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Yunanistanda cümhuriyet 
tehlikede mi ? Dil Kurultayının dün 

•• •• •• •• •• Yunanistan meclisi meb'usan 
intihabatı bitti. Fakat intihabat 
bitmekle siyasi mücadele nihayet 
bulmuş olmıyor. Bilakis bu mü
cadele dabamühim birsafhayagi
riyor. Çünki Yunanistanda adet
leri 9 u, onu bulan muhtelif 
fırkaların aldıkları reyler arasın
damuvazene yoktur. Venizelosun 
Liberal fırkası geçen intihabatta 
iki yüz kadar meb'us çıkarmış 
iken bu defa ancak yüz iki 
meb'usluk alabilmiştir. Buna mu
kabil geçen sene ancak 16 ka
dar meb'usu olan Kralcı Çalda
ris bu defa 96 meb'us çıkarmış
tır. Vakıa Kondilis beş arkada
ıile, Mibalakupolos da bir arka
datile Venizelos fırkasına iltihak 
edebilir. Bu suretle l 02 meb'us 
yüz onu bulabilir. 

Venizelos 
F...att ekseriyeti kazanamadı 

·UÇUDCU gunu 

Fakat bu kadarcık kuvvet 
Venizelos için yine kuvvetli bir 
hilkftmet yapmağa kAfi değildir. 
Çilnkn doksan alh meb'ustan 
mürekkep olan kralciler fırkası 
mesela on beş kişilik terekkiper
ver fırka ile birleşir ise yin~ 
bilkümeti ıskat edebilir. Hüku
meti ıskat ettikten başka Cüm
horiyet rejimini bile ilga ederek 
tekrar kralı Atinaya getirmeğe 
tqebbüs edebilir. Bu itibar ile 
Yunan intibabatmın verdiği bu 
netice bu memleket için şimdi 
bir rejim meselesi haline girmiştir. 

Bu takdirde acaba ne o~acak? 
Venizelos bu neticeyi daha 

evvel bir çok defa açıktan açığa 
aöyledi: .. Şayet kralcılar kaza· 
-.r.larsa kendilerinden Cümhu· 

ceğim. Vermedikleri takdirde 
aıla bükftmeti terketmiyeceğim,, 
dedi. 

Netekim Atinadan gelen bazı 
haberlere göre Venizelos Yunan 
intihabatmm neticesini gördükten 
sonra Reisicümhıır Zaymisi ziya
ret etmiş, Cümhuriyet rejimine 
sadık kalacaklarına dair Kırali· 
yetçilerden teminat istemiştir. 
Şayet bu teklifi kabul etmezler· 
ae Yunan milJetinin iradesine 
istinaden bu teminatı almak için 
kendilerini icbar edeceğini bil
dirnıiıtir. 

Bu beyanattan çıkan mana 
fudur: Çaldaris fırkası ya Cüm
huriyet rejimini muhafaza nokta
sında Venizelos ile birleşecek 
yahut Venizelos hükumeti bu fır~ 
kaya dağıtacak demektir •.• 

Filhakika Venizelosun rejim 
meseleainde hassas olmağa hak
kı vardır. Ve kanuni noktadan 
kuvvetli olduğu aşıkardır. Kıra
liyetçilerin doksan altı meb'usu 
olmakla beraber cümburiyetçi 
meb'uslann adedi bundan fazla-
dır. Binaenaleyh kıralcılar 
direr milteferrik fo·kaları topla
Yarak Veniıelos hükumetini dü
t&rebilirler, fakat " Ekseriyet 
bizdedir. istersek cümhuriyeti 
~aldırır, yerine kırallık rejimi 
ıkame edebiliriz ,, diyemezler. 
ÇOnki rejim meselesi kanunu 
eaasinin tadili meselesidir. Bu ise 
ancak millet meclisinde üçte iki 
ekseriyet ile yapılabilir. 

Bundan başka bu hususta na
zarı dikkate alınacak bir nokta 
Yardır : Venirelos hfikumetinin 
luraliyetçilerden cümhuriyete se
dakat teminab istemekte kanu
nen haklı olduğu gibi bu talebini 
~eJit için elinde nıaddi kuvveti de 
"ulanmaktadır. Çünkü bu günkü 
~onan ordusu tama mile cümhu
l'i1ete sadık unsurJardan müte
l•ifkildir. Bu itibarla intihabat 
aa.Uceainin garyı müsait olmasına 
~·•!! Venizelos . hükümetinio 
ıc.i:::•ıtanda vazıyete hakim 

ia filpbuiz sayılabilir. 
Mehmet Asım 

Ya Kralcıhktan vaz geçe• 
cekler yahut daldaçakıar 
Atına, 28 (Husust muhablrlml.zden) pa- , 

hlliye nezareti intihabatın kat'l netlceslnl teb · 
Jlğ ~ylemt_atir. VcntzelisUer, 102, kraliyetçiler 

96, terakklpervet Ka· 
fandaria, Zavtyanoa 
'ırkası llS, Çiftçi fır
J<ası 11, komnnıat -
,ler 9, Papa Anutu -
ıYU fırkası 6, Kondl -
~ s fırkası 15, Ketak -
ps fırka8t 2, muha -
ızakA.r abrar llıf1ha -

l.llcopulos fırkası ı 

meb'u.s ka:ıanmı§lar • 
,dır. 

( lstanbulda çıkan bir gazete Semerkantta 
~;il#_ anıa,ı1mahd1r. Maarif vekili ) 

Bqvekll lıl. Veni -
telos, dl1n reLslcUm • 
hunı ziyaretle, kra • 

~tn Türkçenin sadeleşmesi ve bütün 
orta AQ•d• •• : _ Türkle~ .tar~fmdan • Uyetçllerln Cümhurl -

yet rejim1n! kabul ey
Yunan Rclslcilmbunı lemelerhı! talep eyle-

M. Zalml• m.l§tlr. Kırallyetçf fır-
kan~h blrTl!_rk kadını anlaş,JlmaSJ ~Çin ılk adımlar 

Kaatencenın ı,ı 

k6_rıa Numan Et. 

ka, cUmhurlyetl tanımıya kendillklerinden 
razı: olmazsa, lıl. Venizelos milletin arzusu 
dairesinde, kendilerini buna icbar etmek az: 
mindedlr. RelsicUmhur, bu gUn kraliyetçi 
!ırka reisi ÇaldarLsl kabul ederek başv.eldlin 
bu noktal nazarını kendisine tebliğ edecek -
tir. 

Atına, 28 (A. A.) - M. Venlzelos, Y. 
Çaldarlsl cUmhurlyet rejlınlnl memleketin 
kanun1 rejimi olarak tanımaları için halkçı 
fırkaya mensup meb'uslnrla Ayan azasını 

kongre halinde toplamıya davet etmek ni
yetindedir. 

RelslcUmhurun farka r61slerlle 
teması 

Atina, 28 (A. A.) - Reisicüm 
hur M. Zaimis bu gün M. Kafan
daris ve M. Çaldariı ile mÜ§avere 

M. Zaimiıin tekrar M. Venize
losu çağırması muhtemeldir. Bir 
milli birlik hükUmeti tetkiline ih
timal verilmektedir. 

oma ••=iti!*•• •- -•• A...ran bir ..,,,.. 
Tnrk dili tetkik cemiyeti ku-

Borçlarımız 
Paristeki konuşma
ların özü nedir ? 

Yazdan rakamlar hem yanlı' 
hem dayanma kablllyetlmlzln 

UstUndedlr 
Borçlar üzerinde Pariste yapı

lan konuımalarm tam bir anlaş
mı ya doğru gittiğıni ve anlaşma-

nın da imzalan-
mak üzere bu
lunduğunu yaz
mıştık. iki gün 
evvel Ankara
dan gelen Sa

J raçoğlu Şnkrll 
Bey, Nurullah 
Esat Beyle be
raber cumarte
si veya pazar 
gilnil Parise 

5araçoııu doğru yola çı-
ŞUkrU 8 · kacaklar ve o

rada anlaımanın yazılması üze
rinde çalııacaklardır. 

Söziloe inandır bir kaynaktan 
aldığımız bilgiye göre, bu ko
nuşmalarda 6zlü murahhuımız 

rultayının dün üçüncü günü idi: 
Evvelce kurultayın içtimaına 

ayrılmış olan merasim salonu 
çok büyük olduğu için aes dal
galarının muntazam şekilde bü-
yümesine mani oluyordu. Geride 
oturanlar, salonda ses büyült
me makineleri olduğu halde iyi-
ce işidemiyorlardı. Bu sebepten 
bir çok şikayetler olmuştu. 

Cemiyeti umumi ~itipliği bu 
şikayetleri doğru bulmuş ve 
kurultayın içtimaları için Dolma 
bahçe Sarayının diğer bir salo
nunu tahsis etmiştir. Bu salon 
Dolmabahçe Sarayının merasim 
kapısından girilince ilk karşı
lanan büyük kapanan methali idi. 
Sağ tarafa iki sutun arasına 

reislik kürsüsü konmuş ve sara
yın iç kısmına girilecek kapının 
önüne de Gazi Hazretleri için 
kırmızı kadifeli yüksek bir yer 
hazırlanmıştı. 

Bu değişiklik gazetelerle ilin 
edildiği için kurultay azaları 
kendilerini karşılayan memurla
rın deliletile yeni içtima salo· 
nuna girdiler. Dün de içtima sa
lonunda büyük bir kalabalık 
vardı 

Kurultay içtimalarında bulun
mak için, mür11caat eden azadan 
yalnız dört kişinin gelmediği a-
zanın adedi kadar konmuş olan 
saadalyelerin dördllnOo boş ol
muından anlaşılıyordu. 

Şilkrn B. , borç
larımızın hem 
biltnnnon, hem 
faiz verme şart• · 
lannı, milletimi~ 
zin }deme ve 
dayanma kabı-· 
liyetini aımıya· 
cak hale yak
laştirmıya mu
vaffak olabil-

Bir teklif ve iki takrJr 

miıtil'. Nal'llllah Eaat B. 
(Dewam ı inci. ..,tada)__ 

Gazi Hazretleri, Millet Meclisi 
.Ye Kurultay reisi Kizım Pş. ile 
Maarif Vekili Reşit Galip ve 
Tnrk Dili Tetkik cemiyeti reisi 
Samih, umumi kAtip Ruıen Eş
ref Beyler olduğu halde salona 
dahil oldular. 
Kizım Pı. reislik kDrsüatlne 

, [.Devtıml 9. uncu sa11.ıfada). _ 

Türk Dili Kurultayında bahsi gerecek tetkik mevzulannı m? tertip 
sıralarını bildirmek üzere evvelc-e neşredilen programı, dün Türk DUi 
Tetkik Cemiyeti umumı katipliğinden aldığumz bir suretini, muhterem 
Kurultay azalarile dinleyiciler tarafından bilinmesi için tekrar Mfredl-
yoruz: 

A - Dllln men•elerl 
1 - Türk dilinin eskiliğine 

ve: 
a) tndo • Europ~n dillerle 

b) BUt11n beyaz ırklar dlllerlle 

c) Asya ve Avrupanm ba§ka dilleri-

le münasebetleri üzerine tetkikler. 

"' "' "' 
2 - Türk dilinin doğrudan 

doğruya kendi muhit §artları 
içinde inkitafları: 

a) Lehçeleri 

ıönmesi '(Halk edebiyatı, divan 
edebiyatı) 

Bunlarda Amil olan sebepler d1l1n ya

kın mazisinin tetkiki. 

B - TUrk dlllnln bugUnkU 
hall, asri ve medeni 

lhtiraçlan 

4 - Tanzimattan bu güne ka
dar Türk dili ve gösterdiği de· 
ğitiklikler. 

a) Şekllyat (morfoloji) 

b) Senta.ka 
b) TarlhJ gramerleri (fonetik, §ekil· c) Kelimeler (vocabıJ}aire) 

yat, morfoloji, sentaks.) d) IsWahlar. 
c) Kelime hazineleri (liıgatler) 

d) Her tUrlU yabancı tesirlerden u • 5 - Türk dilinin asri ve me· 
zak olarak gösterdiği yüksek ede- deni ihtiyaçları nelerdir? 
bt kabiliyet. C - TUrk dlllnln mUstakbel 

"' ,,. "' lnkl,aflan 
' 

3 - Bu kabiliyetin halk di - 6 - Gaye Türk dilinin bu 
'linde sürmesi ve yazı dilinde (Devamı 9uncu aaytfede) 

Bir gün gelecek ki dilirnizi yabancı dit sanacaklar ı 

- Evlldım , tekrar teAdUfUm- memnunum. Peder 
aflrettedlr, vallde berharattar ln,..uab ? 

- Bilmem Efendim ... 
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Günün meselesi: Almanyadan Fransaya bir cevap --·- =-·---...... -• ---w--wm_, .. _...._. ___ oH,-• ----
Merkezi Avrupada 

Tiirkdilinde tasfiye 
Dil karultayi m&nasebetile di· 

Umizla talfiJesi meeeleei lıer ta
rafta hararetle devam eden bir 
mlaakaıa meuuudur. Bazdan 
Tllrk dili tetkik cemiyetinin di
limlscleki halk tabakasınca ahııl· 
IDlf ve abplmamıı bntna Arabi, 
fariat kelimeleri atmak istediğini 
ileriye ıllr&yor. Bu suretle ha
reket edilir iH TllrkçemiziD fim
cll1e kadar kaunm11 oldatu lll· 
zamla kelimeleria de kaybedil
mlf olac:ajma, dilimizin fakirle
tecelhd a8yl8yor. 

Almanya silihlanmak istemiyor, Komünistlik 
fakat onlar da silihlarını indirsinler! Cereyanı ilerliyor 

Fransa askeri masraflarını yüzde yüz artırdı. Acaba 
bu teslihatı azaltmanın bir delili midir ? 

Fikrimizce ba tirin korkulara 
iıla •hal yoktur. Dilimizde 
meYcat olan Ye kullandmaıına 
ibtiya9 baluuan kelimeler flip
hem blacakbr. Her halde daha 
iJW Wmuaadakça mevcut ke
limelerden hiçbiri atJlmıyacaktır, 

Çtlnkl dilimizia k&kleri itiba
rile .e.telt oldaja inkitafı te
min etml1e çahprken mevcut 
ifade n11talarma azaltmak de
'id, biJAkiı arbrmak Jlzımdır. 
Neteldm evelld ı&n Türk dili 
kurulta1111da Azaya dafıblan 
Tark dlH tetkik cemiyeti nizam
nameal blnz dikkat ile okunar• 

· aa buaua delillerini girmek 
mllmk&adlr. Filhakika bu ni· 
DIDDamede bir taraftan "Tllrk 
cliliaia la tlaellltini Ye ıngin
litlal •eydua pkarmak Ye 
ona cllDJa cliU.t ara11nda de
prine ,.,.... ,....idil• eriftlr
mek" 8* tülrl• bulunmakla 
beraber cltter taraftan "amuml 
merka ••yeti", "amami katip" 
:mu'al ...W.U" , "filo!ojl", 
lee,alatlk", "etlmoloJi","gramer 

Ye Mlltakı" "aefl'lyat" gibi ke
li•'1'fta ve g~lrl... d• •ardır. 

aşvekil Hz. 
Gaziantepte 

BERLIN, 28 (A.A.) - Alman 
Bqvekil M. Fon Papen Wolf a • 
ja1111 muhabirini kabul ederek be· 
yanatta bulunmuıtur. Mumaileyh 
M. Heriot'nun irat etmif oldutu 
nutkun maatteeaüf tahdidi te.li• 
hata ait müzakereleri teshil etme
mekte, bilikiı uzlqmayı müıkill· 
leftirmekte •e Franaanm 11 E7IOI 
tarihli notamaa müteallik menfi 
lef airi teyit eylemekte olduj'Qnu 
aöylemiıtir. 

