amanlarda 
ingiliı matbuatı tarafından ml\
teaddit defılar iıhır olunan in
ıiliı efklrı umumiyesi ile mUte
nalcıı bulunmaktadır. 

Inılllz notuının Almanyanm 
tahdidi teslihıt meıeleaindeki 
noktai nazarını hiçbir suretle 
deiiıtirmiyeceii ve Alman hn
lcdmetinin lnıiltere hUk6metine 
buıuıt bir nota vererek noktai 

na1arını bir kere daha tanib 
ve t11ribe lliıum g6rmiyeceği 
muhakkak addedilmektedir. Çün
kil bu noktai nazar, tağdidi tes
libat konferansı riyasetine ve· 
rilmit olan beyınnamede ltabit 
edilmitlir. 

Binaenaleyh, Almanya tahdidi 
teılibat konferaoıına iıtirak eden 
diğer bütOn devletlerle müsavi 
tutulmıaa eaaıına mQıtenit mD
zakerat icra edilmedikçe bu 
konfer1nıa iıtirak atmeie karar 
vermit bulunmaktadır. 

Rusya, Almanyaya 
mtlzahlr 

Berlin, 20 ( A.A. ) - Sovyet 
lı..-..ı...s,,. &. .... : ••• : u _ ı :.a .. :--u. 
Başvekil ve hariciye nazırile 

mülakatları esnasında So·ıyet 
Ruıya'nın Cenevre•de ıilib mü
savah hakkındaki Alman tale· 
bini müdafaa edeceğini söyle· 
mi,tir. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

21 Evlil? 1~ 
=-

İhracat kontroli 
(Başmakalemlzden dev•-' 

malları mukabilinde ala~ 
dövi%ler ile iıterlerae - tabii~ 
tenjan müsaadesi hududu dJ 
linde olmak üzere - hariçtell; 
satın alıp ithalat yapabilirler. ~ 
terlerae ihraç ettikleri maUJ 
bedellerini ecnebi memleke&I' 
de bırakabilirler. Bu huıuıta ~ 
kumetçe umumi bir mürakab• 
biri konmamıt oldu~u için rntll 
leketten yapılan ihracat bedel1' 
rinin ne olduğunu anlamak rtJtl 
kün değildir. 

Görülüyor ki bu gün o 
gayri tabii bir nokta var: Bir ' 
raftan memleketten harice ecıı' 
bi dövizi çıkarmayı menediyo~ 
fal:at diğer taraftan ihracat 11111 

kabilinde memlekete girmesi li 
zımııelen dövizler üzerine her ıs" 
gi bir tekilde kontrol usulü kof' 
mamalt aurctile harice serbe~ 
döviz çıkıp gitmesine mÜaait bll' 
lunuyoruz ! Binaenale} :ı eJ' 
memlekette ithalat ve ihracJll 
tevazün ettirmek, bu suretle pi' 

ramızın kıymetini muhaf aı•1' , 
imkan bulmak istiyorsak ko~ 
tenjan usulü ile ithalat kont 
altına alındığı gibi ihracat bed,J• 
!erinin ele tamamen memleket' 
av<let ' etmesini temin etmek içİ' 
tedbir almak icap eder. Bu suret' .. , 
le alınacak tedbir ise ihracat iJ 

zerine döviz noktai nazarınd~ 
kontrol koymak demektir. Sab'' 
iktıaat vekili Mustafa ş;-ef b'f 
( 4) numaralı kararname ile eli' 
do döviz bulunanlara bir m~cb" 
riyet tahmil etmitti. Herkea fi 

her müeaseıe elindeki dövizleri' 

miktarım kambiyo mü.akabe ~ 
yeııne l)ır eyannanıe iıeDııaı•· 
cektir. Bu mecburiyet bazı mubir 

; 
lerde endişe uyandırmı9tı. "A~ 
ha hükumet dövizlere vaz'ır" 
mi edecek?,, tarzında sualler ,t 
ranlar oldu. Eğer ihracat Uzerİ.,, 
döviz noktai nazarından bir ko' 
trol konı:a.cak oluraa, zannediy0 

ruz ki, (4) numaralı kararnaııı' 

' 
• Amerika Erkinı Harbiye Reisi 

Pazar Günü Geliyor 
Jeneral şehrimizde merasimle karşılanacak ve aynı 

nin bu husustaki takyidatını id•' 
meye artık mahal kalmıyacaktt'' 
Memleketin döviz ihtiyacı da d•' 

• ha kolay temin edilmiş olacaııt"' 
Mehmet A••,-

günde Ankaraya gidecektir 
Ankara (huıuıl muhabirimiz· Jeneral Ankarada da askeri muıika 

den) - Amerika umum erki· ve kıta tarafından ıellmlana· 
nı barpreiıi jeneral Mec artbure caktar. Iıtasyonda Fevzi Pııı, 

yapılacak meraaim programına erklnı harbiye ikinci reisi, bari· 
iÖre jeneral pazar ıünll Roman· ••-l'li•••••ıı:ii•ıaıamıaımnaı•m•111ı1111111111ttmnMıttsn1•1r" .. ., 
ya vapurile gelecektir. Rıhtımda 
Vali, kumandan, Polia müdürü 

•e tayin edilen mihmandarları 
tarafından karşılancaktır. HilkG· 
met namına protokol umuhl 
mOdürü muavini Münir ibrabim 
ve Türk orduıu ile Fevzi pafa 
namına mirtllay Sadık Beyler 
beyanı hoıamedi edeceklerdir. 

Askeri muzika ve kıta tara
fından 1ellmlanacakbr. Jeneral 
Perapalasa misafir edilecek Ye 

yırım saat ıonra vali B. ve ku· 
mandan Pı. yı makamlarında 
ziyaret edecek ve mlltealciben 
otelde ıiyaretleri kabul edecektir. 

Ayni gOn on yedi buçukta 
ıeyriıefain nbbmmdan iılimbot
la Haydarpaşaya geçerek Anka· 
raya hareket edecektir. istas

yon Türk Amerikan Bayraklarile 

sOalenecektir. 
Yolcu trenine jeneraJ için bir 

hususi vagon ilive edtlecektir. 

Milletler cemiyetinde 
Roma, 20 (A.A.) - Baıvekil 

M. Muıolini, Milletler cemiyeti· 

nin gelecek içtimaına iıtirak ede
cek ltalyan baı mürahhası ve ha· 

riciye nezareti kalemi mahıuı 
müdürü. Baron Aloiai ile dün ıö· 

rütmüt Ye ltalyan mUrahhaa hey· 
etinin Cenevede göıtermeıi lazım 

ıelen faaliyet hakkında kendiıine 

baaı talimat vermittir. 

Mısır-ItaJyan lttlAfı 
Roma, 20 (A.A.) - M. Muıo· 

lini, büyük F qiıt meclisinin ge· 
lecek içtimaına faik ruznameye 

Mııır ile Bincazi araaındaki hu· 
dudun tahdidi hakkında Mıaır ve 

ltalyan hükGmetleri araarnda ya· 
pılan itillfın da iliveıini emret-

mittir. 

ciye müsteşarı, müdafaa mtıste· 

şarı, hariciye erklnı, Ankara 
valisi, mevki ve merkez kuman
danlarile poliı müdürü buluna
caklar misafiri kırıılayacak• 
!ardır. 

Jeneral doğru halk evine gi· 

decek. üğleden evvel ziyaretlerde 
bulunacak ve :ziyaretleri kabul 

edecektir. Saat on dörde çey• 
rek kala Fani Paıa Jeneralin 
şerefine halk e•inde bir öğle 

yemeği verecek, yemeğe büyük 
üniforma ile iştirak edilecektir. 

Saaat 16, 15 de erkanı karbiye
ce takarrur edecek mahalda as
keri ıeçit resmi yapılacak bu 
merasimde yemekte baıır bulu-

nan zevat ile meb'uılar, büyük 
erkioı harbi yece davet edilen 
ıevat bulunacaktır. Kıyafet bü· 
yok üniformadır. Geçit rumini 
müteakip milli müdafaA vekili 
de Marmarada bir çay ıiyafeti 
verecektir. 

Jeneral aktam lrenile Gaıi iı
t11yonundan lstanbula hareket 
edecektir. jeheral lstanbula av
detinde Gazi Hz. tıraf1ndan ka· 
bul edilecektir. 

Maarif Vekili 
(Baş tarafı birinci ıayıfa~ 

Maarif vekilliğine bu güıı I 
ladım. Düıtunmaua büyük y•;, 
tez varınak için bilti ile inı , 
intizamla uaanmryan uinale ç' 
h,maldır. 

Maarif .-ekili 

Retit GaliP f 
Şehrimizdeki mastl 

erk Anı 
Evvelki gün şehrimizden h~ 

ket eden Reşit Galip Bey ,1 
akşam Ankarada yeni vazife 
başlamıı bu!unuyor. ti, 

Şehrimizde bulunan mı• , I 
ileri gelen adamları da :'I 
birer Ankaraya gitmiye b 
mışlardar. J, 

D~n, Maarif Vekaleti . ti' 
heyeti reisi Rıdvan Nafıı 
Ankaraya gitmiştir. , 

Müsteşar Salih Zeki 8'~ 
diğer mOfettişlerin de '! ~ 
dan sonra Ankaraya gide 1 
leri anlaşılmıştır. Istanbula ~ 
izinle gelen orta tedrisat 0~ 
müdürü Fuat B. de izinli ' · 
tu halde Ankaraya gid 
muhakkak sayılmaktadır. 
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'ıaarırtn gençleşmesi Bi~--~Ü~-~k~sa \ Dil kurultayını j -··-ıh·~;·~-~t····· 
~ Mıırif vekili Esat beyefendi < Herkes dinliye- 1 
11ttır •abasında •erbesı çalış· Köprünün3milyona l bilecek ) Tesbit komisyonla-
~k 6ıere Maarif vekaletinden çıkacagw 1 anJaşıfıyor ~-§ 26 Eylülde baş!ıyacak dil :-~ rının )agw VIDI İzah fa etti. Tecrübeli, ha!ü!< ve 
9tr '§ kurultayını bütün lstanbullula· ~ ~ efli bir mazi ile kültür faali- Dahiliye vekaleti Gazi köp· ~ rm dinliyebilmesini temin için ~ 
etlııe atılan Esat beyefendi her rüsü hakkında yeni bazı rualler ~ belediye dünden ıtibaren şeh- ~ 
:aldıkça hürmet h!ssini telkin sormuş ve istenen cevaplar gön ~ rin muhtelif yerlerine hobarlör ~ 

'
11 

bir şahs.yettir. derilmiştir. Vekalttin bu cevap· i konmasına ait hazırlıklara baş· ~ 
• 

kt. 'E>..tfit Galip Beyin Maarif Ve
t· itti genç neslin, Cümhuriye
bı• ~oruyacak inkı!ip gençliğinin 
~ taferi ve mes'uliyet mevki
~ •dım atması demektir. Re
~ . Galibin şahsında inkılaba 
li.t~ıle kafasile bağlanan genç· 

~ idealine bir az daha bağ· 
ıt...~•iına görmemek mümkün 
·~ldir. 

~e,it Galibin muvaffakıyeti 
bıı~ inkı!abın, inkı"Ap gençliği· 
~ laf eri, Reşit Galibin muvaf· 

~'~Yets:zliği, gençliğin mağlubi· 
tı demektir. 

• • • 
~t,it Galip, Türk inkı'ap ma· 

't't.• •rınin başına tam zamanında 
~~Yor. Çünkü memleketin d_a-

ı, harici, iktısadi politikalarıle 
'Rul olan bfiyük şefler, artık 
"''-rif ve kiiltür cephesinde ta· 

:ttu~a geçmişlerdir. Türk inln

~bınıo kfiltür cephesinde sefer-
ttlik var. 

~u seferberliğin nizamını yal

~ blisnU niyyet, hatta yalnız 
11

0\ temin edemez. 
l ICaıtor Hferberlijiade senç 
~tvetleri idare etmek için hem 

"litn, hem duyan adama ihtiyaç 
\rdır. 
\ a.eıit Galip bey, kısa bir söz
~ ıııkıllbın hem duyan, hem 
~ adamıdır. O inkı!lp kafi

~ e yol ilstüne düştüğü için 
• lılctııı adam değildir. Tıbıyeli 
~ ac.ktı Rcıit Galip bey inkı· 
Jttı. bir parçadır. Ve bir fikir 
"'4tQıı d lr. 

• • • 
llirkiyede inkıfibın kökleşme· 
\terbiyede ve Maarifteki inkı
~ fikirlerinin derinleşmesi ile 

'~lelin olacaklar. eunun için 
\ •l&tçı bir ele, muasır millet-

\ •raıında adım atabilmek için 

~:•aar bilgi ile düşünen bir ka· 
' ibtiya; yardır. 

~~!illldi Türk inkılap . Maarifi, 

~ Gr seferberliğinde beklediği 
'-lı bııında buluyor. 

't • • • 
~-6rn inkılabının emanet edi-
t ıı,t..... l" . k 1.. k 
"!) f .. gı ncs 11 m ı apçı me -
~ •brikası, usta inkılapçı ho-

~~~t inkılapçı mUhendis yapa-
r. 

~~~it Galip Beyi kUltür ve 
'tl~t llırnına bekJiyen bir çok "•r. .\ . 
. Q: )'eni üniversiteyi kurmak. 
~ ıa_ Layik ve inkılapçı terbiye· 
~) tıt haline koymak. 

\';, ~elctepte mUıbet kafayı 
h }'den üstfin tutmaktır. "' . •'ti fıt Galibin, inkılapçı kud-

, "G•bet kafası, ve teşkilatçı 
\ ~ ı.... Maarifinin susadığı 

•l\leri tamamhyacaktır. 
Sadri Etem 

lar üzerindeki mütaleası beledi- - -
~ lamıştır. Hoparlörler Darülfü- § 

yeye bildirilmiştir. Daimi encü- ~ nun konferans salonuna, Dol- ~ 
men yakında köprünün müna- ~ m;\bahçe meydanına, Fatih ~ 
kasa işini hal!edecekt,r. Beledi- ~ itfaiye binası önüne, Üs!<üdar, I 
ye evvelce köprünün inşa bede- ~ Sarayburnu, Bakırköy parkla· ~ 
lini muayyen taksitlerle ödemek ~ rına, Kadıköy belediye daire· F 
fikrinde bu:unduğundan ışın ff sine, Büyük ada iskele gazino· ~ 
uzayacağını, faizi yüzünden köp· ~ suna konacaktır. ~ 
rünün ancak beş milyon liraya j,\'11111111 , 111 ııııııı 1111ıııııııı1111 ıııııııı111111mıı11111 ııııırııı uıı 11uııııııılr. 
çıkabileceğini tahmin etmişti. 
l\1alzeme fiatının cüşmesi, bele
diyenin elinde bir buçu!< milyo· 
na yakın para l;uluoması işini 
kolaylaştırmış, köprünün 2,5- 3 
milyon liraya çıkacağı anlış1l
mışt1r. f elediye:Jin defaten bir 
buçuk milyon parası bulunması 
taliplerin adedini utırmışhr. 
Son günlerde beynelmilel inşaat 
kumpanyalarından hemen hepsi 
müracaat etmiştir. Müracaat 
edenlerle bizzat vali ve beledi
ye reisi Muh:ddin Bey meşgul 
o!maktadır, 

Buğday işinde 

piyasa durgun 
iki gündenberi ticaret ve Zl· 

bire borsasmda buğday üzerine 
ancak iki muamele olmaktadır. 

Bilhassa dün zahire boıusı 
kapanmadan evye( ancak bir 
muamele o~mu1tu. F iat ise bu 
vaziyet karşısında gayet tabii 
olarak çok düşüktür. Ve çavdarı 
az olan buğday ancak 7 kuruşa 
satılabilmektedir. 

Dün borhda tek muamelesi 
olan buğday, çavdarı çok oldu
ğu için 6 kuruş 25 paraya sa
tılmıştır. 

Piyau böyle durgun iken her 
gün de vagonlarla buğday gel
mektedir. 

Dün de 21 vagon ve 444 çu
val buğday gelmiştir. 

Kendi kendine 
yürüyen otomobil 
Kuruçcşmede nakliye şirketi· 

ne ait ve şoför izzetin idaresin
d ~ki 3133 nuonarah kamyon 
Kuuçeşmede c!ururken birden 
bire freni kurtularak hareket 
etmiş, bir tra:nvay direğine çar
parak devirmiştir. 

Yalova yangını 
Yalova kaplıcalarında bir yan

gın çıkbğını dün haber vermiş
tik, Yangın evvelki sabah saat 
onda kaplıcalardaki büyük lo
kanta ve gazinoda çıkmış ve 
esasen ayrı bir binada bulunan 
gazino tamamiJe yandıktan son
ra söndürülmüştür. Yangının ka
za neticesinde çıktığı anlaşıl
mıştır. 

Bir umelenfn 
parmakları kes!ldl 

Eyüpte tistik fabrikasında 
amele albert sağ elini makine
ye kaptırmış, parmakları kesil
miıtir. 

Istanbul' da 
Bin talebe alacak 
mektep yapılıyor 

Jstanbul belediyesi 932 senesi 
zarfında şehir içinde 18 büyük 
mektep yapacaktı. Fak at tas u
ruf dolayısiJe bunlardan anc:ık 
11 rı yapılabilecektir. Belediye 
bu. sene 1-iöylerdeki mektep ih
tiyacını tamamen tatmine çalışa· 
caktır. Fındıklıda lstanbulun en 
büyük ilkmektep binası olmak 
üzer.! asri bir bina yapılacaktır. 
Mektebin projesi luymetıi bir 
Fransız mühendisi tarafından 
yapılmıştır. Mektep lCOO talebe 
alacaktır. Bu mektep, şehri gü· 
zellcştiree k binalardan biri ola
caktır. Bir haftaya kadar ihalesi 
yapılacaktır. 

Afyoncuları sevin
diren bir telgraf 

geldi 
Dün Iktısat vekaletinden tica

ret odasına ve zahire borsası 

idare heyetine mühim bir telgraf 

gelmiştir. Bu telgrafta aynen şöy
Je denHmektedir: 

"Bu seneki ı:fyon mahsulü mu
kabilinde avan.J muamelesi ya-

pılması için htanbul, lzmir, u,ak, 

Kütahya ve Afyonkarahisar Zi

raat bankası şubelerine banka· 
nın umumi merkezinden emir 
verilmiştir. 

Borsada mukayyet afyon ta
cirlerinin bu fırsattan istifade 
için haberdar edilmeleri.,, 

Bu telgraf derbc.l alakadar 
tacirlere bildirilmiştir ve bu ha
ber afyoncuları pek çok sevin
dirmiştir. 

Dün birçok afyon tacirleri Zi

raat bankasına müracaat ederek 
avans istemişlerdir. 

iktisat ve ticaret 
mektebinde 

Yüksek iktisat ve ticaret mek

tebinde ticaret lisesi mezunla· 
rıoın kaydolunması için lcarar 
verilmişti. 

Y anlız bu sene mezunlarının 
bazı derslerden imtihana girme-

si de kabul edilmişti. Dün ticaret 

mektebi müderrisleri ve mual

limleri toplanarak talebelerin 

imtihan tarzını kararlaştırmış· 
lardır. 

ihracatı tcsbit komisyonlarının 
lağvı hal<kında Heyeti vekile, ta
rafından verilen karar evvelki 

gün telgrafla a!akadar makam· 
lara bildirilmişti. 

Ancak baz• da!reler bu telgra
fın muhteviyatını iyiden iyiye 

anlıyamacLklarından tekrar lktı
ı;at vekaletine müracaat etmiş· 
terdir. Dün öğleden sonra lktı· 

sat vekaletinden ikinci defa bir 
emir gelmiş ve müphem kalan 
noktaları bu suretle izah edil
miştir. 

Dün gelen ikinci te'grafta de
niliyor ki: 

1 - Üç gün zarfında muame· 
leleri ikmal edilecek kaydı mün
hasmın 18 akşamına kadar ve-

rilmiş olan beyannamelere aittir. 
Bu tarihten sonra vuku bulacak 

müracaatlar katiyen kabul o:un· 
mıyacakiır. 

2 - Matbu beyannameler mü· 
hürlü zarflara konarak sür'atle 
vekalete gönderilecektir. 

3 - Talimatnamenin 10 uncu 
maddesi mucibince rr.ürsel emri
ne olarak sevk ve ihraç olunan 
maiJara ait beyannamelerin as
habı, mallarım 18 ey:üt akşamı· 
na kadar satılmış olduğunu ko· 

misıonun iş!erini tasfiye için ve 
rilmiş olan üç günlük mühlet 
zarfında lcomİlıiyona bildirecek
lerdir.,. 

