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Sayıla t VAKiT 

Mühim kararlar Almanyanın silahlanmak arzusu 
22 Evln! 1~ 

İskan suiistimali 
··-- -·----------,·------·-· .. -···························· 

(Ba§ taro.fı l inci sayfada) 

Maarif vekili Reıit Galip Bey de 
ilk defa olarak ittirak etti. 

lngiltere 5 sene müddetle sil8hların (Ba,mnelemlzden dev•...> 

beden bir cihet şudur: Sui~ 
maide a1Akadar olmak iti 
bazı kadın is=mıeri ileriye sO~ 
lüyor. Eu kadınJar göya iık 
hakkını kaybetmiı olın kimıe~ 
den iskan dairesindeki dosyalı 
kırkar,ellişer liraya aatum ahY~ 
lar, sonra bu evrakı takip ede 
on, on beşer bin liralık binafl' 
ellerine geçiriyorlarmış. Biz a~ 
anlıyoruz ki isimleri ortaya I 
rülen kadınlar sadece birer perİ 
den ibarettir, Her halde huo~ 
rın arkasmda asıl suiistimalletlr 
sahtekirhkları idare eden bat~ 
simalar vardır. Binaenaleyh Y J 
nız perdenin dışında görüneni 
değil, perde arkasında çalıf" 
bütün giıli elleri de ortaya çr 
karmak Jazımdır. 

Heyeti vekile bugünkü toplan· 
mada paramızın kıymetini koru
ma kararnamesi ile kontenjan ka 
ramameıine 6 ıncı zeyil olarak ha 
zırlanan kararname ve merbutu 

azaltılması fikrinde .. 
. 

iiç aylık kontenjan liıteıini mü-
zakere ve kabul etmittir. Her iki 
kararname de tasdik için Reiai
cümhur Hz. ne gönderilecektir. 

Ali tasdike iktiran ettikten son
ra gelecek hafta için resmi gazete 
ile ilan olunarak ay başında tat
bik olunacaktır. 

Londrada Almanyayı tatmin için 
her zamandan fazla meşgul 

olunuyor, çare de bu ... 

Yeni para koruma karanameıi
nin bir maddesine göre 5 numara
lı kararnamenin 7 inci maddesile 
konan esas kaldınlmaktadır. Tür
kiyede mukim hakiki hükmi §ahıs
lar bundan böyle ellerine ceçecek 
dövizleri Merkez Bankasına bil
dirmeğe mecbur oLmıyacaklardır. 
Tüccar gümrüklerde muamele ver 
gisini tediyeden sonra alacağı 
makbuzla bankalara ve müesse
satı maliyeye müracaat ederek dö
Tİz alabilecektir. 

Londra, 21 (A.A) - Havas Ajanımın haber aldığma göre lngiltere hükumeti, mağlup ve gali;:> 
devletlerin siliblannın mütekabil itilaf tarikile tanıim edilecek ve !> sene mUddetle siliblaran ten
ziline devam edilmesini istihdaf eyliyecek bir mukavele akdi suretile tedricen indirilmesini iltizam 

Muamele, mürakabe komisyon
larından geçmiyecektir. 

Yeni kontenjan listeleri 23 mil
yon kıymet üzerinden tesbit edil
miştir. llan ediLmiş olup lağvedi
len liste 10 milyonluk idi. Kon· 
tenjan kararnamesine iki mühim 
liste merhuttur. Bunlardan (A) 
listesi sanayi erbabının ihtiyacı o· 
lan mevaddı iptidaiyeye aittir. 

Bu maddeler serbestçe girecek
tir. (0) listeıi halkın ihtiyaçları 
nazarı dikkate alınarak tanzim e· 
Clilmittir. Bu liıteye dahil e§ya da 
kontenjan harici memlekete gire
bilecektir. Benzin ve petrol bu Jiı
teye dahildir. Kontenjana tabi tu 

tufan efya Jisteıi büyük bir itina 
ile hazırlanmıthr. Kış ihtiyaçları 
fazla miktarda konulmuttur. 

eylemektedir. 
Londra, 21 (A. A.) -Alman

yamn askeri sahada müıavat ta -

lehi İngiltere hariciye nezaretinin 
Yenay muahedesine ait olan hu -
kuki tefsiri dolayısile bertaraf e

dilmiş olduğundan timdi Londra 
da Almanyayı manen tatmin et • 
mek için bir çare bulmak mesele-

si. ile her zamandan fazla ittiıal 
edilmektedir. 

f ngiltere, evvelce vaki beyana 
tı mucibince, tahdidi tealihat mu
kavelenameıi kadrosu dahilinde 
Berlin hülrumetinin ıikayet et • 
mekte olduğu ıtatü farkını filen 

izale etmeyi düşünmektedir. 
f ngilterenin, fikri, mütekabil 

bir itilaf ile, bir müddet için ve 
mesela 5 sene için teslihatın tah

didine müteallik bir mukavelena· 

me tanzim etmekten ibaret oldu -
ğu söylenmektedir. 

Bu müddetin hitamında, ahval 
ve şerait nazarı itibara alınmak 

suretile, yeni tahdidat icrası zım
nında mukavelenamenin yeni -
den tetkiki bu mukavelenamenin 

ahkamı cümlesınaen olacaktır. 

Bu ihtiyatkarane usulün hali 
hazırda mevcut olan müsavataızlı 

P•••••••mıı•aımn~I ğı merhale merhale tenkis etmek 

hmet Rasim B 
dün gece öldü 

gibi bir netice vereceği &öylenmek 
te ve fakat Almanya tahdidi tes-

1 lihat konferansı mesaisine iıtirak 
etmedikçe bu uıulün tatbikı müm 

1 

kün olamıyacağı ilave edilmekte: 
dir. Akıi takdirde, birkaç ıene • 
den beri Cenevrede sarfedile gel 

Gizli Dosya 

Fransa Almanyanın 
gizil tesHhatı hak
kında anket istiyor 

Geçen giln Fransız Başvekili 
M. Herriot Almanyanın testi
hat meselesinde hukuki müsa
vat davasından bahsederken 
bu memleketin gizliden gizliye 
silahlandığını ve Versailles mu· 
abedesi ahkamına muhalif ola
rak mevaddı harbiye imalatın
da bulunduğunu ileriye sür
müş, bu hususta Fransa bükü· 
metinin elinde ayrıca bir dos· 
ya mevcut olduğunu söylemiş
ti. Eu defa Fransız meclisi 
meb'usanı hariciye encümeni
nin bir içtimaında Fransız 
meb'uslarıodan M. Edouvard 
Soulie bu meseleden bahsede
rek gizli Alman teslihatı hak
kındaki dosyanın yakmda asçı

lacak mtızakerat eanasında 
meydana çıkan 1p çıkanlmıya-
cağını sormuştur. M. Herriot 
bu dosyada mevcut olan mu· 
amelattan bir kısmının daha 
evvel lngiitere bükümetine 
tebliğ edildiğini söy !emekle 
beraber mOsait zamanı gelince 
Akvam Cemiyeti misakına im
za koymuş olan devletler ta
rafından bu mesele hakkmda 
beynelmilel bir anket açılması 
için teşebbüsatta bulunacağım 
söylemiştir. 

mekte olan mesainin akamete uğ· •-----------••• 

ramasından mütevellit mes'uli -
yet, Almanyaya raci olacaktır. 

Almanyanın mali 
mtlşktlU\tı 

Berlin, 21 (A. A.) - Havas 
ajansı muhabirinden: Almanya • 
nın garbinde kain iki büyük ıehir 
olan F rankfurt - Am • Mein ile 
Cologne tehirleri 'imdiye kadar 
birçok vahim mali mü!külata ma
ruz bulunmakta. idi. Şimdi ise ko 
münleri için aktetmit oldukları 
istikrazların vadeıi hululünde te
diyatta bulunamamak iıtirarında 
bulunmakta ve bot yere İmpara· 
torluk hükametinin yardımını iı 
temektedirler. 

Alman intihabatı 
Berlin, 21 (A. A.) - Rayif • 

tag intihabatının icraıı tarihi kat'i 
•urette 6 teıriniıani olarak tesbit 
edilmiıtir. Reiıicümhur, dün k:ı -
bine tarafından bu huauı hakkın
da yapılan teklifi taıdik eden e· 
mirnameyi imzalamııtır. 

Tren kazası 
Pari•, ~ ( 'A./t)- Ora;.'dan 

bildiriliyor : Turenne fe!al<etinin 
' . 

sahih bilançosu, kafileyi teşkil 
eden 510 Jejyonerden 47 kişi 
enkaz altında ölmüş, 9 kişlde 
bilAhare aldıkları yaraların tesi· 
rile vefat etmiş o'up şu halde 
telefat miktarının 56 kişiye ba
liğ olduğuııu göstermektedir. 
217 yar ah var dar. 

· Bunlardan 20 sinin yarası 
• 

ağırdır, 237 asker, sağ ve salim· 
dir. Şimendifer müstahdiminin
den 5 kişi ölmüş, 3 kişi yaralan
mıştır. Şu halde o!enlerin miktara 
61 kişidir. · 

Sonra iskan dairesinde dosY' 
satışı denilen muamele,, ki bil" 
tün son zamanlardaki su'istinı•~ 
lerin başıdır - Noterler vasıtaıil• 
yapıldığı için ip uc!arını burad•11 

ele geçirmek 1 o~aydır. Onda~ 
sonra bu ip uclarından yapıl,.. 
cak takibat hiç şi: phcsiz suiiıtr 
mal şebekelerinin bütün unsur' 
tarını meydana çıkaracaktır. 

Mehmet Asılll 

Milli Müdafaa vektll' 
olu çek 1 leceğl doğraJ 

değil 

Ankara, 2 L (A.A) - AnadolO 
Ajansı Milli Müdafaa Vekili zr_1 
kii Beyin çeki leceğine ve yeri11" 
Maliye Vekili Abdülhalik Be• 
yin geleceğine ve Adliye Vek•
letinde tebeddü 'it olacağına dait 
lstanbul mntbuatında intışar ede0..1 
habdJeri kat'J •·1r~tt.- ~k .. :ı.T ' 
mezunClur. .. 

Maarif erkanı 
lıinli olarak lctanbula gefell 

orta tedrisat umumi müdilr9 
Fuat Bey yeni nkil Reş:t Ga'iP 
Beyle görüşmek üıere dün ak" 
şam Ankaraya gitmiştir. ea, tarafı 1 inci sayıfade 

öz dilimizin :n büyük himaye 
altına alındıgının, kendi eseri -
nin milli bir eser halinde doğus 
hazırlıklarını görüp mes'ut 0 1: 
muıtur .. 

(atanbulda bu~unan ve maarif 
erkinından olan bütün mU
dUrler de Ankaraya gidecekler' 

dir. / 
..w••-------•••wa ___ ,.1,..,.11 • .,._ .. 11..,1 •• 1.-1111-....Jm1J1111tt11mtm111UtUou111t1ıu...P1BtıtU1 .... 111111111U1mw1111ımmm•ı••"MH ....... 1 ........ uuıuı•ı•""nw:t,.................., ......... ,,"'.._..... ... 111 rmun ·-----•,...wwwr.,..'1•""'•-------•-• ---~ 

Ahmet Rasim Beyi, bugün 
her türlü resmi sıfatların üs ~ 
tünde göıte~n i,te Türk mat
buatında böyle milli bir sima 
olarak başlamı§ ve bu yolda 
öyle terefle yürüyüp gitmiı ol
masıdır. 

Borçlar meselesi hallediliyor 
Borçlar birleştirilecek ve taksitlerin 
verilmesine Ssene sonra baş anacak 

Filvaki Türk edebiyatının ye- Ankara, 21 (Hususi) _ Sa-
niletmesi tarihinde Türk dili-
nin, Türk tarihinin, Türk milli raçoğlu Şükrü Bey refakatinde 
'karakterinin ya~ayıp hakim ol- Nurullah Esat Bey olduğu halde 

1 
ması için en samimi akaülame- cuma günü buradan Istanbula 
lin canlandığını, dil ve örnek hareket edecek ve Istanbulda 
bulduğu sima, güzel kelimeleri bir glln kaldıktan sonra pazar 
le, kısa cümlelerile, fikirleri ve günü Parise gidecektir. 
hislerile tam bir Türk muharri- Osmanh borçları hamillerile 
ri Ahmet Rasim Beydi.. Eski yapılan yeni anlaşmanın esas!a· 
gazetecilerin "Ağabey,, İ idi. rma göre bütün ~orçlar birleş-
"Mizah, hakikatin kabak tirilerek tek obligasyon çıkarı-
durmut bir tekli bediidir.,, la cak bu obligasyonlara Ün it ürk 
ifadesi kendisinin edebiyat ismi verilecektir. 
alemindeki meıleğinin tarifi- Tesbit edilen tı1'sitlerin tedi-
dir. · Ü 

Üstat 1281 - 1865 de lstan - yesıne ya ç veya beş sene 
bulda Sarırüzelde doğmuı, sonra baılanacakbr. 1928 Paris 
1299 da Darüffafkadan çıkmış· itilafoamesinde olduğu gibi her 
tır. Bugün 67 yaıında idi. Öm- beş, altı senede taksit miktarı 
rünü kalemine vakf ve onun fe artmıyacak, her sene vcrHecek 
refine kanaat emıiı ıayılı var - taksit aynı miktarda olacaktır. 
lıklarımızdan biri idi. Büyük Pariı, 21 (A. A.) - Havas a-
Millet Meclisine, çocuklarına ve 
ailesine, Darünefekaya, mes- jansından: Mali mahafil, kupon -
lekta§larımıza, bütün talim ve lar meseelsini Türkiyenin lehin • . 
terbiye, bütün edebiyat men· de olarak kat'f bir surette halle • 
suplarına ve bütün millete tazi- dilmif telakki etmektedir. 
yetler sunarız.. "' "" "' 

Herkesi üstada a.on vazife • Kuponlar mueleat aenelcrdenberi Tilrkt-
nin yapılamaıına çağrınz. ye ile Fransa arasındaki lhtllMların temeli 

llil••••••••••••llıil addolunuyo'i' ve bu yüzden lkl hUkümeU &• 

lAklld&r eden bir çok mcsolelerln hıılllno 

ıpani oluyordu. 
Bu lUbarla. dUn g elen bu haberler 

artllt bu pUrllzlll ı~ do kıı.t't bir surette 
halledildJğin.l '"e hemen bUtUn Avrupa t1ev
lctlerlle ıuırır halinde bulunnn Tllrldyenln 
Fransa ile de hiçbir lhtiltı!ı ltalmadığmı 

göstermcl<tcdir. 

lzmirin Oöztepe takı
mı Atlnada yenildi 

Atina, 21 (Hususi muhabiri
mizden) - lzmirden gelen Göz· 
tepe futbol takımı, dün OJimpi
yakos takımına karşı iiçüncn ve 
son maçım oynamış ve 2-1 ye
nilmiştir. Umumiyetle, Göztepc 
takımının teknik oyunu çok be
ğenilmiş ve geçen sene Atinayı 
ziyaret eden Altay iakımından 
daha iyi bir ekip olduğu intibaı 
hasıl olmuştur. Göztepe takımı· 
mo şerefine bir ziyafet verilmiş
tir. Göıtepe takımı l::u akşam 
lzmire hareket ediyor. 

Esat B. Ankarada 
Ankara, 21 (Hususi) - Sabık 

Maarif Vekili Bursa meb'usu E
sat B. bu sabahki trenle lstan
buldan buraya geldi. 

""'9--------------------1-------.~ 
Beyoğlu ve Kadıköy 

Telef on Santralleri 
22 Eylül 1932 Perşembe günü Baat23de 
Otomatik olarak işleme(Je başlayacaktır. 
Şimdiki sistemin istimalden kaldırıl

musına saat 22,50 de lptldaroluoacak 11e 
saat 22,.50 ile 28,10 arasında bazı hatıst 
işlemlyecektir. . 

Suı t 23 ten sonra, muhterem abonelerin kadrana bağlı ·~; 
cimi söküp atarak telefonun otomatik tarzda kulhınılmaaana •' 
talimat dairesinde hareket etmeleri rica olunur. 

•• • 
MUHI M 

5 ık· I - (stanbul , Beyoğlu ve l\adıköy'ün biltlmum telefon numerolan ' 
kanıdan mürekkeptir. pı 

2 - Ahizeyi yerinden kaldırmadan evci görüşmek istediğiniz nuınero 
iyice biliniz. . . ·ıırıe 

S - Numcroyu çevirmeden evci mütemadi olan 'çevir sesi,. nın ışitı 
s'ni bekleyiniz. . . 

4 - ~umcroyu acele etmeyerek fakat durmaksızın çevlrınız. 
S - !\Hikıllemeniz biter bltmc7. ahizeyi yerine takınız. biriz 
6 - Fası l alı olan ' 'meşgul sesi .. ni duyar duymaz ahizeyi yerine takıp 

sonra tekrar çağınnız. it bir 
7 - lstanbul, f!eyoğlu -ve Kadıköy santra~.leri~den başka ~ir ~a~tr~I: • ~,ıııı 

numcro ÇJğırm:ık istcdıp;iniz takdirde kadran uzerınde santral ısmı ycrın ııH· 
. . . ırıu ctt a· olan sade ilk iki rakkamı çevırınız ve sızc cevap \'eren memureye 

niz nuıneroyu şlfahen söyleyiniz I 
Bilumum eıki telefon rehberlerin istimalden kaldırılrna arı 

muhterem abonelerden rica olunur. 
~Udfrlvet 

-~---



VAKiT 

,, ,, 
unun haberleri 

Ecnebi ve Ekalliyet mektepleri Ha. Vekili - 3 -----·-···· --·-- •••••••• • 

llallimler hakkında yeni 
gelen bir tamim 

Dün akşam Mil
letler cemiyetine 
doğru hareket etti ,_.l!I•, ·doktor, baytar, ziraatçi gibi 

lbaallimler kadro harici kalıyor Milletler Cemiyetinin 6nümllz· 
deki pazartesi gilnkll umumi he

haiz olmıyanlarm yazifelerine ni yet toplantıasnda hükiimetimizi 

·--- teclritat müdiriyeti ecne

temsil edecek olan Hariciye Ve-
hayet verilmittir. Bu meyanda bil kili Tevfik RlltUl Beyin riyaaeti 
haua ditÇi, doktor, baytar, zira· altında Bera elçiai Cemal HDsnll 
atçi vardır. ve Sivas meb'usu Necmettıa Sa· 

Bu pbi buauıl mealek ıahipleri· dık Beylerden mllteıekkil mu· 
nin kendi ihtiıu aahalarında çalıf rabhaa heyetimiz dün gece saat 
malanna bu ıuretle f ırıat veril • yirmi birde semplon ekspreaile 
mittir. Cenevreye hareket etmittir. 

3 - Menıeleri müaait olmıyan Tevfik ROttO Bey istasyonda 
fakat eaerlerile memleket irf am • BOyllk Millet Meclisi reisi Klzam 

paıa bauetleriJe Riyaaeticllmbur 
na hizmet etımit bulunanlardan umumi kitibi Hikmet, Riyaseti· 
üç ıene muallimlik etmit ve teftit cllmbur yaveri Cer i!, Bokreı el-

lskan idaresinde 
.... -···----··········-·············-

Bir memurun"yalnız ben 
yapmadım ya ,, sözü •• 

Sui istimal işlerinde tahkikat ortaya 
yeni yeni mes'uller çıkanyor 

lıkin müdiriyetindeki ıuiiıti • 
mal tahkikab ıünden süne yeni 
aafhaya dahil olmaktadır. 

Suiiıtimalle bir çok memurlar 
alakadar olduiu için doıyalar 
muntazam bir tekilde teıbit edil • 
mittir. Ve müfettitler bu doıya • 
lar karıwnda milfkülitla vazife • 
lerini yapabilmektedirler. 

Maamafih mülkiye bqmüfet • 
titi hacı Hüınü bey, alikadar me 
murlan kolaylıkla elde etmittir. 
Bu da gayet baıit bir iıticvap eı· 

- Yalmz ben yapmadım ya..,, 
demittir. Bu tümullü aöz üzerin• 
tahkikat ilerledikçe yeni yeni 
meı'uller de bulunmuıtur. 