Mumaileyh, .CSzüne dnamla 
rlemiıtir ki: 

"Fransa, olup biten itleri aabte 
bir ıekil alt1nda aöltermeje ut • 
rqmalcta olmanndan dolayı di· 
jer de•letleria te.lihatlannı talı· 
dit edeceklerine dair olan •adin 
yerine ıetirilm•lnin me'f'ZUU l:ta· 
his olmadıjım aöyliyebilirim •• Biz 
ce mevzuu habia olan m ... ıe, Al· 
man7anın yeniden ıilahlanmaa 
deiil, Alman1a için hukuk milla· 
~abdır. 

Biz tahdidi tetlibat mukaYele • 
name.inin Alınan7a haklnnda ol• 
dutu aibi diler dnletler hekkm· 
da da tatbik edilme.ini İltiyoru. 
Biz mukavelename çerçne.i da • 
lıilinde tetlihatımızı, içtimai •• 
aüllt ibti7açlanmıza intiRk .uir 
meık hUIUluncla diler dnletlerle 
•JDi wtıelliye ..tik obat• lıt. 
tiycmis. Buna Almanyadan ,,*fa 
bütün .d.Jy)cftlerin hakla olduh 
teslim edilmiıtir. 

Venayda iatimali bize memıe
dilen bir takım ailihJarm taarrus 
ıilihlan olcluiu be7an eclilmitti • 
Şimdi bu kabil ıilihlann Alman· 
ya tarafmdan iltimali memnuiyetl 
ne devam edilmekle beraber, te-

dafüi oldukları töylenmektedir. 
"Şu halde bizi nuan olarak 

hukuk müıavatmc:lan malınun bı· 
rakmak ve ameli olarak müdafaa 
bakbnızı tahdit etmek iati7or • 
lar .• Alman lıükGmeti, her mille· 
tin eaulı bir bakı olan bu hakla 
bizim de istimal etmemizi talep 
etmekte müttefiktir. Biz lıiç bir za 
man Framanm ve sair' devletlerin 
tetlihabna mümasil tealihatta bu
lunmak iatemedik. Biz, teslihabn 
umumi eeYiyaini indirmek ıure· 
tile teılihat arumda müsavat ri
cada ıetirilmesini ittiyorm. Tah
didi tealibata ait hiçbir mukaYele
nameyi alır bubmyacalız •• 

Fransa, harpten bir kaç sene 
IODl'a muharebe ordusunu terhiı 
etti, fakat bunun haricinde teali• 
babn tahdidinde değil, ordunun 
bqbca eatYetini ihtiyat kuvvetle· 
re Ye malsemeye nakletmek ıure• 
tile teelihatnu yeniden teuik et
tL 

Franaamn, ukert muarifinin 
,Uzde yüz altnut olması acaba 
tahdidi te.lihabn bir delili midir? 

AJmaDJ&DID hiç bir ihtyat m• 
Yeti olmacbp, yalnız ıulb hali• 
ne ..U- ordu me•cuduna ma· 
lik Mılundulunu hesaba katmak
ımn yapılacak lıer türlü mubye• 
M batıldır. Frama ordUIUD& ait 
yapılan cet.elde binlerce alo' top 

Ye tanklv Ye tanareler aöateril
meclilrÇe ha cetftle deln nuarile 
baki la•••·· 

Abnanp, terefi Ye emnüeell
meti ile kabili telif olan her tür• 
lü hal ıaretiDi kabul edecektir • 
Fakat Almanya ıillhlarım tel'bt· 
mit oldutundan tahdidi tealibat 

konferansının, tahdidi teslihabn 
manaaım tahrif etmesini kabul 
ed .. ez. Bazı devletler, diivleri· 
nin dununda bir takım hukuk ceb
ren kabul ettirilmek iıtenildikçe 
Avrupa ula aulba ka'Y\lf&IDIY&cak 
tır. 

PARIS, 28 (A.A.) - Gazeteler 
dün Cenenedeki bicliaelerden en 
ziyade M. Heriot, Boncour, Paı· 
non, Hymam, Zaletlri, IWneı, 
F otitch, Antonia arumda wlaa 
bulan mülakata ehıs•JJet •er
mektediner. Bu miillbtm hi~ • 
mında M. Heri« beyanatta bulun· 
maktan imtina etmiftir. 

Petit Pariıien ıueteeine alre, 
M. Heriot, Franl&lllD müttefiki ve 
doat olan devletlerin ıiyut tefle
rlni Frwamn vaziyeti •e niyet • 
leri hakkında tenvir etmek iate • 
mittir. 

Matin ıazetesi, M. fferiot'un 
evveli Londra da bahsetmesi icap 
eden bu konferans hakkında hi~ 
bir feY aöylememit olmasını tabii 
bulmaktadır. 

Matin diyor ki, •'Maamafib, 
Fransa tarafından teklif edilmit 
olan beynemilel bir emniiaellmet 
tetkilibna kayıt ve f&l'bız miiza• 
herette bulunacaldan hakkında 
merkezt ve ıarkt Avrupa devlet· 
·ıerinin teminat vermiı olduldan 

-~ .. 
ihtimal bu teklif ve müzabaret 

bu içtima deneıinin ıürprizi o • 
lacaktır. 

Matin ıazeteıi, netice olarak 
devletler arumda 7apılacak mii· 
tekabil teminat mukavelename.i• 
nin verilecek en iyi ce•ap olacaiı· 
nı yazmakta~ır. 

Gaziantep, Ti {A.A) - Bat· 
Tekil llmet Paıa Hz. terefine 
Fırkada 160 kitilik bir ziyafet 
verilmiftir. - - -- - --- -- - - ---- ---~-- ------------~------- ----- - -------------- --- -------

Fırka namına Muhtar Bey bir 
autuk l&ylemiftir. Paıa Hz. bu 
nutka ıamiml bir mukabelede 
bulanarak demiıtir ki : 

Gazi Hz. ve Yuna· ~--ımnm==. =-......... 
nistandaki zelzele Zelzele 

.. Gaziantebin kab11manlıfa ka
dar meşhur olan kibarlık ve ne
saketlnia memleketiai ilk çetin 
sOnlerindenberi devan eden fe
dakArhtım takdir ederim. 

Ankaraya Ayıntabın canla Ye 
derin iDtibalannı beraber ı&
tlirecetim. 

AJ1Dtap, ıehir Ye villyet ola· 
rak bGtUn memlekette mOmtaz 
bir mevki olarak kalacaktır. 

Vatanın J•nilmez bir kalesi, 
k&ltlrGn Ye ilmln m&bim bir 

Rel•lcllmhur Hz. teeutlr• 
lerinl blldlrdller " 

Ankara, 28 (A. A.) - Make • 
donya Ye Trakyadaki lıareketian 
hakkındaki haberler burada bü 
yük bir teeuürle karplanmıfbr. 
letihbaratmaıza nazaran Yuna• 
niatandaki bu hareketi arzdan ha• 
berdar olan reiıic6mbur lıazret • 
leri •e makamatı aideıi Yunan 
reiaicümhuruna ve makamatı ai• 
deaine telırafla beyanı teeuür ve 
teeuüf e7lemitlerdir. 

mulıitt olduta kadar, c. H. Fır- Menemende eski bir 
bunan batlıca temellerinden )ahit bulundu 
biridir daima G•le olacakbr ve 1 · 28 (A. A. , zmır, ) - Mene • 
bunun blyle olmaıım telep et· menin Görece köyünde sürülen 
mek haklnmızdır. bir tarlada ıapan bir tqa takıla. 
Baıveklllmlz Nezlpte rak 1cmımıı •e aapem kıracak ka 

Nezip 28 (A. A.) - Bu sabah dar büyük olan tat t..-la11 ıüren
Nat 7,30 da Ayiatap'tan hareket lerde bir merak uyandmmttır. Ka 
eden Ba..-0 llmet Pata Haz- za kaymakamınnı mtivacebeain· 
retleri, IUt t da buraya gel· de 7apılan hafriyat netic.inde 
miftir. P ... lluretlerine mebus• bir llhit nhur etmiftir. Lahtin i· 
lanmız Ş.W. n Rqit beyler çinde dokuz parça mahJrek tuila 
refakat etmektt leli. ile üç parça meekek para çıkm11 • 

Antep 28 (A.A.) ......... ekil br. Larite harUelerinde Wriyat 
Pqa hazretleri, ..... 15 e • megul olan Alman profaörü 
kadar kaçakplak ltlerile ••11\1 Y olılaad ~ mil&ttan S&O 
olmaf • baiM:laD Mile eneline ait Ye bmir ciftl'ID• 
mlklafaallaa ait bup da t..u olanan 12 plıirclen birili 
ıezmiıtir. Me&usamm ~-. olan Temnoa tehri harabelerine 
Pqa .._etlerine A .... ba ait tatlalardan uçları 71lan tek • 
f&nb •8dafaa• aafabatuia alt lincle ild tanelinin de korku alla • 
ilabat Yerlllipir. hına ait oldajamı ifa_d~ etmiftir. 

150 Kişi öldü, 
250 Kişi yaralı 
Atina, 28 ( A.A ) - DDnkl 

zelzelenin ffalkidikyanm ıark 
ıahllleriade 15 ka•abaya tah"p etmit olduju turib olun
maktadır. 

150 kiti 61mUf, 250 kiti ya• 
ralaamlfbr. 3000 ev yıkılmıtbr. 
B&tnn bu mıntakada korkun~ 
aabaeler olınuttur. 

F ellket balkı uykuda Jaka• 
la11111br. Bu da felikete ujra· 
yaolarm fazla miktarda oldu· 
pnu iz•h eylemektedir. 

Zelzele ve korku 
Atiaa, 28 (A.A) - Halid· 

dikya 1aram adumda nka· 
bu1aa zelzele neticuinde ya· 
ralıaıa 2~0 kiti Mea Mouda· 
ala hutabaauiae kaldarı'mıt 
tir. Mea lcrilOI, Mea Roda· 
daki bGt&a binalar, çlkm01t 
Jl)cılmııtar. Ölenlerden bir ço-
la bili enkaz albndadır. 2S '''ele •tar zarar •• buara 
af!a-..br. 
Blly~ bir korka1a tutulu 

halk. cbfancla vakit ıeçirmek· 
te •• dua etmektedir. 

Muhaberenin ıekteye ufra· 
maudaa dolayı Aynaroz ma• 
....._ u oldafu ltreaile
memit\lr. 

Milletler cemiye
tinde .Ağa Han 

Tflrkiyetlen aitayltl• 
babaediyor 

Cenevre, 28 (A. A.) - Millet 
ler ceıpiyeti büyük mecliainin aı · 
leden sonra aktetmİf olduiu cel· 
ıenin bidayetinde M. Politie, Le
hiıtanm nizamname abldmma 
tevfikan yeniden ko11M1: .-ahlı· 
na intihap edilmek imti1umdaa 
iatifade etmek talebinde bulundu· 
iunu beyan etmittir. intihabat, pa 
zarteti ıünü yapılacaktır. 

A .. Han TDrklrenln •ewcu• 
dlrettnden dol•r• •••••· 

nlr•t bepn eti.,_ 
Hindistan murahhuı Atahan, 

Milletler cemi7etinin ıeçen tene 
zarfmcla earfetmit olduiu faali • 
yeti ıiizden pçinniftlr. 

En b(lJUk hldi•, tflpheeb tab· 
didi t~lihat lronferanamm içtima· 
a daveti olnuıttur. Bu hatibe s6 • 
re, cihanın ıulhü 23 temmuz tarih 
li kararnamelerin tatbikına bai • 
lıdır. 

Bu meclia, 1931 tene1i mecli • 
ıiDclen daha aiyade bü,.uk bir ik· 
bladt halraa .. inhitat içinde ite 
.....,.... BltlD dünya, nuarlan• 
111 C......,. çniımittir. 

Mllletlet cemi1eti, diin,a11 ha 
yal inkiaarma utretmamalıdır. 

Hatip, Saib ile iktuadl refah 
arumdakl ala alllra w "btilMat 
...,..., .... k bir -~ 

Yunani•tanda dOa neticesi aba• 
mıı olan meb'aan intıbabatanda 
Komilniatler (9) meb'u çıkarm1f• 
lardır. ·Bu miktar evvelki mec
liıteki KomBniıt meb'uılara na· 
saran birkaç milli fazladır. Son
ra Bulıariatanda llOD samanlarda 
yapal•n Sofya belediye intihaba• 
tında da 35 aıahktan t 9 anu 
KomOni•tler almıılar, bu •aretle 
ekaeriyeti kazanmıı1ardırl 

Bu h•diıe de Bul,aıi•tandakl 
Komnaiıt cereyanjma ehemmi· 
yetini g61termektedir. Nihayet 
birkaç hafta t vvel Alman1ada 
yapılan Rayiflai intibabatJnda 
KoruDniatleria 89 meb'u ~ıkar
mıı olduktan dG1GnOllrae lldı
Ndi buhran içinde olaa Merked 
Avrupa meml•etlerindı KoınO
nidlip nııal drıtle iatdf af tt
tiji anJ•tılmı• olur. 

Borçlarımız 
(Bq tarafı 1 lnd tqda4a) 

Anlaımanm lıllnll f11 nokta
lar teıkil ecli1or : 

Normal beaç, normal fail Ye 

amorti•man, normal taklitler .. 
Diğer taraftan ba anlatma 

Ozerinde birkaç p enel Ak· 
ıam gazetesinde çıkan bir ya• 
zada Ankara itiJlfnamelİle 165 
milyon altın lira olarak karaf
Jqtınlan bu borçların 35 milJo• 
liraya indirilditi bildiriliyordu. 

Bizim &irncliğimize ılr• taa; ,......... . .. ·-·· 
milletimizin &leme n :aayHma: 
lrabiliyetiaia ~ok llttlDdeclir. 
Eneli bandan evelld koaar 
malaı da lrarulaftınlan bor~ 
miktan ( 165 ) milyon del'lt 
fakıt 107 mllyond"" Ba iti· 
bula arada tam 58 milJODlak 
koca bir rakam ,....lıtı vardı•. 
Sonra &ı IU mlrahlaa•mızaa Pariete 
vardalı netice de 35 milyon cle)i
dlr. Milletimizin ademe kabiliye
tinin çok GıtBnde olan ba rak-
kamı kabul etmiye kl,lk bir 
imkla bile yoktu. Kararlafb11lan 
rakamın baaclaa bayii apta 
oldaia, tahammGl kabiliyetimlıe 
m6mk0n mertebe yalnalataD " 
Dzeriode dlflnlllebilecek bir 
rakam balandaja tabmia edil
mektedir. 

Bir tahmine ,are ba clefakl 
çılaıma en çok iki a1 allrecek 
ve anlqma madde madde yua
Jaralc imzalınacakbr. 

- - - - -
---~- _________ .,. _____ - --- -

mabi1etinde telakki edilmesi il • 
mncelen Lozan koaferammın. 
hizmet •• meziyetlerinden baUet 
mit, yalanda içtimaa davet eclilr 
cek Ye memleketi tarafmdan İltİ• 
calle ittirak olunacak olan cilıao 
ikbaat konferaDllDI Hllmlaaut • 
br. 