Vekaletin bu ikinci telgrafı 
üzerine dfin ihracat komisyon· 
ları eldeki işlerin tasfiyesi için 

sabahtan akşam'l kadar çalıf mış· 
lard1r. 

Bugün verilen mühletin son 
günü olduğu için komisyonlar 
işler bitinceye kadar çalışacak· 

lardır. Yarın bütün evrakın mua
melesi ikmal edilmiş olacakhr. 

Kumar oynarken •• 
Beyoğlunda arabacı sokağın· 

da Selamet apartımamnm üçün· 

cu katında ansızın araştırma ya
pılmiş, F o tini, Nirekoviç isminde 
iki kadın ile Hüsnü, Rıgıp, 
Adem, Y orgi, Antuan, Hikmet 

isminde altı erkek kumar oy
narlarken yakalanmıılardır. Oyun 
kağıtları müsadere edilmiştir. 

Cadde bostanında 
yangın 

Caddebostanında ziftci Eodo· 

sun ilç odalı evinden yangın 

çıkmış, ev tamamen yanmıştır. 

Dil kurultayına 
glreeek gazeteciler 

Matbuat Cemiyeti Katibiumu· 
miliğinden: 

26 Eylfılde Dolmabahçe sara
yında toplanacak Dil kurultayı· 
na girecek gazetecilerin kağıt

ları cemiyetimizden verileceğin
den yarın akşama kadar her 
dilde çikan gazete ve mecmua· 
tarın kurultaya gönderecekleri 
arkadaşların ikişer tane resimle 
cemiyetimize ielmeleı i gerektir. 

M. Troçki 
Neden Istanbuldan 

bir tarafa ayrı
lamıyor 

Pariste Beyaz Ruslar tarafın
dan çikarılan Posledni Novosti 
ıazetesi M. Troçkinin Çe'.<os~o· 

vakyaya yapacağı seyahatten bah· 
sederken ~u haberi vermetedir. 

Sovyetlerin sabık harbiye kum .. 
serinin iki ay kalmak üzre Pis· 
ton kap:ıcalarıne gideceğı ha
beri Çekos'ovakya efkarı umu· 
miyesinde büyük bir heyecan 
uyandırmııtır. Efkarı umumi
yedeki bu heyecan üzerine Çe
kos'ovakya hariciye nezareti 
ilk kararından vaz geçen lstao• 
bul kCJnso'os:uğuna M. Troçki-
nin pasaportunun vize edilme
mesi emini vermiştir. Zaten Çek 
hükumeti M. Troçkinin aylarca 
evvel yaptığı müracaata müsbet 
veya menfi bir cevap vermekte 
uzun zaman tereddüt etmişti. 

Bu havadis üzerine dün şeh
rimizdeki Çekoslovakya konso• 
lostuğuna müracaat ettik. Kon· 
so:os sualimiz üzerine M. Troç• 
kinin pasaportunun henüz vize 
edilmediğini söylemekle iktifa 
elti. 

Hariciyevekilimizin 
şerefine ziyafet 
Dün şehrimiu gelen T evfık 

Rüştü Beyin şerefine dün lngiliz 
sefiri S:r Corç Klerk tarafından 
bir öğle ziyafeti v~rilmiştir. 

Ziyafetle Tevfik Rüşlü Bey 
ve lngiliz sefirinden başk ı Siirt 
meb'us ve hariciye encümeni 
reisi Mahmut, Bern sefiri Cemal 
Hüsnü Beyler Fransız sefiri Kont 
dö Şambrön, Isviçre scfıri M. 
Marten, Danimarka sefiri M. 
Skov Almanya sefareti masla
hatgüzarı Mösyö Fon Fabriçiui, 
ltalya maslahatgüzarı M. Kok, 
Amerika maslahatgüzarı M. Şov, 
Belçika maslahatgüzarı M. Mot 
bulunmuşlardır. 

Hariciye Vekili ziyafetten son· 
ra Tokathyan oteline gitmiş, bu
rada saat on yedide Isviçre se· · 
firi kendisini ziyaret etmiştir. 

Tevfik Rüştü Bey akşam üstü 
Dolmababçe sarayına giderek 
Reisicümhur Hazretlerine arzı 

tazimat etmiştir. 

Bir Alman muharriri
nin seyahatı 

Berlinde çıkan Berliner Ta· 
gebJat gazetesi muharrirlerinden 
M. Hans Rayman hususi otomo
bilile şehrimize gelmiştir. 

M. Rayman bir ay evvel ga
zetesi hesabına bir dünya seya
hatine çıkmış ve orta Avrupa 
ile Balkan memleketlerini dola
şarak buraya gelmiştir. Istanbul
da iki gün kalacak ve Ankara, 
Halep, Bağdat, Tibriz, Tahran, 
Delhi, Bombay ve Mavras şehir
lerine uğrıyarak seyahatine de
vam edecektir. Alman muharrir 
seyahat intibalarım gazetesine 
yazacaktır. 

Sandalya ile •• 
Hasköyde cami odalarınde 

oturan sandalcı Ali ile Kemal 
nöbet meselesinden kavga et
mişler, Kemal sandalye ile Aliyi 
başından ağır surette yarala· 
mıştır. Yaralı Balat hastahane• 
sine yatırılmıştır. 
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· ürk - Yunan dostluğu 
··--······ ............................................. 

Gazi Hz.nin huzurunda 
bir Yunan gazetecisi 

Bir stad Mütercimi: 
Zonguldak mebusu 

Halil AiLE 
Çukur bostanı 

belediye alıyor 
Terbiyede 
birleşmeli 

şiddet ve yurnuşakl 
ve anaya hasredilm 

Çehreniz, çizdiğiniz inkılap c~reyanla
rile işlenmiştir, nasıyeniz dahiyanedir 

Geçenlerde §ehrimize geldiğini yaz lavet vardır. 
'dığımız ıoe Gazl Hazretleri hakkında Hikmet bey sordu: 
Uk makalesini tercüme etmiş olduğu- _ Reisicümhurumuzu, Vağne 
mu.z Yunan ediplerinden ltladam Spa re benzettiğiniz cioğru mu? 
nudi Gazi Hazret/erile vuf.:ubı:lan Gazi H~zretlcri bütün kalbile 
mülakatını §Öyle anlatıyor: gülüyor, belli ki bu teşbihi bekle -

Gazi Hazretleri, önünde du - miyordu. • 
ran bir sigara kutusundan bir si- - Hayır, reisicümhur hazret
gara aldı. Sigara içip içmediğimi leri, dedim. Ben böyle bir §ey yaz
sordu. Sigaramı bizzat kendisi madım. Ben sizi Vagnerin Tag -
yaktı ve kahve emretti. Bana Yu- hayzer namındaki kahramanına 
nanistandan büyük bir alaka ile benzettim 
bahsetti ve dedi iti: - Evet evet, Almanyada bu 

- Ben 1'unanistanın iyi bir dostu- eserden bahsedildiğini duydum. 
yum, hepimiz Yunanistan:n en büyük _ Taghayzere sizi niçin ben-
d"8tuyuz. Bunu biliyorsunuz. zettiğimi anlatmama müsaade c 

Ben de cevap verdim: der misiniz? 
- Reisicümhur Hazretleri bu - Evet, evet, rica ederim bu-

nu, bütün Yunan halkı bilir. Bü - nun üzerine bu husutla Proia ga
tün Yunanlılar her hangi siyasi zetesinde yazını' olduğum maka 
fırkaya mensup olurlarsa olsun - le hakkında izahat verdim ve de
lar, Türk - Yunan dostluğunun dim ki: 
tahakkukundan memnundurlar. - Gazi Hazretleri, lstanbulun 

Gazi Hazretleri ilave buyurdu- bütün fatihlerinden daha mert, 
lar: ve daha kuvvetli olduğu cihetle, 

- Evet, bu dostluk güzel bir eser. lstanbulun bütün sihir ve cazibe -
tlir, blr kuvvet'tir, bir teminattır. lerini yenmek ve T aghayzer Af • 

Türkiye Reisicümhurunun bu roditin mağarasından nasıl kaç -
samimiyeti beni fevkalade müte - m?fsa Gazi de payitahtı başka bir 
haasiı etti. Bedihi ve atikardır ki, yere nakletmek kuvvet ve kudre
benim tah11mda Yunan tefekkür tini haizdir. 
aleminin bir simasına şeref hah- Gazi Hazretleri bu izahatımı 

ıetmek istiyor. Mülakatımız, memnuniyetle kabul etti. Gazinin 
teklik ve tekellüfsüz devam etti. kuvvet ve kudreti, kendisini fikir 
Gazi Hazretleri, ikinci ve üçüncü ve mülahazalarını açık ve tered -
Lir ıigara daha ikram etti. O sı • dütaüz aöylemiye .evkediyor. 

rada da reisicümhur katibi umu- Mustafa Kemal diplomatlık yap 
miıi Hikmet bey söze karışarak mıyor, tereddüt, dolambaçlı, ve 
Cledi ki: kaçamaklı sözler, kendisinin kuv 

- Madam Spanudi, (Proia) vetli ve kudretli ıahsiyetine ya • 
'aazeteainde bu günkü Türkiye kışımaz. 
hakkında pek takdirkar bir silsi- Türkiyede yaptığı ıayanı hay
lei makalaat yazmı§tır. Şahsi in - ret ve takdir ıslahat ve inkılap -
tibalannı yazmak için zatı dev- !ardan kendisine bahsederken 
!etlerini yakından görmek isti • çehresinde bir lemai memnuniyet 
>:ordu. ve meserret parladı. Gazi Musta -

Gazi Hazretleri sordular: fa Kemal bütün münevver ve vic-
- Beni naaıl buluyoraunuz? dan sahibi gendiıile beraber ol • 

1 - Simanızda bir çok kuvvet • duğunu hissediyor Kendisinin ev
ler ve kudretler buluyorum. Çeh • za ve hareketlerini dikkatle takip 
reniz, çizdiğiniz inkılap cereyan- ederken, bir aralık gözümün ö • 
larile itlenmiıtir. Naaıyeniz dahi- nünde koca bir milleti hissiyat 
;yanedir. Şiilerin Ven der genniı nefhetmİ§ onu canlandırmış olan 
au die Stirn gekuıt mıaramı hatır insanı, timsal olmıya layık insan 

' )atır. Nazarlarınızda garip bir ha 1 gözümün nönüde görüyordum. 

Genç bir kadımn güzelliğine meftun yüzbaşı V ANIERE, çölün 
ortasındaki mahalli memuriyetine gider. Oradan berhayat olarak 
çıkacak mı? yoksa oda, mülazım de Premelle ile yüzbaşı Vallery 

gibi esrarengiz bir surette tagayyüp edecek mi ? işte, 
bOtlin bu garip şeyler ••• 

Yar1n aktamdan itibaren 

ARTiSTiK sinemasında 
iraesine başlanacak olan muazzam, ihtiras ve esrarla dolu 

ATLANTiD Diyarında 
Fransızca süzln ve şarkılı filminde göreceksiniz. 

AL CAPONE'un bütün tehdit ve ihafe cUr'etlerini, ika ettiği 
cebir ve ıulumlarını, eşkiyanın ahl.ak ve yaşa.yı~larıoı, mücade

lelerini tahrip ve tethış kuvvetlerını ••• 

Stadyomun Y enibahçede ya
pılacağı malum .• Fakat belediye 
bundan başka, gene o civarda 
yeni bir stad daha yapacaktır 
ki burası da Çukurb<ıstandır. 
Şimdi Karagümrük spor klübü
nün sahası olan bu yer için be
lediye bostanm bütUn hissedar· 
larilr pazarlığa başlamış ve bu 
pazarlıklardan bir kısmı bitmiş
tir. Beledire buranın alım sahm 
muamelesini bitirdikten sonra 
elyevm küçük bir stad halinde 
olan bu yeri daha genişletip 
büyütecek ve daha mükemmel 
bir stadyom haline koyarak bü
tün gayrı müttefiklerin burada 
nıaç yapmalarma tahsis ede· 
cektir. 
KııraJ?Ümrilklillere 

700 lira 
Bu sene lstanbul futbol fede

rasyonuna tahs!s edilen 2000 li
ranın yedi yüz lirası son za
manlarda spor işlerinde çok can
bhk gösteren ve üç dört bin Jira 
sarfederek kendilerine bir de 
saha yapan Karagümrüklülere 
verilecekti ı·. 

İkili ittifak ve 
itilaflar 

(Baı tarafı l nci sayfamızda) 

Bunun gayesi, Oder hattını 

tutarak Berlini himaye etmektir. 
Bu maksatla sakin bir ticaret 

şehri olan F rancfort- sur- Od er, 
umumi karargah haline konul
muştur. 

Posta çavuşları gidip gelmek· 
ledir. Meraklal•r bu hususa ait 
jebliği hey~caça Jiapılma"ksızm 
okumaktadırlar. Harp muhabir
leri caddelerde gezme\ tedirler. 
Harp hali pazar günü ilan ediJ
mişhr. Uzaklarda topların görül
dediği işidilmiş ve düşman tay
yarelerinin muvaseleti korkusu 
ile şehir tam bir zillmet için de 
bırakılmıştır. 

Harekat kat'i olarak dün sa
bah başlamıştır. 

Kml süvariler, Odere doğru 
ilerlemektedir. Bunlar asri bn
tün silahlarla mücehhezdirler. 
Maamafib bu silahlar, hakiki ol
mayıp taklittir. Çünkü Versay 
muahedenamesiAlmanyamn tank, 
ağır topçu ve muharebe tayya
releri kullanmasını menetmekte
dir. 

Piyade kuvvetleri, civardaki 
kasabaları işgal etmiştir. Süvari
ler, devriye gezmekte ve düş
manı aramaktadır. 

Berlinin akibetini tayin ede
cek olan asıl muharebe, Salı 
akşamı veya <;arıamba sabahı 
başlayacakbr. 

Bu manevralarm ehemmiyeti, 
Hindenburg'un huzuru dolayısile 
artmıştır. 

Hava taarruzlarına karşı ya
pılan müdafaa esnasında feci 
bir hadise olmuştur. Gazlara 
karşı himaye maskesini tecrObe 
etmek istiyen bir mektepli mas• 
keyi çıkaramamış ve boğularak 
ölmüştür. 

B U A K Ş A M ----varın ak,am __ _ 

OPERA Sinemasında ASRt sınemada 

Umumi fikirler, idrake, keli
meler vaaıtaaile nüfuz ederler. 
Bundan dolayıdır ki çocuk fikir· 
lerden evvel kelimelere sahip 
olur. Bundan başka vicdammızda 
bir takım duygular vardır ki 
bunlar, ahliki ve dini fikirleri
mizden hem daha kadim ve daha 
kuvvetlidir, Hem de bu fikirlerin 
ömrümüz oldukça bekç•leri ve 
muhafızlarıdır. BeDaberin, ilk 
terbiyede teşekkül etmesi zaruri 
olan ıeyler, fikirler değil, bu 
duygulardır. Eğer fikirlerden 
evvel, bir takım duygular sirayet 
ettirmenin ve cebren veya telkin 
suretile tefrik ve temyizinden 
aciz kalc.:cağı bir takım telakkiler 
kabul ettirmenin, çoccğun idra
kine tearruz ve müdahale mahi
yetini haiz olacağı tarzında ga
rip ve münasebetsiz bir iddia 
serdedilirse bunun, bizzat terbi
yeyi gayri mümkün kılmaktan 

başka, hiç bir manası olamaz. 
Çünki terbiyede haııgi mesleği 
takip edersek edelim, daima ve 
behembal kendi kanaatlerimizi 
telkin ederiz. Çocuğa fıkirle 

arasmda mukayeseler yürüterek 
bunlardan birini diğerine tercih 
edecek bir kabiliyet vermenin 
bir çaresi vardır: Hol bol fikir 
vermek ••• Halbuki o, bu fikirlari 
alırken biç birini mukayese ve 
münakaşa etmeğe muktedir 
değildir. 

Ulfıhiyet fikrinin beşeri zel< a
ya kopmaz ~ ~ÖEülmez bir 
tanaa Dagn cır vuKur oıaugu 
ve binaenaleyh uyandmlmıya 
muhtaç olmadığı hakkındaki 
düıünce, doğru olsa bile çocu· 
ğun, bu vukufu vicdamnm de
rinliklerinde uyutmasına ve buna 
alışmasına meydan vermemek 
için onu, bir an evvel uyandır· 
mak lazımdır. Şu h.alde dini 
terbiyenin pek erkenden başla
ması ve benaberin aileye ait 
olması icabcder. Fikrimizce bu 
işte de babanm ve ananm rolleri 
biri bidnden ayrılır. Her dinde 
iki manzara vardır; biri kabir, 
azemetli celalhdır. Diğeri halim 
rakik ve caziptir. Din bazan ze
kaya, baıan kalbe hitap eder. 
Zatıblrinin var!ığı, ezeliyet ve 
ebediyeti, ilim ve hikmeti, kud
ret ve vüsati, kabrugaıebi idra
kimiz; lutufuinayeti, ıaffumağfire
ti, ınahlükata merhameti de kal
bimizi alakadar eder. Hakiki 
dindarlık, sevgi ile saygımn ka
rışmasından hasıl o.Jur. Baba, 
uliihiyet fikrinde mündemiç olan 
şeylerden muhabetli ve celallı 
olanları, ana, ruha milliyim ve 
tesliyetkir cihetleri anlatır. Ba
ba, itaat ve tazimi; ana, Omit ve 
tevekkülü telkin eder. Hülasa 
bir Alman muharririn ifade etti
ği veçhile tanrıyı tamtmak 
babaya, ibadeti öğretmek de ana
ya ait olmalıdır. (*] 

Terbiyede ananm ve babanın 
rollerini ayn ayrı göstermiş bu
lunduk. Fakat kolayca anlaşıla
cağı veçhile her birinin münba-

( • ) Kolayca anla§ılacağı veçhile bu iza-
iraesine başlanacak otan Greta Garbo hat. dlnt terbiyenin ancak ana hatlarını ta-

şı. k ago' da Panı·k VE ~~::::ı;~:r·8~~ze z~C::n;:::l4 ~:C\:;; 
muhtasar bir llmihalln ana • baba tarafın· Lewis Stone dan tetkik edilerek muhteviyatının payla. -

Almanca sözlü ve Şarkılı filminde gözleriniz §llması ve her zaman ele geçecek musaıt 
önnnde canlanacaktır. 5 0 ı muş G u·· ı ı er zaman ve fırsatlardan iallfade edilerek ya-

V8.§ yavq çocuğun ruhuna ve dimağına 
Heyeti Temsiliyesi başında: alnclirllmesi maksadı temin edebillr. 

'--------·O•L•G•A-T•C•H•E•l(•O-V•A-v.•.H_A_N_s_R•E•H•M•-AN•N-·~ ,1 ____ Filminde ___ _.11 ıuutercım 

sıran bu rolü jfa etmekle 
etmelerini istemiyoruz. Fılb 
babanın daima sert, ana 
bilakis daima mülayım ol 

istemek, pek abes bir şef 
Terbiyede şiddet ve nı 

meti birleştirmenin zarure 
saddak olmak!a beraber 

şiddetin mülayemetin de 
hasredilmesi doğru de 
Bilakis, her ikisinin şidd 
mülayemeti aynı zamanda 
muhtelif nisbetlerde olma 

tile kendi şahıslarında to 
bilmeleri lazımdır. 

Evvela baba, çocuğunu 
mak gibi pek tabii bir 
lezzetini neden tatmıyacak 

ra çocuk bu derece rikka 
sevgiden veya bu kadar 
bir mükafattan neden m 

kalacaktır ? Mutlak ve k 
bir şiddet, en vahim neti 
t~vlit edebilir. 

F enelonun mütaleasma 
çocuklar, neş'e ve itminan i 
bulunmalıdır. 11Aksi takdir 

binlerini karartır, c?saretler 
rarsımz; sakin ve yumuşak 

dıhşh şeyler ise ahmaklaşırla 

şin şeyler ise tehevvüre sevk 
siniz; korku, sert tesirli il 
benzer. içi temizler; fakat 

zacı bozar; az:ıyı zayıf ve 
van bir bale getirir; ko 
kapılan bir ruh, daima zayı 
Nüfuzun h11kik~••n "'"n ... ;,. 
bilmesi bir güna gareze m 

nit olmamasma tevakkuf 
Aksi takdirde yalnız vü 

itaatini temin etmiş olurs 
Halbuki ruh elinizden k 
bulunur. Kalp, isyan içind 

nar tutuşurken, çocuğu 

ettirmiye muvaffak olman 
ehemmiyeti olabilir? En m 

nokta; hakimiyetinizi tesis 

fuzunuzun zaferini temin e 
değil, çocuğunuzu yetiştirm 

iarbetitr. 
(Devamı v 

1,rabzon meb'u 
şehrimizde 

Büyük Millet Meclisi ikinc 

si Trabzon meb'usu Hasan 

dün sabah şehrirnize gelmı 

Manş denizi nl 
geçme teşebbti 
Londra, 20 (A.A) - Loıı 

posta müvezzii Cliff, dün a 

Manş denizini geçmek 

Dovres'den suya girmiıse 
saat kadar yüzdükten soor 

şebbüsünil terke mecbur o 
tur. 