Evvelce tevkif edilen dört ta· 
hutan maada Zonıuldak aabık ta 
p\ı memuru Talat efendi ile mü • 
badillerden Hüıeyin ve lıkender 
efendiler de tevkif edilerek adli· 
yeye ıevkedilmiılerdir. 

ekalliyet mekteplerinde 
112Nllı

0

1111lik edenler hakkında bir 
rııatname teabit etmit Ye bu ta 

eınuında Yuifelerini muvaffa· çimiz Hamdullah Supbi, meb 'us 
kıyetle yapmıf olanların muallim· Hakkı Tarak ve R E f • nuında meydana çıkmıtbr. Me • 

uıen ıre , va 1 d b. . . . . d"l" 
liği kabul edilmi9tir. / Ji Muhittin, muavini Ali Rıza . mur ar an ırııı ııtacvap e ı ır • 

Tahkikat el' an devam etmelC • · 
tedir. Sahte olduğu tahmin edilen 
41 doıyanın hepsinin tetkiki ile 
meaelenin mahiyeti meydana çı• J 

•""""ouaın1enin maddelerine uy • 
1'1'1111Ua:n bu clera ıeneainden iti· 

4 - Darülfünun Edebiyat fa - Beyler, Fransa elçisi Kont ken: · 
külteıinden ıayri 9ubelerden o • d6 Şambrön, Mısır elçisi Ap
lup bu kabil mekteplerde üç ıe - dfUmelik Hamza Bey, Iran 
neden fazla muvaffakıyetle türk· elçiai Sadık Han, Danimarka 

kacaktır. · 

•uifeden affetmiftir. Orta 
mücliriyeti bu tamimle 
ecnebi Ye ekalliyet mek· 

·---·· .. in muallim kadrolanm 
lilaekteP idarelerine teblii et • 

• Bu kadrolara nazaran ta • 
lı.:.~-ıaeyıe muYafık olmıyan 

• ler mekteplerden almmıt 
t.rleriae daha fazla resmi 

lerde muallimlik eden ze 
• ..1 • ec1·1m· .. :. IUlluen taJUl ı ıs-. 

dıiımıa mal4mata göre kad 

elçisi M. Skov, lsviçre elçisi M. 
Çe muallimlifi yapan zevabn mu Marteır, logiltere elçiJiii m6ate
allimlikleri de kabul edilmittir. pn, Almanya müstqan 

5 - Haklannda verilmit olan M. Fon Faleriçiyua, Ameri-
müfettit raporları menfi olan mu ka elçiliti ticaret ataıeai M. 
allimlerin yazifelerine nihayet Kleapi, elçilikler ve konsolosluk
Yerilmiıtir. lar erklnı, Muhtelit MObadele 

8 _ Deraler mGnhal lralcblrça komisyonu Türk murabbaalann
mektep idareleri tarafından ehli. dan Esat, Kerim ve Mulcdim 
yeti haiz olanlar inha edilecektir. Osman Beylerle Edebiyat fakOI· 

tesi reisi Muzaffer, Galatasaray 
7 - Mektep idareıindeki ıınıf lisesi müdürü Fethi, Belediye 

, , ~~t;-:a:~~a~ili~Yeaı:· ,~ı:u~be:._~açı:!lm::uı:J. i't\laat mlldDrD ~.... sere~ 
.., - · •• · ~~ · Mt•oli: ••t kil etmektedir. Vekaletten b ~ -ildirilecektir.,, tarafın an leşyi edilmiıtir. Tev-

idarelerine tebliğ edilen Mekteplere gelen bu tamim fik ROştii B. teşyie gelenlerle 
de JeDİ kadrolardan bahae- derhal muallimlere tebliğ edilmit ayrı, ayrı vedalaşmış, Kizım Pı. 

taJle clmilmektedir:· tir. Aldıimuz mal4mata ıire ye- Hz. le öpüfmilştOr. Tren hareket 
- TGrlrçe, tarih, cotrafJa, ni bclrolarclan Jabm ecnebi mek ederken Kizım Pt- Hz. Tevfik 
ltilıiai muallimleri lraclroea • teplere ait olanlar ıelmiftir. R&ıtll Beye hayırlı yo!culuk di· 
~~ liste ıeinderilmittir. EkalliJet mekteplerinin kadro lemiıler ve: 
~· ilmi olmıyan ye vui· au da ltirbç sine kadar mektep "- Çabuk d6nmiye ıayret 

llİhaJet nrilmit bulunan • idarelerine teblit edilecektir. ediniaz, bekliyoruz.,, demiflerdir. 
'-arif midiriyetine müracaat Yeni kadrolara alre yeniden Tevfik RDttll Bey don aabab 

Yaifelerinden .. ;..1·n af~e- k aıı· Dolmabahçe sarayına giderek 
-~ .- pe u mu 1111 tayin ediJm: .. ir. R • · o h H d , .. ,,. ...... • _ ... AITenehilirler. es• e11~c m ur z. ne arzı ve a 

vt1 Ba muallimler de tehli1eti tama· etmiı ve mllteakiben BUyük Mil· 
.._ Orta mekteplerde türlrçe, mile haiz olan clarülfünan edebi • let Meclisi reisi Kizım Pt- Hz. 
~ J1ll't Mlsial llhlal- Jat fakült•i mezunlarmclua iba· ni ziyaret etmiıtir. 
• ellllİJe kanuni aallhiyeti rettir. Öile yemeiiDi Vali Muhittin 

Hazırlık 

orultayında Be
iye memurl8J'I 

mı9!11di"re memurlarından ellisi 
•J• mlukereleriade ... 

elarak bulanmak armaana 
er.illdea bu memurlarm 

L:.:; haarlaamqbr. Banlar
.._... bir kuam memurlar 

,_.. olarak iftirak edecek-
• 

&tanbul köpekleri 
OakGclar ka1makama mıDlaka

unclakl bapboı lrlpekleri lldOr
miye karar Yermif ve birkaç 
gece ma Ue belediye, polia me• 
murlarile temidlı ameleleri ve 
bekçileri faal1ete ıeYketmif , 
muhtelif vaaatalaı la O•lcfarda 
dolapa klpelderi lldlrtmllftUr. 
Sa tekilde çalqma mnaffakı-
yetle neticelenmİf oldvtandan 
belediye riyaseti d8a dlter ıu· 
belere, yeni bir tamim yoU.,arak 
Oaıdar kaymalramınm tatbik 
ettiti aibi mıatakalan içinde bu· 
lanaa klpelderi aldDrmeleriDi 
bildirmiflir. 

Maarif mldlrft 
Rumi Ye ıa-ı mekteplerin 

kadrOIUllU t_.ik ettirmek için 
Aalraraya ıitmft olan ı.taabal 
maarif mlldllrl Haydar BeJin 
dla ıebrimlıe relmelİ bekleni
yordu. Fakat Haydar Beyden 

ıelen bir haberde Veklletle te
mu için Ankarada bir Jaafta 
daha lralaail ••l811l•fbr· 

Beyle birlikte yemiı ve tekrar 
·ı okatliyaa lteline gitmittir. 

Tevfik ROttll B. aaat 17 de 
otelde ltalya maslahatglizan M. 
Kok'ua ve Bulgar elçisi 
Pavlof'un ziyaretlerini kabul et
miı, ltalyanın Tiran elçilijine 
tayin edilen M. Kok ve Sofya 
hariciye nezareti ıiyaıi itler umum 
mldlr16i0ne tayin olunan M. 
Pavlof hariciye vekilimize veda 
etmiılerdir. 

Tevfik RDttll Bey Ceaevrede 
on bet rUn kadar kalacak ve 
Milletler Cemiyetinin toplantıla
randa bulanacak o~aa doet dev
letler erklnile mllbim mllllkat
lar yapacakhr. Hariciye vekili 
bu husuıta pnlar1 ıöylemif tir : 

- Ceaevrede Milletler Ce
miyetine dahil olan doıt millet· 
ler m8me11iUerile g&rDteceiim. 
Ba meyanda bilbasıa dostumuz 
Sovyet Rusyanın hariciye kumi· 
aeri M. LitYiaof'u ziyaret ede· 

~:ri;k Rüttll Bey Cenevrede 
ilrea hariciye vekiletiae dahiliye 
vekili Şllkrll Kaya Bey vekllet 
edecektir. 

Murabba• heyetimizle birhkte 
Bera elçiliii bat kltibi Nurettin 
ve hariciye veklleti bmual kalem 
mldOrll Kemal Beyler de din 
Geaevreye ıltmiflerdir. 

ihracat 
--·-· E -

Komisy!>nların lağ
vı üzerine mühlet 

Sefaretlerde ··--··········-...... ___ __ 
Fransız sefiri 
değişecek mi? 

DOn bitti, yeni karar- BUyle. bir rivayet 
name bekleniyor tekzip edlllyor 
ihracatı tubit komisyonJarıaın 

li~vinden sonra muamelenin tas· 
fiyesi için verilmiş olan üç gün· 
Jale mDlaJet dan bitmiftir • 

Din alqam seç vakte kadar 
içtima eden bir ve iki numarala 
ihracatı tesbit komisyonları şiki· ı 
yete meydan verilmemek için 
tacirlerin muamelelerini ikmal 
etmiperdir. 

Komiayona ait evrakın ne ya· 
pdacaiı defterlerin nerede bıf· 
zedileceli velrlletten aorulmuıtur. 

Vekllettea ıelecek cevaba gö· 
re defterlf'r aklanacaktır. DDn 
yapbfımaz tahkikata g6re 21 
glln zarfında ibrac"b tesbit ko· 
miayonlar1nda ancak 85 tacirin 
muamelesi 1apdmafbr. 

Birçok tacirler de komisyonla· 
rm lijYiadea ıoara muameleli 
evrakı oldatu halde takipten 
vazıeçmittir. 

Tacirler yeni ••ziyetten çok 
memnun olmakta ve yeni karar· 
namenin biran evvel allkadarla· 
ra tebli;ini beklemelctedirJu. 

Afyoneularaa kredi 
Ziraat baakua tarafından af

yonculara kredi açddıjlnı ve bir 
kı11m tOccarlann bankaya mil· 
racaat ederek avanı lıtediklerini 
yazllllfbk. 

Ziraat bankasının kredi açması 
afyoaculan çok ıeviodirmiıtir. 
Bu suretle afyon piyasasının 
canlaaacaia Omit edhlektedir. 

Halı Felemeokte 
kontenjana tAbl 

Felemenk hBkiimeti memleke· 
timizia ihracat maddelerinden 
en mBhimiai tqkU eden balayı 
koatenj- tlbi tua..,tur. Sa 
karara g8re ıimdiye kadar ithal 
edilmekte olan •ikdarıa ancak 
ylzde vetmit beti F clemenge 
tire bilecektir. 

FraHanın Ankara b8ylk el
çisi Kont da Şambr6n'lln hbk6· 
meli tarahndan başka bir va• 
z•feye tayin edileceği bakkıada 
aon gllnlerde Beyoğlanda bir 
fayia dolaımaktadır. 

Şehrimizdeki Fransa e!çiliii 
bu ş1yiaların kat'iyyea asaluz 
olduğunu bildirmektedir. 

Limanda 
Kızkulesi önünde 
iki vapur çarpıştı 

Biri karaya oturdu 
Kimseye bir şey 

olmadı 
Enelki akıam Kızkalni 8a· 

lerinde iki vapur çırpJŞmaştır. 
Sadık zadelere ait ı .. aaı ft• 

puru evvlki aktak dokuzda Ka• 
radeaiıe gitmek llzere limaaclaa 
çıkmış, Kız kulesi açıklarıada11 
grçerken ansızın bo;azdan tran· 
ait geçen Sovvet bandırah ben• 
zin yllkl6 Çekardek vapurile 
karıdaşmııtır. Her iki kaptan 
çarpıımaya mani olamamlflarchr. 
lnöaü vapurunua ön tarafuua 
Ost kımı teman: en parçalanlDlft 
Sovyet vapurunda ise boyak bir 
delik açılmış sualmaya bqlal!Hf, 
bunu gören icaptan ıemiyi bat
maktan kurtarmak için gemiyi 
Salacak sahilinde kara,a oturt• 
muştur. ln6n0 vapurundaki yol· 
cular da d6n motlrlerle çılranl· 
mıılardır. Kimseye bir şey oJı. 
mamııtır. Kaza hakkında liman 
idareıi tahkikat yapmaktadır. 

incir ağacından d8· 
şen ~ocuk 

Kurtu:uıta Dereboyu aoka• 
ğında oturan Yankonun yedi ya-
şındaki kııı Po!ikan incir afa
cından dOtmüt. ap surette , .. 
ralaamııtır. 



Sayıfa 4 

Mahkemelerde 
··················--..... ·············---······ 

VAKiT 

Haliçte 

k anı 

MUterciml ı 
Zonguldak mebusu 

H:ıl!I Türk gµzeli mi, Yunan güzeli mi ? 
derken çıkan kavga ve bir ölüm 

Dün ağır ceza mahkemesinde 
Y orgiyi kasten öldürmekle maz • 
nun kunduracı Süleyman efendi • 
nin muhakemesine bakılmıştır. 
Ağır ceza mahkemesinde evvelce 
Süleyman efendi hakkında karar 
verilmiş ve bu karar temyiz mnh 
kemesi tarafından tetkik edile • 
rek nakzen geriye gönderilmifti. 
Dünkü celsede davanın nakzen 
bakılması için duruşma olunca 
müddeiumumilik makamı bu da 
vanm çok iyi tetkik edildiğini ve 
doktorlann raporlarınca temyiz 
mahkemesine gönderilmesini iste 
mi!tir. 

re birkaç ~ahit daha celbine ka -
rar vermif ve muhakemeyi gele • 
cek çarıamba iÜnüne talik etmi~ 
tir. 

Köprüsü gene ta
mir edilebile

cek mi? 

Baba, ancak 
uzaktan uzağ 

ı ··zum gördükçe 
üdahale etmeJid 

Fakat Süleyman efendinin ve
kili Ethem Ruhi bey temyiz kara· 
rma ittiba edilmesini heyeti ha~i
meden istemiştir. 

Heyeti hakime gerek müddei • 
umumilifiin gerekse vekilin talep· 
lerini tetkik ederek mahkeme • 
nin nakzen tetkikine karar ver· 
mittir. Bu karar üzerine :söz alan 
vehil Ethem Ruhi bey Süleyman 
ile maJ;ctul Y orginin aruındaki 
vaziyetleri izah etmi} ve demiı • 
tir ki: 

- Divanyolunda kunduracı 
dükkanında Y orgi ile Süleyman e 
fendi çok masumane ba~lı~'an bir 
münakaşa yapmışlardır. 

Bu münakaşanın mevzuu gü • 
zellik meselesidir. 

Süleyman, Türk güzelinin Yu
nan güzelinden daha güzel oldu • 
'ğunu söylemiş Y orgi de Yunan 
güzelinin Türk güzelinden daha 
zarif olduğunu iddia ederek mü
nakaşa başlamıştır. Nihayet Yor· 
gi (Ben sana gösteririm) demiş. 
işte burada ba~lıyan bu sözün ıon 
aafha!ı malum. 

Fakat yaralanan Y orgi Cerrah 
pa§a hastanesine gidiyor. Opera· 
tör Bürhanettin Bey on gkünde iyi 
olacağını söylüyor. Onuncu günü 
Y orgi kendi isteği ile hastaneden 
çıkıyor. Fakat çıkarken taburcu 
kağıdına (İyi olmuştur) kaydi i
lave ediliyor. 

iki ay sonra Y orgi tekrar has
talanmıı, Balıklı hastanesine git· 
mi§. Ameliyat olmuş, ölmüş. Hiç 
kimsenin haberi yok. Mahkemei 
aliyeniz :sorunca cevap geliyor.,, 

Süleymanm vekili bundan son 
ra operatör Bürhanettin beyle di 
ğer doktorların mahkemeye çağ 

rılmaıını istedi. Bu suretle vak • 
anın karanlık taraflarının aydın
lanacağını da ilave etti. Heyeti 
hakime doktorların celbine kara .. 
verdi. 

Açığım çıkb ! 
Dün ikinci ceza mahkemesin· 

'de üç aylık maa§ dağıtırken zim 
m~ine para geçirdiği iddiası ile 
mahkemeye ıevkedilen zat itleri 
memurlanndan Arif efen dinin 
muhakemesine devam edilmi§ • 
tir. Şahitlerden Necmettin efen • 
di Abdülkadir efendiler dinlen • , 
mit bu şahitler maaş tevzi yerin· 
de para koymak için ayrıca bir 
vezne olmadığım bir masa üzerin· 
'de para dağıtıldığını, Arif efen • 
dinin "Açığım çıktı,, dediğini igit 
tiklerini söylemişlerdir. 

Arif efendinin vekili, müekki 
linin açık çıkan parayı ödediğini 
defterdarlığın aleyhinde takibat -
tan vazgeçtiğini söylemiş ve Arif 
efen dinin namuslu bir adem ol • 
duğunu ilave etmiştir. 

Heyeti hakime Arif efendi hak 
kında bildiklerini söY.lemek üze • 

iki kişi öldürmekle 
maznun bir adamın 

muhakemesi 
Ağır ceza mahkemesinde iki 

ki§iyi birden öldürmekle maznun 
Akif efendinin muhakemesine de 
vam edilmittir. 

Ancak müddeiumumilik ma
kamı maktullerden birisinin tıbbi 
tedbirin iyi alınmadığı için öldü
ğünü söylemiı ve t:ıhit olarak Be 
yoğlu zükUr hastanesi ba!hekimi 
operatör Fikret beyle Darülaeeze 
operatörü Salih beylerin ve Al • 
man hastanesi operatörünün mu -
hakemeye çağrılmasını istemiş -
tir. Heyeti hakime hu talebi k:ı • 
but etmiıtir. 

Sebepsiz tev~ !fln 
muhakemesi 

Çatalca müddeiumumisi De • 
mir bey sebepsiz olarak iki kifiyi 
tevkif ettiğinden dolayı ağır ce -
za mahkemesinde iki ay hapse 
mahkum olmu,tu. Temyiz n:.ah -
kemesi tarafından bu karar n:ık
zedildiğin :len dün muhalcemenin 
yeniden görülmeıine baılan.mış 
ve temyiz kararına ittiba edilm::-
tir. 

Ağır ceza iddia 
makamı 

Üçüncü ceza aza mülazimi ve 
müddeiumumi munvini Muhlis 
beyin müddeiumumi muavini -sa 
lahiyetini haiz olarak ağır ceza 
iddia makamını işgal etmesine ka 
rar verilmiftir. 

iki hırsız 
Kçüncü ceza mahkemesinde 

hırsızlık vak' aımdan dolayı mu
hakemesi görülen Mehmet iki ~e
ne ve Yusuf da 7 ay hapse mah • 
kiim olmuıtur. 

Selçuk kız san'at 
mektebi mtidttrlüğil 

Çapadaki Selçuk kız san'at 
mektebinin bir zamandan beri 
münhal bufuran müdürlüğüne 
lımir Jisuı Fransızca muallimi 
Asım Tevfik B. tayin edilmiştir. 
Asım Tevfik B. evvelce Galata
saray lisesinde riyaziye muallim
liği, Edirne San'atlar mektebin
de mndllrliik etm'ş, diğı::r muh· 
telif maarif ve idare vazifeleri~-"' 
de bulunmuş. kıvmetli bir mek
tepçidir. Yeni vazifesinde de 
mu.-affekıyetinin devamını dile· 
riz. 

Geçen hafta kapatılan Unka· 
panı b.öprüsilnün demir aksamı· 
nın kullanılacak derecede sağ· 

lam olduğu yapılan bir muaye· 
nede snlıışdmJşhr. Eski ve harap 
duba 1arm yeai dubafarfa değiş
tirilmesi ve bir kışım dubaların 

da tamir edilerek köpriinün Ha
Jic:n en dar kısmı o'an Eyüp ile 
Sütlüce arasına konması fikirleri 
vardır. Yeni köprü yapıhocıya 

kadar Unkapanı köprüsünden bu 
,şeki!de istifade kabil o:up olmı· 
yacağı tctkık edilmektedır. 
Maamafıh buna karar verilirse 

tamir işi için 120,000 Jira sarfı 
lazım gelmektedirr. 

Bilyük bir san'atkftr 
Emil Konrat isminde meşhur 

bir Bariton şehrimize ge'.miş ve 
kendisini tanıyanlar tarafından 
karşılanmıştır. 

Bari, Lozan, Şaf Havz koru· 
larmın müdüıü olan Emil Kon
rat tanıdıklarının ricası üzerine 
teklif edilen parayı kabul etmi· 
yerek cumartesi nlı şamı radyoda 
bir konser vermeyi kabul etmiş· 
tir. San'atlf ar beynelmilel musiki 
ustatlarmın en güzel parçalarım 
söyliyecektir. 

lzmir ilzU m ve incir 
b.mirden mevsim bidayetinden 

15 eylüle kadar 5766 ton Ozüm, 
1837 ton incir ihraç o'unmuştur. 

Bo seneki üzüm ihracatı ge• 
çen seneye nazara 3702 ton faz· 
la dır. 

Erenköyilnde bir 
yangın 

Erenköyünde Ömerpa~a geçi· 
dinde tüccar Yunus Beyin evinin 
çamaşırhanesinden yangın çık· 
mış, çamaşırhane ile i!zerindeki 
üç oda tamamen yanmıştır. 

Dil kurultayına gire· 
cek gazeteciler 

Matbuat Cemiyeti Katibiumu· 
miliğinden : 26 Eylülde Dolma
bahçe sarayında toplanacak Dıl 
kuruitayma girecek gazetecilerin 
kağıt) arı cemiyetimizden verile· 
ceğinden bu akşama kadar her 
dilde çıkan gazete ve mecmua· 
ların kurultaya gönderecekleri 
arkadaşların ikişer tane resmile 
cemiyetimize gelmeleri gerektir. 

Ne kadar muti ve munkdt bir 
bale geJmiş olursa olsun beheme· 
hal mevki ve vazivetini bizzat 
kendisinin tayin edeceii bir gün 
gelecek değil midir? 

Şiddetin ifratı yüzünden ha
yata meftür ve isyankar bir ruh 
ile girecek olduktan, onu ezm'ş 
o~an tazyik ve tethişler neye ya
rar? Şu halde körpe bir çocuk 
için pek kuvvetli bir gıda olan 
(kaide) ve (muhakeme} sistemin
deki fİddet ve ciddiyeti, neva· 
zişkar bir beşaşetle mutedil bir 
bale getirmek zaruridir. Bilb c. s· 
sa, rolündeki sertliğe bütün bü
tün zihin sardırmış olan bir ba· 
banın biraz da anaca duygulara 
malik olması icap eder. D!ğer 

taraftan ananın· hesaplı bu'un
dukça pek nafiz o!an - şefkati, 
acınacak bir zaaf haline inkı!ap 
ettıği zaman bütün tesirini kayb· 
eder. Ananın, hayat vasıtasile 
ço~( şeyler yapabjleceği muhak
kak olmakla beraber, sırası gel
dikçe idrakin de yardımından 
istifade etmesi lazımdır: Ananın 
kendine has bir idraki vardır ki 
terbiyede, bunu da l<ul!anmıya 

mecburdur. Ana, icap ettikçe 
emretmesini de bilmelidir. Fakat 
bu emirler; yavan, sinirli, sebat· 
sız ve mütelevvio bir eda ile de
ğil fakat, çocukların hürmet ve 
tevkmm celbedebilecek sükun 
ve ciddiyetle verilmelidir. 