Hatip, Çin· Japon ibtillfı il• 
Parapay • BoliVJa illtil&flarlll • 
dan laeaca baluettffdeil ...,.,,. 
Tiirldyenin mec:Htte mncut bu • 
lumnaıından.,.. lralaa yalaDllll'l!;.W 
claYet edilecqinden dola11 ...... a .,.,,."9 
naaiyetini izhar •ittir• 

Mumaileyh, Mı iki "'1ük ...-•:• 
leketin tefriki meaaitiain mılltl 
ler cemiyetinin clhaa1nf8mqt1111al1JQ~ 
•e mlletler arumdald tetrikia 
ha zi;rade halrilaıt19flMliM 
ra abhmt bir .... o.Jclaiuaq 
'-ittir· 





Sayıfa 4 

Ahmet Rasimin ölümü 
Bir alimin 
Bir alemin 

ölümü 
ölümü 

(DUnkU nUshadan devamveson) 

Ben bundan kırk sene evvel 
lstanbula geldiğimde Babıali 
caddesinde büyük edipler bir 
kaç kısım idi. 

Ahmet Mitat; o mercii kül idi. 
Her yerden, Avrupadao, Asya
dan, Türk, Arnp, Acem, Frenk 
edipleri hep Ahmet Mitah bu· 
lur. Onun <leJaletile işini doğru!
turdu. 

Hatta Sultan Hamit de, vezir 
ler de ecnebi iJimleri Ahmet 
Mitata gönderirdi. (Tercümanı 
Hakikat) yazı yazmıya başlıyın 
ediplerin mektebiydi. Ahmet 
Mithat üıtadı küldü. Ben Ahmet 
Rasim, Mahmut Sadık, Selinıldi 
Tevfik, Mustafa Refik kabilinden 
zatLan bu •esileyle tanı<ıım. 

Ahmet Rasim aynı zamanda 
ihvanımızdandı~ Darüşşafaka mu· 
ıiki .hocası (boca Zekai efendi) 
mcrbumdu. Zekii dede Eyiibüıa 
müntehasmda (Bahariye) meYle
vihanesinde de {kudumzeu ba
şı) idi. Ahmet Rasim, hoca Ze
kiiiden eski karları, nalr1tlan, 
semaileri geçmiş ve kendisi de 
musik' üstadı olmuştu. Kendi fi. 
irlerioi vesaireyi beste!emek su
retile bir hayli şarkıları da var
dır. Ayini Şerifleri hep geçmiş· 
ti. Sikke giyer, malrıba çıkar
dı. 

Ahlikını, iıfaomı, kemalini ya-
: zıp dökmiyeyim. Bunlar kafi su
rette yazıldı. Eski zamanda bir 
nevi udeba vardı. Bir de tekke
lerde, bilhassa mevlevihanelerde 
yetişen ürefa vardı. Ahmet Ra· 
sim ikisini de nefsinde cemetti· 
ğinden gayet meclisi ara, soh
betine doyulmaz bir insanı ka
mildi. O zamanlar pek eskiler
den musahip Sait efendi, Hasan 
Faiz efendi, çok sonra Muhsin 
bey merhum bunlar hep mevle
'tidiler. Muhsin yal:ut hacı Ratip 

' bey bir mecliste gayet ince nük
teler sarf.ederdi. Huzzarı luraı: 
geçirirdi. Bazan bu sohbete bi
gine olanlar bulunurdu. Tahsili 
olduğu halde birşey anlıyama%, 
zevk alamaz. Mabcubane iki ta
rafa bakardı. Hasılı hazan bir 
mecliste adeta başka lisan ll:e
nuşulur, bir kısım bunar haber
dar olmazdı. Fakat aynı zaman
da kimse sıkılmaz, kimsenin 

.mahcubiyetine meydan verilmez-

. di. Birbirlerine son derece bür
: met ederlerdi. Ba21Ian Bursalı 
:Rıza efendi merhum gibi ·envai 
:kemalatla beraber- nezaketin ele 
: timıaliydi. 

O zamanlar ( Ahmet Mitat ) 

mektebine salik gazeteci, yahut 
mvharriı1 takımı olduğu gibi 

ihir de ıırf (edip) olarak Ahmet 
Mitadm damadı ( muallim Naci) 
astaniıain salikleri vMdı. Şair 
Sefa, biraderi Vefa, Üskildarlı 
Safi, Şeyh Vasfi ve saire hep 
QPUD cemaatlan idiler. Bunlar 
( Osmanlı şairleri ) nin biraz te
ceddüt etmiş piru!arı itliler. 

Bir de meşhur Kemal Beyin 
perverdesi (Ebuzziya)nın etrafına 
toplad1ğ1 garp lisanı öğrenmiş, 
fikren çok teceddüt eylemiş ze
vat var idi. Bunllar Abdülhak 
Hamit Beyefendiler hazretlerile 
Ekrem Bey merHuman cemaatı
dır ki (mecmuai Ebuzziya)ya yazı 
yazarlardı. Ahmet R~sim hem 
muharrir, hem de edip olduğun
dan el<ser eserleri burada intif ar 
etmiştir. 

Mamafih merhum fıtrelen eski 
edipler zümresinden idi. Eski 
ediplerin kema!atma payan yok
sa da onların da zayıf tarafı : 

iç b:ıdc güzel scy Yar ise aklu şuurun 
üünya varimiş yal\i yolc olmuş ne umurun 

Beyti kendileıine tamamile düsturu 
hayat olmuştu. Bundan c!o!ayıdır ki 

yazdığlm kır~c sene<lenberi geçen 
ediplerimizin hepsi şühedayi arak 

oldular, Hayatları da perişan 

geçti. 

Ne türlü doa edeceğimi bile
miyorum. Türklerin, belki ciha-

nın büyük adamı, sevgili pişva

IDl:un bimayet ve inayetleri sa· 

yea:nde ba zamana erişmek dev
letine nail o'an bu kabil ilim ve 
maharrir Ye edip zatlar dünyada 

cennet bayatı yapmaktadırlar. 
Merhum Ahmet Ru:m de bu 
kabilden olarak aon hayatını naz 
ve naim içinde geçirip uüde 
bir halde gözlerini kapadı. Eski
lerin :ne aefalet içinde cao ver
diklerini biliriz. 

Üdeba zDmresinİn bir de eski 
edebiyat kapısını kapayıp yeni 

garbi ve medeni bir alem açan 
kısmı vardır ki buolar da (Serveti 
~ünun) da, Ahmet Ihsan ' gibi 

memleketin hakiki fedakarı, 
milletin ve irfanü kemalin aşıkı 
bir üatadm riyasetiade, hüsnü 

iDtibap olarak büyük Tevfi-k 
Fıkretia cemaa.b tarafından met
nabyete kadar de.vam ejölemiı 

ve dalsa solH"alaTı elhaleti hazibi 
her dene g&e deTam eytemekte 
bolun muştur. 

Bu zümre asrın muktezasına 
ıöre temiz, şık, münevver, lisan 

aıiaa memlekete garbın ilim ve 
bllnerini öğreten zatlar idi. Bun-

larm da pek muhf er em pişvaları 
merhum Ekre!D beyle Abdülhak 

Hamit ve Halit Ziya bey efendiler 
hazeratıdır. 

Bunlar t'ski zamanın istipdat 
ve taassubuna göğüs gererek, 

adi dünyevi menfaatJan çiğne

yerek vatan uğruna çalışmış adam· 

!ardır. Bunların geçmif terini hayır 

dua ile yadetmeli, gözümüzün be
beji gibi mz ettiğiaiz lralaalaTdan 

da bir an eYTef istifadeye çah
pp onluıo biiyük semtlerde he
zaran mahrumiyetlere katlana
rak kar.mdıkları ve hayatın tür· 

16 ınkleriM hevesatine bezli 
mesai hücresinde ömür tükete-

rek liasıl ettikleri ulum ve ma
ariften turla törlü istifadeler 
etnmtdir.Dalıa türlü mesleklerde 
türfii. alimler var. 

Yftze baliğ olur, bir çoklarının 
teTeccMıterine mazhar olduğum 

bu alimferi yadetme~e makale· 
nin mihıadesi kalmadı. Cümle-

sine cihan cihan hürmetkarız, 
ayalHar t oprağıyıı;. 

Ahmet Rasimin ölümü, büyük 
piramızın liimayet ve irşadile 

TftrklOk, tnrkcülük aleminin 
yeni liayata girmesi zamanına 

tesadüf ettiğinden türkcüleri bir 
kat dalia ateşlendiımiştir. 

Ahmet Rasimin edebi mesleği 
tOrkçülük için emsalsiz ve çok 

bueketli bir vadidir. Ayrıca 

makaleye muhtaç olduğundan 
tehire mecbu~ oldum. 

Kaldemon11 mebuau 
Velet Çelebi 

VAKiT 

Sabık Hidiv 

Nelerle meşgul 
oluyor?! 

Kahirede çıkanElehram gaze· 
lesinin muharriri Ceoevrede bu
lunan sabık Hidiv ile görüşmüş 

Bu akşamdan 

ARTİSTİK Sinemasında 
Pek nUkteli ve gayet eğlenceli bir komedi 

• 
KOCAM BENi 
ALDATIRSA 

ve onun bir "ls'im müessesesi,, Fransızca söılü ve şarkılı film 

vücuda getirmekten maı.sadınm ALtCE COCEA ve ANDRE ROANNE 
ne olduğuDU sormuı, sabık Hi- ~ Tarafından 
div şu cevabı verm~tir: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"Cenevrede bir ls'am bürosu Bu akşam 
vücuda ge tirmeyi diiş iinerek bu- GLO"YA TAKViM 
na dnir birçok samimi müs'ü· .K 
mani arla r örüştüm. Maksadım 
bununla müslümanların taalisine 

Çarşamba Perşem2>e 
29 EylUI 30 EylUI 

hizmet etmek ve bu büroyu ida
re hususunda is'amiyeti kabul 
eden garplılardan, Avrupada 
bu~unan is'am büyüklerinden; 
Romanya, Bulgaris tan, Yugoslav· 
ya, Lehistan, Macaristan müslü
maolarmdan istifade etmek. Bu 
f ikri tahakkuk ettirmeyi, şurada 
burada toplanmakta olan kongre
lerin nihayet bulması zamanına 
bıraktım.,, 

Sabık Hidive diğer bir şayia· 
dan bahsolunmu~ ve şu sual so· 
rulmnşlur: 

- S "zin bu. işlim büroaunu 
tesis }'o'unda müzaheret görmek 
üzere Maverayı şeria Emiri Şe
rif Aptultaha 15,000 lira verdi· 
ğiniz söyleniyr. Ash var mı? 

- Yoktur. Eınir Aptutlah ile 
ailesini çok eskiden tanırım. Bu 
eski tanışıklı" dolayısile Emir 
Aptullahı ara sıra ziy2.ret ede· 
rım. 

Pariste ekmek fiatı 
Fransız değlrmenci
Jeri \Ye ekmekclleri 

de ihtlkAr mı 
yapıyorlar? 

Pariste ekmeğin kilosu fimdi
ye kadar 2 Frank idi. Cu dafa 
ekmek fi atı 10 santim düşmliş
tür. P aris belediyesi bundan 
sonra ekmeğin kilosunun 1 Frank 
90 santime satılacağmı ilan et
miştir. Binaenaleyh bir Frank 
Türk parası ile ıekrz kurut he
sap edilirse bir kilo ekmek biw 
zim para ile on beş kurUJ de
mektir. Fakat Fransada ekmt;k 
meselesinde şayani dıkkat bir 
nokta daha vardır ki bu da ek
mek fiatları buğday fiatlan ara· 
sanda büyük bir fark bulunma
sıdır. Onun için Fransı2 gazete· 
leri ekmekçiler ile değirmenci
leri ihtikar yapmakla itham et
mektedir. 

Yeni kontenjan 
tebliğ edildi •• 

Resmi gazetede neşredilen 
yeni kontenjnn listesi lstanbul 
gümrükleri baş müdürlüğüne 
-dün tellliğ edilmiştir. Baş mü· 
dürlük, bunt arı alakadar şube-
lerle memurlara dağıtmıştır. Dün 
tebliğ edilen liste lstaobuldao 
ve dığer limanlardan memlekete 
ithal edilecek mevadı göster· 
mektedir. 

Yalnız Is tan bul limanından it· 
bal edilecek liste henüz gelme
miştir. 

Kadıköy-Kısıklı yolu 
Belediyenin nazarı dikkatine: 

Kadıköyden Acı bademden 
~eçerek Kısıklıya ve Küçük 
Çamlıcaya çıkan bir yol vardır. 
Bu yol hem işlek bir yo!dur ve 
hem de Kadıköyü il<i Çamlıcaya 
bağlıyan tek yoldur. Bu yol 
okadar harap ve perişanc:lır JH 
şoförleri kandırıp o yoldan işi 
olanların geçmeleri fevkalade zor 
bir iştir 

Bütün o civar balkıoın hele 
kışın fıu yoldan işlemeleri hemen 
hemen imkansızdır. Senelerden
beri mühmel bırainlan bu yola 
·Belediyemizin nazari diJCkatini 
celbederiı. 

Sin e masında 28 Cema.evveı 29Cema.enel 
GUn doğtqu 5,49 5.51 

Ranıon Novarro'nun GUn b:ıUjı ·~04 ll'.ot 
J)abah namazJ 5.35 5.3~ 

Suzy Vernon ile bera· 1 
ber temsil ettiği ı 

Öğle namazı 12.06 12,06 
Iıandl namazı 15,SO ıs.sa 

Akşam namazı 18.,04 18,0'l 

Aşık rahibe 1 
Yatsı namazı l!.1,37 19.35 
i msak 4, 10 -4,12 
Yılm g eçen l !59 f60 g11nlert I (Se•illi ıarkıcı) 

tamamen Fransızca sözlü ve 
şarkılı ilk filmin iraesi 

şerefine 

GLORY A CAZ'ın 
ittirikile 

Birinci Gala 
. Milsameresl 

Yılın ka1aıı 
} 106 ~ert 105 

HAVA - Dllıı ncak1ık azamı 23, upı1 

22 derece olarak tabılt edilmlft1r. :e. ... 
nızpr mütelı&vvfi llGratJe aecek hlwa • 

ııerlycUc açık olac:&ktır. 

RADYO 1 
BugUn 

' rultayı, 18 den 19,80 a kadar orkestra, 19,SO l 
1STANDUL - 14 ten 18 e kadar dil ku• 

MARY GLORY 
ve i\IARGUERlTE i\lORE. 10 

tarafından temsil edilen 

Daktilonun izdlvaeı 
filmi büyük' muvnHatıyctle go5tcrifiyor 

ilaveten : 
Paramouot dünya havadisleri 

ve 

Lawcence 1 ibetl 
tarafından temsil edilen 

ADALAR ŞARI<ISI 
(La Rumba d~Amour) 

filmini görebilmek için 

YÜZLERCE HALK SIRA 
EEKLlYOR 

Yeni Nesriyat 

Yeni FJliz 
Şair Muhiddin Mekki Eey ncı· 

zım, nesir son eserlerioi bu attaki 
kitapla neşretmiştir. Müta!easmı 

tavsiye ederiz. 
14 .-

Muzaffer Beyin eseridir. Ayrı 
ayrı makalelerden toplanmıştır. 
Okunmasını tav~ive ederiz. 

irtihal 
Dırağman mn!ıaHesinde mü

takait Mehmet A~i beyin mah· 
tumu Küçük Sıhhiye mektebi 
soo smıf talebes"nden Necmi bey 
müptela olduğu hastalıktan kur· 
tulamiyarak Cerrahpaş:ı hasta
hanesinde pek geoç yaşında ve
fat etmiştir. Mevla ra hmet ey
lesin. 