Yunanlstana 
ihracatımız 

lstanbul, 20 (A.A) - lb 
ofisinden tebliğ edilmiştir: 

"Yunanistana ihraç edilell 

vanah bakariyemize Yunall 

hükumeti tarafından me 
günlük karantina ahiren ref 

miştir. HAien Yunanistan• 
tenjanda tasrih edilen mik 
hayYanah bakariye ihracı set~ 
bulunmaktadır. 
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Onu son nefesinde bile o derece şedit bir hiddete 
sürükliyen bu inkisar değil mi idi 

. Adn hemen kararını •erdi. Gi· 

.. p babaaım ıetirmeli idi. O lh· 
""' cerra-h ıUpheaia ki, bu ıenç, 
~beıiz doktordan daha iyi an 
1-t, pek u bir ümide iıtinat etti· 
li halele, eler Ahaen bir bayım • 
ille ıeçiriyoraa onu uyandırırdı •• 

Saatine baktı. Haydarpqaya 
>"İrnıi dakika sonra bir tren var • 
dı, Hemen aıağıya indi, kapıda 
l'e Yapacağını fa§ırmıf, efendiıi· 
'in hayatından ümidini keamiı 
~an Jımaile: 

- Ahıen gitti, doktor Ş~vket 
lıey onun öldüiünü söyledi. Be • 
~iyeye de haber verecek. Ama 
~il koıup bir kere de babamı 
ettireceğim. Eier belediyeden bir 
doktor ıelse de ıiz ben ıelmeden 
~İçbir ıey yapmayın. Babam da 
~ kere muayene etsin, sonra def 
laederiz. 

Ahsen beyin hayatından ümi
dini çoktan keamiş olan uıa~,. bu
~ rağmen bir ıaıkınlık ıçınde 
~dı: 

- Beyefendi, heyefendi... de· 
di, Bizim bey

Adil onu bu taıkmlık içinde 
~akarak istasyona koıtu. 

• • • 
Trende sonra vapurda ıevgİ· 

li t.rka.daı:nın na~ı ile kartı kar· 
~'>'• olmadığı ve biraz taze hava 
Ue açılclı}. için lttltGn laafmaamı 
)okhyabiliyordu: 

Gece yarı11, daha ben Erenkö
.. ne gelmeden çok evvel anlaşı· 

.. Bu bayle, ıelelim Ahaenin 
bana atfettili cina1ete. Ahaen ci
nayetle bu lunızbk arumda bir 
yakınlık ,arUyordu. Bunların i· 
kisi arasında nuıl bir yakınlık o· 
labilir. Bence lkiıinl yapan ayrı 
aJn adamlardır. Yalnız Ahıen tu 
nu diltilnemiyor. Madem ki, o bu 
paraJI saten bana vermiye hazır· 
dı, ben neden onu 6ldUrerek bu 
paraya konmak iıtiyeyhn. Acaba 
benim bütün bunlara ralaıen pa· 
rasına bir an enel konmak itte· 
diğimi mi zannetti? Acaba para· 
J1 bana Termek fikrinden vazge • 
çer korkusu ile onu avda öldürdü
iüme, yahut öldürttüiüme mi ka· 
ni idi? 

"insan onun sözlerinden hun • 
Iarr çıkarıyor. Sirkati cinayete 
bailıyan sebepler ancak bunlar 
olabilir. Fakat ne düıünceaizlik, 
ne ağır ittiham !.. 

"Vakıa bu ittiham zavallı Ah· 
seni de kimbilir ne kadar üzdü, 
kimhilir ne acı bir inkisara sürük 
ledi. ZJLten onu aon nefesinde bi· 
le o derece ıedit bir hiddete sü
rükliyen bu inkisar deiil mi ya.. 
Ona en yakın doat olarak bildiii 
Adilin kendi katili ve paraları· 
nı çalan adam olması inkisarı ... 

"Ben bu inkisarı tadil edecek, 
ona izahat verecek yerde, onu 
büelautün ifsap ettim. Ketki onun 
katili olamıyacaıım aibi, parala-
rının hıraızı da ola.mıyacağmıı da 
ha vazıh ve delillere müıtenit o • 

n birisi Ahsenin odasına girmİ§ larak ona gösterseydim .• 
~ onun bana vermiye can attığı "Fakat ahtim olsun, on sene 

nları alarak savuımuş. bile uğraımak icap edene uğra • 
Bu iti kim yapabilir? Benim ıacağım, katili, hırsızı bulup ada· 

>ttiıne geçen, benim ismiıqi ver- lete teslim edeceğim .. ,, 
'-ait olan bu adamın ne kadar cür • • • 
~r ve pitkin bir hınız olduğu Bir evl&.dımn ac11ile yüreli 

ıenin kendisi için ayırdıtı ve ken 
diıine vermiye hazırladılı altın 
ları anlattı. Sabah Ahaeni ne hal
de buldufunu ve zavallı arkada
şının kendi hakkında ne fena it· 
tihamlara kalktıfını ve nihaıet 
nasıl birdenbire öldüğünü ıöyle • 
di. Ve dedi ki: 

- Baba, doğrusu bir taraftan 
kardetimin acısı, diğer taraftan 
bu sabah içinde bulunduium sah 
ne beni öyle fatırltı ki, bir takım 
fÜpheler ve fatkınlıklar içinde 
mutlaka sizi getinniye karar ver
dim. Çünkü ne yapacağımı bilmi· 
yorum; Ahsen hakikaten öldü ise 
onun gösterdiği fÜpheyi ya zabı • 
ta da ıösterirse, ben bu dakikada 
kendimi hakkile müdafaa edeme· 
mekten korkuyorum. Sonra Şev • 
ket bey ismindeki doktor onun l· 
çin: "Tıp noktai nazarından Ah· 
sen bey artık ölmüıtür.,, dedi. Fa 
kat bu bana pek kat'i görünmü· 
yor. Alelacele gelen Te ıiden bu 
mahalle doktoru Ahsenin kurtula
mıyacaiını söyledi, Öldüiünü 
mü? Onu da bilmiyorum. 

ihtiyar cerrah, oğlunun taale
rini kemali dikkatle dinliyordu. 
Bir ara hınçkırıkları söz aöyleme· 
sine mani olunca: 

- Canım efendim, madem ki 
Ahaen beyin ölümü benüs mu • 
hakkak delildir, timdiden bu de 
rece mUteesair olmanın manası 

yok. Kendine ıel, bahusus söyle
diğin vak'alara ıöre itidalini mu· 
hafaza etmiye mecbursun. 

Maamafih Adil babasının te • 
aellilerini ta ErenkC:iyüne kadar 
dinlemedi. Erenköyünde köıke 
doiru ıiderken cerrah: 

- Evveli Ahaen beyi ıörelim, 
onun ne halde olduiunu anlıya • 
hm. Ondan sonra seni de, beni 
de alakadar eden meseleler hak
kındaki fikrimi izah ederim. 

"ae1danda. Gözü aç.ık olan, konu· kanamakta olan ihtiyar cerrah 
"bilen Ahıene benim yerime hi· Adilin anlattığı •ak'alan dinle • 
~ etmi9, onun kolundan anahta yince dayanamadı. Hemen yerin· l &lnııt, qağıya inmiı, kuayı den fırladı; Erenköyiine dolru 
:'taltmıf, sonra albnlan aıağıki yola çıktılar. Adil babasına Ah • (Devamı Yar) 

'l>ıdan bir arkadaıına vererek .. ı •• ı ı meJ •11• ı 1111• ------------------

~rar kapıyı kilitlemi'; yukarı Vapurcu lar birliğin· Deniz talebesi Atlnayı 
~ıt, anahtan ıene Ahı~ni~ ko den bir sorgu ziyaret edecek mi? 
~ takmıt ve .. YUfUP gıtmıı. 

Ahaen ona sual aormuf. O da Baltık beynelmilel deniz kon· Atinada çıkan (Etnos) ıaze• 
~•p vermif. Ahsen karı11ında greai riyaıetinden don latanbul· tesi Tnrk deniz talebesinin Ati· 
-:"li ıördüğüne, benim aesimi i · daki vapurcular birliğine mOa- nayı ziyaret edeceğini ve Yu
'ıttiiine eminmif. Bu bana benzi· tacel kaydı ile bir telgraf gel· nan bahriye mektebinin misafiri 
:.~bir adamın iti olabilir. Batka mittir. olacağını yazıyor. Biz deniz liıe· 
litlu olamaz, çünkü. zavallı Ah - Konıre riyaaeti bu telgrafın· ıi mndOrlOğOnden bu haberi 
~il Yalan söylemiyordu ya .•• O da 'fnrkiye clımhuriyeti sahille- tahkik ettik, böyle birıey olma· 
~ct_r kanaatle aöylüyordu ki, rinde mayi mahrukat için husu· dıtı cenbını aldık. 
~ bu hali bir hayal i~. deiil, ıi depolar mevcut olup olmadı· 
d lcıkatle karıılattıiım goıteren ğını ve bunlınn gemilere ne 
~lildir. Maamafih Ahsen o deh- suretle nakledileceğini, gemiden 
~li hararet içinde aldanmıt da gemiye nakil imklnı mevcut 
b''bilir, Ancak aldandığı basit olup olmadığını sormuştur. 
~~ki noktadan ibarettir. Gelen Telgrafta bundan maada bu 
L"~ ne aesi, ne kendiıi buna nakliyatın bir de tarifesinin gön• 
ı;:a-.ıediii halde benzetmit o • derilmeıi rica edilmiıtir. 
d._ .\hıen olacaktır. Belki de hay Vapurcular birliii bu busu
~ la.nim sesimi Te kıyafet"• -·Pf,,ot-taR-'lttııııam bir malumata ıahip ol· 

it etmiıtir. madığı için bu telgrafı ticaret 
'el ··sundan baıka sabah erken odasına ıöndermiıtir. Ticaret 
b~)'fl airdiğim zaman ıaz lim • odası tetkikat yaparak cevap 
~İt 1 henüz yanıyordu. Üstünde yazacaktır. __ .., __ 

1'~ llbajur Tardı. Demek ki bu 
~ ii&tüncleki abajurla o bü • 
~ .... _~ odasını mü,külltla ay• 
~'ı;"l>Uiyordu. işte bu da hay· 
l.:""'ı bana benzetilmesini kolay 
~1t -oJac:Nrtır. 

Kasaplar cemiyeti 
Kasaplar cemiyeti 25 pazar 

gOntı 6ğ'leden sonra toplanarak 
yeni idare heyetlerini ıeçecek· 
!erdir. 

Almanya ve Yugos
lavya bankaları 

arasında 

Almanyanın Reicbbank ile yu
goalavyan1n milli bankaları ara· 
sında IOD aOnlerde ticari vazi· 
yete yardım maksadile bir mu· 
kavele yapılmıthr. Bu mukave• 

leye g3re Almanya ve yuıoılaT· 
ya hllkümetleri dahilindeki tllc
carlarden iki memleket arasanda 
muamele yapanlar d6viz husu• 
sunda sıkıntı çekmemek için iı· 

tedikleri para ile borçlannı 
ödeyeceklerdir. Bunun için Re-

icbbank veya yugoslavya miUi 
bankası tavasut edecektir. 

Sayıla 5 

Hiristiyanlıktan Masli1manlığa •• 
.......................... ·--·······················-························--····· ..... -• 
Bir lngiliz kadını niçin 

Müslüman olmuş ! 
Hayatımın en mes'ut devirlerinden 

birinin başlangıcı olan hadise 
-10 -

Bu soluk benizli, nahif, fakat Onun için kendime haa bir hal· 
elleri çok aüzel, ipek aaçları dal· de yaşıyordum. Bu kara ve par• 
ga dalıa delikanlı, mütevazi din- lak gözlü, fayanı hayret parmak· 
leyicilerini iatiğrak içinde bırak- lı san'atkar, rüyalarımın kahra• 
mııtı. Dünyanın en meşhur üstat· manı idi. Sanki onun ıahıında e

ları tarafından verilen konserler· satirin kahramanlan yafıyordu. 1 
do bile TU vecit, bu heyecan ve ia· Ben de onu bütün ruhumla ıe- , 
tijraka tesadüf edilemezdi. viyordum. Fakat onun benimle t 

Konaer bittikten ıonra salonun alakadar olup olmadıiını bilmi -
arkasındaki odaya gittik ve san· yordum. Bu yüzden duyduğum : 

• atklr ile görütmek istedik. Onu ıstırap ve valdemin gözünden 
a&rdüiüm zaman derin bir heye· kaçmadı ve valdem, benim hasta 
can duydum. Bu genç, Floransa· o]duğuma zahip oldu. Ara 11ra, 
nın eıki resim üstatları tarafın· dikkat ediyor ve san' atkirın kara 
dan portreai yapılan, kara, ince gözlerini bana dikerek ruhumun 
gençlerden biri gibi idi. içini okumağa çalıştığını görüyor-

Kubelik'in üstü batı intizam11z dum. Onun bu ha1i, beni mes'ut 
ve kendiıi çok mahcup, fakat ediyor, beni heyecanlandırıyor; 
mafrur idi .• Valdemin sözleri ve beni fatırtıyor, ben de onu yalnız 
kuvetli tetTikleri onu ıon derece bırakarak kaçıyordum. { 
memnun etmi9ti. Kubelik yalnız Floransadan ayrılmamıza bit. 
Almanca biliyordu. Valdem onun gün kalmı§b. Kubelik ile birlikte 
la Almanca konuttu. Bu da onu yapyalnız gezmeğe çıkmıt ve Ti·. 
kat kat meı'ut etmitti. Kubelik, ieıol tepesine tırmanarak orada· 
bilhaaaa İngilizce 8ğrenmek isti· ki otelin taraçasına olurmuıtuk. 
yor ve Londrada muvaEf ak olma- Kahvelerimizi içerken ıakalafı• 
yı biliyordu. yor ve ejleniyorduk.. Alqam üıtü 
Valdem, ona lngilizce öiretmeie muattar muzlar içinde eYe döner-. 
hazır olduiunu aöylediii zaman ken ikimiz de auamuf, ikimiz de. 
san'atkirın neı'esine payan yok- meyua olmuıhık. Çünkü erteıi 
tu. aün ayrılıyorduk • 

Bu hadiae hayatımın en mes' ut Gide gide ta!t&n bir duvarın 
deYirlerinclen birinin batlansıcı· enkuına vardık. Ve yan fana o
nı tefkil eder •• Kubelik her aün turduk. Kubelik kınk d6kük, fa~ 
bize ıeliyor ve valdemin verdiği kat pek cazip lngilizçeıile bana 
derai aldıktan ıonra onunla bir· atkım anlattı. Hayatımın en gü• 
likte ıehre çıkıyor ve Floransayı zel ve en tatlı dakikaaı idi. 
aeaiyorduk.. Ara ııra bir kahve
haneye airiyor ve ltalyan türup
ları içiyorduk. 

Ara 11ra •alideml de alarak 
dallara tırmanıyor ve dai tepe· 
lerindeki otellerde yemek yıyor· 
duk. Kublik yemekten aonra ke • 

manı çıkarır ve saatlerce çalardı. 
Onun kemanını duyanlar, hemen 
toplanıyor Te keıif bir halka teı
kil ediyorlardı. 

Fabt ıan'atklr kalahalıktan 
hoılanmadıtı için herkesten u• 
zak bir yere ıider, yapayalnız o • 

turur Ye onu dinlerdik .. Validem 
uzaklara ıitmek yü•ünden yorul· 
duiu, ıoluduğu halde seaini çıkar
maz, bilikiı aan'atkirı dinlemek, 
onun tevkini kırmamak için en 
ehemmiyetsiz ıikiyette bile bu
lunmazdı. 

B&lıar meTıimi ıeçmiı, yaz cel 
mit, fakat biz bir türlü Floransa· 
dan ayrılamıyorduk. Bu eski teh· 
ri o kadar sevmittik ki onu bıra• 
kıp gitmek f enamıza gidiyordu. 

Jan Kubelik'i ne zaman ıev· 
miye baıladıiımm pek farkında 
değilim .. Onun sevgisi içime dam
la damla akmıı ve bu damlalar 
yavat yavaı büyümü§ ve kalbimi 
sarmııtı. Hayatta ilk aık kadar 

tatlı bir t•Y yoktur. Uk atkın ma
sumiyeti, samimiyeti, ve güzelliii 
hayabn en aziz habrasıdır ••• 

Zaten ben, pek hayalperver bir 
çocuktum. Rüyalara o kadar da-
larım ki hakikatleri unuturdum •.• 
Muinin en büyük qddarına ait 
bütün hikayeleri okumuı ve ha· 
yalimi bunlarla beslemiıtim. 

O günkü cluydujum zevk ve he . . 
yecanı hayabmda duymadım. 
Jan sözlerini tamamlıyordu: 

- Size böyle feylerden bahset• 
mek haddim defil. ÇünkU çok fa· 

1 

1 

kirim, ve size hediye edilecek bir 
§eyim yoktur. Fakat muvaftak o•' 
lacafımı zannediyorum .• O za•'. 
man pederinize müracaat ederelC 
sizi istiyecefim. Zannederim ki 
siz de ibeni biraz ıeTİyorıunu 1 ' 

J an, ceTabımı 7üzümde oku." 
muıtu.. ; 

Bütün Floransa qıklarımn bi,..1 

birlerine aıklarını itiraf ettikleri 
eski duTann enkuı Uaerinde Jan 
Kubelik'i beklemele töz yerdim. : 

Karanlık koyulqıncıya bdar. 
burada oturduk. Gümü' gibi ay,· 
ağaçların tepelerini aydınlabyor • 
du. Fakat biz hiç bir teY hi11etmi· 
yor, yalmz kendimizi, yalnız atkı• 
mızı duyu~orcluk. Ay dolduju 
zaman Jan beni kollarımn arası• 

na çekerek, f akaJ ürkek ürkek Öp• 

tü .•. --
(DftJtJllU rxır) 

111n1nnır"111ırınııınırnı11mn'*'11J1.........__ 

Felemenk parlilmen· 
toosunda bir hadise 

Libey, 20 (A.A) - Parllınen• 
tonun açılıt celseıinde kraliçenin 
nutku bittikten ıonra iki komll· 
niıt meb'uı: °Kahrolsun kralhk, 
ka hrolıun kraliçe,, diye baflr• 
mıılardır. Diğer meb'uılar milli 
111arıı terennUm ederek komll· 
nist meb'uslarla bu baylurıılarım 
baatumıtlardır. 
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Sayda 6 VAKiT 

Ttlrkçe~ln __ yabancı ~el~el!'._~den kurtulmasına doğru ..................................................................... 

Oz dilimiz için yeni birsütunaçıyoruz 

21EyJOl19~ 

Yeni Filimler 
-12-

Buradaki yazılar dilimizin büyümesi için verilen 
emeklerin izinden gidecektir 

Alkazar Sinemasında __________________ , ______ __ 

Milliyetin direklerinden biri nedir? Dil l Bir 
~illiyeti ~te~ind~~ neye bakarak ayırt ediyoruz? 
dıle ! Im~ı, . oz dılı korumak, öz dilin boy sürüp 
~e~pılmesmı, sı~ırlarını büyütüp genişletilmesini 
ıstıyenlcr, bu dılek ve istekle bunu kendine iş 
edinenler milliyetleri iç"n en hayırla bir çalışma 
yoluna girenlerden sayılır. 

. T~r~ün .b~~ük başı, gene o derin sezişile 
mılletının dırıl ıp sağlanma çarelerinden birine 
el uzattı ve yeni bır buyrnkla milletin bu işte 
çalışacak genç yaşlı, erkek kadın bütün cocuk
larmı yeni bi.r milJet savaşına çağırdı. Bu 'doğu 
dan .g~rba gı d ış asıl batıdan doğuya g.d ştir ve 
b~ a?g~ştan. ö.ürn nedir bilinmiyen bir varlık, 
bır dırlık, bır dirilik çıkacaktır. 

Gazetemiz ilk günden beri Gazinin bu ay
dınlık ~zi üzerindedir. Bugün bu yolda daha iyi 
çalışabılrnek için ayrı bir sütun ayırıyor. 