Burada mü'ahaza edilm:ye la
yık birçok şeyler daha tasavvur 
ediyoruz. Bu mevzu, haddi zn· 
hnda pek muğlaktır. O ı~adar ki 
ileri sürülen prensiplerin tatbi
kattaki bütün inceliklerini yek· 
nazarda bi ıettirmek mümkün 
olamaz. Şu halde evveli, muh· 
telif yaşlan tefrik ve tasnif et
mek icap eder: ilk yaşlarda ço
cuk, bilhassa ananın veHyetin· 
dedir. Babanın pek sert elile 
ağır sözleri bu kııdar körpe bir 
yavru için yaradılmış şeyler de
ğildir. Benaberin; bu yaşlarda 
baba, ancak lüzum gördükçe ve 
yalnız uzal<tan uzağa müdahale 
etmelidir. Ananın akıl ve basi
ret' ne güvene bilirse esas ve te
ferriiattaki mes'uliyeti, kfuııilen 
ona bsrakır. Bn itibaıla, çocuk 
büyüyüp de daha şiddetli bir 
nüfuza ihtiyaç göstereceği zama· 
na kadar yükfin heman bütün 
ağırlığı ananın sırtında kalacak
tır. BISyle bir tahavvül vukuunda 
da babanın, nufuzunu beman 
kullanmıya başlemaktan sarfı na· 
zar etmesi ve istimal edebileceği 
kuvvetle karşısındaki varhğm za· 
fı arasındaki nisbetsizliği rrüla· At canb117.Jarı 

At canbaılarından Galip, ço
ban Rifat, Nuri dün fatihte At
pazarlığı Y•parJarken -kavga et
mişler, Galiple Rifat bir olarak 
Nuriyi taşla başından yaralamış
lardır. 

' d ' haza ederek kendisini mülayim, 
Bu akşam lo Y a • d f la 

gevşek batta lüıumun an az 
"Don Jose Mojica,. halim göstermesi pek de mah· 

S O N A Ş K 1 l1 zurlu bir barekd değildir. Şüp· 
filminde. llAvetcn Istanhul'dan Bağdata. hesiz biraz sonra istimal edeceği 
fox tarafından filme alınmış Sl'yahar. nufuzu heman ilk adımda itibar· 

111uımıııımnmmım"ıııvnr.11Q11ınıııınnuımıı•mıırıuııuı111nmııuıuıııaııanıımUQtUW----•---

8u akşamdan itibaren 

Artisti 
Sinemasında 

Moaızam ve emsalsiz 

Atlan ld Diyarında 

Fransızca sözlü ve şarkılı filmi göreceksiniz. 

Bir aşk ve esrar manzumesidir. 

dan düşürmemek ve bir zaman 
için, onu adeta uyur bir halde 
bırakmak lazımdır. Buna muka-
bil, mes'uliyetin en büyllk kısmı, 
henüz kendisine ait olduğu için 
ananın da kendisinin tabii bir 
haıısaıı olan tefkat ve merhamet 
duy~lanna çokca kapılmak· 
tan sakınması icabedcr. 

Çocuk, ıüpbesiz bakılıp idare 
edilmeğe mübtaçtır. Ananın ve· 
sayetine bırakılması, her türlü 
nizam ve kaideden müstesna 
kalması icin deQ-iL daha mUla· . 

yim ve körpe varıığıoa 

uygun bir nizam ve kai 
tesirini duyabilmesi içiodıt· 
naberio, ilk devrede bab8; 

!uzunu ne kadar az hissttt 
ona o kadar çok nufuz g. 
meğe çalışır. Elvt:rir ki b 
raftan çocuğun ya~ı, diğe 
raf tan kadmlığın müşfik l 
tile rıahdut olan ö çüyü e 
bırakmasm. Çocuk büyiid 
roller değişir. Baba, gündell 
ne ciddiyetıni takıomıya ve 
dabalesioi artırmıya başlar~ 
da bilakis her gün art:ıo 

merhamet şimesi gö.ster 
çocuğu müdafaaya haıır b 
nur. 

iki cinsin terbiyesinde de 
benzer bir usule imtisal o\ 
bilir; Ojlanların terbiyesi 
rodan doğruya babaya, kı~8 

ki de anaya ait olmalıdır· 
mülabaıamız, üzerinde te~a 
edilmesi abesolan bjr takııD 
ruri sebeplere istinat eder. 
kele çocukların terbiyesinde 
banın en bUyük mesuliyeti 
Jenmesine muknbil, ananın, 

makça bir :ıafa kapılması d 
nevaziş ve şefkat göstermek 
ibaret olan tabii rolioi ifa 
mcsi lazımdır. Kızların terbi 
sinde, bilakis kadının faaliyet 
hakimiyeti daha çok ve d 
milessir olmak llzım gelir. , 
banın ibınal ettiği rolU, o çefl 
Ana ve babanın terbiy.edeki 
zilet ve meziyetleri, bu sur 
... ahval v eraitin ieaolP 
göre biribirile kahşarak 
birine tadil ve tevazlln e 
irler. Burada ıöz götüroıİ 
bir terbiyeye elzem o!an bil 
hassaları bir araya getirmek ~ 
kadm ve erkekten her bir1 

dikkat etmeıini icap ettireıı 
bir mülahaza dermeyan edece 

H~yat, eğer tabiatiıı, taleP 
tavsiye ettiği bir şekilde i 
edilseydi, nekadar güzel o!ur 
iki genç sevişiyorlar, evleni 
lar; çocukları o~uyor; aevgile/. 
revnak ve taravetinden bir 
bu şirin varlığa veriyorlar; ç 
l:üyüyor; ciddi ve mühim al 
lara ihtiyacı arttıkca ebeve~ 
yzşı ilerliyor; biraz sonra ç 
yetişiyor: Erkekse iş ve JJJ.e 
sahibi oluyor; kız ise evleP!1 
ana - baba çocuklarının bahtı 
lığından memnun, çahşkaolı 
rile ve f ed3 ı • irhklarile borçlr' 
ödediklerini görerek a:ı:sattıst 
Sükiin içinde ihtiyarhğın b. 
ve saadetinden istifade edı 
tar; etraflarında kUtUğü ve. şe 

1 resi o'dukları yeni bir nesh11
1 

tirtiflini görerek ilk duygtl_, • 
') 

0 
... dug 

kalplerinde yeniden dog 
hissediyorlar. 

Bu levha, tabii şerait .1 
b. b:.. aı doğan ve uyUyen ~ 

gösterir; fakat heyhat! Bu.1f~ de bir tali ne kadar az 81 e 
nasip o!ut? Bazan aoasıPlle 
tebessümlerinin r~yıbasıın ., 

• . • • k ybo~urr 
şu mmımını yavru a . 
çıktığı toprağa gömülür 8" 

.. zleri bazan şu geoç kız, go 
· · b ver ~ •amak yüreklere ıntıra . 

" ' .ğ. ıO 
için doğmuşken, güıel!ı ıo ğt-'! 
müzehber, en tara~etlı ç:o 
iken dalından koJAlr, b• 
olur. Sazan şu.~.eoç 8~k~e.V 
memeden kestigı ye 
lerile okıadığı yavrularının 
den gaspedilir. aal 

JDevamı ... 
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TEF~IKASI: ıt 

Adil haykırdı: " Demek ki Ahsene benim hakkımdaki 
ithamlarının ne kadar haksız olduğunu ispat edeceğim. 

Say6 5 

Hir istiyanlıktan MiJslama~lıfa •• -··---·--.. ·-··---·-·-----··· ........................ . • 
Bir lngiliz kadını niçin 

Müslüman olmuş ! 
O kadar müteheyyiçtim ki saatlerin 

hiç yürümediğini sanıyordum .. 
- 11 -

Bu ilk buaelerin tad;nı öliinciye Stradivorim'in kemanı idi •. .lan ı:. 
kötkün içindekilerin hepei altı ay ıonra .. O zamana kadar ba9ka11na ıöylememeıi, ıenin bak kadar unutmıyacajım. Hayatta, . çin bundan daha kıymetli bir be· 

'at katta, Ahıen beyin yatak oda ıen §Üphe altında kalacaluın. Bel kındaki fÜphelerini kimaeye iz • iman bütün dünyanın biran için diye olamazdı. Kendiıi kemana • 
~ Yeya kapııının önünde idi. ki de hiç bulunmıyacak. Madem har etmemesi lizımdır. hareketsiz durduiunu his.ettiren line aldıktan sonra validemin boJ; 
•aun ölümü ev halkını tatırtınıt· ki, hrıaız ve cani töyle ıöze görü- - Evet, çok doiru. büyük mea'udiyet ve büyük nuna ıarılarak onu bir kaç kere 
ta. kimiıi odaya ıirip canaze ha- nür hiç bir iz bırakmunıı, o hal: - Şimdi Ahıen beyin ıeçirdi heyecan dakikaları... ı 6ptü. Jan, o kadar neı'eli idi ki 
'-tlıiı yapmayı teklif ediyor, ki • de it itirafa kalmıı demektir. ii katalepıi hali ıenin için en mü Yutıiımın altında Jap.ın bana o gece yemek bile yiyemedi. Çün• 
.__i Adil beyi beklemeyi muva • - iz bırakmadıiı ne malum? kemmel müdafaa ve muhafaza ha hediye e-tt i ği bir drmet meuek9e kü kemanını tecrübe ile meııul• 
falE buluyordu. Kimıe odada Ah- - Merkezden gelip tahkikat ' lidir. Sakın Erenköylü doktoru duruyordu. Bunları hali ıakla • dü. 1 
~beyin hiç bir malına dokun. yapblar diyordun. ilk tahkikat ea bataamdan habercfar etme, batta maktayım.. O ıece Jan, hankullde bir mu• 
~-- .1- b. b 1 b be Erteei ıünFroınal'e hareket et· vaffakıyet kazandı. ErteJİ sUnldl ._,.. ceıaret edemedi. Eıuen bu· nuın~ ır feY u amayınca son• kimae a rdar olmaaın. 
ı.. b ı ki ? tik.. Annem -:'züıne merakla ba· gazeteler, Londrada anaızm do-
~ lımail ağa mani .oldu ve niha- ra mı u aca ar ıanıyoraun _ - Evet ama eter haberdar et• 3 .. '--- d h · ı 

"8 1 . . b 1 layor Ye bir -1ler sezmlf· ılbi ıö· lan uu genç e . anın rea•.m. eri v« ht Adil bey ile babaıı ıelince ana kalırsa po iı canıyı u • mezıek o belediye doktorunu ıan .- ff-L- l l d 1 d "'-d L-- ki riinilJOI' fakat bir te1 1611.enıiyor· muva ... ,.et erı e o u ı ı. u.• 
hniı bir nefeı aldılar. ma 1A\4 bu para meıeleıini ·m • derecek ve Ahaenin belki de diri du. zeteleri alarak yazılannı keaiyol! 

Adl·ııe Tahı"r bey hemen Ahıe· ıeye anlatmamalı; hatta paranın diri ıömülmeıine m-dan Terece- b ı b" d ft p ....... 0-_, Yum ilk IUnlerini derin bir ve un arı ır e ere ya ıs····.r ·-
0ll odasına ıirdiler ve Adil ba- çalındıiını poliıten bile ıizleme ilz. du ve konufUyorduk, ona: 1 

L I" ç·· kü· Ah be • Lu ı ü mu'udiyet içincle ıeçirdim. Çiln· ,.._na bir ... aibi yatan Ahaeni ı. un aen yın uuy e m t - (".ann bir övle ._ olur mu? G t 1 . • . bu--' 
~ • ~ ' ,._, kU Jandan ıık ıık mektuplar alı· - aze e er, aenın ıçın a-. 

tlatererek: hiı bir H"eti evinde aakladıjını Bir kere naaı 24 aut defuclil • b d L b. l lar 1or •• onun pek yakında Lon· cınzer ana ın erce Yldl 7a• 
_ lıte, dedı·. madem ki himıetçilerden bile ıiz miyebilir. Ben de beledi--e te. k' { '_, dra1a ıelerek ilk komerini Yere· zaca · ·• 
Sonra Oradaki. kü'ru"'k m••anın lediii ve yalnız ıana aöyledili an· biri 16yliyebilirim. Sonra bize bu Be d b nla d b. • 1 

~ - celini anlıyordum. Vali dem onun - n e u r an ar teJ ı• 
'-tünde duran anahtarı aldı: latılacaktır. O takdirde füpbe al· 24 ıaatlik zaman buı tertibat al· ıelecelini anladıktan sonra bize çin hoılanıyorum .. Çünkü bu aa• 

- Bu da aıaiıdaki kuanın a· bnda kalacak olan aemin. Eier mak için kafidir. miaafir olmuım iatedi. Ve ona bir yede ıeni alabileceğim t. j 
'-latan t poliıten bu nokta ıizlenirae poliı -:- Şimdi Alıaenin sözlerini ~ daire &Jll'clı. Onun muvualabn • Nedeme bu yazılar "u m•k•a• 

- Ne ihtiyatsızlık! •• Git he • Ahıen beyi vuran adamı bulabi • muı, kendine ıelmeıi için bir teY dan bir gün evvel odasını çiçekler dı temin edemedi. Bir kaç Sün 
'-eıı qaiıdaki kasanın açık olup lirse o zaman hırsızlık da söyle· yapmıyacak mııın baba? le ıüaledim. ıonra Jan babama müracaat ecle-
'h.ıadıfına hak. Açılua kilitle ve nebilir ve katil ile hınızlık aruın - Şimdilik bir fey lazım de .. Duvara portremi utım. O ka· rek benimle evlenmek ttediiini 
lel, bana Ahıen beyi muayene e· daki münuebeti ortaya ablabilir. iil. Harareti dilinin albnda 38 eli. dar müteheyyiçtim ki saatlerin ıöylemİ§, babam bu teklifi kat'iy• 
4'rken yardım et. - Dojru.. Demek ki, tabilye yaknı. Bundan yürilmeclilini aanıyordum. Araba yelle reddetmiıti. Annem de, ba• 

Kapıyı kapamıı olduklan için - Sen ıüphe altında kalmak anlatılıyor ki yarasında ihtillt kapımaın ı-.üncle durduju uman bam da yeıane variıleri olduium 
ldmn ataiıya indiiini kimse 8 csr tehlikeıini bertaraf etmek iıter • yok. Panannanı deiittirmenin de Yaldem miaafirini kartılamafa için, bana eı olabilecek bir ada• 

di. Adil yukarı geldiği zaman: ıen, hiçbir rezalete mahal kalma faydaaı yok. Eıaıen bu katalep • çıktı. Tab ve tuvandan 0 kadar mla evlenmemi iıtiyorlardı. Onla• 
·~ı::-J::, kilitlemiıtim. Ge dan masumiyetin tebeyyün edin ıi hali onu tam bir iıtirahate aev keıilmiıtim ki onu karıılamağa i- ra göre bir muıikitinaı, dün7ayı 
.,.., 

1 ~·· f~=:'i~~:~~~~~e~bır~ı~ız~kett~~i:i~i !içtQı -·i ....... , -...ı nemiJ'ecek '--le ~~im. Ku· tutan bir töhreti haiz olaa, -.ıdi• 
Tahir beyin muayenesi çok u• l Iıktan bahaetmeliıin, ne e n faydalıdır. Maama • elimi :mor toplayıp •alidemi takip !erine damat olamazdı ..• 
~ ıürmedi. bey kendine gelirse ıenin aley • fih. akıama doğru yarayı bir kere ettim. Bunun üzerine Janla mektup-

- Bu Erenköy doktoru, anla· hinde takibat talep etmemelidir. tetkik ederiz. Jan merdivenleri kota kota çık lqmalctan menncdildim. Ona ela 
lılaa çok tecrübeıiz bir gençmit! Hatta onun sana söylediklerini (Devamı var) tı. Annemle aelimlqb. Sonra benimle evlenmekten t•mamil• 
\'&kıa kalp ıayet zayıf ama ha· -==---------==-=-=:m::::ıı==---19m-- --.~-=-===1 beni öpmek için ann.emclen miiaa· vaz geçmesi ihtar edilmitti. 
I& hiuediliyor. Ondan sonra ada· A 1 d•kk t' ade iıtedi Ye öptü. Yanaklarımın Bunun üzerine, inkisarı hayale 
itlerin bu clütüklüiüne harici ha· v cı ar 1 a . ıımnı ifta etmit olmasından kor- ulr11an ikimiz de aynlmıya n:ec• 
~etin tabilden çok aıaiı olmuı kuyor ve titriyordum. bur olduk. Birimiz de ııyana ceıa 
tlolctoru tatırtmıı. Fakat bu hara· y h h Jd k F J Bu ııracla büyük ye methur ak· ret edemedi. Y almz iatikı.J için 
ltt de bir mevta harareti delil. 8110 er 8 e ava ÇI IDJZ. 8Z 8C8 . tria Ellen Teft'J''de bizim mitafi· buı pllnlar huırlacbk. j 

Tahir bey kısa bir tetkikten kuş bekleniyor rimisdi Sırnmıaı anlıJan ve ket- Jan, -- fU teminab Yerdi: '! 
'°-ara ilive etti: feden :realne •arlık o idi. Fakat - Seni beldiyecetim Gladya, 

- Gördüjüm bütün araz kata Geçen cama gtlnllndenberi Ellen Terr:r bu um ÖDaeye ifta ilelel.et beldi,.etim. Ma.affal&! 
ıi ifaretleridir, Ahsen bey ö}. baldarcın ıeçimi darm"fba. Ba etmedL olarak zenain olacalımdan emi• 

~ittir. gOa ve 1arınki cuma gtlnleri Yahm Mr lraç sGn aoma birlik nim .. O z•man tekrar plir Ye ıi• 
Adil birdenbire sevindi: aayılı (jeraata) ,nnlerindendir. te lromttalamua ura.ela ona atkı· zinle aiiriif(iriim.. ; 

L..-:- Aman baba aahi mi, inanı. Bu aebeptea bir iki ıtndOr kut mızı anlatt"D. Ve bunu anama Onun winde pnçlitin bütün 
~ 181 clefil. Maamafih ben beklenmekte idi. Dlln oldukça •• babe•a ll1lemeje caaret et· emniyet •e itbaaclı •ardL. 
\ kq YarUlmn•tur. Bu""'n ve batta medilimizi illve ettim. Fakat ben o bdar mahnndum tiphelenmittim ya. .• Oh, hele -.. ... 
C::...ı Demek iri Ahaene. benim yana fulaca knt balaaacaiı pek Ellen T...,, lradar -ı.rı.. ki - bile .......ıim. Cla Yat 

a ittihamlannın ne ka • muhtemeldir. Avcalu her halde kalplerini anb:ran bir kaclm :rok· lanm beni hotu1or •• ben llu ma• 
~ yorınki cama ı&atl ava çıkmayı ~· ~diai beni eni& clinlemit, ceranm artık nlha1et buldujunıa t.;. •Hıa olduiunu iıpat edebi· ihmal etmemeUdirler. Haftlarm dinLaıt, IODI'& cevabım vennit· hiıMcliJOl'dua. ~ 

lim.. durgun " J•lmunm oldaj'mul ti: Juclaa ı.a .. etle aynlclık.. , 
.._ He;recan ve fazla ümide b k-'· ..____ n__ J r 

Ah a wrA •uwuu AU111ell cihetin- - an, bir siln dlbapnm en Menimin ı.Ul, ..,.· afetler, eu• 
• Ondan aonra ıenin ae • b 1 d b::...n.L :!: l..ıkkmdaki ittihamlanna ait de a aaacajm a fllpbe yoklar. :;.T .... maaild o.tadı olacek • Onu nreler, NIDll kaWler, clanalara 

.~ Bu 11ne balcbrcan ıeçimi aakm bırakma.. la artiat aenin JU'lllar ve laİre ifinci• pçmifti.. 
"- 1İi bana .anlattın ama ben aa uma mllddet denm edecektir. . mizacına çok u;rpnclur. Onunla la anlık bir bç ldfi ele.._ ta•' 

'

bq huauataki fikrimi aöyleme· T • · 1 °ba tleriad 1 • ' 1 ' eınnıeffe m ye e ve RriilrilifJlinfa-ıtTllifln Poflller ev emnen m• at o anan. lip olmatlanlı.. ı 
Şimdi beni dinle: batta tetrini•ni biclayetlerlacle cine klpeklerl ter.. . Ellen TeaTJ beni ne bar iJi Janm meldaplan ~ .. ,.. 