Teşekkür 
Pek sevdiğimiz valden;izin ve· 

fatı dolayısiJe g erek cenaze me· 
rasimine iıtirak gerekse telg raf 
ve mektuplarla t aziye ederek 
yaralanan kalplerimizi teselli et
mek lütfunda bu:unan zevata ay
rı ayn teşekküre teessürümüz 
mani olduğundan gMeteniz de
Jaletile derin minnet ve ~ükran 
hislerimizi takdim ederiz. (4510) 

Aile namına merhum liyas bey 
mahdumu Recep 

1 
dan 21 e kadar Makbule hanım, lama!! Hal< 
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Polis memuru bahçede, bahçenin etrafındaki çayırda 
tetkikat yaparken karşısına küçük bir kız çıktı:Ayşe kız 

- 17 - iil, yarın öbür ıün J.tanbula, o-
Bundan ıonra Mehmet Rıza iı· radan da lzmire ıidecek.. Kendi

Jı:ıindeki yaılıca memur arkadaıı- ıi İzmirlidir .• 
rıın ıözünü keıerek: Adil küçük kızın omuzundan 

_ Haydi dedi. Bu akıam bu tutarak poliı memuruna dedi ki: 
kadar malumat ki.fi .. Evveli. yeri- - Bu küçük terbiyeli bir kız
hıizi öğrenelim. Sonra hemen ya· ı dır. Hem de ne akıllı, ne ıeytan 
Pılacak iılere baıhyalım. ıeydir o... Burada ihtiyar Kadri 

.v. .v. • atamın yanında oturur. Söyledik

Bir çeyrek ıaat aonra Adil, Rı
la ve Mehmet Ali Efendileri ken· 
dilerine tahsiı edilen odalara çı· 
kardı. Bu odalar binanın ikinci 
katında büyük bir ıof aıun niha
Yetinde karıılıklı idi. 

Adil onlarla yalnız kalınca 

Mehmet Ali dedi ki : 

lerini it ittin mi?. 
- Hayır .• 
- Ahıen Beyi öldürmek iıti-

yen adamı gördüfünü ıöylüyor. 
-Sahi mi?. 
Ayte kız, bildiklerini söylemek 

arzuıuna rajmen hali mütered • 
dit görünüyordu. Onun ııkddığı
nı anlıyarak poliı memuru iatiç· 
vaba hemen baılamaktan çekindi. 
Hatta bu habere ehemmiyet bile 
vermiyormuı gibi bir lahza etrafı 
nı tetkik ile meıgul oldu. Sonra 

küçük kıza değil, doğrudan doğ· 
ya Adile dönerek: 

- Canım, dedi, bu hanım kız 
anlatılan rüya görmüt olacak • •. 
Y okıa Ahsen Beye kurfun ııkan 
adamı nereden görecek o?. Hay
dudu görebilmek için onun da ava 
gitmit olması, avcılarla beraber 
bulunması lazım gelirdi .• Gitti mi 
bakalım?. 

Küçük Aytenin izzeti nefıine 
dokunuluyordu. Bu gülünç ve ya
lan ıöylemit, yahut rüyayı sahi 
ıanmıt vaziyetinden kurtulmak i· 
çin korkuyu tereddüdü bir tarafa 
bıraktı, bütün bildiklerini birer 
birer anlatmıya b&.§ladı: 

- Bakın ıöyliyeyim ıize: Ge· 
çen ıabah gün doğmadan evvel 
ben ıu yoldan gelip, çayırın ya· 
nından geçiyordum. 

(Devamı var) 

• 

- Azizim bu it bana hayli çap
raşık göründü. Allah bilir amma 
içinden kolay kolay çıkamıyaca
ğız galiba .. Maamafih böyledir di· 
Ye bot oturacak değiliz. Belki de 
Yalnız ıizden bir ıey daha ıora· 
lrm. Acaba köşkün hiç kimıeye 
RÖrünmeden girilip çıkılabilecek 
bir kapııı var mı? • 

Iktısat Vekiletinde 
- Evet, hatta bir değil, üç ka· 

Pısı vardır ki bunlar metriiktur. 
l<apalı kalmııtır. Bir taneıi arka· 
daki küçük merdivenden diğer 
katlardaki insanlara bile görün • 
hıeksizin sizin odanıza kadar çık 

Yeni esaslar : lktısat cihazları 
Vekalet teşkilab değişecek 

ve 

tnanıza yarar. 

lktııat Vekili Mahmut Celal Be 
yin ıehrimizde on gün kadar ka· 
larak ıehrimizdeki iktııat ve tica-

A y e kızın esrarı ret teıekkül ve cehazlarını geni' 
~"'"Ali~m----=-et~A ....... i'""',"'"e~rt""e~s""i"""ı"""a"'='b~a~h~g"""ay"'"'e'"'""t*""'' "bir ıelalCle tetklk edecetı aıilqıl· 

erken polis memuru Mehmet Rı· maktadır. 
ıaEfendiyi odasından alarak köt· Celil Beyin, bu tetkikleri neti
kün dıt ve iç kapılarını, bunların ceıinde cezri ve eıaslı kararlar a
e.rka yola ve bahçenin çamlık ta- lacağı tahmin ediliyor .• Bu karar· 
rafına açılanlarını gösterdi. lar vekalette toplanan ikt11adi ce· 

Bu kapılardan bir taneıinin ö· hazlann tam bir mükemmeliyetle 
tıünde, ıuyu kurumuf küçük bir itlemeıini temin edeceketir. 
hendek vardı. Hendek duvarın iı· Diire taraftan Celil Beyin, ve· 
tikametinde uzayıp gidiyordu. kilet tetkili.tı üzerinde de ehem· 

Ahmet Adil bu hendeği atlıya· miyetli değiıildikler yapacağı tah 
rak bir çayıra çıktı. Rıza Efendi min edilmektedir. Bu arada ve· 
onu takip etti. Burada bir kaç a· kilete bağlı umumi müdürlükle • 
Raçtan baıka bir ıey yoktu. Kötk rin kaldırdacaiı da ıöyleımıekte • 
bu ağaçların arasından ve sarı bo· dir. 
l'alı duva.nn üıtünden pek a.z gÖ• Bunlann yerine mü•tep.rlığa 
tülüyordu. baib mesai büroları kurulması ve 

Adil, poliı memuruna bu bu bürolann miltehuaıı teflerle 
hendeiin etraf ında.n ve çayırın idareıine verilmeıi tuavvurla.rı 
lliha.yetinden büyük yola naııl çı· vardır· 
lcılacağım tarif ederken yanlarına Bu ıuretle meıela petrola, ıe· 
dllvarm önünden bir kız ır:ldi. Bu kere, kömüre, ait it ıubeleri bir· 
kı& on iki on üç Yatında periıan birinden ayrılmıt olacak ve gelen 
lqyafetli maamafih temiz pak bir itler müateıarlık tarafından ait 
krıdı. Koşarak Adilin yanına ge- olduğu bürolara tevdi edilecektir. 
lince: Bu büroların tefleri, bilhuıa 

- Adil Bey, dedi. Ben ıize bir bu büroların ufrap.cağı itlerde 
tey söylemek istiyorum. tam bir ihtiau ıabipleri olacakları 
Kızın halinde, bir sırrı f at et· için teklifler ve kararlar evveli 

ltıek isteyenlerin eırarengiz tav • buralarda inceden İnceye tetkik 
"• vardı. ve tekemül ettirilecek ve hundan 

- Söyle bakayım yavrum. ıonra kat'i kararlara iktiran etti· 
B 1__ _ rilecektir. - Şimdi ıöyliyemem. afaaaı 

" Yeni vekilin 11lah ve tekemmü· ar .. 
. - Gizli bir fey mi ıöyliyecek· lü ile meırul olacağı batlıca itler 

•111? arumda, Ticaret mektebinin de .. 
. - Evet.. Ahıen Beyefendi i· bulunduğu temin edilmektedir. 

~111 b' o "ld" d' l d Müdürü Hüseyin Hüınü Beyin ır ıey.. nu o u ıyor ar ı 

'ttanı ç k ··k·· çalıımuile &on ıene içinde ge-l a., o fU ur Yatıyormuf.. . l 
~~te onu vuran adamı ıöyliyecek· nıf eme ve tekemmül etme yolun-
1bı.. · da bariz bir muvaffakıyetle yü • 

s.'- "Ya!, Onu VUTan adamı mı?. rümiye hqlıyan Ticaret liaeıi ve 
.... öyle bakalım .. Beyefendi yaban· yüksek Ticaret ve lktııat mektebi 
·ı def il.. bu ıuretle taım bir tekemmül ha· 
-. Y-'- d line gelmit bulunacaktır. 

' aıoancı elil amma, ya be-1' lfS1Jediklerimi b&fkaama söy· 
?. 

-&syleaıez, o bizim taraflı de-

Piyasadaik tesirler 
Yeni iktıaadl kararların P.İJ.ua· 

da bıraktığı teıirleri bundan ev• 
vel de kaydetmittik. Dün de bu 
kararnameler etrafında alakadar· 
larla görüştük. Bunlardan biriıi 
bize tunları ıöyledi: 

-Yni iktııadi kararlar, memle 
ketin iktııadi hayatını canlandıra· 
caktır. Pamuk mensucatının yeni 
kontenjan listesine bol olarak ve
rilmesi piyuada bir müddetten· 
beri giritilen taahhütlerin yapıla· 
mıyan kısımlarının daha kolay • 
lıkla yerine getirilmeıini temin e
decektir. Bu vaziyet bir çok kil· 
çük sermayedarlar muhakkak 
iflastan kurtarmııtır. Bir çok et • 
yaların kontenjan harici bırakıl
mıt olması da abl bir halde kal
Dllf olan bir çok fabrikaları yeni· 
den faaliyete sevkedecektir. Bun· 
dan batka yeni kontenjan iliıteı 
harici krediyi de ziyadeleıtirmiı
tir. Çünkü bundan evvelki tatbik 
edilen kontenjan liıteleri Avrupa 
da krediıi olan tüccarların kredi· 
lerini de azaltmı§tı. Halbuki bu 
son vaziyet memleketin zararı • 
na olan bu ciheti tashih etmiıtir. 
Huliıa yeni kararlar, ve yeni kon 
tenjan listesi memleketin ticaret 
hayatını canlandıracaktır. 

Vapurculann ümidi 
Beyanname vermek müddeti -

nin bitmesine bir ay kaldığı hal
de vapur ıahiplerinden hükUme
te el'an beyanname veren olma • 
mııtır. 

,Vapurcular vapurlarını yeni 
tetekkül edecek olan müesseseye 
satıp ıatmamakta tereddüt etmek 
tedirler. lktııat vekili Celal beyin 
de ederek vapurcular kendilerini 
alakadar eden meseleler etrafın • 
da vekil beyle görütmiye hazırlan 
maktadırlar. Vekil beyle yapıla • 
cak temasta vapurculuğun hükU • 
met inhisarı ıekline konulma.sının 
faydalı olmıyacağı izah edilecek 
ve kanunun tadili istenecektir. Va 
purcular birliği toplanarak Celal 
beyi ziyaret edecek heyeti ıeçmiı· 
tir. 

_,ayıfa S 

Hirisfiyanlıkf an Müslümanlığa ,,: ........................................................................................................... 
• 

Bir lngiliz -kadını niçin 
Müslüman olmuş ! 

imparatoriçenin gözleri doldu: "Fran
sayı hatırladıkça daima ağlarım.,, 

- ! 7 -
İmparatoriçenin kızımın ısım 

validesi olmuını diledim ve müs 
pet bir cevap bekledim. Fakat öy 
le olmadı. imparatoriçe: 

- Hayır, hayır ! dedi. 
Hayret ettim ve ıebebini sor· 

mıya cesaret ettim. Anlattı. Sesi 
ince yumuıak ve nef e11izdi. 

- Kat'iyyen olamam. isim va 
lideıi, mes'ut, genç bir kadın ol • 
malı. Bense köhnelefJDit bir ihti
yarım. Siz genç ve güzel bir dos· 
tu arayınız ve bu iti ona tevdi e
diniz. Bunu bana birkaç sene ev 
vel teklif etmit olıaydıruz, mem
nuniyetle kabul ederdim. Halbu· 
ki timdi çok ihtiyarladım. Kendi 
mi lüzumundan fazla YB.J&mıf gö· 
rüyorum! 

imparatoriçe bu ıon kelimele 
ri birkaç kere tekrarladı ve bizi 
de bu acı kelimelerin ıstırabını 
yap.ttı. 

Biz de ıanki onun 11tırabıru 
arttmnıya memurmuıuz gibi ha • 
reket ediyorduk. Çünkü validem 
Franaadan yeni gelmiı ve impara
toriçeye Pariıten, Pariste gördü • 
iil deiitikliklerden bahsetmiye 
bqlamıfb. 

İmparatoriçenin gözleri doldu. 
Ve boıandı. Elindeki mendili bu 
yqlan ıiliyordu. 

Validem Franıanın yeni vazi
yetini anlattı. Nihayet imparato • 
riçe de şu !özleri ıöyledi: 

-:- Fra.nıayı hatırladıkça dai • 
ma ağlarım. Franıanın istikbalini 
mütemadiyen dütünürüm. Fran • 
ıanın yabancı ıiyuetler tesiri al
tında kalmasını, yabancı fikirle • 
rin Franaaya hulul ebneıini kat· 

iyyen igtemem. Benim goruıume 
göre Fransada eskisi gibi vatan • 
perverlik yok. Fransa tereddi edi 
yor. Fransız siyasileri rey topla • 
mak için kepazeliğin her türlüsü
nü yapıyor. Buna mukabil Al • 
manya ise fırsat gözetlemekte • 
dir. 

imparatoriçe bu ıözleri ıöyle• 
dikten sonra birkaç gece evvel 
gördüğü bir rüyayı anlattı: 

- Odamda yatarak yıldızlara 
bakıyordum. Birdenbire ıemada 

iki ordu gördüm. Ordulann herbi 
ri büyüktü ve biribirlerinin üzeri· 
ne yürüyorlardı. Manzara o kadar 
açık, o kadar barizdi ki bunların 
hakiki ordular olmadıklanna i • 
nanmamak mümkün değildi. Ner 
deyıe askerlerin ayak ıealerini du 
yacak gibiydim. Bu müthit, bu 
muhteıem panorama gözlerimin 
önünden geçti. Askerler ilerledi • 
ler, ilerlediler, ıüvariler, piyade· 
ler, topçular geçtiler, ben bunla• 
rın hepıine havf ile, hqyetle ba· 
kıyordum. Fakat askerlerin ç.o • 
ğu Alman üniformalan ıiyiyor• 
lardı. Diğerleri Framızdılar. Ni· 
hayet bu muazzam resmigeçit kar 
ıııında ağlamıya bqladDD. Çün 
kü Franıamn bir harbe daha atıl• 
mak üzere olduğunu anladım. 
Belki bet on sene geçmeden Fran 
sa yeniden felakete sürüklenecek 
bunu ayan beyan gördüm.,, 

imparatoriçenin bu korkunç 
rüyası hepimizi ürpertti. Onun e· 
vinden ayrılıyorken zangır zan • 
gır titriyorduk. 