Öz dilimiz için okuyucularımızın neler düşün-

düklerini, neler dediklerini buraya yazacağız. 
Bu savaşta olan bitenleri burada göstereceğiz. 
Öz dil için şimdiye kadar neler yapıldığını kısa 1 

kısa anlatacağız. Eugünkü yazı, hatta konuşma 1 

dilimiz yapmacık bir dildir • Bu dili on 
dört milyondan on milyon kendi söz derimine 
göre çevirmedikçe f..nlamıyor ; demek istedi&i- ' 
miz ne kadar kolay anlaşılacak şey olsa da .•• 
Bu gidişle dilimiz bir vakıtlar nasıl Arapçanın, 
Acemcenin baskınına uğramış, yurdunu yaban· 
cılara kaptırmışsa şimdi de bir başka yabancı 
akınına kaptıracaktır. 

işte bu sütun milletin bu yeni uğraşışında 
bu milliyet yapısmın temeline bir taş olsun diye 
açılıyor. 

Oz dilin en eski serden geçtilerinden Şeref 1 

Bey, Edirne meb'usu, bu sütunda başyazıcı ola
cak, sorgulara karşılık verecektir. 

Okuyucularımızdan yardım dileriz. 

Ateş Ordusu 

Dilimiz - Türkçe 
'.A.lka%ar Slnemasmö'a bug1lnden · ıub&ren go1tcramıye ba§lıyacak olan Ate, 

Ordu.su fllmlnden bir 11ahne 

- ---- --------------------
T\irkün büyük kurtarıcısı bü • 

tün Türklere bir dil sefer eşkinli
ği \inledi. B:.ı dil kafa yaratmıyor, 
Türk dilini, dilimizi derleyip dü
zeltelim dediği gün bütün Türk • 
lükte bir kıpırdayış göründü .. Bir 
uyanıklık ki, hunu şöyle dışar • 
dan, görmekle işin büyüklüğü an 
cak anlaşılıyor. 

Türk dili yer yüzünde kent ve 
ekim yaratmıt olan bütün Aksoy 
dillerinin ana kaynağıdır ... Hangi 
bir dili biraz e§ersek, üreme tü -
resine göre kökünü ara§tıracak o· 
luraanız, onun Türk soyu dilile 
Ôlan eıl<i bailanı,ı hemen görü • 
niir. Büyük akının yer yüzüne yay 
dığı Türk çocukları dört çevrede 
buldukları ıoylarla kayna§arak 
bu varlık ortaya çıkmıştır. 

Türk soyu bu akında önüne 
kattığı ve kaynaştığı soyları ken· 
disinden çok geri bulmu§tu. Türk· 
ler ağaçları, demiri itlemeyi bili • 

. yor, kargı, özengi, örendire, - u 
cu demirli sivri ok, katranlı bez 
yapmayı biliyordu ve bu itler iıe 
dütünce ve duygudaki ilerlemeyi 
gösteren itlerdir. 

Buldukları soylarda ise böyle 
bir it yoktu. Onları Avruparun 
uçsuz bucaksız ormanlarında ve 
ağaç kovuklarında ilk yaban ya· 
!ayıtmda bulmutlardı. Bu yürü
yen Türkün epeyce itlenmiı, bir 
anlatma ve görüşme dili vardı. 

Bu dil türkçe idi .. Bütün dilleri ı 
bugünkü dilcilerin bağlamak is 
tedikleri ıanskrit dili olduğu da
ha bilginin deneme ve görme so • 
nu olarak değişmez bir yolda or· 
taya koyabildiği bir en doğru de 
'ğildir. 

Bu işe, biz yeni başlıyoruz .. 
Batı dilcileri ise orayadek gele • 
rek susuyorlar ve fU susmanın ne· 
den ileri geldiğini !imdi söylemek 
sıruı bize gelmiştir ki ardımız • 
·dan batı dil bilgilileri hep birden 
haykırarak bu en doğruyu söyli • 
Yeceklerdir. Türk dilinin köklü ve 
ka.kımlı olmasıdır ki binlerce 
yılın varlık yıkan saldıntlarına 
kartı koyabilmiştir. 

Ak soylara kenet veren Türk, 
dil de venniıtir ve hu dilin bu -
gün büyük kurultayda ortaya ko· 
nulacak olan üremelerindeki kök 
lerin ak aoy dillerile olan en eski 
l:.ajlantısnıı da gösterecektir. 
Türk eklentilerile ak soy dilleri • 
nin eklentileri arasında bir ayn -

lık yok gibidir; değişiklik söyle • 
niştedir. ancak, Türk dili bugün· 
kü ak soy dillerinden bir yerde 
ayrılıyor gibi duruyor ... 

Bu ayrılık dilin kendi öz ku • 
ruluşundan mı, yoksa daha son • 
ra onun üstüne çöken ve bizi bin 
lerce yıl olduğumuz yerde, dur -
durmıya uğratan başka ıoy dille 
rinin hu baskısı sonunda mı orta· 
ya çıkmıştır? Burasını derinden 
araştırmak ister. 

Biliyoruz ki bu günkü batı 

dillerinin söz dizisi, bizim söz di· 
zimzle taban tabana aykırıdır. 

Onlann s6z dziıinde ıöyliycn, 

söylenen, iş, bütünleyiciler, ekle· 
yiciler sırasile gelir ve daha söy • 
!erken en önce ne demek istedi -
ğini, iti ıöyliyerek ıonra onu bü
tünler. 

Bizde ise, it en sonda gelir. 
Batı dillerinden türkçeye çevir • 
.me yapan yazıcılarımız hunun 
güçlüğünü çok iyi bilirler. 

"Bugün sizi eve giderken _gör· 
düm,, deriz. 

Batı dili: 
"Sizi gördüm .. ,, der. 
Bu dizi aykırılığı kafamızdaki 

dütünceleri yoğurtma gücüne bir 
az açılma da güçlük vermiyor 
mu? Bu dizi bizim dilimizin ya • 
pı türesinden mi ileri geliyor? 

lş buradadır. Bu gün Anado • 
ludan beş yüz doksan yıl önce Ko 
ıovaya getrilen Taşeli ve Konya 
Türkleri bu ikinci ıöyleyişi be • 
nimsemişler .. Bugün bile onların 

çocuklarının dillerinde bunun 
izlerini buluyoruz. Öyle ki, gö • 
rüşürken onların söz söyleyitle· 
ri bize tuhaf geliyor .. Yanlıt söy· 
lediklerini sanıyoruz. iş böyle 
midir? Bugün bile pek çok kullan 
dığrmız yapgılar vardır ki orada 
~atı söz dizisini izler gibi söyle • 
rız. 

"Nerede gördümdü ben onu?,, 
"Durunuz, düşüneyim, bulmak 

için şu işi,, 

"Gittim bu gün görmiye ken -
disini .. 

"Bulamadım ki yerinde, şu ge· 
zinti arkadaıı, ta ki anlatayım si· 
zin itinizi.,, 

Gibi pek çok yerde biz böyle 
sözler söyleyip dururken, bu di • 
zinin kafamızda yer etmesi nere· 

den ileri geldiğini biraz araştıra • 
biliriz ve çok iyi bilmemiz gerek· 

tir ki, bu günkü söz dizimiz bizim 
için Türk dilinin kendi içinden 
gelen, deği§tmiyecek bir köklü it 
değildir .. Bunun değişmesile türk 
çemizin tatlı, uysal, gönül ve ku
lak okşıyan akışı bozulacağına i· 
nanmak gerekmez. 

Zira: Dilde kök sözdür .. Ya • 
pı türesidir. Yaygı türesi (Sin • 
taka) dilin işlenmiş ve sonradan 
konulmuş kuramlarının topluca 
bilgisidir. 

Bizim dilimiz olmıyan yapma· 
cık ve karıtık dilin yaygı türesi 
(Sintaks) ile Türk dilinin bir İli· 
f İği olamaz. Buma !1ftdi dö,.u .... u.p 

kurmak için sava§acağız. Zira: 
Eski yoldaki bütün bunlar bize an 
cak (Arap nahvi) nin forallerin· 
den verilmit şeylerdi ki, Türk di
lile onun bir uygunluğu yoktur. 
Şimdi: Bu söz dizisi için hep bir
den yükselecek karşı koma sesle· 
rini itiliyor gibi oluyorum. ilk ses 
bize, içimize yerleşmit olan ve ar 
tık bizim olduğuna inanılan ya • 
hancı sözlerin atılmaıile dilimi-
zin çok dütük, arık ve tatsız ka • 
lacağına inanmış olanların dedik· 
]eri gibi bu söz dizisine de öyle 
karşılıklar verilecektir. 

Biliriz ki, her ileri atılışta yü • 
rüyen ve yürütmek istiyenlerin Ö· 

nüne dikilen engeller geçmışın 

tatlı anışı ile yatamak istiyen gün 
geçirici kafalardan başkası değil 

dir ki bunların bir değeri yoktur. 
Bunun en yüksek söylenişinin an
lattığı da (Eski işe yarıyanları da 
bozdular) sözüdür. 

Bunlara verilecek kestirme 
karşılık: Sizi yaşlandığınız huca· 
ğınızda ırgalamak istemiyoruz, 
biz ancak ilerlemiye susamış 

Türklüğün ve Türk dilinin öz 
beyliğini, öz dilimizi söylemek, 
genitletmek, onun geçmişini eliye 
rek, geleceğni de eksiksiz batı • 
(aştırmak, yenileştirmek istiyoruz. 

Ve en son (şimdiki bu karışık 
dil ve bu söz dizisi kafa yaratmı· 
yor) en doğru sözüne inanan 
Türkleriz ve bunu yapacağı:?. iş 
böyle olunca şu söz dizisini geç • 
mişte ve bu günde biraz arattırıp 
eliyebiliyoruz sanırım. 

Sözün bize anlattığı nedir? 
Ve söz, diziye girince karşımız • 
dakinin kafasında ne yapıyor? 

Şimdi bunları sırasile gelecek 
yazılarımızda araıtırabiliriz. 

[Bop) itfaiye neferidir. bir 
yangına giderken yolda otomo· 
bilin altında kalmak tehlikesine 
maruz kalan bir çocuğu kurta· 
rıyor. Çocuğun babası çok zen
gin ve Iaburatuvar sahibi bir 
adamdır. Bir müddet sonra aynı 
ailenin büyük kızı l ine bir yan· 
gında tehlikeye düşüyor. Bu da 
Bop tarafından kurtarılıyor. Bo· 
bun ihtiva ettiği bir yangm sön
dürme aleti vardır. Bu aleti tec
rübe için bir laboratuvara mü
racaat ediyorsa da reddolunyor. 

Bu laburatuvarın sahibi kur· 
tardığı kızın ve çocuğun baba
aldır. Fakat: liu rel cevalJı liofö 
nevmit etmiyor b1lakis daha faz-
la faa liyete sevk ediyor. Niha· 

Kurultaya yeni 
azalar 

lstanbul, 20 (A.A) - T. D. T. 
C. Katibi Umumiliğinden: 

26 Eyliide toplanacak olan ku
rultayda aza olmak arzusiJe mü
racaat eden zevatın isimlerinin 
neşri;11e devam ediyoruz: 

Cemal Bey muallim, Ali Esat 
Bey muallim, Aptullah Bey mu· 
allim, Hatice Hanım muallim, M. 
Baha Bey muallim, Abidin Da-
ver Bey muharrir, Hüseyin Suat 
Bey , Nihal Hanım muallim , 
Refik Bey Maarif Vekaleti mü-

fettişlerinden, Dr. Ubeyt Bey 
Tıp fakültesi müderrislerinden, 
Mehmet Vahit Bey, Halim Sa· 
bit Bey sabık darulfünun müder· 
rislerinden, T evfık Yahya Bey 
maarif müfettişlerinden, Muhar
rem Fevzi Bey muharrir, İbra
him Aşki Bey Muallim, Muzaf-

fer Basri Bey muallim, Yalar 
Nabi Bey, Dr. Nafiz Bey Bakır
köy hakimi, H. Esat Bey muaJJim 

Yusuf Ziya Bey tayyare cemiye· 
ti müfettiş, Dr. Mubitti Hayri 
Bey, Reşat Şemi Bey maarif 
müfettişlerinden, Dr. Ahmet Ra· 

sim Bey, Hasan Fehmi Bey Kas
tamonu meb'usu, Fethi Sezai B. 
muallim, Dr. SezE\İ Bey, M. Ha-
lit Bey 1 ürk h~lk bilgisi umumi 
katibi, Hayrettin Bey Bilecik 
mebusu, Atıf Bey Ziraat mi:s 
teşarı, Refık Besim Bey divaoı 
muhasebat mürakibi, Mehmet 
Ali Ayni Bey müderris, S. Mü
nür Bey Mütekait büyük elçi. 

1 
yet hem aşkının hem işinin rakibi 
olan meçhul bir adamın muhı; 
lifetlerine rağmen laburatuvard• 
aletinin tecrübe edilmesi içiO 
izin alıyor. Bunun muvaffakr 
yetini gören rakibi bir çete 
teşkil ediyor. Ve Bobi diri 
diri yakmıya çahşırken keıı" 

disi ve muavini kazdığı kuyuy• 
düşüyorlar. Bop ikisini de kur' 
tarıyor. Gayet ağır yaralı olaO 
rakibinin muavenetinden bütiiO 
bu işlerin hep laboratuar sabi• 
binin gayet iyi dostu olan meÇ"' 
hul rakibinden çıktığını öğreııİ"' 
yor. Ve onu yakalıyarak zabıta"' \ 
ya teslim edivor. Neticede BoO 
laboratuar sahibinin kızı ile e'I' 
lenerek mesut oluyor. 

Manisa •• •• uzum 
borsası 

Manisa, 20 (A.A) - Mevsidl 
iptidasından bugüne kadar Mıi"' 
nisa borsasında satılan çekil"" 
deksiz üzüm miktarı 2.821.248 
kilodur. Geçen sene aynı tarib' 
teki satış miktarı 1.321.000 kilO 
idi. Bu seneki fiatlar 6 ili 3ı 
kuruş arasında olup 388.952 liri 
kıymetindedir. Geçen sene fiat' 
Jar 27 ifa 60 i<uruş arasında oJul' 
481.855 lira kıymetinde idi. 

lluğlada bir yangıO 
Muğla, 20 (A.A.) - Dün ge' 

ce Köyceğizde hükumet bini"' 
sının baytarlık dairesinden atef 
çıkarak hütün binayı yakmıştıt• 
Kuyudatten pek azı kurtarılmıf 
tır Yangının kaza olması mulr' 
temeldir. Tahkikat yapılmalı" 
tat dır. 

Bir Fransız tayyareel 
dilştil 

Paris 20 (A.A) - Şark hafi 
yolları kumpanyası tayyareleriO" 
den birinin Irakta Rutbab me" 
kiinin 130 kilometre şarkıııd~ 
çölde terkine mecburiyet hafi' 
olduğunu bildirmiştir. insaPc' 
zayiat olmamış, yolcular başlı• 
bir tayyareye binerek yollarıo' 
devam etmişlerdir. 

Çankırı da panayıt 
Çankırı, 20 (A.A) - Her •" 

ne açılması mutat olan Çaıılı~ 
panayırının önümüzdeki birİO; 
teşrinin l 6 mcı çarşamba gO 
açılması takarrür etmiştir. 
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VAKiT Sayıfa 7 

Maç tarihleri tesblt edildi .............................. ..._ ... -·--················ ........... _ 
Son Nürek Y arişlarinda Türkiye futbol birinciliği 

maçları yapılıyor çekmiş?! Bir dfimenci kü~ek 
~ ..... 