~Bu ittihamlardan Alıaen aftllana balchrcm balacaldarı wulretlnda •DIMl!lqtı 1 nklet~cla. NihaJet Jaa meJduP. 
.._ bile eler vak'ayı adliye mubakkakbr. cudunun kalmamlf olmua hem Gbler, tatL ra,aJar içmcle ,.. lanm O.ti. Bua kencllatnclen 
~ llolia takip ederse ıene senin Geçen ,na av fitenginin bitti· avcılar fçiO mDıkGllb Ye hem de çiyordu. Ben Jam tekrar yammda sormak iıtedim. Fabt .......-. ! 
~ Sok •ahim aafhalar olacak • ifaden babıetmlftik. Şimdi de hazinenin zaranaı muciptir. ıördüiim içia .. •uttam. S.,b dqsı. Gururum mADi olcla. 1 
~ ~ Alıaen, ıana mev'ut pa dumu111 barut kalmamııbr. Aaıl Perıembe ye cuma tDDlerinin hiç bir terle alakadar obm:ror- Bir sün Sanok a;raletinin ı,... 1 
~bir an evvel ıahip olmak en· yekOalll aarfiyatan yapıldıjı bu av babeı lerini kariJerilllİle tal· dum. itim, aüdim Jandı. Janm JU racau Sir Şarl Brook'un zey 
~ ile kendiıini vurduiunu, ya• mevıimde barut ve fiteak mev- ıilitile bildireceiiz. kendiıi ve reıimleri.. ceai validemi ziyaret etti. Raca· 
~ .._clmduiunu belki bir gün ....... ._ ........ ....._.... Onun bin kılıkta reaimlerini mn seYCeıi, hayatta rasıeldiiim 
~lı ~Q. Fakat poliıin ilk lstanbul itfaiyesi Lehistan konsolosu almqtım. kadınların en füawıkin, •n parla· 
tıs;._ eaı lalla teveccüh edecektir. 25 eylQI pazar ...nail lstanbul P Froınal' de bir müddet kaldık· iı •e en ıüzeli idi. Aamemle ilmi 

19 hakiJct mücrim bulunmazsa.. ... olonya hilkQmetinin yeni Ja. tan sonra Loncfraya döndük. Vali· pek doıttular. 
ııl ...... E•.et ama, madem ki hmıs ifaiyetiaia 10 uncu aenei devri- tanbul baıkonıolosu M. Romen dem Lonclradaki konaimuzda bir Bir ıiin Racanın Lcmdradaki .. 
.:". ~ yesidir. Ba mllnHebetle pazar Veıaeroviç Lımartin vapurile ziyafet huırl~ı. Jan Kublik bu· vinde iken onun iJci·-: .-Jrıla n_ 
L · L_. • •• de ben değilim, ergeç el- l -·..,. ....--
~ "'Qi'-- günü ıaat 6 da merasim yapı· Marsilyadan ıehrimize ıelmif ve rada ilk defa Jnoilblerden müte- tram ile L--·•·at-. KenclİIİ or-
..._ - aı mücrim ortaya çıka • ı k d ·ı · b ı - ..... ,......-~ aca ve aynı zaman a inıa edi· vazı e11ne •t amıttır. M. Veır- tekkil .aamilere keman ?lacaktı. dudan yeni çılmut. mahcup Wr 

ı--.. .... _ len itfaiye mOze bina11 da aça- neroviç evvelce Polonvama Mar· Konserden e~el validem, ona J ıenrti.. . -
~eç mi? Evet, belki ..._ la k~-- 1 ~ _, ca ..... aitya kouoloau idi. bir hecli1e takcliaa etti. Bu hedir.e (1Nı1om& 1JGr). 
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Türkiyeye Bir Film Havadis Gazetesi Lizım 
Sinema sayfamızı takip etmek 1ay çıkmaz. Bunun içindir ki biz 

zahmetinde ve lutfünde bulunan · gazeteciler bir havadisi mühim 
oku~cularımız hatırlarlar: Bu göstermek istediğimiz zaman mu
sütunda bir kaç defa bahsetmiş- hakkak ve mümkün olduğu kadar 
tik ki, bize, bir havadis gazetesi büyük ve çok resim koyarız. 
lazımdır, ve bu havadis gazetesi 3 - Yirminci asrın iki büyük 
aynı zamanda yarı kültür, yarı ve genç milleti olan Amerika ile 
propaganda gazetesi olmalıdır.. Sovyet Rusyada sinema, halkı bil-

0 zamanlar, bu ihtiyacı bir te- hassa gençliği ve köylyüyü tenvir 
menni olarak göstermiş, buna rağ- için en büyük amildir. Bu iki mem 
men, yapıldığı takdirde, pratik lekette seyyar sinemalar ve kül· 

ri gösteren sinemalar yapılmıştır. 

5 - Türkiye ,ehir ve kasaba· 
ları birbirlerinden uzak, nakil va. 
sıtaları hem pahalı hem de az o
lan bir memlekettir.. Mesela bir 
Trabzonlu, bir Adanalının nasıl 
yaşadığından, bir lzmirli bir Edir 
nelinin ne iş gördüğünden, bir ls
tanhullu, bir Diyarıbekirlinin hu
susiyetlerinden haberdar değildir. 

6 - Bazı vekaletler, köylüye 

Bu çareyi Fransa, lngiltere, Al· 
manya, lta1ya, Amerika tatbik et· 
mektedir: Kontenjan! 

Herkes bilir ki kontenjan de -
mek sadece ithalatı tahdide matuf 
bir tedbir değildir. Belki ve yal· 
nız, dahildeki istihsalatın sürümü· 
nü temindi. Bu neviden olarak ve 
Avrupalıların yaptıkları gibi, her 
sinemayı, muayyen bir miktar yer· 
li olarak yapılan yukarıda mev· 

noktadan olsun, mali ve manevi 
cihetlerden olsun, hangi yolları 
takip ve hangi neticeleri alabile
ceğimizi de yazmıştım. 

111ı11111111ı11 111111ııııııı11111 ııııııı111ııııııı1111111ııııı11111ııııııı11111111ıııu111111ııııu1111ııımıı11wııııııı111111ııııııu111ııııııı1!1~ııııı1111~11ıııııu1111ııııı1111111ıııı~ıı11111ııını111111ıııııı11111uı~ı11111ıınıı1111111ııııı11111ııııt 

Artık bugün için bir havadis • 
gazetesi Türkiye için bir temenni 
olmaktan çıkmış, bir ihtiyaç. ha . 
line ge)miştir. 

KISA HABERLER j 
§ Beruştayn'ın eseri olan rd~ 

piyesinin fransızca olduğu ;, 
bir de almanca nüshası yapıl f 

§ Brigitte Helm :ViyanaY• ,r 
dip Alhert Prejanla hulu,mutl 1 

dır. Orada, Jaklin ve Aşk iıiJSı 
li bir film çevireceklerdir. , d' 

§ Lilyan Harvey: son filııııl1 
Konrad Vaytla be;aher oynaJlld' 
tır. Yakında Hollivuta gidiyo~·~ 

§ Alman sansörü Mata Harı 
minden birkaç sahne çıkartıO'tl 
bu suretle gösterilmesine müı-' 
de etmiştir. . 

§ Anni Ondra da Hollivuda gı' 
diyor. ~ 

§ Harri Litke - doğrusu pe 
soğuk bir artist - gene bir filıı' 
yapıyormuş. 

§ Olga Çekova "Parisli dilet'' 
ci,, isimli bir film yapıyor. 

§ Bundan sonra "Mickey Holl' 
se,, lar renkli olarak yapılaca1' ' 
tır. . 

§ Şimdi de yeni bir moda çı1" 
' tı: Meşhur adamların hayatlarııı 

dan filmler yapılıyor. Mesela kib' 
rit kıralı Krögerin, geçenlerde O' 

' lan Ziegfilt'in gibi .• 

Artık bugün, memleketin bir 
film gazetesi yapabilmek kabili
yeti vardır. Zira, ipekçi kardeıle· 
rin delaletile filim sanayii başla
dı. Ses1i o1arak bir film gazetesi 
de gösterildi. Bunun yaptığı tesir, 
alınan netice görüldü, takdir edil 
di. Y almz benim söylemek istedi
ğim noktai nazardan ölçüldü mü, 
bilmem .• işte bugün bu noktaya 
bilhassa dönmek, evvelce yazdık
lanmı hatırlatmak istiyorum. 

J ~ 
Soldan sana Y& ltk resimde' lanet Şandıer, Sesnya Parker, .iune Vlasek ve Vlvyan Meyt - ,. ---llNiliWiiliWllWIWA- ,ııımıııııııı I 

islmll dört meçhul artist - belki yar1n meşhur olurlar - sillh başına 1 emrine itaat etmlt· rın sayısı tahminen yüz otuz 1'~1 
Meseleyi mümkün olduğu ka

dar kısaca görüşelim .. 

• 
1 - Türkiyede her gün sine· 

maya gidenlerin sayısı, her gün 
gazete okbya'nların sayısından az 
delildir.. ',._ 

2 - Sinema, yani müteharrik 
resim san'ati doğrudan doğruya 

göze hitap eder. Sinemada gör
düklerimi~ aklımız'dan liolay; ko· 

lerdlr. Aynı kızlar ikinci resimde bombardımana haz1rlanıyorlar. Tahdidi teslihat konferansı, dar. Bir şehirde mevcut muhtelı 
tesllhatl böylelerl için yapsa şUpheslz ki herkes gönUllU asker yazıhr vekimse itiraz etmezdi. sinemaları göz önüne getirsek bİ' 

11111111111111111111111111111ııı 11111111ııııı 111111uıııı 111111ıııııı 11111ıııııııı 1111ııııııııı11ııııııııııııııııııııııııııııııııııı11ııııııı111111ııııı11111ııııııı111111ıııııı111111ıuııı111111ııııııı1111ııııııu11111ıı111111111ıııııı1111111nıııı111111ııııııı111 le .gene, asgari 50 sinema var de' 
tür, havadis filmleri, büyük sine- bir çok işleri nasıl yapacağına da- zuu bahsettiğimiz havadis gazete- mektir ki bunlar, bir hava'diı g"• 
malarla eğlence filmlerinin sayı· ir usuller öğretmek istiyor, bir sü- lerinden göstermeğe mecbur et • zetesinin masrafını koruyabilir·• 
larından daha çoktur. rü kitaplar bastırıp dağıtıyor. Bu mek lazımdır. Yani, her yeni prog Hulasa edelim: Türkiy~ye ııııJ; 

4 _ Gazetecilik bile yaV&J ya- kitapların naaıl y1Ut1ldıiı. ,pıeçhul- ram göateren ainema, mecburen hakka')( aurctt.,., l'lr fil""' U'll 'P-1; 

vaş sesli havadis filmciliğine doğ· dür. İyi bile olsa, okuyan köylü· bu havadis gaze elerinden bi isini lazımdır. Bu it için de, müte§eb • 

Am 'k d nün bu üslubu anlayıp anlay ı- göstermiye mecbur olacaktır. bis vaziyette olacali kimseleri1' ru gidiyor. Avrupa ve erı a a 
çıkan büyük gazete binalarının yacağı şüphelidir. Fakat hu usul- Burada ince hesaplara girme'ği nazarı 'dikkatini 1cell>etmeyi Jieıı • 
alt katlarına, hemen hemen kami· ler, eğlenceli bir halde filmlerle fazla buluyorum. Yal~ız tunu aöy; l 'dime bir vazife telakki e'di~onJll'' 
len, yalnız sesli havadis gazetele· gösterilse her halde daha iyidir.. liyeyim ki. Türkiyede1'i sinemala• fa. 

--;;--Açılıtlarının ilk haftaların· ım~nnn11Hmfl11ııuı....., .... ~~ ~~G!L n11.~•1f41!~.,.
~--·•-•••zwıa-::1111._ __ ını:aııaı'l'l'1ftllnllllllllllW1cım• rr._rı ,.,, ı ı ı rı ı ıı ı ı ı mı'lnan m, ....... - .......... " da :C Keriman Halis) Hnımın d Ün· 

Bc.ı artist ki ı::r;ı ? ya güzeli seçilişi, lstanbula dönü

Gftzel ve şuh bir yıldız ! .. 
Ba resim altındaki yazı yanlışlıkla yazılmış zannetmeyiniz. Bu 

saçı bifı dağınık sefil dilenci herkesin sevdiği ve beğendiği 
Liane Haid'dir. Bu giizel ve şuh yıldız, sinemada olduğu kadar 
tiyatroda da muvaffak oluyor, ve bilhassa ' "makiyaj,, yapmakta. 
Ba ruimde Liane Haid'i bir dilenci kıyafetinde görüyoruz. Zira, 
kendisi Viyanada yapılan bir makiyaj müsabakasına iştirak et
mif, ve birinciliği kazanarak "makiyaj kıaliçesi" ünvaoını al
mıştır. 

şü filmlerini gösteren sinemalar 
fevkalade rağbet gördüler. Bu da 
havadis gazetesinin ehemmiyetini 
gösterir. Bunadan başka Şükrü 
Naili Paşanın nutku artık bir si
yah şerit üzerinde nesillerce din 
lenebilecek bir vaziyete girmiştir. 

Bu vadide söylenecek, hatırla• 
rulacak nice hakikatler var. Bu 
liadannı kafi görerek bir hava .. 
'diı gazetesi yapıldığı takdirde 
bunun nasıl kabil olabileceğini 
söyliyelim .• .. 

Evvela, böyle bir gazetenin hat· 
lıca iki ıeye ihtiyacı vardır. Bi· 
rincisi istihbarat ve malzeme, i
kincisi filmleri çalıştıracak sine • 
ma .. 

istihbarat yapacak kimseler, 
bir plan dairesinde hareket edece· 
ği için kolayca bulunabilir. Hemi· 

şin bu kısmı oldukça güç olmak
la beraber; kolay .. Malzemeye ge
lelim. Bugütı elimizde, sesli ha
vadisleri alacak makine ve mal· 
zeme var. Belki operatör bulmak 
güç olur. Bu da kolay .. 

En mühim kıamı, yapılacak o· 
lan filmleri, sinemalara tevzi e· 
~ip gösterebilmektir. İşte bu nok
ta, havadis gazetesi yapmak isti· 
yenleri dütündüren en derin me· 
seledir. Zira, hiç bir sermayedar, 
ne kadar vatanperver olursa olsun 
sermayesini boş yere sarf etmez. 
Muhakkak surettte, hiç olmazsa 
baş başa sarf ettiği parayı geri la
mak ister. Bugün bu işin bir tek 
çaresi vardır. 

Paramunt şirketinin yeni yıfdızlartndan Peggl Şano11 

Buglln için 9 uncu sayıfamızda 

. -. 
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- Ah,blllr mlatn Lerll, açıkhla ne kadar 
beyllırımr. 

- Baktım ki latedlllml yapmıyor.Ben de aızı111a 
gelenl aByledlm. Ne alçakhlını bırakllm, ne 
hayvanlllını ••• 

- Benl111 için Le,ı•r• ah111aktır, budllladw 
de111ı,aın. 

- Belli ••• 

Yokuşun Başında 
KOçük Fikri tam yokuıun ba

fllıa geldiği sırada ayağı kaydı, 
•tağıya doğru yuvarlandı. Kolu 
j_Piyce zedelendi. Ağlamıya baı-
dı. 
Oradan geçen ihtiyar bir adam 

hemen Fikriyi kaldırarak üstünü 
blfını temizledi. Sonra: 

- Ağlama yavrum, dedi. in· 
'tn çocukken ağlarsa büy0d6ğü 
)aman çok çirkin olur. 

Fikri bu sözü işidin~e bir ke.
te ilillflfr--wılilL -SOlll'lr. 

- Ôyleyse sen çocukluğunda 
çok ağlamışsın! dedi. 

Musiki Tenkidi 
Fıkriye hanımı bir birahanede 

farkı söylerken dinliyen iki ibti
)arkadından biri ötekine dedi ki: 

- Aman ne ses, ne sesi .. 
Ôkki Fikriye hanımın dadısı 

Olduğu için ıu cevabı verdi: 
- Ne kadar bağırsa nafile, 

'°cukluğuodaki kadar bağıra
"'1yor. 

Şevketin vadi 
- Seni ne zaman sinemaya 

PtOrsem hasta oluyo~~n; onun 
~ artık götürmiyecegım. 
.a. küçOk Şevket bu tehdidi iti
'llbce annesine yalvardı: 
> - Vallahi billahi bastalanmı· 
'cağım ·anne. 

Bir koca 
l'... fena halde hast~lanmıf, 

~lağa dOşmüştU. Doktorların 
tı11ıamı pek de para etmiyordu. 
"ansı ve çok yakın bir dostu 

~~nın baıında ona dört göz
't ~akıyorlar, bir dedigini iki 
lbıyorlardı. 
Dostu dedi ki : 

1 
._ insanın b6yle bir kansı 

0 lllaıı ne iyi ıey •• Bat ucundan 
~hılını,or. insan adeta hasta ol
,. heveslenir. 
l' ... birdenbire : 

b" Bir dul da gözün mO var ? 
>o~:ene benden artık biç ilmidin 

Yaş 
b· 

~ ~r tOrlll yaıını s6ylemek is· 
~:•Yen, Mu mafib altmııını çok
~ ~IDıf olan genç doktorları
)' dan birine bir mecliste hakiki 
t.:•nı iırarla sormuşlar. Bu is-
~'c.dan kurtulamıyacağını anlıyan 
~°! ıa ceYabı vermiı: 

~~gruıuou isterseniz elliye 
illa daha yakınım. 

- Yalandır a111a blllrsln ki ben lddl•yı -Ylllem. 
- Kız111adı mı ? 
- Hayır, ben bu kUfUrlerl fena nlretle dyleml• 
yormu,um dl,e kızmadı. 

Sabrın sonu 
Yerinden biç memnun olmiyan 

bir hizmetçiye hanımı limit ver
mek için diyordu ki : 

- Biliyorum, ayLğın sana 
u geliyor ama iıte ben aldftk
ten sonra paramın bir kısmını 
sana bırakıyorum. 

- Biliyorum, ama ba paranın 
ne zaman elime geçeceğini an
layabilsem insan ona göre sabır 
eder. 

aıtım 

Mühim bir mecliste 611lmden 
bahsolunuyordu. Meclis erkinın· 
dan bir politikacı dedi k!: 

- Doğrusu ölüm bana çok 
müthiı bir şey gibi g6rünür. 
Aynı m~clisin mühim erkinın

dan olan bilyük bir cerrah ise: 
- Bana inanınız azizim, dedi. 

ÖlOm zannettiğiniz gibi çok müt
hit bir ıey değil, son derece 
sade bir hadisedir. 

Bunun üzerine politikacı mq
hur doktora izah etti: 

- iyi ama size göre ölüm 
başkadır, bana göre ~ıkadır. 
Ben ölürsem yer yüzlinde bana 
inanmıı olan bir takım adamlan 
bur ada bırakıp gitmif olurum. 
Siz 61ecek olursanız ahrette size 
inanmıı olan adamlan bulmuı 
olacaksınız. 

Bir misal 
Karı koca ıabah kahvaltııı e· 

diyorlar, o gün ne yemek yapa
caklanm, kıtın ne tarafa taıına
caklarını dütünüyorlardı. 
Hepıi ayrı ayn paraya daya

nan bu meselelerden biran evvel 
kurtulmak için can atan bey karı
ıımn: 

- Artık günler de ne kadar kı
saldı .• 

Sözüne fu ceYahı verdi: 
- Bizim bütçe lcadar-

E vv e JA can 
Karı koca yeni yapılan apart

manlardan birinin altından geçi
yorlardı. Kadın baıını kaldırarak: 

- A.. Şu apartmanın · iskele-
sine bak, ne kadar zayıf. Hal
buki üst6nde beş amele çalışı
yor. Belediye böyle derme çat
ma iskelelere milsaade etmemeli. 

- Hakikaten.. Ya ıu amele
den biri kafamıza düıerse. 

Babası 
F atutla Minoı bahçede oynu

yoflardı. Minoı ötede konupn
ları g&stererek dedi ki: 

- Bu annemin etrafındaki 
erkekler kimler? 

- Hepsi annemin tanıdıkları. 
Sade o şiımanı babamdır. ÇOn
kll annemi döven sade odur. 

Kazların hesabı 
iki köylO, Ahmetle Mehmet 

pazarda ucuz bularak yan yarıya 
40 tane kaz alırlar. Ahmet bağı, 
bahçesi olduğu için kazlann 
hepsine bakmayı der'uhde eder, 
bir iki ay aonra Mehmet bağa 

giderek Abmede sorar : 

- Bizim kazlar ne halde Eh· 
met? 

- Vallahi benimgöler guzel 
emen, senin yirmi gazın yirmisi 
de geberdi. 

Maksat 
Kırk beşlik, ağır batlı bir efen

di bilylik bir rad10 mağazasına 
girerek kendisine markası, kıy

meti ne olursa ofson, yalnız se
si çok yOksek bir radyo çıkarıl
masını istedi. 

Mağaza sahibi bir makine çı
kardı. Uyuıtular, 280 lira. Atar 
batlı zat radyo makinesini ala
rak giderken mağaza sahibine 
tekrar etti: 

- Sesi çok yDksektir ya, mak
sat dinlemek değil, konunun 
komıunun radyosunu dinleme 
mektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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- BUtUn lhaneUnl, alçaklllını duydum. Hain, utanmaz kadın ••• 
- Sus ... Ba91r1p çal!rarak konura komtur• rezll olma • 

Kazın ayağı 
Nasrettin bocanın kaz bikAye

si meıburdur. Fakat fUOU galiba 
kimse bilmez. 

Bir giln bocaya ayaklarının 
birini kaldırarak pinekliyen kaz
ları g&termiıler : 

- Hocam, bu hayvanlar ne
den tek ayak ilslllnde duruyor• 
lar? 

Hoca fU cevabı vermif: 
- iki ayaklarını birden kal

dırsalar yere dilıerlerde ondane 
Hudut memleketi 
ihtiyar kadının biriad, evladı

nın yanına Berline gönerilmek. 
üzere trene bindirilmiı, tren Sof
ya yı geçtikten sonra bir yerde 
durunca ibti1ar kadıo yanındaki-
ne ıormuı: 

- Bura11 neresi eYllchm? 
- Hudut .. 
- Hudut mu? A ora11m ev• 

velki akıam geçtik ya, bu mem
leketten kaç tane varJDJf?. 