(Devamı var) 

Hemlekefimizdeki Hafriyat 
•-••••••-••••n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••• 

Hititlere ait istihkim-
larda kola ve yünlüler 

Bu kumaşlar milattan 3500 sene evelki 
zamanlara, 5500 sene evvele ait •• 
Şehrimize geldiğini yazdığımız 

Amerika milyonerlerinden Mm. 
Robinson dün refakatinde Alişar
da Hitit harabeleri üzerinde haf
riyat yapan heyetin reisi M. Fon 
der Osten olduğu halde Bursaya 
gitmiıtir. Bursada bir gün kaldık 
tan ıonra otomobille Ankaraya 
ve iki gün ıonra da Alişara gide
cektir. 

Madam Robinson evvelce de 
yazdığımız gibi Alitar hafriyatını 
yapan heyete tahıiıat vermekte· 
dir. Bunun için Alişarda ve Boğaz 
köyde bir hafta kadar kalarak 
heyetin timdiye kadar yaptığı iş
leri tetkik edecektir • 

Madam Robinson, Alişar hafri
yatını himayesi altına alını§ olan 
Nevyork Metropol müzesi müdü· 

rünün zevceıidir. Şimdi 94 yaıın
da bulunan madam, otuz sene ka· 
dar evvel kocası Midillide haf • 
riyat yaptığı ııralarda lstanbd:ı 
geldiğini aöY.lemektedir. 

Diğer taraftan Ali tar haf riya • 
tını yapan heyetin reisi M. Fon 
der üsten de ,unları söylemiıtir: 
"- Ali§arda Hititlere ait eski 

istihkamları kazdık ve iki eski 
istihkamla 29 metre derinlikte 
bir kule ve yünlü kumB.Jlar bul• 
duk. Dünyada en eski yünlü ku· 
maşlar Mısırda bulunmuttur. Ve 
Milatta altı bin sene evveline ait· 

tir. Bizim bulduğumuz kumatlar 
ise Milattan 3500 sene evveline 
aittir. Ayrıca Terzili hamam deni· 
len yerde Romalılar devrine ait 

bir hamam bulduk. Bu hamam 
mimarlık noktasından çok ehem• 
miyetlidir. ,, 

ispanya konsolosu 
Bir ay evvel iıinli o~arak 

memleketine giden ispanyanın 

lslanbul ikinci konso'osu M. Sa
ro dün Tadla v,,.pu!'iJe şehrimize 
dönmüıtür. 
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Alaturka güreşi ıslah etmeliyiz ! 
Serbest güreş tarzı tam manasile alaturka güreştir 

Yağ bize IranJılardan gelmiştir, lüzumu yoktur 

Himayeietfal cemiyeti tarafın· 
dan tertip edilen güre§ler, bütün 
memlekette büyük bir alaka uyan 
dırdı. Türkün hu öz sporu için, 
bu özlü spor ıubemiz için ne ya
pılsa azdır. Son iki sene içinde 
sık sık yapılan bu müsabakaların 
bir faydası da alakadarlara bu 
güreılerdeki usul ve kaidelerin ıs 
lahı için çok yerinde fikirler ver
mesine yaraması olmuıtur. 

Filhakika Avrupanın ve Ame
rikanın her tarafında. kabul edi • 
len serbest güreılere esas teıkil 
eden bu güre§ tarzı, muay • 
yen ve esaslı kaidelere bağlı ol • 
maktan uzaktır. Evveli yağlı 
güreılerde nizami bir müddet yok 
tur. İki pehlivanın müaaraaaı ba • 
zan ıaatlerce ıürer. Hele iki pehli 
van arasında. gizli bir anJqma da 
oluna ee)jrçiler t aaatlerce ciddi· 

Himayeietfal cemiyeti bu yol· 
da da bir adım atarak ve alaka· 
darlarla temas ederek bu güreş • 
leri bir nizam altına alırsa en ha· 
yırlı işlerden birisini daha görmüş 
olur. Levent vücutlu, sayılı kuv -
vetli Türk çocukları için yalnız gü 

zel bir istikbal açmıı olmakla kal· 
mıyarak, bu Türk çocuklarının 

her zaman ve her yerde bütün 

dünya pehlivanlarile boy ölçme • 
lerine imkan vermiş olacaktır. 

Dün bu güzel mevzu üzerinde 
mütehassıslarla da konuşmıya baş 
ladık. Güreı federasyonunun kıy 

metli reisi Ahmet F etgeri bey bi
ze §unları söyledi ı 

- Evet, hakkınız var. Yağ gü 
reıi bize lrandan gelmedir. Asıl 

alaturka 2ilre•te ki,. "Kva kucak.. 

dır. Çünkü bu, anlaşmayı mucip 
olmaktadır. 

- Islah için ne yapmalıyız? 
- Evvela bu güreş ne gibi is-

tihaleler geçirmiştir, bunu tetkik 
etmeliyiz. Avrupa alaturka güreşi 
tamamile benimsememi§, Greko -
Romen tarzını daha muvafık bul· 
muştur. Fakat bu tarzı da ameli 
hayattaki tatbikata kafi bulama • 
mış, alaturka ile Greko - Romen 
tarzlarını mezcederek meydana 
serbest güreşi çıkarmıştır ki, bu 
güre§ bütün mana.sile tam bir ala· 
turka güreştir. 

Doğrusunu isterseniz yağlı gü• 
reş diye tanıdığımız ve kendisine 
alaturka ismini yamadığımız sis -
temin hakikatte münteaipleri çolt 
azdır ve adeta bütün memldtete 
nispetle laıey mesabesinde.dir. 

Sunu ıslah eder_. ekaikleriJlıi ta-

Kırmeilf -serbest GUreşÇllerfmlzcf'en titr kısmı 
bir Jlareıiet g3rmemiy;e, sadece denirdi, y;ağ olmadığı gibi fazla marnlar, fazlalarını atanak liaki
pehlivanların el eme etmelerini ıoyumnıya 'da lüzum yoktu. Usul ki alaturka güreıimizi modem ve 
seyretmiye nıalıliUm .l(alırlar. Bu ler de lier halde bu günkünden bütün dünyanın kabul ettiği esas
vaziyet 1'ar111ında aleleli-ser ha- daha iyi idi. Mesela köbeği görün lara muvafık bir güreı haline if· 
kem heyeti Cle kat'i bir salahiyet dü diye '(!) bir pehlivan mağlup rağ edebiliriz. Bundan edeceği • 
ve nüfuza malil( değildir. Hakem addedilmezdi. Sonra bu güre§ler· miz istifade de hiç §Üphesiz fev • 
heyetinin qağı yukan takdiri ma de para mükafatını da kaldırmalı kalade olur. 

hiyette verdikleri kararları bazan 
pehlivanlann kabul etmedikleri 
bile görülür. Halk da taraf taraf 
ve hissiyatına tabi olarak, i§e ka· 
'rıtırlar. Fuzuli ve lüzumsuz müna 
ka§alara yer açılır. 

İkinci nokta da, tutuıacak peh 
livanlann derece ve sınıflarını ta· 
yinde rene hakem heyetinin tak • 
'dirinin hakim olmasıdır. Üçüncü 

· nokta pehlivanların güreı eder • 
ken yağlanmalarıdır. Yağ, tutu· 
tanlann hareketini güçleştirmek • 
ten, ayni zamanda tutuşanlara da 
lüzumsuz ve kayıtsız bir serbesti 
vermekten baıka i§e yaramamak
tadır. Son gördüğümüz güreşler • 
'de, bazı pehlivanların üç bet da-

kikada bir güre§i bıraktıkları, göz 
lerine dolan yağlan sildikleri, su 
c.lökündükleri, tekrar yağlandıkla 
n ·hulasa istedikleri gibi gezip do 
laıtıklan görülüyordu. 

Güre§ müteha1111ları, liakal 
pehlivanların lüzumsuz yere ve 
arkııtıklan anlarda dinlenmek i • 
çin kendilerine imkan ve fır;;t' 
veren, bu suretle hüsnüniyet sahi
bi olmıyan pehlivanlar için de bü 
yük bir suiistimale yol açan "yağ,, 
a hiç lüzum olmadığım söylemek
te hemen ittifak etmektedirler. 

Halbuki Avrupalılar bu güre. 
tımızı beğenerek bizden al • 
mıılar fakat onu muayyen usul ve 
kaidelere bağlıyarak faydasını a
zami hadde çıkarmıtlardır. 

Fena biten bir şaka Bir memurun beraetJ 
Dün F eriköyde şaka yüzün· 

den bir yaralanma hadisesi ol· 
muştur. Demirci Antuvamn ya-

nında çalışan Hasan oğlu Ah· 
met ile gene demirci Haralam
bo arasında evvela ceviz kabu
ğu atmakla başhyan şaka taşa 
çevrilmiş ve neticede Haralambo 

sustah çakısını çıkararak Ahme
di yaralamıştır. Ahmet hastane· 
ye kaldırılmış, Haralambo da 
yakalanmıştır. 

Vugoslavya
Yunanistan 

Yugoslavya ile Yunanistan 
arasında bir iktısadi anlaşma 
olmuştur. Bu anlaşmaya göre 
Yunanistan Yugoslavyaya, Yu
goslavyanın Yuna11istana yaptığı 
ihracatın % 35 i nisbetinde ihra
cat yapaca ktır. Bu mukavelede 
Yunan üzüm, incir ve zeytinlerine 
tesbilatı mahsusa gösterilmesi 
esaslan kabul edilmiştir. 

Bir tütün inhisarı 
mildllrilniln ihtilası 

Anadolu şimendifer hattı üze
rinde Tütün inhisarı miidürlerin
den birinin :zimmetine 12,800 
lira geçirdiği ve hakkmda tah
kikata başlandığı haber veril
mektedir. 

. Maliye tahsil şubesi memur
lanndan Arif bey zimmetine 
1200 lira kadar bir para geçir· 
mekle maznun olarak ikinci ce
za mahkemesine verilmişti. Dün 
muhakemeye devam edilmiş, ye· 
di müdafaa şahidi dinlenilmiş 
şahitlerin hepsi Arif beyin eski 
bir memur olduğunu, 1200 liranın 

mütekait ve yetim maaşı dağhlırke~ 
her hangi bir suretle kaybola-

' bileceği gibi hak sahiplerine faz
la para da verilebileceğini söyle· 
mişlerdir. Mahkem~ heyeti rnü· 
zakereye çekilmiş, biraz sonra 
Arif beyin beraetine karar veril
miştir. 

Troçkl gidiyor mı? 
Kopenhagda çıkan bir gaze

ten in, M. Troçkinin Bolşevizm 
hakkında birkaç konferans ver· 
mek üzre D~nimarkaya çağrıldı
ğını haber verdiğini dün yaz
mıştık. 

Dün bu haber hakkında ma
lumat almak üzre şehrimizdeki 
Danimarka elçifiğine müracaat 
ettik. Elçilikte bu hususta hiç 
bir malumat olmadığı cevabı ve
rildi. 

Birinci Diştababeti Kong
resi Umumi katipliğinden: 
Kongremizde yapılacak tebli
gatın kabul müddeti gösterilen 
arzu üzerine 15-10-932 tarihine 
kadar uzatılmıştır, alakadarların 
nazarı dikkatine arzoluour. 

19EyJlll ım 

Y'eni Filimi er 
Glorya Sinemasında 
••-••••n•u•-------·- v-.-

Aşık Rahibe 
Sevil'li Şarkıcı 

Bu akpm Glorya ıı1nemasmda g!SstertıecelC A§Ik Rahibe fllmlnden bir ıabne •• 

"Aşık Rahibe - Sevil'li Şarkı· 
cı,, filminin bat rolünü oynamış o· 
lan Ramon Novarro diJ:or ki: 

- Bu film bana sadece bir a§k 
sahnesi fırsatını vermiştir. Cere -
yanı müddetince bu kadar tahav· 
vül gösteren bir vak' ayı temsil et
mek hakikaten bir zevktir. 

Filhakika bu film Ramon No • 
varronun birçok ve muhtelif sine 
ma kabiliyetini göstermesine vesi 
le olmuştur. Novarro hu eserde 

Asri Sinemada 

hem vazıı sahne, hem aktör, henı 
muganni hem de dansör olarak 
görünüyor .. Bilhassa sesi ve dans 
kabiliyeti en yakın dostlarını bile 
hayrete düşürmüıtür. 

Bundan ba§ka Novarronun ilk 
Fransızça filmi olmakla beraber 
o kadar fasih bir Fransızca söylü· 
yor ki, insan onun ömründe F ran• 
sızca.dan ba§ka bir lisan konuşma· 
dığını zanneder .. Öteki artistlerin 
hepsi Fransızdır. 

Malek Harbe Gidiyor 
lspanyolca söztu ve şarkllı filim 

Harbı umuminin ba§langıcın

da, bir milyoner çocuğu olan El· 
mer, Mary namında saatÇi bir kı· 
za aşık olur. Kız onu zengin biri· 
sinin eğlenceye kapılmış tembel 
bir çocuğu olduğunu zannederek 
ehemmiyet vermez. 

Elmerin şoförü Güstav gönüllü 
asker yazılır. ve orduya gider. El· 
mer ba,ka bir toför bulmak için 
bir acenteye müracaat eder. Hal
buki aym acente vazifesini değiş· 
tinni§, asker toplamakla metgul 
olduğundan, Elmeri yanlışlıkla bir 
fırkaya kaydeder. 

Kışlada talim ederken, sert bir 
kumandan daima Elmeri işkence 
ve tahkir ettiğinden, bir çok ko • 
mik sahneler vücude gelir. 

Diğer taraftan Mary, askerlere 
hoş vakit geçirtmek için, bir kaç 
kadından ibaret bir takımla, El
merin bulunduğu fırkayla birleşir. 
Orduda, Mary'ye hoş görünmek 
ve taktirine nail olmak için Elmer 

ve kumandanı arasında bir reka
bet baılar. Bu Elmer için orduda 
fena bir vaziyet tevlit eder. 

Böyle bir müddet geçtikten son
ra Mary Elmerin ciddi olmadığım 
zannederek ona kin bağlar. Elmer 

" ' 

ise bundan müteessir, harpte ölse 
bile fütur getirmiyeceğinclen, va" 
tan aşkı ile canlanmıf, bütün kud
reti ile cenge bqlar. 

Nihayet mütareke imzalanır •• 
Her şey mes'udane neticelenir ve 
Nevyorka avdetlerinde, Elmer, ç• 
vuşunu kendisine kapıcı, kuman" 
danını kendisine katip tayin eder• 

Silah arkadaılanm ise diğer mü•" 
tahdemleri yerine koyar, Herke" 
sin hayret ve kahkahalarını muciP 
olan bu filim Elmer ve Mary'niıl 

evlenmesile hitam bulur. 