• 
mı 

~~~~~~--------------------~~~~~~- Istanbulda yapılacak gurup blrinçllfğt mil• 
sabakalarıoıo tarihi 7 ve 9 Teşrloeveldlr Be,lloz 

932 kürek birinciliklerinin ge· 
fen hafta BeY.kozda. ıapıld~ğı"ma· 
~dur. Dün Beykoz klübü aza· 

• y 
bt~dan Mehmet Sadi Beyden .. açık 
d~r nıektup aldık. Bu \ mektupta 

1kkat ve ala.kaya değer bazı gö· 
~tler ve iddialar vardır. Bitaraf
~ tırnız dolayisile bu mektubu 
trnen aynen ne§rediyoruz. Ala
~darlarının verecekleri cevapla· 
t\da bittabi sütunlarımız açıktır: 

l'iirkiye idman 1ttif&Ju merkez 
heyeti riyasetine ' 

Fiendim; artrk müzmin bir ha· 
~t gelen (Spor) hareketlerile ya
ıttndan alakadar olmak fırsatım 

tlinizde tutuyorsunuz. Sizi uzak
ltn tar yanlar bütün adil kudre
litıizle bütün selihiyetinizle bu
tiine kadar oynanan oyunlara 
~l'i hatime v~receğinize emin 
d \llunuyorlar. Hele Beykoz gibi, 
~ edikodulu spor muhitlerine so· 
lllrnaını§, spor sahalarında az 
~k ferefli bir mevki hazırlamağa 
~lrtnıış, fakat daima aldatılmış 

la liakkındaki programına itiraz 
"' . e·diyor. İtirazlarını muhik göste .. 
rebilmek için "diğer klüpleri de pe· 
ıine takarak (ya bizim dediğimiz 
olur, yahut yarıtlara girmeyiz) 
diye heyeti istifaya mecbur etme· 
ğe çalışıyor. Bu arada geçen mü· 
kilemeleri, mülakatı hatırlıyacak
sınız. Gene ititiyoruz ki heyet bu 
klüplere itiraz ettikleri tenkit me
ıeleleri tahriren bildirmek lüzu· 
muna dair bir tezkere gönderiyor. 
Buna cevap vermek zahmetini ih
tiyar etmeğe lüzum görmeden 
ve heyetin bir azasını istifaya 
mecbur ederek zatıalilerini kas-

ten (biz görüştük, böyle olacak, 
yani programı kendisi yaptı) di
yerek mmtaka reisine istedikleri· 
ni kabul ettiriyorlar. 

istedikleri ıu idi: 

Y arıı mesafelerini uzatmak, 
(kıdemli) müsabakalarını bir· 
birini takiben yaptırmak.. Mak
satları da, zaten her klüpte meb
zulen yetiştirilemiyen Beykoz bi· 
rinci sınıf kürekçilerini yormak, 
onların müteakip yarışlara işti • 
rak edememelerini temin etmek-

~l' klüp sizi bir kurtarıcı gibi te
~ltki etmiı bulunuyor. Nereye 
• ltıanız klüpçü zihniyeti ile ha
.:~et eden, kime anlatsaıuz kulak ti. 
"'& b h' · · · · · Nihayet muvaffak oldular. He· ~ ""IYan u spor mu ıtı ıçın sızın 

b·~iz şahsiyetinize hitap etmeği nüz istifa etmiyen Denizçilik hey· 
1
t' \>azife bildik... etinin reisini işe karıştırmıyarak 

d· llakınız, beş on gün. onu, bunu ilk defa denize çıkan hakemlerin 
ııı'tıleyipte bir karar vennekte huzurunda yarııları yaptılar. Pek 
,~ ,_ muhterem beyefendi, buraya ka
~ ~ ~lındığı için sizin iminiz or-
ı/' konarak neler yapıldı. Geçen dar okuduklarınıza kartı ihtimal 
h.tıe klüplerin intihabile iş b&Jı- diyeceksiniz ki, siz de bir klüpçü
~ t ıünüz, bet klübün ittihat ettiği 
't eçen (Denizçilik heyeti) 932 bir meselede tek kalan klübün 
·~•i kürek müsabakaları prog· 
td· 1nı teıbit ve klüplere tebliğ 
~ '~or. Hazırlıklarını yapan klüp-

b~) \>e bu meyanda (Beykoz klü
li lesbit edilen yarııı mesaf ele
S'at:e \te muhtelif futa cinslerinin 
~ ... tranıda dizilitine göre (Ekip) 
~t•f il· 1 taanif ederek çalıtıyor. 

baJ 't-inci teşvik müsabakası ya
~;~~. Geçen sene tampiyonluğu 
t~ .. eden Galatasaray müsabaka 
' li dört yarııta muvaffak ola
Si~tttca, heyete şamandıraları 
·~~ )et_ ederek ve yarıtı terkede-
lk~~kiliyor. 

lit-,k'llci teıvik müsabakasına it
~ lcietrneınekle beraber işitiyo

Denizçilik heyetinin yarıt· 

hakkı yoktur... Hayır beyefendi,• 
filhakika klüpçüyüm, çalıtanın 
huzurunda hürmetle iğilirim. 

Sporu istismar ederek ne banka
da şef, ne de töhretlere iltifat e
dene stadyom hissedarı veya 
(Spor levazımı mağazası) sahibi 
olmadım. Fakat şunu öğrendim ki 
kendi mütevazı kötesinde çalışan 

temiz inkiıafında insanlığını, fa
ziletini kovalıyan bir klüp için 
hakkı hayat yoktur. 

Nizamnameyi istediği zaman i
leri süren, fakat istediği zaman 
da bir tarafa bırakan bazı hakem· 
lerin elinde oyuncak olmuı bir 
klüp ıize haykırırsa, bu kadar u· 

çok 

zun aözler ıizitaadi ederse haksız 
·midır?. 

· Bir kalabalık, temsil ettiğiniz 
he~eti, hatta karşısına çıkmak su
retile değil, karıısına çrkmağa ce 
ıeret edemiyerek gıyabında dü-
§Ürıneğe kalkıısa ve onun ilan ve 
tesbit ettiği her hangi bir progra
mı tanımazsa bu spor aleminde 
bir anarşı demek değil midir? 

Böyle iııe hadlıe aynen olmuı
tur, deniz üzerinde daha neler 
yaprlmıftı .. Müsabaka aktamı sa
at altı buçukta .. üç çifte futa mü-

sabakası daha ba§lamamış.. Üç 
çifteden sonra iki çifte dirsekli 
müsabakası yapılacak.. Klüpler 

birbirini takip eden yarışlar için 
kuvvetlerini taksim etmeğe mec
bur.. Vakit geç sular kararını§ ... 
O aralaık gizli bir el bir klübe 
haber gönderiyor: 

Türkiye futbol birinciliğini tes 
bit için federasyonun faaliyetle 
çalı§tığını yazmıttık. Hemen bü -
tün futbolcülerimiz için çok fay 
dalı neticeler vereceğine kani bu
lunduğumuz bu güzel temasların 
kat'i talimat ve programı tesbit 
edilmiıtir. 

Önce de yazdığımız gibi, evve 
la mıntaka birincileri grup mer -
kezlerinde toplanarak kartıla -
tacaklar sonra da grup birincile -
ri lzmirde son müsabakaları ya • 
pacaklardır. 

Gruplandırılan mıntaliaların 
ftfmıımıııınıııını , ... , ...... , .. ıı,..0U111ıtauıumın.mw:nu1a11,......t--.. 

Lik maçları 
gene kaldı 

Geçen sayımızda, İstanbul 
mmtakasının lik maçlarına vak • 
tinde başlamak için kulüpleri da
vet ettiğini ve bazı esaslar karar
laıtırdığını yazmıttık. 

Bu toplanmada yalnız Galata· 
saray, Fener bahçe murahhasları 
bulunmamıılardı. Kararlar di • 
ğer 12 kulüp murahhasları tara -
fından kabul edilmişti. İkinci top 
lanmaCla fikıtür tanzim edilecek 
ve 7 tetrinievelde de lik maçları 
başhyacaktı. 

Dün haber aldığımıza göre, 
maalesef lik maçları gene geri kal 
maktadır. Çünkü İstanbul mınta
kası, yakında mıntaka kongresi • 
nin toplanacağını düşünerek fiks 
tür tanzimini kongreden sonraya 
bıralanayı kararlaıtırr.ıııtır. 

isimleri ve grup merkezleri §un • 
lardır: 

1 - Müsabaka yeri Eskişehir • . 
(Ankara, Bursa, Eski§ehir, Kütali · 
ya mıntak.aları birincileri) 

2 - Müsabaka yeri: İstanbul 
(Bandırma, İstanbul, Kocaeli mm 
takaları birincileri. 

3 - Müsabaka yeri: lzmir (D; 
nizli, Isparta, lzmir, Manisa, U • 
şak mıntakaları birincileri) : 

4 - Müsabaka yeri Mersin· 
(Antalya, Çukurova, Diyarbekir, ~ 
Konya mıntakaları birincileri) 

5 - Müsabaka yeri: Samsun 
(Giresun, Samıun, Trabzon mm• '. 
takaları birincileri) : 

; 
Talimatnameye göre müıaba - '. 

kalara girecek mıntaka azası be -

hemehal lisanslı bulunacaktır. Fi· 
nal müsabakalarının başlıyacağr 

günde ilk müsabakadan evvel bü 
tün müsabıkların iıtirakile is • 
tikli) marıı çalınırken bayrağı • 
mız selimlanacaktır. Ancak bunu 
müteakip geçit resmi yapılacak • 
tır. 

Müsabakalarda bir defa hük -
rr_en veya filen majlup olan ta • 
raf, ondan sonrası için müsaba • 
kalara ittirak hakkını kaybede •. 
cektir. 

Maçta oyuncu değiıtirmek yolC 
tur. Hakem kararlarına - mut -: 
lak surette - itaat etmiyen, veya· 
müdahale eden, ıpor terbiyesine 
muhalif hareketlerde bulunan • 

(Lfltfen sayfayı çeviriniz) ~ 

Son yarı§ tehir edilecek .. Tak 
ıim edilmesi lazım gelen kuvvet • 
ler derhal üç çifte futada teksif e
diliyor ve Galatasaray üç çiftede 
kazandırılmış oluyor. Zavallı Bey 
koz tekrar yarı§ var diye, kuvve· ' 
tini bölmü§tü, yarıtı da kaybedi
yor. Karanlık o kadar fazla idi 
ki, iki adım ötedeki sandalı gör· 
mek mümkün değildi. Hakem mo 
töründe, deniz yarışlarına, o gü • 
nü alakadar edilmit hakemler ko

nuıuyorlar. (Hiç bir ıey göremi • 
yeceğiz, futalar biribirine çapa • 

6u'fÜn Taksim Stadında Y~~yor 

riz verirse, dümenci hamleciye 
yardım ederse nasıl görecegız, 

Ve yarı§ gfiya yarış, karanlığın 
içinde yapılmı§ oldu. 

, H~lb~kiYolda neler ' oluyor, 
gene gizli bir motör futa
nın birine bir İp atıyor. Görürler 
diye vazgeçiliyor, görülmesi ihti· 
mali olmıyan ıey yapılıyor, dü • 
menci bir müddet, pek ili kürek 
çekiyor. Hakem motörü de bir de 

niz alemine çıkılmıı gibi karanlı
ğın içinde hiçbir ıey göremiyerek 

dolaııyor. Ayni hakem kürekçiyi 
tefçi eden serdümenin kol hare • 
ketlerini fili yardım telakki ede· 

rek güne§ varken yani gözleri gö 
rürken Beykoz fıtasını müsabaka 
harici bırakmıştır. Nihayet bu se
fer resmen ilan edilmiıtir ki son 

Dünkü sayımızda yazdığımız gfbi, Hlmayeietfal cemiyeti tca-a• 
hodan tertip edilen güreş mOsabakalanna bug6n Taksim stad1n
da başlanacakbr. Builln orta, yarın başaltı obürgün de baş gü• 
reşler yapılacakhr. BOtOn güreşlere iştirak edecek pehlivanları· 
mızın otuza yak1n olduğu anla,ılmaktadır. Resmimiz dört kebli
vanımızı göderiyor. 

müsabaka tehir edilmittir. De • 
mek ki karanlıkta müsabaka ya • 
pılamazdı. Neden, gene karanlık
ta üç çifte yarııları yapıldı? Ha
keme sorarsanız min tarafillah 
nazil olmuı gibi (Böyle olacak) 
der. Kime anlatayım beyfendi, 
detlerimizi hangi adil baş dinli • 
Y.ecek.. Elbette ıiz dinliy_:eceksi • ~ 

niz. Bütün mertebeleri atlıyarak 
size kadar gelen bu yazı ile ıpor· 
da oynanan §eylerin ancak binde 
birini saydığımıza kaniiz. Gıya • 
bi hürmetlerimin kabulünü rica 
ederim efendim. 

Beykoz kulübünden 
M-hmet Sadi .-
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Beyaz Ka~a Ticareti 
Ah çapkın ah, gene bir haltetmiş, 

hapse atmışlar .. 
Yazan ı ? Tefrika : 8 

- O da bir şey mi? Sen ha. 
na altı yüz pezo ver •. iki saat son 
ra güzel kızı önünde bulacaksın. 

Çiçek bozuğu yüzlü adam iti· 
raz edecek oldu: 

Geçen def asında bet yüz pezo 
ile it ıörülebilmiıti ya? .. • 

Domingo ayni tekilde tebeı -
süm ediyordu. Tatlı bir eda ile 
cevap verdi: 

- Olabilir .. O zaman ne ka. 
dar aldığım hatırımda kalır mı? 
Maamafih eğer o sefer beş yüz 

pezo almı§ıam, üst tarafını ke • 
semden vermitim demek! Yüzü 
çiçek bozuğu adam cüzdanını çı· 
kararak altı yüz pezoyu saydı. Do 
mingo banknotları birer birer 
sayarak cebine yerlettirdi. 

- iki ıaate kadar kadın gele· 
cek, öyle mi? 

- Merak etme ıaati ıaatine 
gelir •• 

Domingo ıağa sola tebeaaüm· 
ler saçarak, her tarafa bir laf a· 
tarak dolaııyordu. Barda tanıma 
dığı kadın yoktu. Herkeıe de il -
tif atlar, vaitler yağdırıyordu. Bu 
sırada telefon çaldı. Bar ıahibi 
ıeılendi: 

- Mösyö Domingo ıizi telefo 
na istiyorlar. 

ŞiftDan adamın telefona gidip 
gelmeıi bir oldu. Tebeuümü faz 
lalapnıftr. Koca Domingonun ye· 
gine zevki beteriyete hizmet et • 
mek olduimm herkes bildiiinden 
bu tebetıü.münden birinin daha 
sıkıntıda olduğu ve domingodan 
mua-Yenet iıtediği anlatılıyordu. 
Anlattı: 

- Aah çapkın Bom bu ah! ge
ne öyle bir haltetmiı hapse tık· 
mıtlar. Zaten rahat duramaz ki .. 
On bet günde bir kodeai boylar. 
İyi kalpli adam bu ıözleri söyle
dikten ıonra ilave ediyor: 

- Hemen bu itle meıgul ol • 
malıyım. Yarın aabah ıizinle be -
raber burada kadeh yuvarladığı· 
nı görmezsem hasta olurum. 

Köıeden bir ıeı duyuldu: 
- Bana baksana Domingo ! 

Bir adamı hapishaneden kurtar· 
mak için kaç para alıyorsun? 

lar müsabakalardan derhal ihraç 
edileceji ıibi bir ıeneye kadar 
boykot ceza.aile tecziye edilecek • 
tir. 

Beraberlik halinde oyun çey • 
rek aaatlik haftaymlarla yarım sa 
at temdit edilecektir. 

11a,ıar1n programı 

Eakitehir ırubunda: 
Mmtaka birincileri 6 tetrini • 

evelde Eekitehirde bulunacaklar 
ve müsabakalar 7, 8, 9 tarihlerin 
de yapılacak ve i"UP birincisi· 1 O 
tarihinde lzmire hareket edecek· 
tir. 

lıtanbul arupundna: 
Mmtaka birincileri 6 teırinie· 

velde lstanbulda bulunacaklar ve 
maçlar 7 ve 9 tetrinievel günleri 
yapılacak, grup birincisi 11 tari • 
hinde lzmire hareket edecektir. 

İzmir anıpundan: 
Maçlara 30 eylulde bqlana -
~ 1, 2, 7 teırinievelde bitirile· 
cektir. Galip takım lzmirde kala· 

Menin grupundan: 
Maçlar 7, 9 tetrinievelde yapı-

Domingonun yüzü birdenbi • 
re ciddileıti ve hazin bir ıeda ile 
§U cevabı verdi: 

- Ne diyorsun Polo! Sualinin 
manasını anlayamadım. Bilirsin 
ki benim yaptığım sırf arkadaf • 
lara iyilik olıun diyedir. Y alruz 
bir it yapmak için bir takım mas• 
raf ister. Meıela hapisten kurtul .. 
mak için en aıaiı iki yüz pezo 
vermeli .•• 

Şitko göz kapakları arasından 
gözleri parladı. Suali ıorana müı 
tehzi bir nazar fırlattı. Ve sonra 
eıki tatlılıkla! 

- Şimdilik gidiyorum. Alla • 
ha ısmarladık Polo! lntallah ya 
kında ıana da bir hizmette bulun 
manın çaresini bulurum. 

Etrafına titman kollan ile ıa· 
ğa ıola ıelim vererek çıktı, ıitti. 
Bazı müzevir adamlar Domingo· 
nun iyilik edebilmek için ve iyi
lik etmek zevkini duymaık için et 
rafmdakilerin batına f eli ket ge 
tirdiiini iddia ediyorlar. Fakat 
Domingo bu iftiraları dinlemiyor 
bile. Zaten dinliyecek zamanı var 
mı? O timdi kendiıini imdada ça 
ğırmıı olan Bombinin yardımına 
kotuyor. Zaten · Bombinin vaziye 
ti çok tehlikeli değil. Büenoı Ay
reste tatbik olunan kanun· 
lara göre seraeriliie ve be • 
yaz kadın ticareti cezası 
yoktur. Yalnız memnu ıilih 
taııyanı cezalandırırlar. Bir in
aanın naerinae ~o\tir ~ -
aı cinayet değildir ya? Onu zin • 
danın umumi odasına atmamı§ -
lar, bir hususi odaya koymuflar. 
O huıuıi odasında doıtlarm he • 
diye getirdiği içkileri içmekle va· 
kit geçiriyor. Bombinin diğer bir 
arkada,ı da memnu ıilah taııdığı 
için yakalanmıt; iki. meılektat ki 
ğıt getirterek poker oynamıya haf 
lamıtlar. Tam bu ıırada Domingo 
geldi. Büyük meserretle kar§ılan· 
dı. Bombi iki yüz pezoyu uzata
rak dedi iri: 

- Bu ıefer bedava çıkıyorum. 
Bu parayı timdi Nonolö Biılarla 
poker oynarken kazandım. Do • 
minıo töyle bir ıözden kayboldu. 

( Devanu var) 

lacak ve ıalip tabm 13 tetrinie -
velde lzmirde bulunmak üzere ha 
reket edecektir. 

Samıun anıbunda: 

Maçlar 30 eylt11 Ye 2 teırinie
•elde yapılacak, ıalip takım 6 
teırinievelde lıtanbula, 11 tetri • 
nievelde de lzmire hareket ede -
cektir. 

Flnal grupu 

Grup birincileri 13 teırinieve· 
le kadar lzmire aelmit bulunacak 
lar ve maçlar 14 tetrinievel cu • 
ma, 16 teırinievel pazar, 21 teıri _ 
nievel cuma günleri yapılacaktır. 
Ayni günde bittabi Türkiye birin 
cisi de taayyün etmit bulunacak -
tır. Talimat ve programın son kıı 
ımı mali ve idari knmmı ihtiva ey 
!emektedir. Masraflar kafile ve 
grup merkez heyetleri tarafından 
yapılacaktır. 

Kafilelerin seyahat masrafları 
için lüzumu olan tahsisat yerleri· 
ne ıönderilecektir. T ahıiıatı ıon 
derece tasarrufla idare etmek i • 
çin dikkat ve itina olunacaktır. 

Söz Kitabı 
·······-·-· .... ···-······ 

Türk Dili 
Anado luda kulla
nılan bazı kelimeler 

Türk dili tetkikleri yapılırken 

"Söz kitabı,, ünvanı altında Anado
luda kullamlan bazı kelimelerin top
landığını yazmıştık Bu kitaptan di
ğer bazı kelimeler naklediyoruz: 

ANDm KALMAK (SJvu) : Batını ye • 
mek, yani öldükten sonra yakalmak. 

ANDIZ (Çivril , U §ak) : l - AlU!te ka
dınlan yeri. 

ANGIÇ (Bahkes!r): AN. GIÇ (Bursa, 
tnegöl): Çift arabalarında demet t&§ım&k 

için arabaların ikl tarafına takılan parmak-
lıklar. • ' 

ANKUT (Erzincan): Çeldrdek&iz- Clut. 
1 

ANNAC, ANNAÇ (Kütahya, Muğla, De· 
nlzlJ, Çorum, AIAJyye; Sandıklı,; ALNAÇ 
(Niğde): 

ARNAÇ (Ankara) : K&rft, alın latıkame· 
U, mukabil. 

Tam annaı:ıma tıktı. Damın amaçı. 

Mektuplannm arnaçı gelmedi. 
ANNACINDA: Tam k&r§ıamda. 
Annacundan gelen dilber 
GWmfl utron utrun bana. 

ANN AŞ ( A vp.r) : dOat. 
Ben eenln oynaım aıuıatın olamam. 

ANNAT (Atyon): Bak. AnaduL 
ANTUT: BUyU için tütaü yapılan fena 

kokulu bfr madde. 
Antutla cin tımatr ttıUhcllL 

ANUK (A.): Nane. 
ANTİKA TAKLİDİ (İstanbul): Çinld -

ilkte bUyUk yapraklı örnek. 
.A..'TUR (Mecttl5zU): Kibir, gurur. Hatır· 

la. Honneur. 
ANZURUT (Niğde) : Rakı, şarap. 

AN: 1 - F ehim. 2 - İki tarla &r&81n
dak1 yer, hudut. 

AN. ARI BERI, ON. ARI BERİ (C. 
A.): AtclA.dc e~a veya klmııc. 

Ortadaki anımbl'rtyl kaldır. 
At anan beri at dcğlldJ amma el~n 

tıkardık. 

AN. DILM:AK (Ankara): 'Oıtüne var -
mak, arbılmak, ardılmak. 

İnsana ıındılmak. 

AN. DAÇ (AV§o.r, Niğde): An. dıç (Kay 
.eri): 1 - Evlat ve hayrWh&let, NeaUalnl 
kaybetmemek Uzer.e yelifUrllen hayva -
nat (Avşar); \ 

2 - Hatıra (Souvenlr) 
11a M10 .._ ·'f!'-~ 
Bana bir a ndaç -ı-er. 

Bu ağızlığı asker e giderken mubtann 

otlu andıç verdi. 
ANGIT (Ankara, Denizli); Angut (Bo· 

lu): 1 - Almdakl EUlUf; 2 - Yaban kaZr 
(Denlzll); 3 - Aptal, bOn. 

Anrrt glbl no dunıyorımn. 
AN.iL AN. iL (Karap~): Abest.e abes

~ 

AN.ITMAK (Afyon karahlur, Sivrihl -
Mr): Bir vak'at btr manzaraya teııadl1fW 
~ayrl lbUyarl tatınp kalmak. 

No Anıdıyonrun1 
AN.lZ: Hububatın tarlada kalo.n k6kle· 

rl: 
Dıın anızı, Suaam anıu. 

Karı. !lrez. 
AN.N ANMAK (Bolu, Ankara, U§ak) ; 

bak, ağnmak. 

APALLAMAK (Ankara): Çocuk ayak 
ve el Ue yUrUmlye çalt§JDak. 

Apalamak. Tetilemek. Emeklemek. 
yon): ApartmR JÇOFD:l 

APARMAK (Burdur, Dlyarbekir, At -
yon): Apartmak; kapıp kaçmak, alıp gö -
türmek. 

Amerika da 
Yapılan bir tecrübe, demokratları 
cümhuriyetçileri yenerek iş baıın 

geçeceklerini ve içki yasağının 
ka~dırılacağını gösteriyor 

Amerikada yapılın bir h~ crll- tisi lehinde rey vermesi ol 
be, demokratlar fırkasının kati Demokratlar bile bu barikul 
galebesi ile neticelendi ve ~nü- netice karıısanda hayrete d 
mOzdeki teşrinisanide demokrat- tüler. Cümhurivetciler ise Y 
lann hem mecliste ekseriyet, den çalışmak luıumunu bisS 
hem reisicümhur intihabında ga- tiler. Reisicumhur Miıter Ho 
libiyet kazanacaklannı gösterdi. neşrettiği bir beyanname 

Tecrilbe Maine eyaleti dahi- fırkasının saflarını takviye e 
linde vapıldı ve bu neticeyi rek mücadeleye hararet ver 
verdi. sini istedi. 

Auıerika siyasetinin teamnl- Hılbuki COmburiyetçiler 
lerinden biri, Amerika ittibadmı de bu neticeyi beklemiyorl 
teşkil eden devletlerden her bi- Mister Hoover son aylarda id 
rinin mecliı intibabatını refsi· aleyhindeki iddialan bertaraf 
cDmbur intihabı 11rasına tesadüf cek bir hattıbaraket takip 
ettirmektedir. Maine eyaletinin rek iktısadi bubranla tld 
mevkii ise mOıteınadır. Burada bir milcadeleye giriımİf ve 
eyaletlerden iki ay evvel meclis yllzden Cümburiyetçiler muva 
azuı, vali ve yerli mDmessille· olacaklarına kani olacakl 
ri intihap edilir, bu suretle kani olmuılardı. 
memleketin temayDlitı peşinden Hal Maine eyaletinde yapd 
anlatılır ve fırkalar ona göre va- tecrllbe Ctımburiyetçilerin bO 
ziyet alır. Bu tecrübenin verdi- tahminlerini.alt üst etmiş ve ge 
ği neticeler kdi ise de arasıra cek intihabatta Demokratla 
baı.ı inhiraflar da· vuku bülabilir. kaıanacaklarım göıtermiı bul 

Bu seneki netice ise · hususi nuyor. 
bir ebemmiy~ti haizdir. ÇDnkü Amerikada hasıl olacak 
Maine eyaleti lStedenberi cllmbu- tebeddOJiln beynelmilel teıirl 
riyetçiydi. Onun derecesinde olacağın.dan şuphe yoktur. Fa 

cümburiyet fırkasına sadık diğer bu yUzden harp borçlan m 
bir eyalet yok gibidir .. Sonra ge· lesi değişecektir. Çilnktı 
ne burası ötedenberi içki yasa· mesele iki tarafın muvaffakı)' 
ğının en . kuvvetli istihkamiydi. ile intibabattao sonraya bıra 
Çtınkn Maine eyaletinde içki ya- mışhr. 
-i• ae&r. .. n aaaedanberi ta\Qil4. .,........,.,~üm ...... rük. t.arif P.),._,.i mHPIP. ' 
olunmaktaydı. Halbul<i son inli· gelince demokt'atlar, bu ta · 
babat, her şeyi altüst etti. Eya· lerin ten~ili Jehindedirler. CO 
letin Amerika kongresine gön- huriyetçiler ise bunu kat'iy• 
dereceği ilç mümessilin ikisi de· reddediyorlar. Bu itibar ile 
mokratJardan, valisi demokrat- mokratlar iktidar mevkiine ı 
lardan, hususi meclis azası de- cek o:urlarıa gümrük tarifele 
mokratlardan seçildi. indirmek bahsinde cihan ikt 

Demokratların eyalet dahilin- konferansında ve beynelm' 
de müdafaa ettikleri esuların ticaret aleminde bir it yapab' 
en mühim~ içki yasağını kaldır- cektir. Önümüzdeki teıriniıanİ 
makhr neticede 1851 senesin- kadar yeni bir hadiıe vuku b 
den itibaren içki yaaağı tatbik ma:zsa demokratlarıa Ame ' 