Çare 
iki ahbap lzmire giderlerken 

yolda ikiıini de deniz tatmUf. 
Kafaları wrarak kamarada ya• 
tarlarken biraz kendine relen 
birili: 

- Y aha, ıimcliye kadar beni 
biç deniz tutmamıflll 

- Neden, bir çareaini mi bul-
dun du? · 

- Evet, deniz yolculuğuna 
çıkmazdım. 

Otel arama 
lstanbuldan hemen biç çıkma

mıt bir bey Aaadoluda kllçllk 
bir ıeyabat yapıp memleketini 
bir kerecik g&rmiye niyet etmi1-
Ka1tamonuya doğru yollanmıt-

Kllçftk bir k6yde recelemiye 
mecbur olmuf. Fakat nere de? 

Bunu dOtlinllrken karp11111a bir 
köylll çıkmıı: 

- Hemıerim, burada otel yok 
mu? 

K6yltı kemali hayretle : 
- Otel mi? Demit- Biz oteli 

nidelim. Hepimizin evciği var. 

ŞofUrlOk 
Belediye memurları kaldırım• 

dan giden bir otomobili durdur• 
dular, içinde genç bir adam ken
di otomobilini kullanıyordu. Me
murlar: 

- KOçlik be)', neden yoldan 
gitmiyorsun? 

Diye sordular. Genç ceYap 
verdi: 

- Daha ıoför vesikam yok 
ta ondan.. 
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Fransaya karşı 

(Baf taralı ı lncl saytada) 

mak için çalı§tığmı ileri sürüyor, 
müdafaa vasıtası olacak bir ordu 
vücude getirmeyi istiyor. 

Jtalya, Almanyaya müzaheret 
etmektedir. 

Almanyanın metalibi kabul o
lunmadığı takdirde Ruıyanın kon 
feranstan çekilmesi bekleniyor. 
Bunları yazan "Sundey ekspres,, 
in diplomat muharriri diyor ki: 

Avrupa devletlerinin bu §ekil 
de Fransaya kar§ı toplanması 

Frar..s:r.da infial ve hiddet uyan • 
dmnaktadır. İngiltere henüz kati 
bir karar veımemittir. İngiltere 
hük\imeti, bu tehlikeli inkişafları 
dikkat gözile l!lkip ediyor. Fakat 
hadiseler ıüratle yürümektedir. 
Berline n;ıuvasalat eden Litvinof 
Almanya hariciye nazırı ile bir 
kaç kere görütmüş ve Rusyanm 
müzaheretine dair teminat ver • 
miştir. 

Rusya, mütehaaaıılar komiı • 
yonuna murahhas göndermiye • 
ceğini söylemekle konferanstan 
çekileceiini ihsas etmiş bulunu • 
yor. Sinyor Musolini Almanya· 
nın Roma sefirine teminat ver -
miş ve Almanyamn metalibi le -
hinde olduğunu söylemiştir. Esa
sen Roma ve Berlinde Sinyor Mu 
solininin bizzat konferansa işti • 
rak ederek Alman davasını mü • 
dafaa edeceii de bildirilmekte • 
dir.,, 

Maden sularımız 
Hililiahmer cemiyetine ait 

Afyonkanahisar maden sulan 
hakkında tetkikat yapmak üzere 
çağrılan Alman mütehassıs dok
tor Şerer ıehrimize gelmiştir. 

Hililiabmer Cemiyeti reisi ve 
Sıhhiye Vekili doktor Refik B. 
tarafından memleketimize davet 
edilen doktor Şerer bugün ken
disile birlikte gelen üç müte· 
hassıs ustabatile beraber Afyon· 
karabisara gidecektir. Esasen 
geçen mene memleketimize ge· 
)erek Karbisarda tetkikat yapan 
mütehassıs yeniden tetkikat ya· 
pacak ve maden suyunun tabii 
halde' ve menbaından ç:ktığı 
gibi satişa çıkanlmasmı temine 
çahıacaktır. Bunun için de ma· 
den suyunu tevzi yerina k1tdar 
getiren ıebeke baıtan başa de· 
ğiştirilecek ve menbaına kadar 
kazılarak yeni tesisat yapıla
caktır. 

Bu faaliyet iki ay sllrecektir. 

Kadın yüzünden 
bir dayak 

Kurtuluşta 21 numaralı evde 
oturan Alek~ F eriköy spor klü
bünde otururken bir kadın me· 
seleıinden araları açık bulunan 
Dimitri ile arkadaşlarından ltiya 
Koço, Ermis, Dimitri, Vitali is· 
minde altı kişinin ani bir taar· 
ruzuna maruz kalmış, dayak ye· 
miştir. Alekoyu kurtarmak için 
araya Muhittin isminde bir genç 
te girmiı, bu da taşla başından 
yaralanmıştır 

Mühendis mektebi 
RektUrll istifa etti 

Mühendis mektebi Rektörü 
Supbi Bey vazifesinden istifa 
etmiştir. 

Dün Mühendıs mektebi mu· 
allimler meclisi fevkalide bir iç· 
tima yaparak muallimlerden Fik
ri Santur ve Yusuf Razi Beyleri 
Rek• -.n~edi olarak seçmişler 
ve kararlarım Vekalete bildir· 
mişlerdir. 

VAKiT 
' ... 
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5i~5198Jt~-iı Güdüz konduracı 
gece hırsız 

Kurultaya hazırlı• 
(Bq tarafı ı inci sayfada) 

dilemek üzere geleceklere ~~ Güreş Ve Atletizm (Bq tarafı l lncl sayfada) k d · l · Ö d ıllll"" 
ce avehye erı~ g. n .e~ kil 

yakalamak için emir almışlardı. için Matbuat Cemıyeb reısı Ha 
Alaturka gilreşlere dUn başlandı 

Türkiye Atletizm birincilikleri 
müsabakaları da yarın başlıyor 

}; M t • .. 1 *"ıtt b &. 

memurlar üzerinde kunduracı . Tarık Beyefendi ile görüştOlll' 
gümleği bulunan bir adamın Kendisiden alacağım Hsteltl' 
Aksaray cıvarında şüpheli bir göre davetiyeleri Matbuat O' 
halde dolaştığını görmüşler ve miyeti reisliği vasıtasile göode' 
bu adamı evvelki gün bir eve receğim. 

girerken yakalamışlardır. Tah· Aza kaydı hararetli 
kikat derinleştirilmiş, lbrhimin 
fenerin en işlek bir yerinde kun· devam ediyor 
duacı dükkanı bulunduğu, birkaç Istanbul. 21 (A.A) - T. J). 
kalfasile mükemmel it yaphğı T. C. Katibi U mumiliğinden: 
anlaşılmıştır. 26 Eylulde toplanacak ol•d 

k ~ lbrabim akıamları yanına a- kurultayda aza olmak arzu••. 
hn ve sağlam bir toroavide alır mfiracaat eden zevatın isimlerr 
ve kahvede blirdo oynayacağım nin neşrine devam ediyoruz: 
diye dükkandan çı~ar, Aksaraya Ali Riza B., mütekait mir•· 
gider, gözüne kestirdiği evlere lay, Tahsin B. , Topkapı ıar•Y1 

girermiş. lbrabim hırsızlığı yap· müzesi müdlirü, A. Aziz B. , it' 
taktan sonra tekrar dükkanına tanbul müzeleri müdürü, Mab• 
döner, namuslu bir adam gibi mut Faik B. , Kuleli askeri Jisıt' 
çalışırmış. si edebiyat muallimi, Güzide 

Ibrahimin Şehremininde Nev- Hikmet H. , Istanbul ikinci mek: 
bahar mahallesinde Bakı Bey tep muallimi, CelAl Ferdi 
sokağında 15 numaralı bakkal Bey. Erkek lisesi miidürO' 

DUn, kUçUk ortalar er meydanında Arif, Hasekide Kürkçü mahalle· Dr. Fazıl Şerafettin Bey, Tıp f•• 
Himayeietfal Cemiyeti tarafın ri müsabakalarına bu cuma gü • sinde komisyoncu lbrabim, Ka- kültesi müderris muavinlerindeO 

dan tertip edilen alaturka güret nü şehrimizde ba§lanacaktır. Mü ragUmrükte Hocadedc mahalle· Mahir Bey, Üsküdar ortamekte~ 
müsabakalarına dün Taksim stad ıabakalara, Ankara, İzmir, Balı • sinde 13 numaralı Mehmet Ali, Türkçe muallimi Mihran Mibf1 

yomunda başlanmııtır. Meyda • kesir Bursa ve İstanbul tampi • Şehremini nahiyesi mildürü Is- Bey, Mülga harbiye nezareti b~f 
nın, iki tribünün ortasına rasge - yonları girecekleri için çok heye- mail Hakkı Beyin, Samatyada tercümanı, şark lisanları muall•" 
len bir kısmında yere geniı bir canlı olacaktır. Diğer taraftan bu Çardakhbamam sokağında 8 nu- mi Ömer Riza Bey, Vakıt gaıe' 
çadır bezi serilmi~, Kurtdereli müsabakalar, on beş gün sonra A maralı Halet H., Fenerde Yıl- tesinde muharrir Harun Reşit 
Mehmet ve Cemal pehlivanlardan tinada yapılacak Ballcan ~ampiyo dırım caddesinde komisyoncu Bey Maarif vekaleti müfettitlt' 
mürekkep hakem heyeti ortada nasında Türkiyeyi temsil edecek lsrail Ef. nio evlerini soyduğu ıind,en N. Tevfik Bey, Ali deoiS 
bir masaya oturmuşlardı. Seyir • b J d l ı· 

f d atletleri seçmek mahiyetinde ol- tesbıt edilmiş, u ev er en ça • ticareti mektebi ve Kabataf I" 
ciler hakem heyeti etra m a ve h dıg-1 eşya, mücevher, tabanca, G l'P 
kısmen tribünlerde yer almışlar· duğundan ayrıca büyük bir e em sesi tarih mualliıni Ali • 1 

. t' d gümüş takımlar tamamen mey· B b b d d se-dı. Günün tatil günü olmaması ve mıye 1 var ır. Bey, Eyüpte a a ay ar a 
l · dana çıkarılmıştır. lbrahime ya· F k B 1 dünkü müsabakaların bir tasfi- Müsabaka ar cuma, cumartesı, kir Bey, muallim aru e ' 

· ı · l k t · takhk eden Fener de saatçi Yor- k ;t Ye mahi,,ctinde bulunması dola- pazar gun erı ... yapı aca ve ne 1 • ,. • ._ l • · ' Top1>u iralavlarrından mille I 
" • ,. 'i gı· ile deılAl Anuou ela ya a- ,,. ~J • yısile seyirci adedi çok değildi. celendiriıeceKtır. M. izzet Bey, muallim F eyliaaıtll 

Güreş yerinden biraz uzakta iki Yarınki p;ogram şudur: Janmış, dün akşam Adliyeye tes- Bey, GU2el san'atlar akadedJİ" 
d ] ] k 30 G · · 110 Jim edilmişlerdir. N N t' zurna ve avu ça ıyor, oca mey Saat 14, - eçıt resmı, si resim muallimi • ure 

d 1 - WtıNınnıırllitılllflUllOtltlltll .. Ult .... ll "-danı çın çın öttürüyor u. metre mania ı, 100 metre seçme, tin Bey, mütekait baytar ,... 
Dün küçük orta güreşleri ya • gülle atma, 800 metre final, 100 let derhal diskalifye edilecektir. Hamit Bey Tarih pröfesörO. 

pıldı, Bulgaryalı Rüstem künde i- metre final, yüksek atlama, 10 Karagümrük Y. Behçet Bey DarOlflinun ede" 
le Adapazarlı Hüseyne, Ağaç al- bin metre mukavemet, 4X400 sabasın da hiyat fakültesi tarih mOderritİt 
tılı küçük Hasan tera paça ile a· bayrak ko§usu. Meliha H. muallim, Mehmet Ser' 
r.abacı Hüseyne, İzmitli Aıir, ters Cumartesi programı: Yarın Karagü.mrük sahasında, E f B keti 

1 b 1 vet B. muallim, şre • aı paça ile İzmitli Hüseyne, atan u Saat 16 _ 200 metre ıeçme, tetkilata dahil olmıyan kulüpler mütekait, Hamit Nafiz B. D•" 
lu Hasan Basri de Karamürselli lSOO metre fı"nal, di•k atma, uzun arasında, çok dikkat ve alakayı ı ... 0 

rUlfünun ve yUksek ormen me~-Sulhiye yenildiler. atlama, 200 metre final, 4X1500 calip maçlar tertip edilmittir. ·~ 
B d b d .. t ı· t tebi Jeolo1"i muallimi, A. Malı un an sonra u or ga ıp en bayrak. Saat onda Kasımpafa gençler ' 

zmır ı useyın e apaz Pazar programı: birligv i birinci takımile Karagüm • 
ı · ı· H" · 1 Ad arlı kü B. Darülfünun v .. e yUkıe.k .oraı•d, 

H · l · l" H"' · 1 mühendisi Jeo!o11 mualhmı, Be çük üseyın zmıt ı useyın e Saat lS,30 _ 400 ıeç.me, sırık- rük idman yurdu ikinci takımı, 11 I' 
de Karamürselli Hüınü tutuıtu· k Peraapot kulübü üçüncü takımı ri B. Maarif Vekaleti müfettitl !I 

la atlama, 5000 metre mu ave • rioden, Salilı Zeki B. Ma•P 
lar. f' 1 ile Karagümrük idman yurdu ü • 8 f Arabacı Hüseyin Adapazarlıyı met, Cirit atma, 400 metre ına, mUteşarı, A. Yılma! el 

b k çüncü takımı, 12 de Bakırköy Al- ·o ters kepre ı'lc ayakta yendi. İzmit 3 adım atlama, 4X100 ayra ' B 1 k ikinci mektep baş mua"' 
:r tmok birinci takımı ile u gar u iP li Hüseyin de Karamürselli Hil • mükafat dağıtılması. · Sabri Can Bey Beyoğlu Sakız•» 

Iübü birinci takımı (ladialı), 14 1 .,ı miye pes etti. Bu suretle arabacı Ant içme merasimi . . b. . canda, Reybane Melek Hao 
te Edirnekapı Mımaraınan ırın b' Hüıeyinle Karamürselli Hilmi Yarın yapılacak açılma reımi ci takımı ile Aksaray kulübü bi • Beyoğlu Sakızağcmda. Dr. A 

finale kalmı§lardı. Bu gün küçük ' met ŞülcrU Bey. 
1 programı tudur: rinci takı.mı (intikam, kupa), 16 orta için başka güreşçi ge mezse, IC 

Saat 14,30 da bando resmige • da Pera birinci takımı ile Kara • Kurultaya ı,tırak edece hu iki güretçi son müsabakayı ya ld memurlar 
pacaklardır. çit marşını çalmıya batlıyacak ve gümrük man yurdu birinci ta· ' 

b k l · · k d k An k m kar"ıl akl d Ankara, 21 (Hususi) - ftıı Bundan ıonra büyük orta gü- müsa a a ara ı§tıra e ece • ı ı :ı a~ac ar ır. 
111 re§leri yapıldı. Kireçburunlu Meh kara, Balıkesir, Bursa, zmır ve Sporcular1n k1r balosu pv ı · dili tetkik cemiyeti kurult•.Y.1 _11 

l l · iştirak edecek memurlano ııt met Ali ile Yıldırım Bekir berabe İstanbul mıntakalaı·ı at et erı eıra Karagümrük ıpor kulübü ls-
h k sayılması kararlaştırıldı. re kaldılar. Gönenli Mehmet de ile önlerinde otuz kişilik a em tanbulda.ki bütün sporcuların §e • 

Bursalı Hüseyni yendi. heyeti olduğu halde halkın önün- refine bir kır gezintisi ve balosu 
Bugün küçük ve büyük orta den geçit resmi yaparak geçecek- tertip etmiştir. Gezinti pazar gü -

güreılerine devam edilecek ve ler ve büyük tribünün önünde di- nü öğleden ıonra Topkapı Malte· 
ağlebi ihtimal baı altı güreılerine zileceklerdir. M~teakiben C~v • pesindeki bağlarda yapılacak • 
de batlanacaktır. det Kerim bey bır nutukla musa- t K .. '"kl"l b g"'len 

Hakem heyeti müsabakaları i- d ı ır. aragumru u er u e • 
bakaları açacaktır. Bun an sonra l tiye bir çok sporcuları davet et • 

tina ile takip ediyor ve araaıra lıtiklal marıı çalınacak ve en es- ! k d' l 
pehlivanlara beraberlik olmıya - ki atletlerden cirit rekortmeni f me te ır er. . 
cağını, muhakkak biribirl~rini S d b k k "T" k f D A V E 11 

Yenmek için çalıımalarını ıhtar u i. ey ortaya ç.ı ara .ur ::J 

f 1 vatanı ve Türk gençliği asaleti na Altınordudan •• Altmordu ku-ediyordu. Neticeleri mega on a k d • 1 
l . mına ar C§Çe ve mertçesıne te • ı )u""bü 25 inci yılını 30·9·932 cu-bildiren orta hakeminin söz erı • . b 

1 "k" mız yürek ve iyi niyetle müıa a- ma günu" tesit edecegv inden Pro· ni yalnız bir tarafa deği ı ı tara· k d d 
d . a e eceğimize ant içerim,, iye- gre Üoyon kulüp gibi Altınordu fa da söylemesini temenni e erız. 

cektir. Bu anda bütün atletler ıağ teşekküllerinde çalışan kardeş· 
Allettzmblrlncllikleri ellerini yukarıya kaldırar.ılk (ant )erin günü şenlendirmek için Ka-

Geçen gün haber verdiğimiz içeriz) diye bağıracaklardır. Ye • dıköyUndeki kullip merkezine 
gibi Türkiye atletizm birincilikle mine iıtirak etmediği görülen at· tesrıfleri rica olunur .. 

BUyilk Sünnet 
DUğUntl 

' ·ı L' cukl•' Malii.gazı er ve fe."Jıt ço I' 
rımn sünnetleri Maliilgaziler '" 
miyeti tarafından Beyoğlu, Bel 
bahçesinde bugün alafır•0~ 
alaturka muzik, kukla, orta oY 

. k ö sair• nu, varıyete, arag z ve dl' 
Müumere sabaha kadar ft•" 

uam edecektir. Deniz kızı E •' 
ya Hanım cemiyet şerefioe :~ 
baba kadar saıa iıtirak etrO 

kabul etmittir. ddllt 
Fiatlarda katiyen tebed dit• 

yoktur. Hergünkil liıte c•ri 



~Eylül1932 VAKiT 

• • • •• 
DiLiMiZ llJ• TURKÇE 

'' ..• O büyük yolun yolcuları Türk, dilleri Türkçe 
idi; Bu dile uygurca şu veya bu derneğe yol yoktur.,, 

Bu sütunda öz Türk dili için neler yapıldığını öz Türkçe ile anlatıyoruz. Yazan öz dilin en eski 
•trden geçtilerinden Edirne mebusu Şeref Beydir ••. 
Okuyucularımızın bu işe dair soracakları sorgulan,, gene bu sütunda cevap vereceğiz.Gönderilecek 

mektupların adresi " V AKIT gazetesinde dfümiz Türkçe muharriri ,, olmalıdır. 
1 Diliıniz için çalışırken hiç a - derlemek ister .• lıte bu da büyük olduğu görülecektir. Varsın böy· 
d'tlatn.ıya gelmez • • Türk tarihi türkçe yapmaktır. Bunda şu veya le olsun. İşte ondan sonradır ki, 
d~ böyle değil midir? Bu güne - bu sözün niçin bir yanda böyle, eleme işi başhyacaktır. 
L ek dört yana yayılan soy bilgisi öte yanda şöyle bir değişiklikle En önce sözlerimizi derliyeceğiz. 
1 il.tta.n başa en doğru olarak an söylendiğini, yarıda anlattığı işin, Bu derlemeden biz çok zengin bir 
atıhrken yanlış çıkmadı mı? ötede başka bir işe at olduğunu dilimiz olduğunu hemen anlıya • 
t ,'l er altı araştırmaları bize gös da aramak istemez. Yalnız Türk cağız. Dilimizi benimsememezli -
~11Yoı· ki, Türk tarihi hiç de an· sözlerini derlemek gerektir. ğin bize ne büyük kötülükler yap 
tıldığı gibi değildir. Bunlar, birçok yerde bir çok tığını da daha açık göreceğiz. 

l J l'iirk soyunun, yer yüzü yara- değişik söyleyişlerden başka bir Bu derlemede çok değişik gihi 
>ı dığı gündenberi dört yana ya- çok da başka başka anlatışlarda görünen sözler bulunacaktır. 
~~ salverdiği çocuklardır ki, bu 1111111111111·1111111mrıı1111111rnırnrımnımırmıuııı Göney (Cenup) Türkünün di-
~litıku soyların ana ve atası ol • S6z Kitabı linde (m) {n) olarak bulunacak-
r~thır .• Ak ıoylarm hemen hep· ............................ tır. O söz kozay (Şimal) Türkün 

~ı 'tiirk soyunun kendisidir. Bu Tu·· rk. Dı·ı,· dilinde ise (b) \'eya (v) olarak 
t'tl doğruyu bu günkü yer altı a- görülecektir. Bunun kökü birdir. 