Almanya ve ziraatçilerl 
Almanya hükumeti zürraı hi

maye için faiz nisbetlerinin indi
rilmesini ve bazı zirai istihsalita 
kontenjan vazedilmesini düşün

mektedir. 
Bu vaziyet karşısında erbabı 

sanayi şu endişeyi izhar etmek
tedir: 

Zirai memleketlere karşı kon" 
tenjan suretile takayyüdat · vaze" 

dildiği takdirde bilmükabell 

kontenjan vazedilen memleketle' 

tarafından Alman sanayiine karf' 

da ayni suretle takayyüdat val' 

edilecektir. 
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o 
Tayyareci 
Kadınlar için 

En mühim eksik 

Tuvalet takımı 
Franıes Marsaliı ve Luiz Ta-• 

den, kadın tayyareciler arasında 
devamlı uçuf rekorunu kınnıt A
merikalı iki tayyareci kadındır .• 
Sekiz günden fazla havada 
kalmıtlar ve 196 saat 6 dakika ol
mak üzere yeni bir rekor kımııt· 
lardır. 

Miıiı Maraaliı, havada devam· 
lı ıurette uçutun nasıl bir intiba 
uyandırdığını, bilhassa nenin ek· 
ıikliğini duyduklarım ıöyle anla· 
byor: 

- Uçu,, !Üphesiz hot bir ıey· 
dir. Amma gece, gündüz uçuf 
devamlı surette hep aynı vaziyet· 
te kalıt, doğrusu can sıkıyor. Bu 
inkar edilemez. Bizde de öyle ol· 
du. ikinci günden sonra can sıkın 
tııı bqladı. 

Konfor denilen feY, ne kadar 
mükemmel oluna olıun, tayyare
de aramayınız. Adam akıllı, eni
ne boJ.Una uzanmak mümkün ol
mıyan yerde rahat ne arar?. Hep 
aynı vaziyette oturmaktan vücu· 
aumuz bqtan bata tutulmuftU. 

En ziyade yokluğunu duyduğu
muz teylerden biri, banyo, diğeri 
de tuvalet takımı idi. Bilhassa tu· 
valet takımı!.. EJ'kekler, kadınla· 
rm yalnız oldukları zaman da ıüı 
lenmek arzuıuna kapıldıklarına 

inanmü istemezler. Fakat, bu 
'"'71edti. y_... liift inmez illi ifte

'diğimiz §eyler ıunlar oldu: Firke
te, krem, pudra, dudali boyası ... 

Hele ben, firketeye öyle sevinç· 
le kavuttum ki, bilseniz.. Saçla -
nm darına dağın olmuttu .• Batım 
llan firkete düttü mü, bir daha, 
'bir türlü bulamam. Onun için saç 
larım bu hale gelmitti itte .• Yol 
arkadaıım için bu o kadar 111übim 
'değildi. Çünkü onun saçlan kısa· 
'dır! 

Çanta - Manto 
Viyana, deriden kadın çanta

lannın en zarif olarak yapıldığı 
yerdir. Geçende vücuda getirilen 
sergide teıhir olunan kadın çan
taJan, çok beyenilmiş, birbirin
den giizel şekilleri takdir uyan
dırmııtır. 

Viyanada deriden, zarif olarak 
yalnız çanta yapılmaz. Ceket ve 
ınanto da zarif biçi~lerde vit
rinleri sOaler. 

Deriden kadın ceket ve man
tolan da, Viyanadaki sergide 
beğenilen şeyler arasındadır. 
Bunlar, muhtelif renklerde ya
pılmakta, fakat kırmızı ve laci
vert renktekiler, diğer renkteki
lerden daha çok rağbet görmek
tedir. 

Kadife şapkalar 
Sonbahar için kadife şapkalar 

tercih olunmakta, renkler, elbiıe
ye uyğun olmak üzere değişmekle 
beraber, koyu olmasına itina 
edilmektedir. Koyu mor yaliut 
doğrudan doğruya siyah kadife· 
den ıapkalar, Avrupada şapka 
mağazalarında en çok satılan 
tıpkalardır. Bu şapkalar, başa 
Yan konulacak biçimde yapıl
ınakta, üzerine kısa tek tüy 
Vaya tirit yerleştirilmektedir. 
Sade çiçek veya kadife kapla 
dOğme iliıtirildiği de vakidir. 

VAm 

, . 
On gün eçelki kiyafetleri -bu idi. Sonbahar kıyafetleri de budur 

Pariste havalar değiıti, kıyafetler değiıti 

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

!1oda her zaman değişen bir şeydir ! 
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Z ayı f kadın modası artık tamamen 
geçti. Ya şiş~an kadın ? .. 

Bu sene Avrupanın ve Ame
rikanın büyük sahil şehirlerinde 
meşhur gazinolarmda umumi 
zevkin ne tarafa doğru gittiğini 
tetkik eden maruf bir Alman 
muharriri "Lido" dan şunlan 
yazıyor: 

B z za ıf ınların aüzel 
olmadığı yolunda bazı mllliha-
zalar, kat'i bir kanaat şeklini 
almış, şişman kadınların zayıf 
kadınlardan daha güzel olduğu 
kanaatı,ittifaka yakın bir ekseri
yet toplamıştır. 

Bu yoldaki cereyan, o kadar ı 
esaslı bir ıekil almışbr, ki za
yıflamak modasına müptela ka
dınlara "buhran kadınları,, de
nilmiye başlanmıştır. Bu cereyan, 
kadınlar üzerinde de tesirini gös
termiş, zayıflamak iptilası, bu 
muhitte kuvvetini haylı kaybet
mittir. 

Bunun neticesi olarak, zayıf
lığın gitgide moda olmaktan çı
kacağı muhakkak görOlllyor. An· 
cak bunun yerini hemen şişman
lamak mı işgal edecek? 

o 
Kadınlar . 
ilim sahasında 

Nasıl durmadan çahpyorlar? 

Alimler kongresi 
Alim İngiliz kadınları, lngilte

rede her sene olduğu gibi bu ıene 
de kongre halinde toplanacaklar· 
dır. Bu ıene York şehrinde yapı· 
lacak toplantıda en çetin ilim me• 
seleleri görüşülecektir. 

Kongrede otuz kadın alin1, ıöz 
alacaklar, kadınların ilim yolunda 
gösterdikleri faaliyetten ve elde 
ettikleri muvaff akıyetlerden bah
sedeceklerdir. 

Alim kadınlardan Beatriı Ed· 
gel psikoloji mevzuu etrafında. 
söz söyliyecektir. Kendisi bir kaç 
sene evvel, Londra darülfü;.unu 
psikoloji kürsüsüne profesör ola
rak seçilmittir. Arkeoloji ilimi 
G. Katu T omson, kongrede aöz 
söyliyecekler arasındadır. Bu da 
geçende Londrada toplanan arke• 
oloji mütehassısları kongresinde 
ketfiyatına dair verdiği izahatla 
alaka uyandırmıştır. Kendisi uc• 
suz, bucaksız çurak arazide kuru• 
muş menbalar meydana çıkarmıt
tır. 

Bu menbaların yanında kablet• 
tarihi bir çok silah ve alet geçmiı 
tir. 

Doroti Garrod ismindeki diier 
bir kadın alim de, mühim ıimalara 
dan biridir. Filiıtinde meydana 
çıkardığı iskeletler, silahlar ve a• 
(etlerle buralarda n~le ialımaza 
uğramış bir ırkın yaşadığını tes
bite müsait neticeler elde etmittir. 

Helen Gvin V ogham ismindeki 
nebatat alimi ve Edimburg darül
fünunundan Dr. Meri Kolinı, bu 
kongrede söz söyliyecekler ara· 
sındadır. 

İlim muhitinde kadınların gös• 
terdikleri faaliyet ve elde ettikleri 
muvaffakıyetler büyük bir ala!::ı. 
ile mevzuu bahsolmaktadır .. York 
şehrindeki kongre müzakeratının 

sonuna kadar ehemmiyetle takip 
edileceği anlaşılıyor. 

Elbise .. ktlrk 
Son hafta zarfında Par:ste 

teşhir edilen modeller, sonbahar 
ve kış modasında "Rus Stili,. nin 
bariz bir ifadesini göstermiştir. 
Bilhassa kürkten istifade o"un :ı-

Bu, o kadar muhakkak cieğil- ~ swww 
dir. Yani şu itibarla muhakkak · . _ / ı 
değildir: Zayıflık moda olmaktan Sehllde callbl dikkat blrmlnzara:xayır kadınıar artık cazıp delll! 
çıkacak, fakat birdenbire şiş- . noktasından mevzu bahıolamı- kadınların güzel aaydması bek
manhğı tercih, ini olarak iki zıt yacakbr. lenebilir. Peki, zaman geçtikçe? 

cak kışlak elbise!erde, l: unun 
umumi surette ifade bulac:ığı 
anlaşılmaktadır. 

Şu halde ? Şu halde, şimdiki daha ilerisini kim tahmin edebilir? 
şeyden birine teveccüh olacağı halde ne zayıf,. ne şişman, ikisi Moda bu. Ve güzellik bile mo
için zevklerin bu kadar değiımesi ortası, balık etı vücutları olan daya tabi! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni Leh giiz~li , Arap kadınları konferansı bütün Şark 
Güzellik miisaba• k d l t ·ı d•J k ? 

kalan muhtelif me~ a ın arına mı eşmı e 1 ece . 
leketlerde Spa intij 
babından daha cid
di olarak devam' 
ediyor. 
Varıovada yapı• 

lan güzellik müaa~ 
bakasında Matma 
zel Şarlot Voykov! 
ki birinciliği kazanmııtır. Kendi
si he~w yücudunun, hem yüziinün 
glizellıgıle tanınmıştır.Macar kızı 
rakkaselikte de hünerli olduğun
dan müsabakayı kaaandıktan 
sonra Parise gitmiş ve orada 
mühim muvaffakiyetler kazan
mışbr. 

Yafa, 23 - Şam da Teşrini
evvelin on dördünden on altısı· 
na kadar devam etmek üzere 

WSuriye kadınları bir konferans 
aktedeceklerdir. 

Bu konferansa, Filistinden ve 
Maveraüşşeriadan da heyetler 
iştirak edec~klerdir. 

Konferansa Nur Hamada Ha· 
nım riyaset edecektir. Suriyedeki 
kadınlık hareketlerini idare eden 
Nur Hamada Hanımın daha vasi 
ban projeleri de vardır. Irak 

kadınları arasında bir konferans 
akdini düşündüğü gibi, bütün 
civar şark memleketlerindeki ka
dınların iştirak edeceği bir kon· 
ferans akdini de tasavvur etmek
tedir. 

Diğer taraftan Bağdattan, ora
da Teşrinievvel sonunda bir Arap 

kadınları konferansı toplanaca
ğına dair haberler gelmektedir. 
Alınan malumata göre, kıral Fay-
sal bu husustaki teşebbüse mü· 
zaharetini vadetmiştir. 

• • • 
Kürk, daima muhtelif şekil'er

de moda olur. Fakat, bu sene, 
son senelere nisbetle fevkalade 
rağbet görecegı n c ticu ne 
varılmaktadır. Esasen elbiseler 
de "Rus Stili,, oin hakim o~aca
ğına göre, bu pek t:ıbiidir. 

• • • 
Bluzlarda da bu tesir, görül

mektedir. Dört küçük cepli olan 
bluzlarde kıravat kullanılmakta-

dır. ipekli ve yünlü kumaşlar, 
Yeşil renk tercih olunmaktadır. 
Bu tarzda giyiniş, Rus kadınla• 
rının giydiği zarif çizmelerin tip
kısının Avrupanın her tarafında 
bu sene şaınil bir tarzda moda 
olmasına da yarayacakbr. 

Kemer ve toka 
Elbiselerde, bilhassa genç kız 

elbiselerinde bu sene kemer rağ· 
bet görmektedir. Deriden ke
merlerin toka yerinde kırmıza 
renkte iri tek taf, çok hoıa gi
diyor. Tokada mavi - kırmızı im
tizacı temin edildiği de oluyor, 



Sayıla 8 v AKIT ~9 E ,un , 932 
'-=====~~==================~=-===========~======;:======:==========~;;;===============================================::!:!::====='=~~;;;;;;;;::~~~~ 

Beyaz Kad a Ticaretti Ağaçlar 
Vücudunu zorlamış da mayosu yırtıl- Arbk ki~se .tarafın 
mıştı!. Buradan bir cer~ha görülüyordu dan kesılmıyecek 

Boğaz içinde ve sayfiye ma
hallerindeki ağaçların sahipleri 
tarafından kesildiğini nazan dik· 
kate alan Belediye Adliye ve 
Ziraat vekaletlerine müracaat 
etmitti. Her iki vekAlet arasında 
ceryan eden müzakereler netice· 
sinde zioet •iaçlarının husuıi 
sahipler tarafından bile o)aa ke· 
ailemiyeceğine dair yabani ağaç
ların aoılanması kanununda 
madde bulunduğu anlaşılmıt ve 
Adliye Vekileti bu busuata 
müddei umumiliklere tebliğatta 

bulunmuıtur. Keyfiyetten Bele· 
diye de haberdar edilmiştir. 
Bundın ıonra bahçesindeki ya· 
bani bile olsa bir ağacı kesecek 
olan kimse Belediyeyi haberdar 
edecek, ziraat miltebessıslerı ta· 
rafından müsaade verilirse ağacı 
kesebilecektir. Ziraat mutebas
ıısları accak neşvünüoıa bulma· 
yacak olan ağaçlarla çürümüş 

ağaçlara milsaade verecek· 
lerdir. 

Yazan:? 

Daha aşağı tabakaları ziyarete 
gittim. La Bokanın kazitasına 

uğradım. Kız çok güzel bir kız ... 
Fakat teri pis pis kokuyor .. Ha
mallann, rıhtmı amelesinin, çadır
cıların, ayak satıcılarının, her tür
lü gemicilerin, gazete müvezzile
rinin, nhtımları dolduran ve ki
misi oturan, kimisi kıvrılıp yatan 
cins cins insanların yedikleri ye
mek kanma adeta işlemiş .. Vücu
dundan ekşi ekşi kokular intişar 
ediyor ve boğazı yakıyor .. Bu ka
dar kokudan başka kazitanın rıh
tıma yakın olduğunu ve limanın 
türlü kokularının da havayı dol
durduğunu ili.ve etmeyi unutmı
yalım .. 

Bu liman her gün cihanın dört 
tarafından gelen vapurları liman· 
da durdukça işsiz kalarak saatler· 
ce veya günlerce serseri dolaşan 
cins cins adamlarla doludur. · 

Bu kalabalığın hepsi mukave
met edilmez bir cereyana kapılır 
ve liman civarındaki sokaklarda 
göziiken ışıklı evlere doğru ko
şarlar .. Onlar haftalardan, aylar
danberi denizin sallantısından 
başka bir dost bulamamış iken 
"iki pezoya aşk satılan evlere koş
mak kendileri için en lazım ve tat
lı bir zevk oluyor. 

Bu evler çok mağmumdur. Du
varlarından öldürücü bir rütuhet 
tereuüh eder. içeri girdiğiniz za
man dehlizleri idrar ve pudra ko
kularının karışmasile husule gelen 
gönül bulandırıcı bir rayiha ile 
dolmuş bulursunuz. 

Bu evlerin içerilerinde de inti
zam bulamazsınız.. En munta· 
zamları üçüncü mevki bir intizar 
salonunu andıran bekleme odala
rı vardır .• Yüksek tabakaya mah
JSus evlerdeki kanape ve sandalye
lere bedel burada peykeler var .• 
Mü!terilere bu kafi geliyor .. Hal
buki §u girdiğim salonda rüzgar· 
la kızarmıı gözleri aynı emel ile 
dikilen tam on üç adam vardır .• 
· On üçü de biribirinden fazla 
dikkati celp eder adamlar,,, On
lar galiba, bazı yerlerde on üçe 
atfedilen şeameti bilmiyorlar ••• 
Çünkü o miktarda oldukları hal
de hiç birisi buna aldırıı etmiyor. 
Sıra bekliyorlar.. içeri gird iğim 
zaman bir homurtu yükseldi. 