eden Maine eyaleti, içki serbes- başına geçecekleri ıüpheaizd' 

Şehir Suları 
APAR TOPAR rnstUrmek 

.Answn g~türmek. 
(İçarta) : \ 

(Baş tarafı birinci sayıfada) müıterek emvalin tamiri hak 
da verdiği ıelihiyete güvene .API (Niğde): Sersem, aptal, 

APŞAK: Bacaktan ayrık. 
Appk appk yUrUmek. 

APP!st: Dansı. 
Appı.t oJluna, knma. 
APRİL (ÜrkUp) - NIMn ayt. 
APTAL (l48.rll§): TUrklerln çalgrCT CI· 

mtt blr oymak. 
APUŞ KURMAK (KUtahya): Baldq 

kurmak. 
APZAMZAK: Budala, ahmak. 
ARABAH (Vnn) ; ARINBAH "Ahlat" 

Damların dıı kögelcrl, sacak, dam saça~r. 
ARACI (Çangrn): tkl satıh teşkil eden 

eriı iplerini blrlblrlnden ayımıafa m&hsua · 
küçük ağaç çivi. 

ARADAN (Van): Eski uaul sapanların 
uç demlrlcrlnl bağhyan ağaç. 

ARAK: Duvar aralarına atılan hatıl. 
ARDALA (Cenup TUrkmenlerl): ı -

Deve vo beygirlerin iki taratma aaılan ko -
caman cmgrrak; 2 - Zeyl. 

ARAKCIN (Slvaa): ARAHCIN "Kayse
ri,,: Bqterllğt yani ta.kke. 

ARAKLAMAK (Upk): çalmak. 
.ARALIK (Malatya, Ankara) ı - Bey

girlerin tlmar zamanı ön ve arka ayakla.n
na bağlanan köstek. (Malatya): 2 - Dar 
divanhane "Ankara ... 

ARALIKAYI (Muğla): Zilkade ayı. 
ARALIK DÖLÜ (Tıraş. Ankara) Piç. 
ARAMACA (Ecllmo): Bilmece. 
ARAM ARAM (Ankara): Fasılalr fası

lalı. 'O.um aram aram karanyo. 
ARASTAK, ARIST.AK (Mar&§, Kıi'şe • 

hlr, GUrUn) ARISTAH "Van,,: Çatı araııt, 
tavan araar. 

.ARATA.HTA:LAIU: K&tnıda karaçavm 
dö~me tahtaları. 

,, 
çıkan senevi eJli bin ton su· 
yun ancak 25 bini şehre ge-
tirile bilmektedir. Miitebassısla-
nn verdiği raporlarla suyun 
yarısının gelirkeu yolda kay
bolduğu anlaşılmıştır. Biz ter· 
kosu alınca ilk it olarak zayi 
olan 25 bin ton suyu:ı kaybol-
maması için lüzumu olan esaslı 
tamiratı yapacağız. 

Şehre gelen diğer suların va
ziyetinide esaslı bir surette tetkik 
edilmektedir. Mamafi bu iş ikin
ci k11ımdan, yani acele olmıyan 
itlerdendir, Evkaftan bize dev
rolunan sular fiztrinde yüzlerce 
kişinin tasarruf senedi vardır. 
Ve bunlar senelerden beri tamir 
masrafına iştirak etmedikleri 
halde sulardan istifade ederler. 

Sarıyerde günde sekiz ton tatlı 
su sarfeden bir hamamın 12 se· 
nelik ıu sarfıyat bedeli olarak 
verdiği para 17 lira tutmu7tur. 
BiltOn bu gayrı tabiilikler kaldı
rılacak, yeni belediye kanununun 

bu gibi hususi şahısların tı 
rufu altında bulunan sulann 
larını yaptıracağız, masrafını 
sahip:erinden alacağız. 
Bundan başka bentlerin de et 
bir surette· tamiri, yeni kanal 
açılması projesi de sular id• 
since hazırlanmaktadır. Şu 

hakkak ki belediye ıebrio 
işini yakın bir zamanda 
kat'i şekilde halledecektir. 

Son söz olarak ıunu 
edeyim ki, belediyenin teılı 
idare edemiyeceği haberleri 
garezkir bazı kimaelerin 
ridir. 

Belediye umumi harp 
nında ıimdiki kadar ktı 

kimselere malik değil iken 
terkosa vaziyet etmit Y" m'1~ J 
melen işletmişti. Bundan ' 
terkosta çalışmakta olan aıe.:J 
ların yüzde 95 inden iatil"i 
edeceğimiz için bu it 
devam edecektir. 
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Memleket Haberleri ~ 
ıııımm~ mmrı ın 111 ,ııi mıı1 ~ır ım ~~ı~l'~r ,r ~, ·;~' .rı. ;ı ~! ~, 'il' ,~ımıı1~· .. 

khisar tütüncülerini kurtarmak için . .iElaziz Başvekilimize der· 
ı~ıım~ı ııı~ıııııııımıı'ııını~nııııınııınıııınııı~ııın~~~~ıııooııoo~ııı 

l'ütüncüler bankasından sonra yeni bir teşekkül daha 

l'litiin alış verişi nasıl oluyor?-Tütüncülerin çektikleri -
Geçen seneki za~~rlar - Bu seneki mahsul ne kadar? 

dini dökmiye hazırlanıyor 

Akhisar tarlalar1nda tDtL'n dikiliyor 

4khiaar huausi muhabirimizden: tüolerle tedricen nazı~ olmıya 
rGtün ziraatına nakden yardım çalııacaktır. Koop~ratifin bu su: 

\ bu suretlede tütün istihsali· 
h1 çoğalmasını temin etmek 
kaadile bundan yedi sekiz 
t evvel müteşebbis Akhisar· 
t ve bilhassa merhum Saru· 

11 hıeb'usu Reşat Beyin him· 
,ttile tül üt cüler bankası tesis 
~"ıııu, idi. Bu banka bu güne 
dar bu gaye etrafında çalış-
't, kazanın tütün istibsalatının 
tiltınesine hizmet etmişti. Son 
~•nlarda gene bu maksada 
~'hak üzer~ Akbisarda bir 
\ ~ alam ve ohm kooperatifi 
• li kararlaşmıştır. Kooperatif 
·~ getirdiği tütünü değer 
•tında -blm••• için ona reb• 

olacak, çıftçinin aldanması-

ve aldatılmasına meydan 
aıiyecektir. Meb'usumuı Mus· 
' Fevzi Bey lu hayır:ı teşeb· 
t ön ayak olmaktadır. Bele· 
tde tiltün müstahsil ve amil
i11den pek çok kişi toplandı
. liararetli n::ünakaşalar o!du, 
ıa.'tlfa Fe•zi Bey kcoperatif-

111 faydalarından bahsetti. Ko-
tr'tife dahil olacak tütüncü 

liradan aşağı olmamak üze
~~r para verecek, yetiştirmiş 
~ fı;u tctün mahsulil satılıoca
ı~üıde ikis:ni kooperatif ka-

' • tulim edecektir. Her 
tde yüzde on nisbetinde ay-
~ kooperatif hesabına yetiştire
~\t IQabsulü kooperatife aynen 
~tektir. 

0operatif eline alacağı tü· 

TUccar tülUnU ahrken b8yk 
mu•~•n• eder 

retle alıp satacağı tOtUnlerin 
bedelleri sahiplerine verilecek· 
tir. Bu taahhüt on sene müd· 
detledir. Kooperatifin nizamna· 
mesi tasdik olunmak üzere lldı
sat vekaletine gönderilecektir. 
Tasdik olunup geldiği zaman 
hemen işe batlanacaktır. 

Geçen sene kazalarda tiilün 
satışlarında yapılan panik hiç 
bir memlekette o:mamıştır. Ka· 
zaların pek nefis olarak yetiş

tirdiği mahsulün pek çok lnsmı 
müstahsilin yok pahasına elin
den çıkcnşhr. En çok yüz elli 
kuruş fiatla pek az miktau 
alındıktan sonra iki gün zarfın
da ani bir düşkünlük elli kiJo
luk bir balyası yüz kuruşa ka-
dar düşmdüştür. Köylerde beher 
kilosu yirmi beş otuz kuruştan, 
kasabalarsn ise eJli kuruştan 

iki Gülüşlü Kadın! 
Arsen Lilpenin yeni bir macerası - 52 
~ : ~tis föpleut-- 1ii~ {Uile.ı : fa. 

~'ta aeni bulurlarsa?. ı mu?. . 
• \l} tereddüt ediyordu. Yal- - Hayır .. Sadece evı taraasut 
'il llıahvolduğunu biliyordu... ediyor .. Yanında da iki muavini 
.t•imen bir türlü onu bırak· var .. Kaçmak kabil değil.. 
latenıiyordu. Klara da rahat Bir an ıatkın şaşkın durdular .. 

'- 0 t: Raul ceıedin üzerine bir masa ör-
csri~nıiyeceğim, diyordu, onu tüsü atmııtı. Klara dolaşıyordu. 

· d\l•düm. Katil ve mücrim Valtekı, örtünün altında zaman 
'- İt~~ıi tevkif e~?1eleri lazım: zaman göğüı geçirerek can çeki-

'f ~ '"yYen. Kat ıyyen •• Senı ıiyordu .. 

'il;!':;~.:'.~ B~~~:=~ı!:~ Ge~a~::~~k, diyordu, mah· 
~l ~dı. Cezaıını buldu. Hay- volduk .. 

\ ~~ 1•e beraber gidelim. Raul tehlikenin karşııında der-
' J)encereye giderek dııa· hal mücadele kabiliyetini elde et-

._ ... , mitti: 
ba, flzdt. • \ - Ne diyorsun canım, dedi, ni-

• lıa '- d k '- ~ J'aır ı... çin mahvoldu • 
e? • Jorjöre mi?. Geliyor· Saatini çıkararak baktı, dütün· 

aşağı düşmiyen tütün böyle ok· 

kası iki üç kuruşa düşüce panik 
başlamıştır. 

S ebep mahsulün çokluğu, zi· 
rai teşkilatın yokluğu, mahdut 
kumpanyalardan ibaret olan ah· 
cıların birbirlerile anlatmaları 
idi. Tütün piyasası açıldığı za-
man zUraımız çok sabırsız olur. 
Tiitününü ahşveriş başlayıca üç 
beş ne bulursa elinden çı· 
karmak ister, zanneder ki elin· 
de kalacak, satamıyacakhr. Tile· 
car zürraın bu sabırsızlığını bi
lir, kendisini naza çeker. 

Tütün satışları niumsız olun
ca netice tüccarın insafına kal
mış bir mesele oluyor. Tütünler 
ekseriyetle alivre satılıyor. 
Kıımen denk oluyor, kısmen 
tarlada butunuyor. Tüccar mala 
alırken bir konlurat imzalah· 
yoc. Konturatta tüccarın lehine, 
züraın aleyhine çıkabilecek bir 
çok ihtir.azi kayıtlar konuyor. 
Meseli çürük, soluk, şöyle böyle 
olmıyacak, ihtilaf çıkarsa muha
keme mercii kumpanyanın mer
kezi olan lzmir olacak gibi şey· 
ler... Tüti.inler teslim alınarkea 

bir operatorun hasta üzerinde 
yaJJhğı cerahi muameleden da· , 
ha dikkatli olarak resimde gö- . 
rOldOğil gibi her denk ioceden 
inceye muayeneye tabi tutulu· 
yor. Bu denk yaramaz, yahut 
beş okkası ıskartadır, şu kadara 
çürüktilr ve soluktur deniliyor. 
Çiftçi kabul etmezse alış veriıi · 
geri kalıyor. Bir tüccarın önün· 
den kalkan tütününü başka tile· 
cara ayna fiatla kabul ettiremi· 
yor. 

Teşekkül edecek o]an koope
ralifin bu güçlükleri gidereceği 
ümit ediJiyor. 

Cu sene tütün mahsu!ü ieçen 
stneye göre hem nefis, hem de 
ço~ azdır. iki buçuk milyon kilo 

tütün çıkaran Akhisarın geçen 
set'e uğradığı kötü akibetten 
do!ayı pek ço~ı: zürra bu sene 
tütün dikmemiştir. Tütün fl'ah-

dü, sonra telefona atlıyarak açtı: 
- Allo, allo.. ( ... ) Numara is. 

tiyorum. İstihbarat müfettişesini 
veriniz .. Allo.. Sen misin Karo
lin? Ne tesadüf .. Evet benim .. Na
aılsın?. Dinle bak.. Burasını mille· 
madiyen ara ve zili beş dakika 
çal... Odada bir yaralı var .. Kapı· 
cının duyup gelmesi lazım?. Üıt 

tarafını merak etme .. Her şey yo
lunda.. Ehemmiyetsiz bir şey ...• 
Allaha ısmarladık ... 

Raul telefonu kapatır kapat
maz, zil çalmağa ba!ladı. O za
man Raul Klaranın elini tutarak: 

- Gel, dedi, iki dakikaya kal
maz kapıcı gelir .. Pek tabii der· 
hal gidip Jorjöreyi arıy:ıcak, biz 
de bu esnada yukarıdan kaçarız .. 

Raulün sesi gayet sakindi. 
Valteksin göğsünden bıçağı çı 

kardı. Telefonun üzerindeki par
mak izlerini itina ile sildi, cesedi 
kapıdan girince görünecek bir va
ziyete getirdi, kapıyı yarı açık bı 
rakarak Klarayı tutup yukarı ka· 

Elazi:: ht18llsi 11wluıbirimi::den: ı lu brze bariz bir şekilde gös• 
Başvekil ismet Paşa Hazret- terdi ld bugün köylerimizi ve 

)erinin şehrimize gelecekleri ha- köylülerim:zi trahom, sıtma, ve• 
beri muhitimizde büyük sevinç rem gibi mi: stevli belalardan 
uyandırmıştır. lrnrt<.rmak için cemiyetimizin de 

Her teşekkül, memleketin süratle mücadeleye sarılmasına 
mnhtaç olcuğu işlere' dair Baş- lüzum vardır. Merkezlerimizde 
vekile takdim edi!mek üzere bile susuz'uk, lağımsızlık, tox, 
raporlarını hazırlamakta, vilayet- bu gibi h<:s~alıldarın şiddetlen• 
te hummalı bir istikbal haıır- mesine sebep o!uyor. Bu husus• 
lığı yapılmaktadır. Meb'uslarımız ta umumi merkezim"ze mu• 
Fazıl Ahmet, Tahsin, Ahmet fassal rnpor V\!rdik. Kıymetli 
Saffet Beyler geldiler. Halk Başvekilimizin büyük nazarlarına 
vekillerini heyecanla karşıladı. da arzedeceğiz." 
Meb'uslarımızm daha dinlenme- ~ Şehrim:zde iktısadi tetki· 
den halkın arasında onların katta bu:unacak Rus heyetinin 
dertlerile alakaları memnuniyetle gelmesi beklenmektedir. Bu hu· 
görülmektedir. susta vilayete şehrimiz ticaret 

§ Şehrimizin senelerden beri ve sanayi odasında vazıh rapor· 
gayretle çalışmış Hifiliabmer lar hazırlanmış, verilmiştir. 
idare heyeti azasından Turan Buralarda zirai vaziyet bu 
matbaa ve kütüphanesi sahibi sene köylünün yüzünü güldür· 
Ihsan Beyi gördiim. Bana şu medi. lktısadi buhran alış veriş· 
izahatı verdi: çilerin endişelerini mucip olacak 

- Geçen Perşembe gilnü şekilde devam ediyor. 
muhterem doktorlanmızın ali· ismet Paşanın tetkikat ve se• 
kasile Pertek kazası hastalarına yahatinin hayırla neticeler do· 
iliçlarımızla yardıma koşmuştuk. ğurması bekleniliyor. 
N•--n-•-111rH1111111111..,..ntfltflaM..,•111nuıunıııınııınuı111111rıtuııınnutonnııııt1n 

Düzcede büyük bir sünnet düğünü 
--~ 

• 
Adapcuarı hu5uJi muhabirimizden : 
Düzcede büyük bir sünnet düğünü yapılmıştır. Bu sünnet dü

ğünUnü Düzcenin maruf tüccarlarından Duhani zade Fettah 
Bey yaptırmış ve 304 çocuk sünnet ettirilmiştir. Resim bu 
düğünden bir intibaı gösteriyor. 

sulü sekiz dokuz yüz bin kilo 
nihayet bir milyon kilo ya var 
ya yoktur. Çok ümit ediyoruz 

ta doğru sürükledi. 
Telefonun zili durmadan çalı

yordu. Raul Markinin kapısını ko 
layhkla açtı ve tam içeri girecek-

' leri ıırada, alt kattan kapıcının 

feryadı duyuluyordu. Demek ka
pıcı cesedi görmüttü ..• 

Raul tamı-..mile soğuk kanlılı -
ğım ve her zamanki müstehzi tav 
rını tak·nmııtı. 

- Her şey yolunda, dedi, ar
tık kapıcı düşünıün, bir mes'uli -
yelten kurtulduk. 

Bulundukları yer, markinin 
hizmetçilerinin katı idi. Pek tabii 
ortada kimıeler yoktu. Bu kattan 
da yukarı çıktılar. Burası tavan 
araıı idi. Küçük bir pencereden 
dama çıkılabilirdi. Raul dı~arı çı 
karken, Klara, el'an: 

- Öldürdüm .. Adam öldür • 
düm, diye mırıldanıyordu, arhk 
beni aevmiyeceksin !.. 

Bu cinayetin Klara üzerindeki 
tesiri, ıadece Raulün aşkını kay -
betmek enditeaiydi. Genç kızın 

ki bu sene olsun tütünlerimiı 

değer kıymetile satılabilsin. 
Asım 

aklına, polis takibatı, mahkeme 
filan hiçbir şey gelmiyordu. Raul, 
Klaranın düşiincelerini değiştir

mek, dikkatini başka bir tarafa 
çekmek ümidile: 

- Bak, diyordu, taliimiz var· 
mış. Y anımı;:daki evde bulun • 
duğumuz gibi be~ katlı. Doğrusu 
itiraf et ki ... 

Klara hiçbir şey itiraf etmi • 
yordu. O zaman Raul doğrudan 
doğruy~ hadiseden bahsetmeyi 
münasip buldu: 

- He.:ı~, dedi, Valteks bize hü· 
curn ediyordu. Kendimizi müda • 
faa rnevkiindeydik. Taım:.;:nile 
"Müdafaai nefis,, halinde idik. 
Binaenaleyh vaziyetimiz iyi. 

Maamafih, vaziyetin iyiliğine 
rağmen, selamete erişmek daha 
münasip olduğu için, Raul, pence 
reden çektiği Klarayı, evin da • 
mından ötc!:i dama geçirerek, ıo
ne bir tavan arası penceresinden 
içeri soktu. Girdikleri yerde, kim 
se yoktu. ,(Devamı var) 
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HikAy.e Kartala gidince H 

Nakleden: 

fa. 
r T A K v 1 M ' Japonyanın notası BORSA 

O ıene kı!m §iddetinden ve gü • 
netıizlikten o kadar sıkılmıştım 
ki yaz gelir gelmez omuzuma ça· 
'dırı urtladığım gibi motosikleti· 
me binmiş, Kartaldan biraz ileri
de, tenha bir köşeye çekilerek tek 
ba§ıma bir kamp kurmuştum. Et
rafımda bostanlardan başka gö
rünürde bir ev yoktu. lik üç gün 
gayet iyi geçti. Dördüncü günü 

akıamı, önce ince ince yağmıya 
baılıyan yağmur, gittikçe §İddeti
ni arttırdı ve biraz ıonra bardak
tan boşanırcasına bir hal almak
ta geçilanedi. Şiddetli yağmurla 
beraber bir de f ırtma başlamıştı. 
Bir aralık kuvvetli bir sağnak, ça
dırın bir kazığını yerinden söktü, 
açıkta kalarak ıucuk gibi oldum . 

içimden buraya geldiğime pişi
man oluyordum. Kamp güzel şey 
amma, dayanrklı olmak gerek. 
Yağmur devam ediyor, gittikçe 

arbyordu. Nihayet, çadırı ve yata
~mıı orada bırakarak motosiklete 
atladığım gibi Kartala inmek, o
rada bir yerde kalmak istedim. 
Fakat yağmurdan motor ıslanmış· 
tı, bir türlü işlemiyordu. 

Bu eınada, dışarıdan, bir motor 
)ıürültüsü işittim, fırlaaım. O gü
ne kadar bir arabanın bile geçti
jini görmediğim bu kötü ve ber
bat toıenin nihayetinden seke ıe
ke ilerliyen bir otomobilin fener
leri görünüyordu: 

- Bunu bana Allah gönderdi, 
fırsatı keçırmağa gelmez. 

Diyerek yolun ortasına fırla

aun ve ellerimle işaretler yapmı
ya başladım .• 

Qtamobil üç adım ilerde dur
muıtu. Bu, eski model, iki kitilik, 

kapalı bir F ord idi. İçinde ihti • 
J.arca bir adam vardı: 

- Efendim, dedim.. Burada 
kamp kurmak istem ittim. Fakat 
rüzgi.r ve yağmur çadırımı altüst 
etti. Lütfen beni Kartala kadar 
ıötürür müsünüz?. 

ihtiyarın gözleri parlıyordu. ln
eıe :bir ıeale cevap verdi: 

- Ben Kartala gitmorum ! 
Şiveıinden derhal Ermeni oldu· 

'ğunu anladığım bu ihtiyara sor· 
aum: 

- Nereye gidiyorsunuz? • 
-Eve! 

- O halde çok rica ederim e
fendim, bu aktamlrk müsaade e • 
ainiz de misafiriniz olayım. ya• 
rın sabah gelir çadırımı toplar, 
ınotoıikletimi i§letir, giderim .. E· 

hizmetçi girdi. ihtiyar ona bir ta
kım daha koymasını söyledi ve 
sofraya oturduk. 

Yemekte, hizmetçi bana tera 
tera bakıyordu. Sofranın üzerin
den ıarkan bir petrol lambasının 
ışığı altında, tesadüfün yoluma 
çıkardığı bu mürüvvetli ev sahibi
ni seyrediyordum. 

Yüzü gayet iyi ve muntazam 
tıraş edilmişti. O kadar ki, nere
deyse kendisine köse denilebilir
di. Maamafih, yüzünün hatları 

muntazam idi. Şüphesiz bu adam, 
gençliğinde pek güzeldi. E!bieele
ri tertemiz, gömleği İpekli, elleri 
gayet h:üçük ve itinalı olan ihti-
yar yemeği bitirir bitirmez, kol
tuğuna yaslal'..arak sordu: 

- lstanbullu musunuz?. 
- Evet .. 
- Kangi semtte oturununuz ? . 
- Beyoğlunda .. 
ihtiyar kıs kıs gülmeğe başladı: 
- Beyoğlunda ha, dedi, çok-

tandır o taraflara gitmemişim ... 
Beyoğlu ne alemdedir. Anlat ha· 
kalım .. Mia<!'.fir efendi .. 

Dehşetli surette yorgun olmak
lığıma rağmen, lütufkarlığını ö
demek için, hakikatte hiç de ae -
vimsiz olmıyan bu ihtiyar Erme
niye, Beyoğlundan, sinemalardan 
ve eğlnece yerlerinden, güzellik 
kraliçesi intihabından velhasılı 
aklıma gelen her §eyden bahse 

ba1ladım. Sakallı hizmetçi bey • 
hude yere odaya girip çıkıyor, ha-
lile konuşmamıza mani olmak is
tiyordu. 

Fakat ihtiyar Ermeni, pek tph
beti sever olacak ki büfeden bir 

§İte de likör çıkararak bana ik -
ram etmi§, şişeyi hemen hemen 
bitirmİ§tik. Nihayet, o da eıneme
ğe bqladı. Kalktık, yukarı kata 

çıktık .. 

Çarşamba 

21 EylUI 
Perşembe 

22 EylUI 
20 Cema.evvel 21 Cema.evvel 

GUn do~ 

GUn batışı 

Sabah nı:ımazı 

Öğle namazı 

l!dndl nrunazı 

5,46 

18,09 

5,38 

12,07 

15,34 

Akşam nıı.mazı IS.O'ı 

Yatsı namazı 19,43 

lmsak 

Yrlm geçen 

gUnlert 

1 

Yılm kalan 

güı:ılert 

4.06 

l 253 

' l ll2 

J 

5,47 

111,0S 

5,36 

12,33 

15,33 

18,08 

19,41 

4,07 
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HAVA - DUn mcaklık azamı 27, asgari 

18 derece olarak tesb!t edllmi!}Ur. Bugün 

rUzgAr mUtehavvll sUratıc esecek ve hava 

açık olacalttrr. 

RAllY() 

BugUn 
1STANBUL - lS den 19,SO a kadar 

DarUttaUm, 19,SO dan 21 e ltndar orkestra, 

21 den 22 ye kaclar DarUttallm, 22 den 23 

e kD.dar gramofon. 

Cenevre, 20 (A.A.) - Millet
ler cemiyetindeki Japon mürneui
li M. Magaoka, Milletler cemiyeti 
konaeyi reisine uzun bir nota ve-
rerek Japonyanın yeni Mançuri 

devleti ile bu devleti resmen tam-
mı! olduğunu mübeyyin bir pro
tokol akdetmif olduğunu bildir
mittir. 

Bu protokola merbut Japon be
yannamesini hatırlatan Japon hü 
kumeti, Mançurideki araziye mü
teallik bir takım emeller peşinde 
ko~.makta olduğunu tekrar etmek
te ve Mançuri hükumetinin "A 
çık kapı,, prensibine tevfiki hare
ket edeceğini ilan etmi§ olduğunu 
ilave eylemektedir. 

Japon notasının ikinci bir merbu 
tu daha vardır ki onda hariciye 
nazırı M .Uciha'nın yirmi be! A
ğuıtoı tarihinde Diyet huzurunda 

İrat etmit olduğu nutku da, Çin 
VlYANA (517,2 m) - 12,30 koruıer, 13 ve Japon notaları katibi umu-

40 pıtık, 14,10 pl!\k, 17,SO kooaer, 20.25 kon milik tarafından Milletler cemiye
ecr, 22,05 musiki, 23,10 musiki 

ti konseyine ve cemiyet azasın
BO'KREŞ (394,2 m) - 13 p14k, 14 

1 .. 1 lS •. tr 21 k ->ı,• 5 1 dan devletlere tevdi edilmi ... tir. p .. t, orı".es a, eman, ~ , p yano, ~ 

21,(5 piyano konseri, 22,15 keman konse
ri. 

BUDAPEŞTE (550,5 m) - 13 pltı.k, U 

plô.lt, 18 orkestra, 21 keman, 21,45 piyano, 

konseri, 22,15 keman konseri. 

OSW (1071,4 m) - 21 oda musikisi, 

28 musahabe, 23,45 dans. 

MOSKOVA (1304 m) - 15,30 muslld, 

22 ingil!zce konferans. • 
VARŞOVA (1411 m) - 18,(5 .J>l!k, 16 

10 plAk, 17,05 pltIB, 19,20 dana, 21 plAk, 22 

:uı keman konseri, 23,10 dana, 23,60 dan& 

KÖNİGVÜSTER HAVZEN (1735 m) -

7 jlmnasUlf, 7,15 konser, 13,05 p!Ak, 17,30 

konser, 23,25 orkestra konseri. 

PAR1s (172" m) - İ FUaaha\ıe, 21 

p~!!, 2.l,45 moda, 21,30 musild, 23,20 ha -

oor. 
Yarın 

VİYANA (517,2 m) - 12,30 konser, 13, 

40 plCLk, 15 p14k, 16,20 piynno konseri, ıs 

konser, 20,(0 musiki, 23 muhtelif parça -

ı················································i 
! Zeyller : . . .................................................. 
926 senesinde imam hatip 

mektebinden mezun addedildi
ğime dair ve vesika mahiyetini 
haiz derkenarlı istidam zayi ol
du. Hakiki tasdiknamemi alaca
ğım cihetle işbu derkenarın 
bükmn yoktur. (4338 

193 Ali Rıza 

* Rum merkez inas mekte
binden aldığım ve yedi senelik 
tahsilimi ifade eden tasdikname
mi zayi ettim. Y en;sini çıkara-

cağımdan eskisinin hükmü olma
dığını ilan ederim. (4342) 

Mezkür mektep meıunlarmdan 
S. Yüzbaşıyan 

20 EylUI 193~ 

Nukut (Satıf) 
~~~~~----~~ 