1:ttırnıalarından çıkan atalar ar· Çin Türkü (Undur er idi) di· 

~~·bize nasıl gösteriyorsa dille - Anadoluda kulla- Y·Or, bununla yüksek, yüce bir a-
~tı de karş~lık~.ı öl~ü!~e)erinden ~am oldu~unu .. anla~ak istiy~r .. 
~ ~larınclakı kok bırlıgı ortaya çı nılan bazı kelimeler ötede, dogu Turkü ıse (Bunu ış -
l}>or. liyen ne undur kişidir) diyor. Çi-

Q' Birçokları Timoçin Cengizin Türk dili tetkikleri yapılırken ni bunu bir ölüm olarak söylüyor, 
tlq Çagatayın adile anarak Uy- "Söz kitabı,, unvanı altında Anado - öteki ile tersine bir kınanılan iş 
~c::ayı bizim bu günkü dilimizin luda kullanılan bazı kelimelerin top- sayıyor. 
~ .. kü olduğunu söylerler .. Doğu landığını yazmıştık. Bu kitaptan di - Bir örnek üzerinde durabili -
t l.ttkJeri adı verilen Turfanla Ka ğer bazı kelimeler naklediyoruz: rız: 
1'1turum a.ı·asmda yaşıyan Türk· ARAVlRDt (Malatya): Babasız, piç. (U~mak) _ "Um,, kökü ile 
.ı~ti de o'"ne su··rerler. Bu"'tu··n bunlar ARAYA G!TMEK: İşe yarama.mal<, heder k ki .. d 1 b 
14~l olmak. "Ma ,, e entısın en yapı an ir 
~'ta dün sayılan işlerdir. Ötede Emeklerim araya gitti. Türk sözüdür. 
l,e büyük akınadek çıkarak, tari- ARAYATI, ARAYATA (Kayseri): Bir k 
q "Uın, u , un, ut,, gibi birçok 
)l iiditi izlemek ister ki o büyük gu:~;.:_s~~R:rı.raK (Göksun): Boııa gider- değişiklikler görünüyor. (Um. 

llllun yer yüzünü kaphyan yolcu- mek, ziyana uğratmak. mak) um, umanç, umak, umca, 
\1) T ARAZDARAZ OLMAK; Aralık vermek, 
q• ürk ve dilleri türkçe idi. Bu bulutlar parçalanmak, lmmaşıar tifsimek, umgu, umunduk, t:.m.ak, umaç, u-
,,11~ uygurca, Septe ve ..:u dayramak, bulutlar a.razdaraz olmuş. Hava k 
, 10 mav, uma , umun. 

h 'l, bu dil demiye yol yoktur. arazda.raz. Kumaş e.razdaraz olmuş. 
ı:ı11 ARBAZ (Niğde): Doğurmıyan eşek. Şimdi bunları büyük türkçe ya 
~ dll, salt türkçedir. Onu He - .A.RBILMAK (Ankara): üstüne kapan • parken dört yerde bulabileceğiz. 

11dotun, veya Tevratın yaprakla- mak, abanmak üstUme arbıima. 
~llld d (T .. ) ARD ARA.DAN (Uşak): Dole.yısile ardıı.-

a gör üğümüz arJıyüs · ve radan söyledi. 

~\ (Togarma) sile uğraşmak da ARDILMAK (Menteşe): Arbılmak. Pe~e 
~teınez. Zira bu da çok geri bir dlişmek. Ç<ıcult ardıldl geldi. 
' olur. ARDIMAK: Asmak. 

ARGAÇ (Avgar, Niğde): 1 - Koyunun 

ii •. l. ürk dili, bunların hepsinin yaylımdan geldikten sonra yarrtıldrğı yer, 
'4t d koyunlar sağılmak için buraya sıralanır; 2 
b·· un e başlı batma bir dildir ki, - Arış zıttı, atkı, geçeği, halı veya ku -

,~tün bu söylenenlerin hepsi onun maşta arzani teller. (Niğde). 
~ k d' d S 1 • d T d ARI (Malatya, Kara:ığaç, Ürgüp, I.spart:ı, 
'il en ısi ir. it erın ı ın en Kay.seri,): Temiz, sar, soyu güzel. Arı bug-

~ ~çanların bilmesi gerektir ki, day .. Arı kısımları, arı duru. Elin arıcadır. 
ı .. clıl bu gün franaız dilinin kö· ARICA (Bolu): Has, gayet temiz, çok 
ltq arıca gezer. Arıca adını kirletti, arıcakca: 
~ C>Jan (Kilt) dilinden ba,kaşı (Malatya): az temız. 
l!:ği}d · ARI S1L1: Tertemiz. Gördün mü arı sili ol ır. 

( dun arı sm bir adam arıca silice. 
\. kiltoloji) tetkikleri kökte ARIN.MAK (Isparta): ı - Temizlenmek. 

ıl.q~k dilinin dipdiri ayakta dur • Yunmuş, arınm.t§; 2 - Hastalıktan kurtul-

' 
'~nu gösteriyor. mak; 3 - Suçtan kurtulmak. 

ARIK (Yozgat, Ankara, Seydişehir, Kir -
I~ Üreme diziıi de bize bunu an- §ehir, Safranbolu): örüt, zalf, cılız. Pek a-
ltl"0,.. rık yerde biteni yememiş. 

ARUKLANMAK (Rize): Zaytflamak. 
\iliz bugün bununla da uğraşa- ARILIK (Konya) ı - Fala baktırırken 
b ~ d "'I' B' ak d'l' • d peşin olarak verilen para, 2 - Loğsalara i egı ız.. ız anc , ı ımız e ta.kılan altın. 

lij_~ ~leme yapacağız •. Bunun yapı ARITMAK; (Kayseri): tathir etmek. Evt 

~ı.t~ini, söz dizisini kendi .öz u - arıttm mı? 
"llı:l ARK, ARIK (Gerktik, Ürgüp,): 1 - A-

l\ (Jenisinde) bulacağız. ka.n uta.k ırmak (Gergük) 2 _ su cetveli 

)i:ı.liu.n. un içindir ki, en önce bü • (Ürgüp): üstu açik su yolu, Ustu kapalı o-
,.'t t !anlara. kuyu içindeki su yollarına. ııvas 

~~ tirkçe yapacağız. Söz dizisi- derler. 

lij_~,tesnıezden önce bu büyük Ark altında. su doldurm, 
ttç • b' k · Et.eğin! yel kaldırır, 

eyı ıraz açma geregır. Kar!Pki evin kızının, 
'~ 1~a.tı Türklerinin dili yabancı Bakıııı adam öldilrilr/ 

b~ ~rle en karışmıt olan dildir. ARKAÇ (Yozgat, Ankara, ürgüp) AR _ "t GAÇ (Kayseri, Avşar): Arhaç "Erzurum, 
)'k \\Türklerinin dili de bize çok türkınen,,: Tepenin a.rkasr. t, lt>: olduğundan mı, yokşa a - ARKALANMAK (G. Antep): Güvenmek 
~l) ARKASI DÜZ (İstanbul): Bir çeşit san-

1'ıi arın çokça iılemelerinden dalye. 

b, ... lıedir, o söyleyişlerde de ya • ARKASI OYMALI (İstanbul): Bir çeşit 
•ltı •• 1 . sandalye. 

~~. 80
Z erm Üftüğünü görüyo • ARKA.SI YÜREKLİ (İstanbul): Bir çe -

şit sandalye. 

Qi:,, ~! Yabancı sözler ikiye bölü- ARKIN: Gizli, yavaş. 
-., 

1 
ARKmI GELMEK: Aykırı gelmek (Kon-

t~!\· eri yazı diline alınan, gi • ya): İtiraz etmek. 

~l,h~e hir yazıcının neden olursa ARKIT (Silifke): Çadırın ufki direği. ' 

1 "'Q. AFtKMAK (Uşak): Bir !,ley arkaya sark-
~ı:l· }'azdığına doldurduğu söz- ma.k. 

~~'l lk'b•ki, bunların türkçeleri var· Heğbe arktı:. 
\\ lr .. b" b'J • J'k } k ARKORI SEREN (İstanbul); BüyUk yel-

tl\lQ sus, ır 1 gıç 1 O ara kenll gemilerde aykırı, mlliıtaraz seren. 

~, d'l~l.ardı.r. Ötekiler ise konuş • i ARŞAK, AôffiŞAK: örekenın toparlak 

~ tlındeki yabancı sözlerdir. ' başı; 2 - Meme başr. 
d• l ~l dT ARTAGAN (G. Antep): Fazlalaşan, be-
~til\cf 1 ınde olsun, konu~ma reketll, mütezayit. Bizim bulgur artagan -

~ı~iı. e olaun bu yabancı sözleri dır. Maraş pirinci artage.n olur. t,. l'llzıp ·· l d · - • · • ARTIK : 1 - Koca karı, kadın (Teke); 
~ "ttl'tıı veya soy e ıgımızı a· 2 - Erdem, tazilet (Kırkağaç); s - Ta-
.... ••dan önce Türk ıözlerini b&kta artan ,..m•k. 

Akşarlarda umak, umaç var -
dır. Batı Türklerde, bizde um -

mak, umut, omca, 

Çinilerde umaç, umak sözleri· 
ni buluyoruz. 

Doğu Türklerinde ise umak: -
lanmak, umak, umanmak, umanaç 
umku, umuduk, umak söylenilip 
duruyor. 

Um, kökünden gelen bu söz -
!erden, umanç doğu Türk ulusla
rında bizim tamah (Tama) dedi
ğimizdir. 

Umak, bölük, bir sıra ve say· 
gıya bağlanmış bir iş için sava -
şanların topluluğuna denilir ki 
doğuda umak, batı türkçesinde 
oymak olarak söyleniy.or. 

- Omca - Üzüm kütüğüne 
denilir. -Umrru- umudun karşı 
hğıdır. Umunduk Çavdar Türkün 
de, omuduk doğu Türkünde Ru -
ha, batı Türkünde şalvar demek 
oluyor. Omağ, kemik demek ol -
makla beraber suyun boyundan 
ayrılan dallara deniliyor. 

Umaç, un ve sütle pişirilen çor 
ba. 

Umal askı demekse de umal 
mak kılığında bir işi erteye bı

rakmak, asıntıya atmak gibi kul
lanılır. 

Şimdi bunları söyliyen Türk -
lerin dilinden alınan birkaç göre
nekle işi açabiliriz .. 

Edirne Meb'usu 
Şeref 

Mektepli gazetesi çıktl 

Eski gazeteci arkadaşlarımız· 
dan muallim M. Sami bey tara
fından neşredilen Mektepli gaze
tesinin ilk say1sı bu gün çıkmış
tır. Çok nefis bir tabı ve güzel 
mündericat ve bol resimlerle çı· 
kan bu yeni refikımızı tebrik ve 
karilerimize tavsiye ederiz. 

Sayıfa 9 · 
' 

Yeni Fi/imler ] 
1 alim ve terbiyeye ait bir Film 
································-···--····--··········-···-·······--···-····--·· 
13/ı Mektepli Genç Kızlar 

Hiç bir erkeğin iştirak etmediği. ve yalnız mektepll kxzlarm çevirdigf 

bUyük bir film.~ 

KarllerJmlze tallm ve terbiyeye alt çevrilmiş gUzel ve 
faidell bir filimden ve bu filimin esash noktalar1ndan bah• 
sedeceliz: Bu tiliı,n vakında Majik sinemasında görUlecektlr. 

Eski terbiye tare.!tarr müdJre lle yen! terbiye taraftan mulde konuııurlarken 

Mektepli kızlar: İşte size hiç bir ııinema 
yıldızınm ismi karrştırılmıyarak vücude ge· 
tirilmiş bir film .. 

Bu filmi Almanyanm A.U kız mekteplerine 
ve darülfünununa mensup yüzU mütecaviz 
genç kız çevirmiştir. Kızların en küçUğU 

13, en büyüğü 22 ya§mdadır. Bu genç mek
tepliler.in filim çevirmelerini Berlin talim ve 
terbiye akademisi tasvip etmiştir Filmi vü
cuda getiren müessesenin müdürü Karı Fro
Uç Berllnln mümtaz sosyetesine mensup beş 
kadın daha seçerek filmin temsili esnasında 
bunlara Potsdam kız yatı mektebi ünifor
masını giydirmiştir. 

Berllnin kibar Alemine m~p bu beş ka
dmm ismi: Dorotbea Wlecke, Hertha Thi
eler, Emllla Unda, Hedwig Schllchter, Ellen 
Schwanneke. 

Yeni nesle mensup yüz darülfünunlu genç 
kız, sinema Aleminde kudretli ve emsalsiz bir 
eser yaratmak için çırpmirlarken ticari hiç 
bir menfaati düşünmemişlerdir. Filmdeki 
gaye eski ve yeni terbiyecilerin nazariyele· 

Hafif komedilerle dramları filine çekmek 
hususunda Alman sinemacılık san'atmm cld· 
den çok büyük terakkiler göstermekte oldu~ 
ğu inkar edilemez. , 

Alman sineması bidayette pek parlak blr 
tarzda işe başlıyarak mafevka1beşer haşmet 
ve azemetl tasvire kalkışmıştı. Ezcümle 
Favust, Nibelongen ve Envarı selA.se gibi 
fevka!Ade !ilimler meydandadır. Eğer Al
manlar bu tarzda devam etmiş olsalardı 

tahayyUHl.t beşeriyenln en yüksek asarını 

filine çekeceklerinde şüphe yoktu. 
Fakat bu büyük eserlerin pek yllksek mas 

rafları tahammül edilmez bir yekiina ba.llğ 
olduğundan bu vadide devam edememeğe 

mecbur oldular, sinema direktörleri dalı& 
tlcarl ve daha az masrafla de.ha bü~ se
yirci temin edebilen §ekli tercih ettiler efsa
neler nakleden bu masraflı !ilimleri terke
derek daha şen mevzulara, neş'eli valslerle 
dolu Viyana operetlerine, eğlenceli ve dilber 
kadınlı Alemlere geçiverdiler. Fakat bu filim 
lerde ıa.w ve ne§'eli ollııe.la.r.m.e. rağmen se-

Uç mek'tep arka.<!aşı, 1.lç srrda§ arasında gUzel bir hasbühal 

rlni mükayese etmek, Alman maarif neza
retinin kız mektepelerinde bugün tatbik et
tiği usullerin fayda ve rnuhassenatmı açıkça 
göstermektir. 

Filmin senaryosu Alme.nyada fevkalMe 
rağbet kazanmış olan (ChTista Vinsloe) nin 
(Dlln ve Bugll:n) namındaki terbiyevi cse
rlnden iktibas edilmiştir. 

Mektepli kızlar filmi büyük bir sükunet 
ve sadeliği ile başlıye.rak çok heyece.nlı sah
neleri ta.svir etmektedir. BütUn maksat ök
süz ve yetim genç kızlann leyli mektepler
de dürilşt ve resmi muamelelerle değil, bil!
kis onların kabiliyetleri tetkik edilerek ma-

sumane şefkat ihtiyaçlarmı sert muameleler
le incitmeden bunlara salim telkinatta bu
lunmaktır. Filmde hiç bir erkelt yoktur. 
Bu film Almanya.da bu sene en büyük mu
vaffakrycti kazanmış ve Paristc de Almanca 
olaralc Marivo sinemasında otuz beş hafta 
miltemadiyen gösterilmiştir. Bu film erkek
lerin hiç bir muaveneti olmaksızın tama.
men kadınlar ta.rafından vücude getirilmiş 

olmam. itibarile de ayrıca bir kıymeti haiz· 
dir. Alman filim sanayü bu tarazda bir fi
lim vücuda. getlrinciye kadar bir devri inki
şaf geçirmiştir. 

yirclleri çabuk bıktırıyor ve uııandrrıyordu. 
Bunun farkına varan Almanlar son zaman
larda tarz1arm1, mevzularını, bUtUn, bUtUn 
değiı;;tirdiler. HattA denilebilir ki zevki se
limleri, kabalıklar ve hafifmeşreplikler fl
limlerinden ka.milen kayboldu, ve bugünkü 
hafif komedileri cidden hafif ve zari! bir şe· 
kil aldı. 

Almanlar bununla da kalmıyarak son 
zamanlarda bize hakiki ahlll.k ve tabayi tet• 
kikleri ve valt'aları kitaplardakinden fark
sız bir surette 11akil ve tasvir ettiler ve 

bununla mükemmel sinema romanları terti
bine muvaffak oldular. Bu yeni tarzdaki 
!ilimlerin en mükcmmelerinden biri bu sene 
Almanyada en büyük muva..ffakıyeti kaza
nan, otuz beş haftadanberl Pariste büttin 
halkı sinemaya koşturmakta ole.n ('Mektep
li Genç Kızlar) filmidir. 

Mevzuu bir sinemacıdan ziyade bir ro
mancının meharetini meydana koydurmağ'a 
elverişli olduğu halde sinema tarihinde hiç 
bir film halkı bu derece aHHındar etmemiş 
ve bu kadar bUyüJ{ bir rağ'bet l:azanmamrııı
ttr .. 

Filmin mevzuunu lkinci makalemizde 
bahsedeceğiz... 
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lstanbul üçüncü icra memurJu
ıundan: Bir borcun temini istif ası 
için mahcuz ve paraya çevriJmesi 
mukarrer ve birinci artırmada 
kıymeti muhamminesini bulma
yan yazıhane masa sandalya kı· 
lişe ve dosya dolabı; soba, elbi
se askısı ve yazı makinesi 26· 9-
932 pazartesi günü saat 12 den 
itibaren Ankara caddesinde ala· 
caklı Vakıt gazetesi binası dahilin· 
de ikinci açık arlırma suretiJe satı· 
lacaktır. Taliplerinin mahallinde 
buhınacak memuruna müracaat· 
lan ilin olunur. 

Beykoz sulh icrasından: Bir 
borçtan dolayı mahcuz triko ve 
İspanyol ylinleri açık arttırma 
ıuretile 26 eylül pazartui saat 
11 de Beyoğlunda Avrupa pa
ujında 9 numaralı mağazada 
aablacağından almak istiyenlerin 
g6ıterilen gün ve saatte mahal· 
linde hazır bulunacak memuruna 
mOracaatları ilin olunur. (4364) 
r--;-:---:--:~~:------~~__; 

lstanbul ikinci icra memurlu-
ğundan: Bir borçtan dolayı mab
çuz Ye paraya çeviritmesi mu· 
karrer iki kasa iki doıya 
dolabı, kitapbane' 29 - 9 - 32 
tarihine müsadif perşembe gllnll 
saat 12 den itibaren Galatada 
Ömer Abit Hanında ikinci katta 
6 Numarada açık artbrma ile 
satılacağından talip olanların 
yevm ve saatı mezkiirde 932-1382 
dosya numarasını hamilen ma-

: hallinde hazır bulunacak memu
. ra müracaatları lüzumu ilan olu· 
. nur. (4360J 

fstanbul Asliye Mahkemesi : 
6 ıocı Hukuk Daireslııden: Mak· 
bule hanımın ko~sı lstanhulda 
Yenipoıtahaoe civarında Erzu· 
rum hanında Hüriyet gazetesi 
idarehanesinde sakin iken halen 
ikametgahı meçhul bwunan Mtıa
fün efendi al~yhioe ikame eyle· 

. miş olduğu boşanma davasmın 
· gıyaben icra kılınan mahkemesi 

neticesinde boşanmalarına karar 
verilmit ve bu baptaki hükmü 
havi 17 Mayıs 932 tarihli ilamın 
bir nüshası mahkeme divanhane· 
De taalluk edilmif olduğundan 
tarih illııdao itibaren bir ay ur· 
hada mezkür ilim hükmüne iti· 
ru edildiği takdirde muamelei 
kanuniye ifa edileceği tebliğ' 
makamına kaim olmak iizere 
i1iu olunur. (4370) 

Beykoz Sulh lcralllldan : Bir 
borçtan dolayı haczedilen Ko-
lonya, cuna, pudra, kırem •e 
saire 22-9-932 Perıembe ıünli 
saat 12 • 13 de Galatada Kula 
dibinde Kule dibi meydanmda 
aç.ak arttırma suretile paraya 
çeYıileceğinden almak isteyenle
rin utq yerinde hazır bulunma
ları illn olunur. (4364) 

lstanbul Bqinci icra Memur
luğundan : Mahcuz olup paraya 
çevrilmesine karar verilen Otel 
·eşyası 1-10-932 cumartesi günll 
saat 12 den itibaren Galata top
çular cadde.si 149 No. lu Koca· 
eli oteli önünde birinci açık art
tırması yapı!acağından taliplerin 
Jnzwnu müracaatları ilin olu· 
nur. (4366) 

Beşiktaş icra Dairesinden: 

VAKiT 

D11riJ1111t111c11H'ifdifrlfJ~nden r==========-..., 
Darliffafaka talebesinin bir T A K 

senelik ihtiyacı olan defter ki· 
ğıt ıibi 18 kalem ders levazımı 

VIM 
Perşembe Cuma 

22 EvlUI 23 ErlUI 
21 Cema.evvel 22 Cema.evvel 

~üna.kasa ile alınacağından ta· 
hplenn nOmanelerini görmek üze
re hergilo ve münakasaya iştirak 
et~e~4 fizere 27 Eylül salı günü ~= ::; ,::~~ 
saahfiJ· dte NCuruosmaniye camii Sabah namazı 5,sB 

5,49 

IM4 

5,36 
ma ın c cmiyeti Tedrisiye k • ÖB'le namazı 12.06 
mer ezme mOracaatları. (4921) IklncU namaz:ı 15,33 

12,06 

Iıtanbul Aıliye Mahkemesi 
6 mcı Hukuk Dairesiden: Ahmet 
Cevdet Beyin karısı olan Süley
maniycdc medrue ıo!<ağında 5 
No. lu hanede 11kin iken halen 
ikametgahı meçhul bulunan Sa
niye MeYhibe Hanım aleyhine 
ikame eylemİf olduğu kOçüğün 
teslimi ve nafakaıının kesilmesi 
dava11nm gıyaben icra kılınan 

mahkemesi neticesinde kliçük 
Sababatin veliyetioin anasından 
neziye babaıı Ahmet Cevdet 
Beye verilmesine ve mıkdan na· 
fakasınında kat'ına karar veril
mif ve bu baptalr.i b&kmn havi 
6-9-932 tarihli ilAmın bir nusbası 
mabkema dıvanhanesine talik 
ediJıJQ olduğundan tarihi ilAm
dan itibaren bir ay zarfında 
mezkir ilim bllkmüne itiraz 

edilmediği takdirde muamlei ka
nuniyeoio ifa edileceği tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilin o1unur. (4348) 

15,30 

Ak§llln namazı 18,08 18.o.I 

19,37 

4,10 

25S 

ıro 

,j 

HAVA - Dün sıcaklık azamı 24, &ll&ll• 

r\ 18 derece olarak tesbit edllmlgtlr. BugUn 
rüzgar mütehavvil sUratıe esecek ve ha\•a 
ekacrtyctıe açık olacaktır. 