Maamafih gene ıukıtrnakta ku-
E 

• 

Tefrika: ıs 

sur etmediler.. Böylece bir sıra 
köfesine oturarak onlan gözden 
geçirdim .. En baştakileri koca ya· 
pılı bir heriftir. Kim bilir neden 
vücudunu zorlamıt da mayoıu 
yırtılmış .. Mayonun yırtılan yerin· 
den göğsündeki iri bir detik gö· 
züküyor .. Yanında bir gümrük 
hamalı oturuyor .. Hamal durma· 
dan yere tükürüyor ve yanındaki 
adamın sarı ayak kapları etrafın· 
da tükürükten daire teıkil ediyor. 
Maamafih o kadar meharetle tü· 
kürüyor ki ayak kabı üzerine ula 
tükürük isabet etmiyor •. Sarı a· 
yak kabı ıahibi tiyatroda vücudu 
etrafa tamamen atılan kadın aibi 
ayaklarım kımıldatamıyor. 

Odanın yegane lambasında bir 
zencinin mütebessim simuı gö· 
rülüyor. Herifin yüzü o kadar 
parlıyor ki İnsan buraya gelme· 
den ayak kabı boyac11ma ıiderek 
yüzünü boyattırmıı zanneder. Ya• 
nında oturan bir Alman gemici 
bir Çinli kömürcüye lngilizce ıöz 
söylüyor, o da Portekizçe cevap 
veriyor. Bir anlaşama.mazlıktır gi 
diyor •• 

Bunlardan ba9ka bir de vücu· 
dunun tekamülatı bozuk bir adam 
var. Omuzları dev omuzu gibi ba
cakları da çocuk ayaklarına ben· 
zer bir §ey •. 

Dalgın ve mağmum duruyor •• 
insan bu cüceyi gördükçe dü§ünü· 
yor. Acaba herifin enditesi boyu· 
nun küçüklüğünden iıtifade ede
rek yarım tarfie vermek midir?. 

Bu adamlar nerelerden geliyor• 
lar?. Dünyanın her tarafından de
ğil mi?. Buğday yüklü büyük yel· 
kenliler, yün ve meıin yüklü kar· 
golar, alçak yapılı petrol ıemile· 
ri, bunları takım takım buraya ge· 
tirdi.. Hepıi oraya gel.mitler ay· 
nı a§k randevu mahallinde toplan 
mıtlardır. 

Hepsi beı dakikalık keyif pe • 
tinde koıuyor. 

Öteki kazitada olduğu ıibi bun· 
da da bir aıra geldi, perde açıldı, 
kadın gözüktü, sa~lam yapılı, iri· 
yarı bir kadındı. Böyle adamları 
kabul etmek için bu bünyede ol· 
mak mecburiyeti vardı. Öteki ka· 
zitada olduğu gibi bütün adamlar 
ani bir hareketle ona doiru dön· 
düler, ve endişe ile baktılar. 

Sarı ayak kabılı adam heyeca· 

iki Gülüşlü Kadın! 
Araen Lüpenin yeni bir macerası - 58 

'/Jatzan : .Alocis föplan,.. 1~ ~ 1 fa.. 

Raul odasına çekilerek bir ıa· ı yapalım. ' 
at uyudu. Bir saatlik uyku, ekseri- Fakat ne bu sözler, ne de dü
ya, akhnı batına toplamasına ka- şüncelcri Raulü teskin etmiyordu. 
fi gelirdi. Fakat o gün korkunç Elbet bir plan yapacak, Klarayı 
bir rüya Raulü sıçratarak uyan • kurtarmak için dünyayı altüst e • 
'dırmıştı. dip muvaffak olacaktı. Fakat me 

Raul kalktı, ayaklarını yere vu selenin mühimmi, asıl iıtikbali de 
?arak odada gezinmiye başladı. ğil, o günkü vaziyeti hallet.mekti. 
'Kendi kendine, Zira, tehlike vardı ve bu tehlike 
· - Yeter, aiyordu yeter .. Ak • dakikadan dakikaya büyüyordu, 
)mı ba§ma topla .. Meseleyi yeni - ve Klara, ancak tahkikat hakimi
'den tetkik edelim. Bakalım vazi nin huzuruna çıktığı zaman kur • 
J.et ne? Jorjöre ile bo§u boşuna tulabilirdi. Zira, o zaman, iri Po 
\ılrattık. Her halde acele ettim, lün ölmediğini .ö~renir, vicdanını 
Mu-vaffak olamadım. Zaten in - ~üsterih edebilirdi. Halbuki, o 
•an lşık oldu mu hep böyle ser • zamana kadar, Jorjöre olsun, bat· 
'acmlikler yapar. Şimdi bunu bı • kaıı olsun kendisini sıkıttırabilir, 
rakalım. Jorjöreden hmcımı son zavallı kızın da elinden bir kaza 
ra almm. Sakin olalım ve bir plan . çıkabilirdi. 

Inglllz kabinesinde 
istifalar 

Londra, 28 (A.A) - Kahine
nin bu sabahki topJantısrnda H. 
Siaclai ve M. Herbert Samuel 
istifa ettiklerini bildirmişlerdir. 
Bunun üzerine içtima saat 14,30 
kadar tehir edılmiıtir. 

Bu 1aatte yapılacak içtimada 
baıka itler hakkında görUşüle
cektir. Herbert Samuel taraftar
Jarıodan olan ve kabine baricin 
de makamlar İfgal eden 7 libe· 
ralin de bugUn i•tiEa elcneleri 

muhtemeldir. 

modan ayak kabıııru oynattı. Be· 
reket versin ayni zamanda güm· 
rük hamalı hınla yutkundu. ve 
tüküremedi. 
Kadın öteki gibi eliyle fÖyle bir 

itaret yaptı. Fakat halinde ne ka· 
dar yorgunluk, halsizlik, isteksiz
lik vardı. Hemen içeri çekildi. İçe
ri girmeden evvel gözlerini gezdir
di. O sırada bu gözlerin ima etti· 
ği mana o kadar acıklı idi ki ..• O 
gözlerde tıpkı Soleh'in bana tevdi 
ettiği elemi ifade ediyorlar .• On
lar da demek istiyorlar ki: 

- Boyuna aarfediyorum .. Dur· 
madan ıarfediyorum .• Fakat da· 
ima yenisi zühur ediyor • .' Evet, 
dunnadan... Daima ••• 

(Devamı var) 

Klara, hapıe gitmeyi, cinayet 
mahkemesine çıkmayı kabul ede· 
bilecek kadar metin yaradılıt ta 
idi aID;ma, bir adam öldürmüş ol· 
mak fikrine mukavemet edemez· 
di. 

Raul, onun, iri Polü vurduktan 
sonraki halini hatırlıyor, 

- Öldürdüm .• Bir adam öldür 
düm .. Artık heni sevmiyeceksin ! 

Diye feryadını duyuyordu. 
Genç kızın otele gitmiyerck ser • 
ıeri bir halde sokaklarda dolaı • 
masmı da, ölüme doğru bir karar 
olarak telakki ediyordu. 

Bu dü§ünceler, Raulün bütün 
mantığmı altüıt ediyordu. Saat on 
ikiyi çalınca titredi. Belki bu sa· 
at, Klarann ölümünü itaret edi • 
yordu. Sonra saat biri saldı •. Ra
uJ, onun naııl kendini öldürdüğü
nü, ne gibi vasıtalara müracaat 
etmek ihtimali olduğunu tasavvur 
ediyor, müthiş bir azap duyarak 
silkiniyor, 

- Hayır, olamaz, ölmemeli! .. 

MUterc•mı : 1 
Zonguldak mebusu 

Halil 
AiLE !
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Hiddet zahiren tenbellikten daha 
az mazur görülebilir .. 

Her zaman en fena kusurların, 
en ziyade hoıumuza gitmiyen 
şeyler olduğunu zannetmemeli· 
dir. Piı bir çocuk pek haklı ola
rak hoıumuza gitmez. Fakat dil· 
şünürseniz görürsllnüz ki çocuğu 
pis gördüğünOz zaman pek nihot 
teisr veren ıey en ziyade ebe· 
veynin pisliklerine zabip olmak 
ihtimalidir. Gerek vücuda ve 
gerek üıte başa atfettiğimiz ib
timamlardald faideyi kavramak 
çocuk için pek müşküldür. Ona 
göre oyun elbiselerini muhafaza 
etmiye niabetle çok daha mühim 
bir iştir. Terbiyesiz bir çocuk 
için de aynı mülahazayı derpif 
edebiliriz. (Terbiyeli olmak) ço
cuk için sebebi anlaşılamayacak 
bir sıkıntıdır. Düşünelim ki ken
disi her kese karşı terbiyeli ol· 
mak mecburiyetinde olduğu bal· 
de ona karşı hiç bir kimse böy· 
le bir mükellefiyete tabi değil· 
dir. Şu halde çocuk, insanlara 
terbiyeli olmak mecburiyetini 
hissettiren en mOhim sebepten 
yani mütekabil hürmet ve ria· 
yetteki faideyi ihata etmek İm· 
kanmdan mahrum bırakılmakta· 
du. Bu itibarla terbiyeli olmak 
mecburiyeti çocuk için bir bo
yunduruktan başka bir şey de
ğildir. Ekseriya, terbiyesizlik, 
mahcubiyetten de ileri gelir. Me
seli çocuğu büyük bir dairenin 
üzerinde koşmıya, herkesi ayrı, 
ayn selamlamıya mecbur ediyor
sunuz; emrinin reddediliyor. Siz, 
zen diyor u "' i ocuk t yn -

kArdır; Hayır aldanıyorsunuz. O 
sadece mabçuptur. 
Çocuğu terbiyeli olmaya alaı

brmayahm demiyoruz. Fakat fU 
noktayı izah etmek istiyoruıki 
luzumunu asla anlayamadığı bu 
içtimai vazifeleri çocuğun ihmal 
edivermesi hayret edilecek bir 
mevzu değildir. 

Tenbellik ve hiddet gibi ço· 
cuğun fıtratından kuvvet alan 
daha di,er bazı vahim kusurlar 
vardır: Mamafıb nefesini bile 
ancak gürültü ve kımıltınm 
içinde alabilen bu mütehevvir 
ve bikarar varlığın genç zeki
_sını şüphesiz kendisinden yilk
sek olmayan, fakat kendince 
ezvak ve ihtiyacatiy!e olan mü
nasebeti sezilmeyen itlere rnun
taı:am ve devamla bir ıurctte 

Diye bağı·ıyor, aonra tekrar 
ayni şeyleri dütünüyor, adeta bun 
dan behimt bir zevk duyuyordu. 

Raul, hu çektiği azapları, me· 
sele halledilip de bütün hakikati 
anladığı zaman hatırladıkça ken· 
di kendisinden, nasıl olup da ha
kikati görmediğini, anlıyamadığı
nı dütünerek mahcup olacaktı. 

Halbuki bu hakikat, gayet ba
sitti. Hem onu görmemek için in· 

ıanın kör olmuı lazımdı. Bir ıü
rü küçük tef errüat, her an, meae· 
lenin iç yüzünü, adeta Raulün yü· 
züne haykırıyordu. Dediiimiz ıi· 
bi gayet buit, sade, her gün yüz 
tanesine tesadüf etmek ihtimali o 
lan bir hakikat .. Mantıki bir ha • 
kikat .. Fakat meıeleler hazan çok 
basit olmakla beraber, öyle cep • 
helerden görünürler ki, onları hal 
letmek güçletir. 

Raul, bu dakikanın yaklatmıf 
olmasına rağmen, kendini müthit 
karanlıklar ve esrar içinde zanne-

intibak ettirememesinde hayret 
edilecek ne vardır? Çocuğun 
intizama, dinlenmeğe, fikri ça· 
lışmaya tehammül etmemesinde 
ve bunlardan sıyrılmak için 
mllmknn olan bütün vasıtalara 

bat vurmasında eli kiğıt üze· 
rinde ve gözC kitapta iken bi:e 
mubayyelesinin oyunla meşgul 
o!masında ( olgun insanların 
bile iş~erine ekseriya ibti· 
yacın demir halatlarıyla bağla
nabildikleri malumiken ] hayret 
edilecek ne kalır? 

Hiddet, zahiren tenbellikten 
daha az mazur görDlebilir; fakat 
çocutduğa dair hakiki bir fikir 
edinebiJmiıseniz, bitmez tllken• 
mez bir nüsiün canlandırdığı 
kuvvetli bir ağaca benıiyen bu 
varlığın da bazın eğilmekten 
ziyade kmp geçmekten boşlana· 
cağını dütOnUr, ortada pfılacak 
birıey olmadığını tasdik edersi
niz. Çocuğun neşvO numa11 bile 
pek müeHir bir bereket kabili
yetinin mahsulüdür. Bu kabili
yette bulunan bir rubun mania· 
Jara ehemmiyet vermesine ve 
bilhassa bunlara tuadOf ettikçe 
tehevvüre kapılmamasına imkln 
tasavvur olunabilir mi? Arıulan
mızı usul ve ihtiyaca feda etmek 
mecb11riyetiode bulunduğumuzu 
mutaıammm olan HH kaideyi 
iktib11 edeblimek için çocuk 
1ayııız tecrübelerden geçmek ih· 
tiyacındadır. Halbuki: Bu tecril· 
beler mukavemetıia bir inıiyak 
ile atlablamaz. 

Bu satırlarla hiddet ve tenbelli· 
ğln Jevımıı a ı §eyler 
olduklarını değil, milnbaaıran ta· 
bii kusurlar olduklarını ifade 
etmek istiyoruz. 

ikna ve tazyik ederek, tatlı 
dananarak nasihat ederek, iyi 
misaller göstererek velba1ıl ıa· 
yısına terbiye kitaplarında tafıi
lihnı görebilecetinis bütün v111• 

talara müracaat ederek bunlarla 
mücadele ediniz. Fakat bu mü· 
cadelede çok dikkatli davran· 
mıya, çok müteyakkız bulunmaya 
ihtiyaç vardır. Çünki: Siz bu ku· 
surlarla uğraıırken, tashih ede
cek yerde bütOn bütün kökleı· 
melerioe ıebep olabilirsiniz. Hat• 
ta baZ1 kerre ıuf sizin teıviki· 
nizle çocuğun ruhuna ilk bakııta 
hoı görüumekle beraber haki
katte daha zararlı birtakım ku· 
ıurlar nüfuz edebilir. 

(Devamı var) 

diyor. Istırabı ve bu ııtırabm tid .. 
deti, ona, kolay hakikati gizliyor· 
du. Kendi kendini toplamak için 
büyük bir kabiliyeti olmadıiı hal 
de, Raul kabil deiil aakin olamı· 
yor, ve uzun dakikalar geçtikçe 
ıstırabı artıyordu. 

Saat ikiyi, sonra üçü çaldı •• 
Raul açık pencereden aabahın 

ilk ıtıklarını aeyrediyordu. Kendi 
kendine: 

- Gündüz olunca, diyordu,. 
Klara her halde kendini öldürmi· 
ye cesaret edemez. 