Kunıo 

20 t. Frruısu: t 70-

_, 
l şııın J.,v. r 

ı Sterlin 740- 1 Pczeta ~ 

l DolaT 

20 Uret 

ı Mark .v 
211,50 J' 

218 _ 1 1 ZoloU f 
1 Pengö ;' 

20 t. Belçika 820- 20 Ley f 
20 Drahmi 26.50 20 Dinar , 
20 İsviçre 2.ıt3- 1 ÇcrvoneÇ rff 
20 Leva 27- ı Altın f 
1 Florin 85- l ı.tecid!Y• ~ 

20 Kuron Çek 12,_ 1 Banknot 

16) 
Çek flatları (kap. 5~ 

ıs 
Paris 12.06 ' Prağ 1o 
Londra 734.50 Viyana 
Ne• York O 4730 \fııdrit 

MlUUıo 9.21·- Berfin 
Brllkscl 
AUna 
Cenevre 
Sotyn 
• sterdam 

3.41055 Varvova 
76 1825 I'cştc 

2 450'! Bllkrq 
66.:i2 Belgrat 
t.1775 Moskovr 

Esham / 
•-----------~-w··· 

Anadolu 19,85 Çimento A.f· 9ıf0 
f~ Bankası 9,20 1 r !"kO.S " 

Reji 4,75 Unyon DeY· s'° 
şı-. Hcyrlye 14SO Şarlr Dcy. 
Tramvay 4625 lyo 
U. Sigorta 112 Şar· 

-,monU 21.75 1 Telefon 

istikrazlar _Ta~ 
lst. dahiU 96,50 Elelttrlk 
Şark O.yollan 4,50 Tramvay 
D.Muvo.hhlde 57, - TUneı 

GUmrllkler SIO Rıhtım 
Sayc1i mııhl 420 Anadolu l 

Bağdat 450 1 Anadolu 11 
Askeriye - A- MU:ııes9111 

18. inci Jandarfll~ 
Mıntaka Kumandao1" 
ğından: 

Kilo Cinsi 
60,000 Sığır eti 

256,000 Fabrika unu 
500,000 Odun 
500,000 Saman 
400,000 Kuru ot 

1
,tt 

Yukarıda cins va mikt•' ,11 
'ı" yazıh altı kalem erzak Etiı1.b~ 

ihtiyar, bana odamı gösterdi... ıar. * 572282 numaralı tekaüt 
beratımı zayi ettiğimden hükmü
olmadığı ilan o'unur. (4341) 

Bahriye K. Yüzbaşıhğmdan 
mütekait Memet Ali. 

bulunan Van Piyade Alayı 1 ~r 
yacı için kapalı zarfla miiıı• e' 
saya çıkarılmıştır. Taliplerio ~oi~ 
mi ihale olan Birinci f eşrı,., 
birinci günü mahalli mezkOr ,t-

Hemen soyunarak yattım, mumu BUKREŞ (394,2 m) - 13 plAk, u pltk, 

üfledim, yorgunluktan derhal bir 20,40 pl!k, 21 mualld, 22,ııs senfonik kon-

1 d 
ser. 

kütük gibi uyumıya bat a ım .. 
Fakat birdenbire gözlerime bir 

aydınlık ~arpb ve uyandllD. 
- Ne oluyor?. 
Karşımda, ayakta, kimonosuna 

ıarılmı§ ihtiyar bir k·adın duruyor 
du ..• Ay ... Ay ... Bu kadın ev sahi
bi Ermeniye ne kadar benziyor
du .•. Sakın .. Evet ... Evet ... O .. ne 
detuhaf bakıyor .. Haspa ne de kı· 
rıtıyor .• 

ROMA (4U,2 m) - 13,30 plAk, 18,30 

konser, 21,45 konser. 

:MOSI{OVA (1804 m) - 22 fransızca 

neşriyat, 2) lsvcç lisanı ile ne17rlyat, 

VARŞOVA (1411 m) - 13,(5 p!Ak, 19, 

20 dans, 21 konser, 23 hafif musiki, 23,52 

dans. 

KÖNİVÜ'STER HAVZEN (1635 m) -

7 jimnastik, 7,22 konser, ı3,05 pltı.k, 15 kon 

ser, 17,30 konser, 19 piyano konser, 21 O-

tcllo, 22,30 konser, 23,15 dans. 

PAR1S (1725 m) - 20 seyahat, 21,15 

musiki, 21 tarih, 21,.0 mllsahabe, 23 plAk. 

i k · m-ur•c• tına ma omısyonuna 

_ı_ar_ı._(_4_87_6_) _________ ~-~ 

Istanbul Yedinci icra rııe~ 
lstanbul yedinci icra memur- dD' 

luğundan: Bir borçtan . ,...,. 
luğundan : Bir borçtan dolayi .,. 
mahcuz ve paraya çevrilmesi mahcuz ve paraya çevrilme•~ı•' 
mukarrer ev eşyası 24-9·932 karrer eşyan.o 25·9-932 sır•" 
Cumartesi güııü saat dokuz bu- günü saat onda Taksimde ,rah 
çukta Beyoğlu asmalı mesçit 7 serviler Ahır sokak 35 "~.ııı ilJll 
N. lu üçüncü katta paraya çev- evde paraya çevrileceği 

_ri_ıe_c_e_ğ_i_il_an~o-ıu_n_u_r_._<~_3_3_2_)~~~-o-lu_n_u_r.~~(4_3~4-4_)~---~ 
Doğrusu vaziyeti kavrıyana 

kadar aptal aptal bakmış, niha·' 
Yiniz uzakta mı? • ---------------yet meıeleyi anlayınca, derhal gi Ordu Belediyesinde~; 

- Şurada .. İki takke sürmez.. yinerek, ve yağmur falan dinleme-
- Aman ne iyi, o halde ricamı den bu menhus köşkten fırlamı§• 
tekrarlıyorum.. tı m .. 

İhtiyar elile otomobile binme- Sabaha karşı, aırstklam ve ça-
mi itaret etti ve yanma bindim. mur içinde çadırımı buldum, e§• 
Bozuk yollarda sarsıla sarsıla, yayı toplıyarak bir bostan araba
bostanlardan birisinin yanındaki sına yükledim, hadiseyi e§Yamı 
ıtk ağaçlıklı yere girerek, iki kat- yükliyen bahçıvana anlattım. Bah 
1ı eski bir kötkün önünde durduk. çıvan kıs kıs gülmiye ba§ladı .. 

Yolda, ihtiyar tek kelime olsun - Ne gülüyorsun?. 
ıöylememi!tİ. Bu, onu tetkik et- - Dudunun sana oynadığı 0 • 

mekliğime vesile oluyordu. Amma yuna gülüyorum. 
karanlıkta bir ıey göremiyordum. - Dudu da kim?. 
;yalnız bir ıpor elbisesi giydiğini, - Kim olacak dün ak§am evin 
elli Yatlarında kadar olduğunu de kaldığın Ermeni kadını! Ken
farketmiıtim. disine Meryem dudu derler. Vak-

Otomobilden inip de, içeriye tile Beyoğlunun en methur yos
girdiğimiz zaman, kendimi temiz malarından imiş. Şimdi artık ihti
bir yemek odasında buldum. Sof· yarladı ve garip bir tabiatı var · 
raya bir i.ldtilik takım konmuştu • Erkek kıya.fetile dolaşır. Hem 
lhtiyar, bir çıngırak çaldı. içeri· böyle arasıra misafir gelir, biraz 
J:e iri1arı fırça gibi sakallı, bir da içene, gençliğini hatırlar ve ... 

O değilmiş 
17 Ey!Cıl tarihli sayımızda, Ri

zeli kahraman Recep i~minde 

bir adamın Ayasofyada oturan 
Latife Hanım ismindeki metre

sini yaraladığını yazmıştık. Lati
fe Hanım bize gönderdiği bir 

mektupta kendisinin Recebin 
metresi olmadığım evli olduğu
nu, böyle bir hadisenin ceryan 
etmediğini bildirmektedir. 

ÇJoln protestosu 
Cnevre, 20 (A.A.) - Çinin 

Milletler nezdindeki mürahhası 

M. Yen, mezkur cemiyetin fevka
lade meclisi reisi M. Himans'e bir 
nota tevdi ederek yeni Mançuri 
devletinin Japonya tarafından 
resmen tamnmı§ olmasını proteato 
etmiştir. 

Ordu şehrine isale olunacak suyun ce]bine muktazi bo~:jo" 
ile bunlarm ferşiyatı ve malzemelerin inşası 7 Ey!Cıl 93:Z ~rı Jıl" 
den itibaren kapalı zarf usulile ve yirmi gün müddetle nıu~a dıt• 
saya vaz olunmuştur. inşaatın muhammen bedeli (59085) lır~Jjo" 
Şartname Ordu ve lstanbul Belediyelerinde beş lira A ınuk; tatİ" 
de tedarik o~unabilir Talip olanların nihayet 26 Eylul 93

8 
tedİ" 

hine müsadif Pazartesi günü saat on beşe ka~ar Ordu . ~ycll" 
yesine müracaat etmelidirler. Daha ziyade tafsılat almak 11 

lerin Ordu Belediyesine müracaatları ilan olunur. (4751) 

Devlet Demlryoııarı ııanıarı ~ 
·to' 

512 sr1 k• 
Kayseri - Sıvas hattı üzerinde 439, 482, 800 ve ' ~ 

3 1 ,tt .. 
metrelerde vaki ocaklardan verilme'< üzere 5000 M .,,,_ •,.,& 
kapalı zarfla münakasesı 3 Birinci Teşrin 932 sah günii 
15 te Ankara'da idare merkezinde yapılacaktır. . belet 

A k 1 • de beher• Tafsilat Haydarpaşa ve n ara vezne erın 
liraya satııan şartnamelerde yazılıdır. (48 ı 1) 

011" 
. h . . . k alı zarfla rıı r' 

Haydarpaşa kömür tahmıl ve ta hyesının ap 
5 

t id• 
· 3·• · ·· .. at 1 e ,. kasası 8 Birinci Teşrın 9 ~ cumartesı gunu sa veo• 

merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpadt• (4''~) 
J el Yaııla ır. !erinde beşer liraya satılmakta olan şartname er e 



.....,, 21 Evlül 1932 c-= lstanbuı 1 Belediyesi ilanları 

Hava ve denizin tipili ve sisli günlerinde merakibi bahriyenin 
:telim etini teminen tahlisiye idaresince F enerbahçe, Kızkulesi ve 
Abırkapı fenerlerine vazedildiği bildirilen dOdüklerin verecekleri 
"daJar halkça malnm olmak üzere illnı keyfiyet olununr. (4964) 

Alibeyköyünde yapılacak mektep binası kapalı zarfla ıc üna· 
kaaaya konulmuıtur. Talip olanlar ıartname almak ve keıif 
tYrakını görmek üzere her gün Levazım Mlldürlügllne, mlinaka· 
•aya girmek için de teklif olunacak bedelin yüzde yedi buçuğu 
llisbetinde teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 

13 -10 - 932 Perşembe günü saat on beıe kadar Daimi Encümene 
termelidirler. (4961) 

Üskndar Belediye Mtıdnrıotnnden : Üsküdarda Tunuıbağında 
Yol tevsii için istimlak edilen 65 yeni No. bina enkazı kaimen 
\'e açık müzayede ile satılacaktır. Müzayede 13 Teırinienel 932 
Perıembe gUnil saat 14 te yapılacaktır. AJmak isteyenlerin tayin 
olunan vakitte Encümene gelmeleri ilin olunur. (4963) 

VAKiT 

SEYRISEFAIN 
l\lcrkczl idaresi (;aıata köprCibaşı B 2623 

Şube A, Sirkeci .Mühfirdar zade Han 22640 

Trabzon postası 
(CUMHURiYET) 21 Eyltil 

çarşamba 18 de. Galata nh· 
tımından kalkar. 4933 

Aktarmacllık 

Edremit iskelesine uğrıyacak 
idare vapurlannın yDkleme ve 
boıaltma mDteahhitliği talibine 
22-9-932 tarihinde ihale edil
mek üzere münakasaya çıka· 
rılmışhr. Taliplerin mahalJi 
acenteliğine veya idare muba
yaa komisyonuna müracaatlars. 