RADYO 

BugUn 

lSTANBLL - 18 den 19,30 a kadar or
Jccstra, 19,30 dan 21 e kadnr Makbule ha· 
nım ve Yesari Amm bey, 21 den 22 ye kıı· 
dar orkestra, 22 den 23 e kadar gramofon. 

VİYANA (517,2 m) - 12,30 konser, 13, 
40 plll.k, 15 plt\k, 16,20 piyano konseri, 18 
konser, .20,4.0 mU8ikJ, 23 muhtelit parça • 
lnr. • 

BO'KREŞ (394.,2 m) - 13 plll.k, 14 pllk, 
20,40 plAk, 21 mu.ııcı, 22,15 .senfonik kon
ser. 

ROMA (4H,2 m) - 13,30 pllk, 18,30 
konaer, 21,45 konser. 

MOSKOVA (1304 m) - 22 !rarwzca 
nc~rlynt, 2) İsveç il.sanı ile ne§rlyat, 

VARŞOVA (14.11 m) - 13,45 plô.k, l9, 
20 dans, 21 konser, 23 hafit mwnkJ, 28,52 
dans. 

lstanbul 4 üncü icra memurluğundan: PARts (172:; m) - 20 seyahat, 21,15 
Tamamına 37.000 Oıuz yedi bin Jira muslkJ, 21 tarih, 21.40 mllsahabe, 23 pllk. 

kıymet ukdir edilen Galatada Kemankeş 
Kara Mustafa Paşa mah:ıllesinde Tu
lumb:ı \'e Gamı ük sobkl:ınnd:ı k!in 
eski ~5 ve üç defa 35 mükerrer 2 ilA 
12. yeni 3.3·35-S9-:J7·4 ilA 16 numara· 
Jarla mura hm on bap dükkAru müşte
mil Ada hanı namllc maruf bir bap ha
nrn nısıf hissesi açık ırttırmıya vazedılmiş 
olup 2 Tcşıini evvel 932 tarihinde eart
nameaı divanhaneye t:ılik edile~~ 27 
Tefrlnl evvel 982 rarlblnc mUsadif Per· 

§embe gfinü saat 14 den 17 ye k:ıdnr 
lstanbul dördüncü icra dairesinde açık 
artbrma ile ~atJlacaktır. Antırmıya iştirak 
için yüzde yedi teminat alınır. Müterakim 
vcq;llcr Jlc belediye rcstmleri vıtıf ica
rcsJ müşrcrire aittir. 1424 nfim:ırıılı icra 
ve illAs kanununun ı 19 uncu maddesine 
tevfüıan haklan ıapu şid1Jıeılle sabit ol
mıyan ipotekler alaaklılar ile diğer alı\-

Yar1n 
V1YANA (517,2 m) - 12,30 konser, 13,40 

pllk, 14,10 pıtık, li,30 koneer, 21,30 musi
ki, 23,15 çigan muslldsf. 

DOKREŞ (394,2 m) - 13 pl4k, 18 caz. 
bant, ıo,ıo cazbant, 20,40 pllk, 21,30 koro, 
22,15 konser. 

ROJ.tA (44.l~ m) - 13,30 p!lk, 18,30 
lconscr, 21,45 senfonik konser. 

BUDAPEŞTE (550,5 m) - 10,i:ı Bento -
foıılk kAQ91!r, 18,06 :ıc-. U "-r, llJ,30 
çtgıın muııUtısf, 22,!>p çıgan mualkJsl. 

M OSKOVA (1304 m) - l~1JO musiki, 19, 
10 musiki, 19,30 konser. 

VARŞOVA (1411 m) - 13,45 plak, 18 
konser, 19,20 dans, 21 senfonik konıer, 
23,50 dans. 

Kôl\T!CVOSTER HAYZEN (162.) m .) -
7 jlmnııstık, 15 konser, 17,30 kDnaer, 23 
orkestra lconscrı. 

PARts (1725 m) - 20,25 mu,~. 21 
konser, .21,40 mUsahabe. 

kadaranı:ı ve inlfak bak sabiplcrinln bu •"-------------...... -"'!. 
halılannı ve busosfle faize ve masuife B O R S A 
dair oWı fddialanna illıı uıiblnden iti· 

21 Evıuı 1932 hamı 20 gün içinde evrakı müsbltelerile 
bildlımeleri )lzımdır. Aksi halde baklan 
upu llcfllen1c sabit olımyanlar sauş be
delinin paylaşmasından hariç kalular. 
Altbdarlamı :işbu maddd kanuniye ah· 

Nukut (Sabf) , 

Kurua 

klmuıı göre «evfikl hareket etmeleri ve 20 t. Franaa 168-

daha fazJı ma16mat almak istiyenlerin 
931·143 dosya nınıwuile memuriyeti· 
miu müracaadm nan olunur. 

l Sterlin 

l Dolar 
20 Liret 

20 t. Belçika 

20 Dnılımf 
20 İ!ıvl(ro 

20 Leva 

740-

211,50 

218-

820-

26.50 
243-

27-
l Florin 85-

20 Kuron Çek 121_ 

Kuruş 

1 jJUlıı Av. 28-
l Pezeta 17-
l Mark 50-
1 ZotoU 24-
l PengO 32-

20 Ley 25-
20 Dinar :"O-
l Çervoneç -
l Altın P25-
l Mecl.c!lye 38-
1 Banknot 237-

lalanbal Asliye mahkemesi Ü· 
ç6ndl hukuk daire.inden : Mi· 
mar Aranı efendillİa Feriki5yün· 
de Kurtwq caddesinde mukim 
iken halen ikametglhı meçhul 
ka,. Madam Dilrranohi aleyhi
ne açbğı b0f3Dma davasının ce
reyan eden gıyabi tahkikatı ne
ticesinde : Mnddeiyenin iddiasını 
ispat sadedinde şahitler dinlet
mek tahkikat 18-10-932 sah ıa· 
at 14 de talik edilmek suretile 
muamele ifa edilmiı olduğundan 
ilin tarihinden itibaren t>q gün 
zarfınifa itiraz etmesi Te aksi 
taktirde muhakemeye kabul edil· 
meyeceği usulOn ma<ldei mahsu
salarına tevfikan ilin olunur. 

Çek flatler1 (kap. sa. S6) 
1 

Pa.N 12.06 Prağ 15951 
Londra 734.50 Vfyana 3.91>89 
Ne,- York 0.46 :ı!P 'Mıı.drit 5 7683 
Mlll!.no 9.2107 Berlln 1.9837 
Bı1lksel 3.4110 Var§ova 4.22 
At.Jna 162350 Feşte 3.6015 
Cenevre 2.4519 l Bükrq 80045 
8ofye. 66~%5 Belgrat 30Jl33 
• • sterdam l.1769 1 Moskov& l{}Ş7, 5 

Esham 

t· Bankam 9.20 T"rkoa 28-
Anadolu 20,15 Çimento Ar. 9.5S 

li 
Reji 7,80 Ünyon Dey. 2190 
şı ... Heyrlyo 1450 Ş:ırk Dey. 250 

(4356) 

Zayi 

Tramvay 4625 ''• lya 2-
U. Sigorta 112 Şar' . - 95-
- .,monu 21.:'S Telefon ıss5 -

Be>rçtan dolayı mahcuz ve Ka· 
dıköy Misakı milli sokağında bn
yük garajda bulunan bir adet 
Poı>tÇiyak otomobili ilk açık art· 
brmasında kıymetini bulamadı· 
ğmdan vaki olan talep üzerine 
ikinci arttırma icrasına karar 
verildiğinden talip olanların 26-
9-932 tarihine müsadif Pazartesi 
giinii aaat 13 raddelerinde ma
halli mezk6rdaki garaj önünde 
h=ızır bulunacak memuruna mn
ıacaatları ilin olunur. (4365) 

3583 sicil numa1ö1lı ıof örliik 
ebliyetnamemi ve muayene cijz. 

daaımı nüfus tezkeremi zayi et
tim. Yenilerini alacağımdan ev
velkilerin hnkmü olmadığ•nı ilin 

istikrazlar Tahviller - . 

lst. dabnı 96,SO Elektrik -
Şark D.Yollan 4.50 Tramvay 4 97 
D.Muvabhlde SS,501 Tünel rsso 
GllmrUkJer 1ilO Rıhtım ıs 
S:ıydf m:ıhl 420 Anadola ı 4.85 
Bağ'dat 450 ı Anadolu 11 84.ıs 

ederim. (4355) 

Karaköy taksisinde 
ıof ör Yas uf Celil 

Askeriye - 1 A. Mümessili 34. JS 

-

_ 22 l::ylUl~ 

lstanbul Yüksek iktisat 
ve Ticaret Mektebi MildUrlUğUnded 

1 - Kayıt ve kabul muamelesi 1 Eylül 932 de başlıyacak -
25 Eylül akşamına kadar devam edecektir. b' 

2 - Kayıt için cumartesi, pazartesi perşembe günleri sıb• 
Jarı saat ondan akşamları saat on yediye kadar mektep mUclt" 
lüğüne müracaat o:uoacaktır. 

3 - Mektebin (Yükuk iktisat ve Ticaret kısmına) 
A - Bakalorya imtibanlarma tabi tam devreli liae mezuııl" 

rile bu derecede olduğu hükumetçe musaddak ve bakaJort•~ 
tabi ecnebi liselerinden şabadetnameleri olanlar. 

B - Darülfünun fakültelerinden ve Yüksek mekteplerden oı; 
:r;un olanlar ile bu mekteplerden naklen gelecek olaolar. Naki 
geleceklerin evvelce girdikleri mekteplere her halde lise meıotJ 
olarak kaydedilmiş o!maları şarttır. J 

D - Bu kısma muadil Ecnebi yüksek ticaret mekteplCI' 
mezunlariJe müdavimlerinden mukabil devrelere naklen ıb0' 
cakların Türkçeden imtihan vermeleri meşruttur. 

4 - Mektebin (Ticaret Lisesi k~smına) bakaloryaya tabi orll 
mektep mezunları alınacaktır. Bu kısma gireceklerin yatlar• ol 
beşten aşağı ve yirmi birden yukarı olmıyacaktır. 

5 - Mektebin (Küçük Ticaret Kısmına) ilk mektepler meıoO' 
larile orta mekteplerin birinci, ikinci, ilçüncü sınıflarından tat 
dikname ile gdecek olanlar. Bunların yaşlarıda on üçten lf'r 
ve on sekizclen yukarı olmıyacakhr. 

Mektep nibari ve meccani oJup tedrisat öğleye kadardır. 
7 - Kayıt ve kabul için aşağıdaki veaaikin müdiriycte biti' 

ben yazılacak bir istidanameye raptı icabeder. 
Vesaik : 1 - Mektep şahadetname ve ya tasdiknamesi 2 - Sı~ 

hat ve aşı raporları. 3 - HükumelJe musaddak hlisnübal var' 
kası. 4 - Hüviyet cüzdam. 5 - Uç kıt'a fotoğraf. (4l14)_.1 

Askeri Fabrikalar IUinle11 

On Beş bin küsür kilo muka
yese marka:ı ınuhtelif cins ve 

eb'atta çelikler 
Yukarda yazılı malzemenin 

kapalı zarf suretile 3 -1. Kinun 
932 tarihinde saat on dörtte 
ihalesi yapılacaktır. Taliplerin 
şartname için her gün öğleden 
sonra; münakasaya girmek için 
de o gün teminat ve teklifat ile 
müracaatları. (4970) 

latanbul As~iye Mahkemesi 

6 mcı Hukuk Dairesinden : Bed· 
rettin efendi tarafından Kara
gümrükte Muhtesip lskender ma· 
hallesinde Kabaku!ak caddes"nde 

36 No. Ju hanede mukime Zey
nep H. aleyhine İKame olunan 
l:oşanma davasında müdaaaley
hin ikametgahının meçbu!iyeline 
binaen ilanen yapılan tebliğlere 

rağmen mahkemeye gelmemiş ve 
tahkihnt müddaaleyhanın gıya
bında ikmal edilerek evr,ak mah
kemeye verilmiş o!ouğundan yev· 

mi muhakeme olarak tayin olu
nan 25-1Q.9_,2 salı saat 10,30 da 
gelmediği taktirde vaki bilcüm· 
Je muamellt ve mukarrerah 1-:a· 
bul etmİj addo!unacağı ve gıya-

bında muhakeme icra~nna devam 
o:uoacağı malüm olmak ve hu· 
kuk usulü muhakemeleri kanu· 

nun 402· 405 inci maddeleri mu
cibince gıyap kararı makamma 
kaim bu:unmak üzere keyfiyet 
ilanen tebliğ olunur. (4358) 

Beyoğlu 3 rıcü Sulh Holrnk 
Mahkemesinden:, Hristo Hristo· 
foridis veresesi tarafm2an Bey· 

oğlunda Tomtom maballes'nde 
Acıçeşme sokağında esiri 4 yeni 
2 numaralı apartamand 1 mukim 

Kenan bey aleyhine mübkeme· 
mizde bir iıalei ~uyu davası ika-

me edilmiş ve müddealeyb gös· 
terilen adreste bulunamadığı ci-

,hetle hukuk usulu mabkemeJeri 
kanununun 141, 142 nci madde· 

leri mucibince müddealeybe i'a· 
nen teb '.iğat icrası mahkememiz 
mukarreratından o'.mağla yevmi 
muhakeme olan 1'2·10 932 saat 
1 O da müddealeyb Kenan beyin 
Beyoğlu 3 ncü Sulb Hukuk Mab· 
kemesinde bulunması lüzumu 
tebliğat makamına kaim o!mak 
üzere ilin o:unur. (4:-562) 

Satılık hane 
Ayasofya civarında lshakpl 

mahallesinde denize ve ad,I~ 
nazır içinde mahzen ve kufi"' 
arsamız ehven suretle satıbk: 
Arzu eden Kadıköyilndc MOb ~ 
darda Rızaiye sokağında 

1 
numaralı haneye müracaat 
lunsun. (4350) 

Kadıköy icra dairesinden:~ 
dıköyünde ikbaliye maballeıi I 
Telkafes sokağında 4 No. , 
kondoktor Mustafa Efendi 
Osmanağa mahallesinde Piti~ 
TIJ7 keğınd 25 No, da f1r0' 

ve Raıimpaşa mahalleıiode -; 
lak sokağında 2 No. da Ul ~ 
Hanımlarao fıyuau mataSI 
oldu1dars Kadıköylinde ti~ 
poşa mahallesinin eski Ulu '°İ 
ve yeni Maslak sokağında ~ ~ 
alt katta 1 evaltı ve 1 balı.J: 
Oıt katta 1 ufak oda: ile 1 , ti 
dar bahçeyi müştemıl eskı I 
mllkerrer yeni 2 ve Osman 1. 
hallesinde Piriçavı ıokai'~ 
mebni iki kısma b6lük be~ 
bölmenin bodrum katında ~ 
mutbak ve taba-:;ı tq birer ~ 
ve aşağı katta birer oda 11e .J 

rer hail ve yukarı katta i' 
o::Ja ve birer sofayı ıamil ~ 
7 ve yeni 23, 25 No. lı iki f 
hanenin satılmak suretile ~ 
!arınan izales·ne karar Yel 'I 
olduğundan mezkur haaelet ~ 
ay müddetle açık artlırmaJ•, 
nularak 23, 25 No. h haneye ~,, 
ve atik 21 ve yeni 2 No. b~ 
neye 150 lira-'an fazlaeın• 'J 
zuhur etmediğinden betekrtl f' 
gün müddetle açık arttırot' r 
konulmu7lardır. Meıkiir 21 ~ 
kerre r yeni 2 No. b boe.nio • 
ve atik yedi cedit 23, 25 Nİ 
iki bölmeye ayralmı, olau b~( 
oinde 1500 lira mubammeO ~r( 
metleri o'.up talip olanlan• .1, 
metlerinin °/ı 7 buçuğu nisbe~~ 
pey a kçelerile beraber 17-1 O,tl 
tarihine tesadüf eden pal! j 
saat 14 den 16 ya kadar r11 
köy icra dairesinin 932 '1.. 
No. lı dosyasına müracaat 1~/ 
meleri ve mezlıur gayrı ıoe'r~ 
ler üzerinde haklarını but""'I 
ve masraf ve faize dair ol" f, 
diatarını evrakı miisbitel~',~ 
raber hemen bildirmele~ I 
halde baklan tapu sicille d~ 
bit olmadıkça satış bed"' .1 
paylaşmasından hariç k_.,. "' 
ları ilin olunur. (4359) 

1 
1 

1 



""'n 22 Eyl&I 1932 

C Devlet Demlryolları ilanları 
Hatbn Diliskelesi - Vezirban kıımının tamiratı milnasebetile 

... bat yolcu ve muhtelif katarlarımızır. ve dolayııile H. Paşa 
~nliyö katarlarımızdan baıılarının vakci hareketlerinde tadilat 
•cra edilmiştir. 26 - 9 - 932 tarihinden itibaren tadilata uğrıyan 
ltıtarlarımızın takip edecekl~ri vakti hareket saatleri aşağıda 
ICSıterilmiştir. . 

Haydarpaşa - Eskişehir kısmı 
2 No. h Anadolu sür'at katan 1 No. h Anadolu ıilr'at katarı 

her gün her kün 
leaprüde hareket 16 10 (vapur) Eskişebirden hareket 1 50 
li. Paşadan ,, 17 40 H. Paşaya muvasalat 10 25 
t&kişebire muvasalat 2 38 Köprüye ,, 10 55(vapur) 

4 No. lı Toros sür't katan 3 No. Jı Toros sür'at katara 
Cuınartes;, Çarşamba gilnleri Paıartesi, Perşembe günleri 
l<öprüden hareket 9 35 (vapur) Eskişehirden hareketl 1 37 

l li: Paşadan ,, 10 15 H. Paşaya muvasalat 19 20 
•k · şebire muvasalat 18 24 Köprüye ,, 19 SS(vapur) 

8 No. la Adana muhtelit katarı 7 No. h Adana muhtelit katan 
Cuma, Pazar, Pazartesi Salı, Cuma, Cu;nartesi, Pazar, Salı, 

Perşembe günleri Çarşamba günleri 
l<öprüden hareket 9 1 O (vapur) Eskişehirderı hareket 8 30 
li. Paşadan ,, 10 15 H. Paşaya muvasalat 18 55 
t.kiıehire muvasalat 21 17 Köprüye " 19 35(vapur) 

Adapazar - Arifiye kısmı 

~dapuar hareket 
""\fİfiye muvaaalat 

119 111 117 121 113 123 125 
her her her her Pazartesi her her 
S:ÜD gün gün giin Perşembe gün gün -- --2,45 6,20 13,00 14,10 15,40 20,50 23,40 
3,05 6,48 13,20 14,30 16,00 21,10 24,00 

110 120 122 114 118 124 112 
her her her her her Pazartesi her 
gün gün gün gün gün Perşembe gün 

~tifıye hareket 0,25 3,25 6,55 13,32 14,50 16,18 2'1,3'0 
"'dapaz:ır muvasalat 0,45 3,55 7,15 13,52 15,10 16,38 21 .~0 

Haydarpaşa· Pendik kısmı 
22 katar 
ıo oo 
10 20 

lt6prft H. 
liaydarpaşa M. 

10 ~5 
10 33 
ıo 1 

~~ydarpaşa H. 
;!'lııltopraY- -_-.~ ... --"-.n.~7V'; 
"encryolq 
C6ztepe 
~ren köy 
S11adiye 
bostancı 
l<üçükyah 
'1aıtepe 
l\artal 
'f uous 
~Cbdik M. 

f)tndik H. 
'Ytınua 
l\artal 
"'•ltepe 
l\nçukyalı 
~•tancı 
;"•diye 
~tnköy 

~6ıtepe 
eneryolu 
~lıltopralt 
~•Ydarpaşa M. 