(4941) 
...___--~---- ~ ........................ . 
lnhisarl~r Müdiriyeti Umumiyesinden: 

13213 numaralı kanun mucibince ihracata mukabil % 50 ithalat 
suretile yapılacak mllbayaat listesidir. 

Şattname No. Şartname Nevi Miktan 
Sıra No. 

1 1 Renkli fantazi bez taklidi kltıt 5000 Kilo 
2 Sarı mukavva 15 lik 200 adet 

3,4 ,. ,, 20 " 600 " 
5 ,, ,, .3o Juk 300 ,, 
6 lngiliz kumlu bez 3000 metre 

2 l ,2,3 Birinci hamur HoJsfre kiiıdı 70000 kilo 
4,5 ikinci ,, Mitelgrayn 30000 ,, 
6,7 Beyaz matbaa kağıdı 40000 ,, 

8 Renkli matbaa ,, 15000 ,, 
3 1 Kuşe kağıdı 1700 ,. 

3 Mor hare!i kağıt 15000 adet 
4 Büyük boy beyaz c:Ilh klğıt 1500 kilo 

4 1 Beyaz selJeJoz lcağıdı 91 m/m Jik 40000 ,, 
2 " ,, " 96 " 25000 " 
3 " ,. ,. 114 " 70000 ,, 
4 Mavi ,, ,, 114 ,, ıoooc; ,. 
5 Beyaz ,, ,, 273 ,, 50000 ,, 
6 Mavi ,, ,. 63X95 10000 ,, 

S 1 Krome erıans 266 m/m lik 15000 ,, 
2 " " 240 " 15000 " 
3 " " 250 " 15000 " 
4 it ,, 285 " 10000 tt 

6 1 70 No.. dos beyaz karton 80000 ,, 
7 1 Kahverengi ambalaj kltıdı 82X1t4 15000 ,. 

2 ,, ,, ,, 58X96 25000 ,, 
8 O Sigara kağıdı bobin halinde 200000 ,, ıX) 
9 1,2 Birinci hamur kağıt 15000 ,, 

3 ikinci ,, ,, UOOO ,, 
4 ince pembe tefrik kağıdı 250() ,, 

( X) Sigara k'ğıtları evvelce k•tıtJarı tecrlibe edilen on fab· 
rika mümeıtsilleri ile yapılacak pazarlıkla temin olunacaktır. Mil
tnessillere tebligat lazımdır. 

Balada nevi ve miktarı ya11b efYa 24· 7-932 tarih ve 13213 
llumarah kararnamenin 2,3,4 ilncn maddelerinde yazıla ıerait dat
tesinde kaJJoah zaraf usulile mObaya olunacaktır. Taliplerin ıeraiti 
anlamak için her gün m6bayaat komisyonumuza mOracaat etmesi 
te 29· 9· 932 perşembe glinü uat on beşte teklif mektuplarile 
Yüzde yedi buçuk teminatı mavakkate akçelerini hamilen Gala· 
tada mubayaa komisyonuna mllracaatları ilin olunur. (4650) 

Gireson Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

20 adet beşer metro tulünde altı k&feli matkaplık çelik çubuk 
30o adet çelik kazma 600 adet çelik kUrek 8 adet mahruti ça· 
dırın mübayaası açık münakasaya konulmuıtur. ihalesi 29. 9 • 932 
laribine tesadOf eden Perşembe günü saat on beıte Encllmeni 
~llyette yapılacaktır. 

Taliplerin malzemenin evsaf ve münakasa ıeraitini anlamak 
!'zere mektupla Başmllbendislite ve mOnakasaya İftirak etmek 
•çiıı de 661 Numaralı müzayide mlinaka1a ve ihallt kanununun 
•biramı mahsusa11 mucibince teklif edilecek bedelin yDzde yedi 
hııçuğu nisbetinde teminatı muvakkatelerile mektupla veya bizzat 
~bcOmeni daimii viliyete milracaat eylemeleri ilin olunur. (4844) 

• 1 Büyük Tayyare Piyangosu 
S. Onctl keşide 

11 Teşrinievvel 1932 dedir 

RüyU itrımiye 111.111 lirı~ır 
A_ycıca : 25.000 15,000 10,000 Liralık 
Biiviik ikramiyeler ve 20.000 Liralık 

Bir MükAfat Vardır. 

Beyoğlu' Istanbul ve Kadıköy 
Havagazı Şirketleri 

Tarafından tebliğ edilen ilin 
Apartımanların merkezl teshin tesi 

satı için ecnebt kok kömürünün istimali 
lehine propaganda yapılmaktadır ve bu 
kokun kül nlsbeti az olduğundan kul
lanılması muvafıktır denilivor. 

Yıkanmış en C)'İ Ercğİi kömürlerinin 
taktiri ile istihsal edilen ıtazhane koku fil
hakika eyi cinsten ecnebi kok kömürüne 
nisbeten biraz daha ıazla 1.ülü havidir. 
l<'alcat bu fark ancak bir flat farkı ile ifade 
olunmalıdır. Zira MllU bir mahsul olan 
gazhane ko:rnnu diğer bilcümle evsafı bey 
tl ve merkezi bütün teı:hin vasıtaları için 
mükemmel istimal oluna bllfr. 

Ecnebi kok kömürü şimdi oldugu gibi 
mahzende teslim şartile tonu 28 Ura ve 
daha fazlaya satılırsa guhane koku ıtm· 
diki fiatile ona müraccahtır. Binaenaleyh 
müşmiler, milli mahsul olan gazhane 
kokunu tercih etmelidir. 

Tramvay Şirketi 
Müdüriyetinden: 
lıtanbul Tramvay tirketi mB· 

diriyeti, 15 Eyl61 1932 tarihin-
den itibaren ikinci mevki tram
vay arabalarında tenzilat ile se
yahat hakkını babıeden mektepli 
kartları vermeye baılayacajmı 
muhterem ahaliye ilin ile ke1bi 
ıeref eyler. 

Bu kartlar, yülcsek mektep-
lerden gayrı mekitip talebes:ne 
verilecektir. 

Mektepli kartları, ıeraiti atiye 
deireainde Galatada (TOnel ar· 
kasında) Söğütlü ıokağındeki 
Tramvay Şirketi Hareket daire· 
sinde tevzi oJunacakbr. 

1 - Kart alacak mektepli, on 
beş yaşını geçirmiş olmamalıdır. 

2 - Mektepli, Gzerine 15 ku
ruşluk pul ve mektep müdiriye
tinin mftbrll ile mühürlenmit fo
tairafiııi yapışhrılmıı olarak, ita• 
kikaten mezkur mektebe devam 
ettiğine dair bir kıt'a tasdikname 
ibraz etmelidir. 

3 - Mektepli, nUfuı .araka· 
sını ı~stermelidir. 

4 - Mektepli, veaika eb'adıa• 
da ikinci bir fotografi getirme-
lidir. • 

5 - lstanbul Tramvay Şirketi 
tarafından verilecek olan kart 
Ozerine yapııtırılacak 15 kuruı· 
luk pul mektepliye aittir. 

6 - Evvelce kendisine bir kart 
verilmiı ise, mektepli evveli es· 
ki karh iade edenk mukabilin
de yenisini alacaktır. 

7 - karbn tevdiinde 2 112 ku· 
ruı alınacaktır. 

8 - Mektepli karttan Tram-
vay Şirketinin meıktr Hareket 
dairesinde Cuma ve tatil gün• 
terinden maada her gta saat 
8 1/2 tan 12 ye ve 13 1/2 
tan 17 ye ve Pazar gtlnleri yal• 
nız saat 8 1/2 tan 12 ye kadar 
verilecektir. 

Meccanen aUnne\ 
Sirkecide Beıir Kemal ecza· 

hanesi karı11ında SDnnetçi Halil 
zade Ahmet Mehmet Bey pa· 
zartesi ve perıembeden maada 
gOnlerde fıkaraya meccanen 
sünnet ameliyesi yapmaktadır. 

Tel: 23755 (4057) 

Türk 

lerinin en 

büyük vazilesi 

nedir 

Savıfa 11 
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Ç.ocuklarını Tutumlu VE 

Muktesit 

Yetiştirmek. 
Ohalde derhal 

Ziraat 
Baakasıadaa 

BU o un ıı 

r Üsküdar Amerikan Kız Lisesi -
ı Mektep EylUIUn 15 inci Per,embe gDnU açılacakbr. 1 Kayıt Ye kabul için Ağustostan itibaren SALI ve CUMA 

g4ialeri müdüriyete müracaat edilmelidir. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1057,500 kilo peksimet (hava11 ahnmıı ku· 

587,500 ,, Et 
tular dahilinde) 
(pişmiş konserve 
olarak kutular da· 
bilinde.) 

587,500 ,, Sepıe ( ,, ,, ., ) 
5,875 ,, Kakao (kutular dahilinde) 

47,000 ,, Reçel ( ,, ,, ,, ) 

Pazarlakla mlibayaası 
22 T qrinievvel 1932 
Perşembe günü aaat 
14de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için pazarhkla mubayaa edilecek 
konservelerin mikdar ve cinsleri yukarda gösterilmittir. Talip 
olanların teminat makbuzlarile mOnakasa gün Te saatinde Ka· 
umpaıa'da Deniz Levazım Sahnalma Komisyonuna müracaatları. 

(4955) 

Ist. Maarif Müdürlüğünden: 
Göılepe Amerikan mektebi son ıanıf talebesinden olup ta 

taırada bulunmak dolayısile geçen hafta yapılan Yurt bilgisi im
tibamna yetiıemiyenlerin ve Senbenuva lisesi son sınıf talebesi· 
nin Yurt bilgiıi imtihanı 22-EylOl· 932 perıembe gllnli saat 10 da 
erkek muallim mektebi binasında yapılacakbr. Alakadar efendi· 
lerin birer fotoğrafla Maarif daireı1ine müracaatları. (4951) 

Mftlga ihracat Tesblt Komisyonundan: 
ihracat tesbit komisyonuna beyanname vermiş olan ticaret• 

hanelerin bu malları 18 EyJul 932 alcşamma kadar satmıı olduk· 
Janm mlbeyyin Yeıaiki 21 Eylül 932 Çarıamba g&nl akp111111a 
kadar lttanhul ihracat tesbit komiıyonuna teYCli etmeleri ilzam 
geldiği aksi takdirde beyannamelerinin hükümsOz olacağı ilin 
olunur. (4954) 
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ÖZÜ 
.UNU 

21 Evlül 19~ 

ile, çocuk ve yavrular1mzı besleyiniz, saf hilesiz ve pek mükeın~ 
bir gıdadır. Kemikleri ve vücudu kuvvetlendirir. Çocukların ne~" 
nemasına azim faideler temin eden Hasan bezelya, mercimek, ~ 
tates, arpa özü unlarmdan yapılan yemekleri çocuklarınıza ve b 
hassa hali nekahatte olanlara yediriniz. Hasan pirinç öz.ü ve Hasa# 

buğdayı nişastasile yapılan maballebi ve tatlıların nefasetine payan yoktur: Heryerde Hasan markasına dikkat Kutusu 25 kuruştur. Hasan ecza deposu. 
1

1 
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Cünbüş 
~ Fabrikası: = 
E 

Istanbul, Beyazıt No: 39 • 41 § 
5 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha- ! 
kimliğinden: Mahkememiz tara- ~ 
fından idare ettirilmekte olan i 
Çarşambada Çelebi mahallesin- 1 
de Ismail ağa sokağında 31 No. ~ 
Ju Gaip Ulviye hanıma ait de- ~ 
rununda odCtsı ve kuyusu ve 1 

§ 

müteaddit ve muhtelif meyva ~ 
ağaçları bulunan iki dönüm bos· 1 
tan Dellaliye ve kunturato mas· E 

~ 
rafı kiracıya ait olmak üzere ~ 
arttırma suretile icara verilece- ~ 
ğinden talip olanların 25·9-932 -= 
tarihine müsadif Pazar günü sa- İ 
at 10 =da % lU pt.:y akçaları- : 
nı müsleshiben F atib Sulh Üçün- 1 
cü Hukuk Mahkemesine müra- 1 
caat eylemeleri ilan olunur. ( 4335) ~ 

lrBIH"'ll ! 
•• •• E H KARADENiZ POSTASI ~~ ;_-

:: VATAN == ~ :: :: ~ 
i~ ~~ s 

ii 22·~ı;ı~ı Perşembe !! İ 

En talihli kunıbara 
sahipleri kinıierdir? 

........................ -................................ . . . . . 
· 2500 Lira 1. 

Mükafat ! 

ı Kişiye 7 50 lira 
ı " 250 " 

10 " 1000 " 
10 " 500 " ......................................................... 

Kur'a 

1 
1 eşriniec·v1:tde 

Çekiliyor 

~ 
~ 
c 
~ 

1 
1 
5 
~ 
~ 
ğ 
E 
E g 
~ 

. E 
§ 
g 
5 
g 
~ 
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Doktor 

Arls~idl 
Muayenehanesi: c 

Eminönü: Emlnönil han 3 UncU kat N""' 

Doktor 

A. Kutlel 
Cilt ve zUhrevt hastalıklar tedavllı8lle9 

Karaköy börekçi fırını Bll'asında s4. 

• Paris Tıp Fakllitesl mezunu 
Cilt ve zUhrevl hastalıklar mUteh~ 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babıali caddesi Meserret oteli kar§ıstnd& 

Avnl Bey apartımanı 125 Sabahtan 
Akşama kadar 

Doktor 

Balık~ıyan 
Muayenehanesi: Beyoğlu mektep ıokV 

No. 17 Telefon 3626 Beyoğlu 

Oroıoa • Doktor 

Feyzi 
Böbrek, mesane, idrar yolu hastalıklarl 

mUtehaBSisı 

Beyoğlu, !stlklM caddesi Elhamra 
npartıman No. 3 Her gUn öğleden sonr&

Tel. Beyoğlu 2835 

Operatör Doktor 

Halil Sezai 
Divanyolu: Doktor Emin Paşa sokV 

numara 20 Muayene saati: 13 - ıs 
Telefon 23390 

i~ günü akşamı Sirkeci'den hare- H 1 
ij ketle(Zonguldak, lnebolu, Sam· H ! 
ii sun, Ordu, Giresun, Trabzon, H 
i~ Rize ve Hope ) ye azimet ve H 
:: avdet edecektir. :: 
ii Fazla tafsilat için Sirkeci s~ -
h Yelkenci Hanındaki a~entalı- g 
ii ğına müracaat. Tel: 21515 g 

= 

1 ürkige İş Baıikasıl 1 "~, ... h!~~~~~~!:m .. · 
, tanesi yanında. Tel: 4303 lııtanbul 
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Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz 

lsnıurlanıa emisefer 20 lirH~BD ~HIBr 
Hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucuzdur. 

••••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı ••••• 

Ankara caddesinde •wım.--..-. 

Kiralık O dala 
hanında - Görmek ve kiralamak için VAK I T ~ 

~--•••:•••• yurduna müracaat. fi' 

Saraçhane Başında Münir Paşa konağınd:ı 

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

Hayriye Liselert 
l\1a:ırif VeHleti celilesir.in 5.4.932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere tamim edildiği üzere r~smt 

muadeleti tasdik edilmiş olan mektebimizde talebe kaydına başlanmıştır Ecnebt li~anlarına ilk sınıllardan itibaren 
bıışlariır. Nehart talebe mektebin husust otomobil ve otobüslerile nakledilir, Her gün saat 10 d:ın 17 ye kadar kayıt 

muamelesi yapılmaktııdır.Talep vukuunda posrıı İle tarifnamegönderilir. Tel. 20530 

1 
' ~.4·••••••• Leyli ve Nehari •••••••• 

• 
~======>• Kız ve Erkek· Leyli ve Nehari c=====~ 

Kız 

' 

Feyziati Lisesi Erkek 

Uoga~içi - ARNAVOTKÔY - Çifte saraylarda 

Ana sınlfı • ilk kısım • Orta ve Lise sınlfları 

Kayıt için her gün mektebe müracaat edilebilir. 

Telefon : Bebek 210 4 

============================================ 

KARYOLA"e ~~~;~:s~şya 121 
/2 liraya k!~-~~a 

Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 
Çocoi, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelif renk
lerde ktryolılu butane ameliyat odaları malzemeleri ucuz fiatla satılır. Her türlü 
ölçtıye (Ore clpari~ dıbl kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, Selinlk Bon· 

mar11esl ve Yerli Mallar Pazaranda da ayni fiatla satılır. 

istiklil L .. sesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

BUtUn Sınıflara mevcuttur. 
Kayıt muamelesine devam olunmaktadır 

Her gUn saat 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 

Şebzadebaşı Polis merkezi arkasında ,J 

~=======~ T~lefon 22534 

Teşviki Sanayi Hanımlar 

Biçki ve Dikiş Mektebi 
16 Eylfıl cuma günü resmi küşac!ı yapılan sergi, umuma 

açıktır. Duhuliye serbesttir. Talebe kaydı açıktır. 
Çemberli taş Atikalipa~a camii ~ arşısında 

Telefon ~2994 

Uroıoı Doktor 

Hakkı Rüştü 
dekar -rcnaauı ,yoııarı 'blrtnı:ı smı1 

mütehassısı "PARİS,. den Dİplome 
latiklll Caddesi Yıldız apartımnn 

No. 322 

VAK 1 T 
Gündelik Siyasi Gazete 

latan bul Ankara Caddesi, V AKIT yut4" 
Telefon Numaralara 
Yazı işleri teıetonu: 24879 

' dare teletonu : 2U70 

Telgraf adresi: "Tst:nbuı - vJJ{ff 
Posta kutusu No. 40 -Abone bedellerl : 

-~- TUrıd'YG Ecnebi 

Senelik 1400 -ı& 2700 • .. 
G ayltk 750 14.50 -S aylık tOO 800 -ı aylık 150 -llAn Ucretlerl : 
Re:nn! ııa.nıarm bir -satın ıo g:urU: 

Tictıri ilA.nlarm bir aatın 12,5 

Ticari UA.nlıı.rm bir santimi 25 -
.. 
-

KUçUk il~nlar:. tf 
Bir defası 30 iki defası 60 Uç det~~ 

dört defası 'i:S ve on defası ıoo kU~. 
Uç aylık urın verenlerin bir defası nı ıBl-1' 
nendir. Dört satın geçen ll&.nların 

satırları beş kuruştan hesap edilir· 

VAl{lT MATBAASI - H:>T~f~ı.. 
SAHIBt: MEHMET AS~ /.~ 

Umumi Ne,,rlyat MUdUrU: Ftrot~ 

Cüobii~ 
Fabrikası: -----~ 

fstanbul. Beyazıt 'o: ~ 
~~--~~--~----~·--------~------~~~--------------------~----------~----~------------------------..,..---~·----------- ~d 

Tabl~tleri Sıhhat ve Muaveneti içtimaiye Vekaleti ctlilesinin ruhsatı resmi;•esile imal edild ğıol 
tabletler baş ve diş ağrıları, nezle ve soğuk algınlığının en birinci ilacıdır. Kıymeti olı:na 1 

ishat edene 1000 Lira M.ükifat verilir. f:l.sipin.,, Kenan 