10 42 
10 47 
10 50 
10 55 
10 5~ 
11 05 
11 14 
11 18 
11 21 

19 21 
8 47 10 04 
8 50 10 07 
8 54 10 11 
9 03 10 20 
9 10 •• ., 
9 13 10 30 
9 17 10 34 
9 22 10 39 
9 26 10 43 
9 29 10 46 
9 31 10 48 
9 38 10 55 

~~Ydarpaıa 
~Prn 

H. 9 45 
M. 10 05 

11 03 
11 20 

.. , 

23 
10 42 
10 45 
10 49 
10 58 

" " 11 08 
11 12 
11 17 
11 21 
11 24 
11 26 
11 33 

11 38 
11 55 

34 katar 
17 30 
10 45 
17 45 

"' 17 58 
• "8 8'l 

18 07 
18 12 
ıs ıs 
18 20 
18 23 
18 30 
18 39 
18 43 
18 46 

37 
17 42 
17 45 
17 49 
17 58 

" " 18 08 
18 12 
18 17 
18 21 
18 24 
18 26 
18 33 

18 38 
18 55 

39 
19 03 
19 06 
19 10 
19 20 

" " 19 30 
19 35 
19 41 
19 45 
19 48 
19 51 
19 58 

20 03 
20 20 

• Değioiklik yalnız Haydarpaşa • Eskiıehir kıımında olup diğer 
d laırntarda halen tatbik edilen vaktı hareket tarifeleri 26 Eyl6l· 
it tQ sonra da aynen tatbik olunacaktır. Ana bat trenlerinin ara 
~Yonlardan vaktı hareketleri istaayonlar1n ilin tahtalarına ya• 

ııtır. Keyfiyet muhterem halka Hin olunur. (4973) 

lb liaydarpaıa geçitte bulunan 182, 184, 186 dükkanlar alent 
.. ~•yede ile icara verilecektir. MOzayede 9-10·932 tarihine mil· 
~'1 f Pazar gtinll saat on beşte yapılacaktır. Talipler tarihi mez· 
~ de Haydarpaşa işletme Müfettitliğinde hazır bulunmalıdırlar. 
4"' huıuıta faıla malumat almak isteyenler Haydarpaıa gar Mil· 
~IGğnne muracaatla buna mfiteallik şartnamelere 15 kuruşluk 
-- Yıpııtınp ihzar etmeleri ve iki yüz lira teminat akçesile mll
'~ecle (Ünllnde iıletme makamında hazır bulunmaları ilin 

ııur. (2974) 

Jc. liıydarpaıa kömilr tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla mDna• 
..,.,.... 8 Birinci Teşrin 932 cumartesi gfinft saat 1 S te idare 
1-.i"keıinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaıa venze

lldı bqer liraya satılmakta olan ıartnamelerde r•ıılıdır. (4825) 

VAKiT 

SEYRISEF AIN 
l\terketl idaresi Galata köprü~ı B !623 

Şube A, Sirkeci Mühürdar zade ilan 22640 

70 M 3. Çıralı hatıl 
60 ,, Fabrika tahtası 
55 ,, Çırasız çam kntnk 

150 ,, Çırah çam klltük 
30 ,, Karaağaç batıl 
15 ,, Mete eğrisi 
50 ,, Çıralı çam kntnk 
10 ,, Gürgen haabl 

250 Tane Meşe kOtUk 

Müfredatı yukarda yazılı 
kerestelere kapalı zarfla veri. 
len fiatlar mutedil görillmedi· 
ğinden açık münakasa ile 
26 Eyliil 932 de ihalesi yapı· 
lacaktır. Depozito % 15 tir. 

( 4837) 

3UncU Kolordu Sat.nelme 
Komisyonu lllnları 

Ankaradaki kıt'at için yerli 
fabrika mamulltından 60,000 
metre boz renkte elbiselik ku· 
maş kapalı zarfla mOnakasaya 
konmuotur. ihalesi 5-10-932 Çar
ıamba günll saat lS dit. Şartna
meyi görmek iıte1enlerin her 
gün, ihaleye iştirAk edeceklerin 
vakti muayyeninde Ankara Mer
kez Al Sa komisyonuna mura· 
caatları. (784) ( 4794) 

• • • 
Ka.palı zarfla münakasaya ko

nan Polatlıdaki kıtaatın 220000 
kilo arpasıoa verilen fiat haddi 
liyı k görOlmediğinden tekrar ka. 
pah zarfla münakasaya konmuı
tur. ihalesi 8 - 10 - 932 Cumar• 
tesi saat 15 tedir. ihaleye ittirak 
edeceklerin vakti muayyende 
Ankarada 8 inci topçu alayı 

Sa. Al. komisyonuna mUracaat· 
ları. (802) (4895.) 

Maarif Veklleti Celileıinin 

ruhsatı resmiyesini haiz 

Nektar K. Zarukyan 
HANIMLAR 

Biçki, Dikiş Dersanesı 
Cumadan mada kayıt için her 
gtın mOracaat kabul olunur. 
Ailenizin bir senelik dikişine vr.rece· 
ğiniz ücretle üç ay zarfında biçki ve 
dikişi naza• 1 ve amell olarak esaslı 

aurctte tedris eder ve musaddak: 
şehadetname verir 

Beyoğlu Altın bakkal kadlyc caddesi 
Çayır ıotak No. 63 Telefon : 

lstanbul 2073~ 

lıtanbul Ticaret nıüdüriyeUnden: 

Rehin üzerine ödünç para ve
renler hakkındaki nizamnameye 
tevfikan maaı cllzdanı üzerine 
ödünç para vermek suretile icrayi 
san' at etmek üzre kendisine mezu
niyet verilmiş olan Babçekapıda 
Şamlı hanında 17 numaralı ya· 
zıhaneyi kanuni ikametgah ittihaz 
etmiı olan Selinikte doğmuı 
1293 tevelliltlü Türk tebaasından 
JAK AL YON Efendi bu kerre 
müracaatla yazıhanesini kapat
tığını beyan ile teminatının ia· 
desini talep ettiğinden yukanda 
yazıb muameleden dolayı ken
disile her ne suretle olursa olıun 
allka ve ilitikleri olanların hak• 
larını aramak üzre birer hafta 
fasıla ile yapılmakta olan üç 
ilindan itibaren üç ay zarfında 
evrakı müsbitelerile mumaileybe 
veyabut dairemize mDracaatlan 
ve bu milddetin hikmıodan son
ra mevcut teminat akçesinin ia· 
desi cihetine gidileceği ve artık 
bu baptaki taleplerin ~eımu ol
mıyacağı malum olmak lizere 
nizamnamenin 15 inci maddeıine 
tevfikan keyfiyet ilin olunur. (4217) 

2 
Tabletlik 

yeni 

ASPİRİN 
Paketleri 

SaYJfa 11 

ve temizdir. 
1 htlyaç halinde yeni paketlerden 

isteyiniz! 
Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol

nıayan ba,ka mamulat almaktan 
korur. 

ASPiRiN 
20 ve 2 tabletlik amballjlar tc;lftd& 

her yerde bulunur. 

Hanımefendi, Samimi Hıtzıssıhbanız için 
"LYSOL,, lcullanınız. Blltün dilnya doktorları; aamimi tuvalet 
ve banyoları için muntazaman "L YSOL , müstabzarının iıtima· 
tini tavsiye ederler. "L YSOL,, muzır mikropları imba, terle· 

menin fena kokulannı, izale ve mubatiyi tahriı etmez. 

iJ 

"'Y!u!le 
Hamburı'ta SCHUELKE a MA YR A. G. 
tarafandan imal olunmuıtur. Uniumi acenta
lan: lıtanbul'da S. Jacoel mahdumları. Aıağı 

cins taklitlerinden sakınmalı ve unvanı tica· 

rimizle alameti farikamııa bimil olmıyan mü· 
mHil mOıtabzarlan reddetmelidir. 

ln~ılap Liseleri Müdürlüğünden: 
Dersler talimatname ile tayin ediimiş olan 17 Eylül Cumartesi gµnü başlımıfbr. 

Bazı müracaatlardan bir kısım talebemizin bu hususta malOmatlan olmadığı 
anlaşılıyor. Bu sebeple eski talebelerimizin bir an evvel kı)ıtlannı tecdit ettirerek 
mektebe devama başlamalan lüzumu ilAn olunur. 

Yüksek Deniz Ticaret mekte
binin kayıt ve kabul şartları 

Mektep leyli ve meccanidir. Tabtil derecesi yOksektir. Ga1-' 
tliccar remilerİD4' kaptan Ye makinist yetiıtirmektir. Mezunlar 
için bir hizmeti mecburiye yoktur. Ali ve tlli olmak Ozere tahsil 
milddeti d6rt ıenedir. Kayıt muamelesi 1 Eylildea 1 T. enele 
kadar devam eder. AH birinci ıınıfa lise mezuolan tlll 
birinci 11nıfa beı ııoıfh s:ın'at mektebi mezunlar. ile liH 
dokuzu ikmal edenler veya o derecede tahsil ıCSrdOtG aleluaul 
taıdik edilmiı olanlar kabul olunur. Ali birinci 11nda girecekleıia 
asgari 18 azami 21 ve tali birinci sınıfa gireceklerin dlari 15 
azami 18 Y•tında olmaları Jizımdır. Kabul muamelesi muayeııei 
sıhhiyeden ve talipler fazla olduğuna göre yapılacak ml1&baka· 
dan ve noterlikten muıaddak taabbOtname verdikten sonra keıpl 
kat'iyyet eder. Taıradan ıeleceklerin Yüknk deniz ticaret mek· 
tebine girmek Ozere hanfi tarihte memleketlerinden hareket 
ettiklerini mDt'ir bir mazbatıyi beraberlerinde getirmeleri muk• 
taıidir. Taliplerin iıtidalarına nilfus cDzdanlarını, aıı plıadetna
melerioi, mektep ıehadetname Yeya tasdiknamelerini, polisçe 
muaaddak hllınDbal ilmDbaberlerini, dört adet veaikahk fotojraf
larını ve Yelilerioin muvaızab adreı ve imıalanaı raptederek 
Oıtaköyde Çırağan sarayı ittiaalindeki mektep mUdlrlllpne 
müracaat eylewneleri veya taahhOtlil mektup ile glSndermeleri 
Ye 1. T. evvelde mektepte yıpılacak muayenei ııbhi1ede bluat 
hazır bulunmalan llzımdır. (4192) 

Tah11slye Umum MOdOrlOğOndenı 
1 - numaralı Tahlisiye Roket tabancaaına mabıua 1500 ill 

2000 adet roket fiıeii ile aynı miktardan % 30 fazla olarak maa 
kapıOl hartucun imali kapalı zarf usulü ile münakasaya konul
muıtur. idarede mahfuz ollmunesine tevfikan Tiirkiyede imali 
meırut olan fiteklerle teferruatının 1.10.932 tarihine mllaadif 
cumartesi ,OnD 1aat 14 te ihalesi icra kdınacajından imale taUp 
olan fabrika aabiplerinln bu baptaki ıartnıme ve nOmaaelerlnl 
görmek llzere Tahlisiye Umum NfidllrlOğilne müıacaatlan. (4759) 



VAKiT 

• 
stanbul ve Trakya r fa rikaları 

Türk Anonim Şirketinden: 
Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolarından kırıstal toz, 
sandıkta ve çuvalda küp şekerleri atideki fiatlerle her 

isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 
Kristal toz, ~ilosu 3&,1~ -~uuaı~a ~öp ~ilosu 381/2 -San~ı~ıa ~öp, ~ilosu 39

1/2 ~uruııur. 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde . yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 

mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif 
ve mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

Adresı lstanbul, Bahçekapu 4 üneil Vakıf Han, 4 üncü kat-Telgraf adresl:lstanbul şeker-Telefon: 24470/79 
,· ... : • • "" • \ 1 • 

Muattal sermayelerinizi kuvvetli te
mi o atlar ve ticari, sınai karlı işlet 

mukabili kullanmuk \'e yüzde 15 faiz ve komisyon ve daha fazla ticaret kazanmak isterseniz, tereddüt etme
yiniz ••• Babçekapı Anad•)lu han 25 numarada iş Yurduna müracaatınızın menfaatini göreceksiniz. Tel: 2,396~ 

---·-·-··--·-----------------------·--·-----------------------------------· 

ara sa 

Doktorlar 
Doktor 

ArJstldi 

Ad~i_y~ Vek~l~t~nd~~=ı ... - n Nesil ı~Görülmemis~ Bılumum mahakım ıhtıyacı ıçın • ' 
tabettirilecek olan (57) kalem Parlak bir mu\'affat'1yet 

evrakı matbua ve defatirin iha- Kız - Erkek ilk mektep Nehari 
lesi giJnü 15-9-932 tarihi tesbit Kayıt muamelesi devam ediyor 
edilmiş iken yevmi mezl<fırda 
yapılan münakasada verilen fiat
Jar haddi layıkmda görülmemiş 

Hergün 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 

ücretler çok ehvendir. 

Ademi iktidara. belgevşekliğine 
ve zafiyeti umumi yeye 
K:ıqı kat'i teslr gösteren 

?duayc.'lehanesi: 
EminönU: EminönU han 3 Uncu k:ıt No.s olduğundan münakasanm 26· 9- 932 Cağaloğlunda, Emniyet Sandığı karşısında Molla Feneri ülH nDDKHHli~ Doktor 

A. Kutlel 

pazartesi saat (16) ya uzatılma
sına karar verilmiş olmakla ta
liplerin yevmi mezk fırda Adliye 

Cilt ve zllhrevt ıuı.suiıklar tcd:ı.vlh:ınest vekaletinde müteşekkil komisyo-

sokağında No. 34 

lstanbul Belediyesi ilanları 

L\leşhur prof.Brown Sccquart ve Sıci· 
nach'ın ke;fidir. Kadın ve erkek farl-1 

Karaköy böre!tçi fmnı sıraınnda 34· na kanun dairesinde müracaatla 

Parl.B Tıp FakUltcBi mezunu açık münakasaya iştirakleri Jn-
cnt ve zUhrovt ruıstalıklar mütehassısı zumu ilan o!unur. (4971) 

latanbul Belediyesinden: Belediye 7.abıtası talimatnamesinin 10 
uncu maddesi ve bu madderıin 1-1-931 tarihli zeyli muciOio-c~e~_._..,, .. 

yoktur. [[er kutu derun ünde türkÇt: 

olarak tarifesi me,·cuttur. 

Umum deposu fst B:ıhçekapı'ds 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babıo.11 caddesi Meserret oteli kar§lsında 

Avni Bey apartımanı 125 Sabahtan 
Ak§amn kadar 

Doktor 

Balıkçı yan 
.Muayenehanesi: Beyoğlu mektep sokak 

No. 17 Telefon 3626 Beyoğlu 

Oroloı - Doktor 

Feyzi 
Böbrek, mesane, idrar yolu hastalıklan 

mUtehaaaw 
Beyoğlu, lstlklAI caddesi Elhamra 

apartıman No. 3 Her gUn öğleden sonra. 
Tel. Beyoğlu 2835 

Operatör Doktor 

Halil Sezal 
Divaııyolu: Doktor Emin Paşa sokak 
mmıara 20 Muayene saaU: 13 - 18 

Telefon 23300 

Doktor 

Horhoruni 
Muayenehanesi: EmlntınU Valide kıraa -

tanesi yanında. Tel: 4303 İstanbul 

Urolo§ Doktor 

Hakkı Rüştü 
İdrar ve Tenasül yollan birinci sınıf 
mUtclıasmı "PA.RİS., den Diplome 
lstikıa.ı Caddesi Yıldız ııpnrtmıan 

~o. 322 

Halkevlnde Almanca 
Istanbul Halkevi Reisliğinden: 

Halkevi lisan dershaneleri şube· 
since Almanca lisam için ismini 

kayıt ettiren Ye yahut bu arzu
da olan Hanım ve Beylerin 24 

Eylül cumartesi günü saat ( 17) 
de Halkevinin Cağaloğlundaki 

merkezinde hazır bulunmaları ri
ca olunur. 

Meccanen sUnne~ 
Sir ~ cc!de Beşir Kemal ecza

hanes1 karşısında Sünnetçi başı 
Halepli zade Ahmet Mehmet 
Bey pazartesi ve perşembeden 
maada günlerde fıkaraya mecca-

nen sünnet ameliyesi yapmaktadır. 
Tel: 23755 (4057) 

caddenin şerefini ve manzarasmı kozacak surette dükkan ve 
mağazalarm cepheleri ve kapıları ha nr, teneke, çuval, bez, eski 
keçe ve adi tahta parçalarile örtülemez veya önlerinde bu gibi 
şeyler bu!undurulamıyacağı hususunun şehir hududu dahilindeki 
bilcümle gayrı menkullere şamil bulunduğu hakkında Daimi 
encümence 5 Eylül 932 tarihinde mütte~az karar aynt!n aşağıya 
yazılmıştır. Keyfiyet ilan olunur. 

Fıkra: (Belediye zabıtası talimatnainesinin 10 uncu maddesinin 
hükmü şehir dahilindeki bostan, arsa ve araziye de şamildir.) (4987) 

- Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinden ·: 

On bin adet şeker çuvala mübayaa edileceginden talip olanlarm 28 Eyliıl 932 
Çarşamba qününe kadar dördiincü Vakıf Hanmda şirket merl<ezi:ıe müracaat evlemeleri 

Istaobul Belediyesi 

Karaağaç 
Müessesatından 

Yağ ilanı: 
3000 kilo makine yağı 
1200 ,, amonyak yağı 
Karaağaç Müessesah souk ha-

va ve buz fabrikaları için mik
tarlara yukarda yazılı iki kalem 
yağ kapalı zarfla ve yirmi gün 
müddetle şartnamesi mucibince 
münakasaya konmuştur. ihale 
8 Teşrinievvel 932 cumartesi gü
nü saat 14 te müessese müdiri· 
yetinde icra kıhnacaktır. iştirak 
edeceklerin Sütlücede Müdiriyet 
kaleminden şartnameyi almalara 
ilan olunur. (4819) 

Fatih Mal Müdürlüğünden: Ko
ca Mustafapaşada Leblebici so
kağında 2-4 No. Ja (150) ziraa· 
dan ibaret arsanm satış müzaye
desi 26 Eylül-932 tarihine kadar 
bir hafta temdit edilmiştir.(4976} 

ilan olunur. 

Bakırköy Mal 
Mahallesi Sokağı Semti 

Yeşilköy Şevketiye Arslan 
il il Hat boyu 

" Umraniye Kalaycı 
il il Güvercin ,, 

" Öç üncü 

" u il 

Müdürlüğünden: 
No. Cinsi Muhammen sene

lik icarı 

8 
1 

49 
13 
18 
6 

Hane 
Gazino 
Dükkan 
Hane 

il 

" 

L. K. 
480 00 
240 00 
36 00 
72 00 

120 00 
72 00 

3 Eylfıl 932 tarihinde açık arttırma usulile kiraya verilmeleri 
mukarrer iken talip zuhur etmemesine ve bazılarına da teklif 
o'.unan fiatlarm dun görülmesine mebni 10 - Eyl\ıl - 932 tarihine 
kadar verilen evsafı ve muhammen icarı senevileri yukarda ya· 
zıh emlaka 11 - Fylfıl - 932 tarihinde talıp zuhur etmediğinden 
1 O - Teşrinievvel - 9 32 tarihine kadar zuhur edecek taliplerine 
pazarlıkla kiraya verileceklerinden kiralamak isteyenlerin her 
gün memuriyetimize muracaatları, (4977) 

Teşviki Sanayi Hanımlar 

Biç}ci ve Dikiş Mektebi 
16 Eylfıl cuma günü resmi küşadı yapılan sergi, umuma 

açıktır. Duhuliye serbesttir. Tal ebe kaydı açıktır. 
Çemberlitaş AtikrıFp·ışa camii 1 :ırşısında 

Telefon ~2994 

1 
ZA~lı\N ecza deposudur. Her eczaııe 
ve ecza depolannda bulunur. KutuSll 

200 kuruştur. Doktor beylere tesiriııi 
tecrübi" için makbuz mukabilinde bif 

kutu gönderilir. / 

Hillliahmer lstanbul met" 
kezinden: 

Müteveffa Nesim Taranto Ef.oİll 
ruhunu taziz maksadile rnahduıı>ıJ 
Leon Taranto Ef. tarafmdan ıner' 
kezimize yüz lira teberru buyıJ' 
rulmuştur. Mumaileyhin her ~e-, 
sile ile Hilaliabmerimize vakı ol• 
çok kıymettar ve asıylane te' 
berrularma teşekkürü bir vaıiff 
biliriz. 

VAK 1 T 
Gündelik Siyası Gazete 

lstanbul Ankara Caddcsl, V AKIT yurd0 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 21879 

dııre telefonu : 2U70 

Telgra.t adresi: ~bul - vAKfl' 
Posta kutusu No. t6 -Abone bedelleri : 

Türkiye Ecnebi 
~ 

Senelik 1400 2i00 ~· 
750 1450 

.. 
6 aylık 

400 800 -3 aylık 

150 -1 aylık ...... 
ilan Ucretlerl : 
ReSİni ilAnların bir satın 10 KurUI 

Ticari i!Mlnrın bir satın 12,5 

Tlcarl ll!lnların bir santimi 25 -
.. 

KUçUk ilanlar: p 
mi=deras7 30 lkl de tası 50 Uç dctııs' ..;t 

dört defası 75 ve on defası ıoo kurU~. 
Uç aylık llt!.n verenlerin bir defası tt'1 ~ 
nendir. Dört s:ıtm geçen llt!.nlaruı f 
satırları beş kuruştan besap edilir. 

\'AKIT MA'i'BAA:il - 18TAN6U1' 

SAH1Bl: MEHMET ASUI /, 
Umumı Neıırtyııt MlldU~ 

f.atis limon 
çiçek !erinden 
müstahzar HASAN KOLONYASI ile NESRi 

koıonya 
losyon ıarından 

büyük 

yapılmış t?f& 
T enzilit HAsANEcv· 

deposu 