Ne çocukça mantık! Ne çocuk 
ça teselli! 

Saat dört? 
Raul saatine bakarak, nud itle 

diğini, akrebin nuıl ilerlediğini 
seyre daldı. 

Dördü bef .. on .. on bet geçti. 
Raul birdenbire titredi. Baııç. 

nin kapııı çalınmııtı. Bu saatte 
kim ıelebilirdi? 

(Devomı var). 
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Dil Kurultayının dün üçüncü günü idi. 
"(Baı taralı 1 incl sayıf ada) 

geçerek mevkiini işgal etti. Ka
tiplik makamına da Müştak Bey 
ile Muzaffer Bey oturdular. 

Kt.zım Pş. oturur oturmaz aza
dan bir zat söz söylemiye baş
ladı. Usulü müzakere hakkıuda 
olan bu teklif henüz celse açll~ 
lbadığı için celsenin açılmasma 

tehir edildi. 
Celse tam 14 te açıld ı. 
Rt:is paşa evvela zaptın oku

nacağını söyledi. Zabıt okunduk
tan sonra azadan Edip Serden
ıeçti ve muallim Necip Eeylerio 
takrirleri okundu. 

Eu takrirde azaya söz söyle
lbek iç:n müsaade verilmesi is
teniyordu. Reis azanın her za. 
tııan söz süyliyeceğini ancak ku
ruitayda gürüşülecek n1evzuların 
dört kısma ayraldığını her kısım 
İçin tezler mevcut olduğunu bu 
tezler bittik ten ronra herkesin 
bu mevzu 2ahilinc!e istediğini 
&öylemekte serbest olduğunu 

bildirdi. 
fundan sonra encUmenin tez· 

keresi okundu. Takrirler ve te
tııenniler encümeni içtima ede
tek riyasete Ruşeni beyin 
•e mazbata muharrirliğine de 
Sadri Etem beyin intihap edil
diğini bildiriyordu. 

Eu esnada en önde oturan 
Abidin Daver bey ayağa kalktı 
•e reislik kürsüsünün önüne gi
derek bir takrir verdi. 

Daver bey bu tcıkrir ile kurul
tay zabıtlarının günü gününe ba
•ılarak azaya tevziini istiyordu. 

Bu takrir henüz reye konma
llıııh ki Mustafa Nail bey söz 
iıtedi. Aym suret:e tezlerin ba
ıdarak tevziini istedi. 

Reis paşa bu takrir sahipleri· 
ne buna maddeten imkan olma
dığını söyledı. Tezlerin söylen· 
llıeden e\·vel tab'mın da muva
fık olmıyacağını ilave elti. 

Nihayet Abdülhak Hamit be
)İn yan tarafında oturan ede
biyatı cedidenin tanınmış sima
larından Hüseyin Siret bey söz 
\ldı. 

Siret bey: 
- Tezlerin daha evvel basıl

llıasının ve haftalarca tetkik edi
lerek ortaya çıkarılan eserlerin 
hir günde derhal tetkik edilerek 
Cevap vermenin müşl<ül olaca
lını söyledi ve: 

- Tezler basılsın, azaya tevzi 
tdilsin, dedi. 

Siret beyin sözleri bittikten 
•onra azadan iki zat tarafından 
\terilen bir takrir daha okundu. 

Bu takrirde imza s ı:ı hipleri, 
kurulytaya gelen azaların Türk 
dilinin güzelliklerini bildiklerini 
\ocak iJmi esasların saatlerce 
•öyleneceğine encümene havale 
tdilmesini ve encümende muva
fık.örülenlerin kurultayda okun
lbaıını bildiriyordu. 

l<izım Paşa bu takrir salıi(lle
titıe de cevap verdi ve dedi ki: 

- Tezlerini hazırlamış olan 
l~nın kendi fikirlerini müdafaa 
tt"1eleri daha muvaf1ktır. 

Hitabelerln tab'ı 

b· l<lıım Paşanın sözleri biter 
~tllıez Samih Rifat Bey söz aldı. 
'1ıtiye geldi: 

~ llıaktan göremedim.. dedi. 
b~llnediyorum HUseyin Siret B. 

1
" teklifte bulundular. 

So. Bu okunan hitabeler, tezler s: formalık kitap dolduracak 
\ı. tllk•• Bunlarm hepsini 
~İli 19nde tabetmek imkan da-Sde değildir. 

llııdan ıonr'! bu tezleri ha-

Kurultayda neler 
konuşulacak? 

(ea, tarafı birinci sahifede) 
günkü ve yarınki medeniyeti 
kemali ile kucaklıyabilecek en 
güzel şiveli ve ahenkli bir ifade 
vaaıtaaı haline getirmek oldu • 
ğuna göre: 

a ) Şekllyat 

b ) Sentaks 

c ) Kelime te§klll 
d) IsWah vaz'ı 

Sahalarında dllln bUtün lhtlyaı;larıru 

gidermek, dU§UnU~ tarzını asrUe§tlrccck 
ve Gnrplıl8.§tıracak h&le getirmek, yeni 

vakıruan ifade edecek yeni kelimeler teş

klllnde ön ceden haztrlanmı§ ve tesblt c· 
d!ltni§ c.sıuılar :o.·e k aideler hnzırlamak. 

zırlıyanlar bu eserlerini öyle bir 
haftada değil, bir yılıda beş 
yılda, on yı 1da yirmi yılda hazır· 
Jamışlardır. 

ihtisas usulünü temin eden 
uzun mesai devresi geçirmedikçe 
ortaya bir eser çıkarmak müş
küldür. 

Hüseyin Siret Beyin lisan hak
kındaki ihtisaslarında müttefikiz. 
Ancak burada tashihi lizımgelen 
noktalan derhal kaydederler.,, 

Samih Rifat Beyden sonra Ne
cip Bey töz alarak söylenen 
söz!erin sıra ile olmasını istedi. 
Nihayet Ruşen Eşref küuiiye ge
lerek kurultay zabıtlarının tabe · 
d ilerek tevzi edileceğini bildirdi. 

Eundan sonra azadan birkaçı 

daba söz söylediler. Bu sözlere 
göre kurultayda söylenen nutuk
lar uzundur. 

Rüşen Eşref Bey tekrar kür
süye gelerek şu sözleri söyledi: 

- Mütetebbis heyet progra
mı ilan etti. Azayı muhtereme 

ura; elirk e m ddel r · n ·~ 
lerden ibaret olduğunu biliyor-
lardı. Bunlar uzun senelerden 
beri hazırlanmış eserlerdir. Bun· 
lar sadet haricinde değil, bilakis 
bundan sonra haşlıyacak olan 
işlerimiz de sadedin birinci 
maddesidir. 11 

Vaziyet gene anlaşı lmamıştı. 

beyler ise kendi namlarına kendi 
fikirlerini söyliyeceklerdi. 

Bu suretle ilk kısım bitince 
Azadan söz söylemek istiyenler 
yine söz söyliyecek. Bundan son
ra diğer kısımlar da aynı suretle 
tezler ve sözlerle bitecek.Nihayet 
verilecek takrirler okunarak tcs· 
bit edildikten sonra cemiyete 
faaliyet için zaman brakılacak. 
Biz de dağılacağız. ,, 

Kazım paşa bundan sonra 
tekrar zili çaldı ve seslendi : 

- Artin Cebeliyan bey .• 

Aza arasında oturan kısa boy· 
lu Artin hey kürsiye çıktı. Telsiz 
ve sE:si yükse!tme makinesi 
önünde bağırarak anlatmıya 
başladı. 

ArtinCebeliyan Beyin sesi fazla 
geliyordu. Sesi yükseltme ma
kinesi de akisler yaptıkça sa· 
londa artin Beyin sesleri müthiş 
akis~er yapıyordu. 

Bu esnada Türk dili tetkik 
cemiyeti retisi Samih Rifat Bey 
de Gazi Hz. nin l ocalarına git
mişlerdi. Samih R ifat Bey Gazi 
Hz. nin iltifatlarına nail olurken 
Cebeliyan Bey bağıra bağıra de
vam etmiye başladı. 

Türkçe olarak okuduğu kon
feransta bir çok şive hataları 
olma~ıaa rağmen ço!< heyecanlı 
anlatıyordu. Yalnız arada sırada 
kelimeleri unutarak yerine başka 
bir kelime söylüyordu. 

Hele bir aralık kendi bile bu 
yanlışlığın farkına vardı. Ve ga
yet samimi olarak : 

- Pnrdon.. dedi.. hedes de
dim.. yanlış söyledim. Hedef 
olacakh. Cebeliyan Bey Türk mil-
etinin büyüldUğnden eslc:i hatı
ralarından ve Türk kavminin de
nize inmek için Çine doğru ile
rilediğinden bahsetti. Çin keli-

mes'.nin hintçe olmadığını söyledi 
ve Çinlilerin ( r) harf mı teleffuz 
edamediklerini h<ttta (Amerika) 
ya {namçika) dediklerini anlattı. 
Türk lisanının eski vaziyetlerini 
izah ettikten sonra dedi ki: 

- Maarif Vekili Reşit Galip 
Beyin bir makalesinde okudum. 
Bu büyledir. 

Nihayet Kazım Paşa kuru!tay 
mesaisinin dört esasa ayrıldığını 
birinci maddenin (Türk dili ile di
ğer tlillerin münasebeti) olduğu
mı söyledi. Mesele de anlaşıldı. 

Müzakereye başlanırken aza- Herkes bir mehaz gösteriyor. 
dan bir takrir daha verildi. Ben de Reşit Galip Beyi mehaz 
Kazım Paşa bu takrir kağıdını gösteriyorum." Cebelyao efedinin 
eline alınca evirdi, çevirdi niha- bu sözleri bUtün aza taraf andan 
yet yüzünü buruşturarak : alkışlandı. Bundan ~onra sözle-

- Bu takrir es~i harflerle rini hitiren konferanscı bir Laç tek· 
yazılmıştır. Yeni Türk harflerle lifte bu:undu. 
yazılarak veri~sin.,, dedi ve Saffet llk teklif şu idi · 
Beyin söz söyJiyeceğioi bildirdi. Fransızce, Almanca, lngilizce 

Genç hatip bir lngiliz profesö- ansiklopediler o~ urken müteessir 
rünün eserini tetkik etti. Bu mu· oluyorum. Biz de bir ansiklopedi 
harririn söylediği sözleri okudu. yapalım. Türk ansiklopedisinin 
Türk dili ile diğer dillerin mü- ismi Mustafa Kemal ansikfope· 
nasebetini araştırdı. Bir buçuk disi olsun.,, 
saat devam eden bu konferans Bu teklif salonda dakikalarca 
nihayet bulunca on dakika isti- devam eden alkışlarla karşılandı. 
rahat verilerek celse tatil edildi. Cebelyan B. ikinci teklifini söyledi. 

ikinci celse 
ikinci celsede reislik mevkiinde - ilmi, fenni ıstılahları düzel-

telim. Anlaşılmaz lafları atalım. 
Ki:ıım paşa ve katiplik maka-

Bugünkü sözler nedir? Hele ma-
mında da Müştak bey ile Refik azzallah tıbbi akli 
Ahmet bey bulunuyordu. raporunu 

Gazi hazretleri de yanlarında görürsek anlamak değil okumak 

M f bile müşküldür.,, 
aari vekili Reşit Galip bey 

olduğu halde kendilerine ayrıl- Cebelyan Beyin bu teklifi de al-
mış olan mevkide oturuyorlardı. kışlarla karfılandı. 
Kazım Paşa celsenin başladı- Bundan cesaret alan konferans-

ğını ilin eden zili çaldıktan cı son teklifini yaptı : 
sonra dedi ki : - Türk medeniyetine sahne 

- Şimdiye kadar söz söyli- olan Akdenizin ismi de Afman
yenler Türk dili tetkik cemiyeti ların Alman denizi filan olduğu 
namına tezlerini söylediler. Bun- gibi Türk denizi olsun .. 
dan sonra söz söyliyecek olan Bu teklif de alkışlandı. Alkışla-
Artin Cebeli yan, Hakkı Nezihi nınca Cebelyan Bey elindeki kağıt· 
ve E~~i.ıe~ir Meb~~u )'~s~f Ziy~ . !arı kapadı. 

- Konferansım hitam b"uldu .• 
Diyerek kürsiden indi. 

Hakkı Nezihi beyin konferansı 

Kazım Paşa seslendi: 
- Hakkı Nezihi bey. 
Ticaret Odası tetkikat ve is· 

tihbarat şubesi müdürü olan 
Hakkı Nezihi bey (Türk lisanı ile 
Hint -Avrupa lisanları arasındaki 
münasebetlere dair) konferansına 
başladı. Eir buçuk saC\t kadar 
devam eden bu konferansta Ha!c
kı Nezibi bey Türk lisanının, 

Çağataycanı:ı lsök kelimelerinden 
bir çoklarmı m'sal göstererek 
Avrupa lisanlarile mukayeseler 
yaptı. Ve nihayet: "Hi11l~Avrupa 
lisanları diye ortada bir lisan 
yoktur. Bu doğrudan doğruya 
Türk Avrupa lisanıdır,, dedi. V c 
büyük Gazinin ypbğı inkılaptan 

bahsederek sözlerini bitirdi. 
Bundan sonra söz alan ve 

uzun zamandaoberi bu işle uğ· 
raşan Yusuf Ziya bey Ahmet 
Cevat beyin bir gün evvelki 
konferansında bahsettiği gül ve 
Roz kelimeleri ile kurt ve Lov 
kelimelerinin arasındaki müna
sebetleri ar~şlırdı. 

Bundan sonra Türk ve Avru
pa lisanlarını tetkik etti. 

Türkçede harfıcer bulunduğu 
bunun da ol, şol kelimeleri olduğu
nu söyledi. Ve ı Şol cennetin ırmak
ları) mısraındaki (Şoh un doğ
rudan doğruya harfıcer olduğunu 
anlattı. 

Sıfat ile mevsufları, zamirleri 
diıilik ve erkeklik meselelerini de 
tetkik ettikten sonra konferansına 
alkışlar arasında nihayet verdi. 

Yusuf Ziya Beyin konferansı 
bitince söz alan Ruıen Eşref 

Bey bugünkü celsede Ragıp 
Hulusi, Samih Rifat, Hasan Ali 
Beylerin cemiyet namına tezle
rini müdafaa edeceğini bildir
di. Celseye nihayet verildi. 

BUgUnkU içtima 

Kurultay bugün de saat on 
dörtte top:anacaktır. Bugünkü 
içtimada cemiyet namına söz 
söyliyecek olan Ragıp Hulusi, 
Samih Rifat ve Hasan Ali Bey
lerden sonra muhtelif mevzular 
üzerine münakaşa yapılacaktır. 

Dil Kurultayı ve 
Ermeniler 

Dil Kuru!tayı münasebetile Er
menice gazeteler uzun makaleler 
neşretmekte ve dil inkılibmın 
ehemmiyetinden bahsetmekte· 
dirler. 

"Zartonk,, gazetesi bir başma
kalesinde diyor ki: 

''Esaret zencirinden kurtulan 
Türkiye on sene zarfınd:ı mede. 
niyete doğru yekdiğerinden da
ha mühim merhalelere vasıl o!
du. Büyük Gazinin sarsılmaz az
mi ve parlak zekası sayesinde 
terakkiye mani olan herşey iza
le edildi. 

Dil Kurultayı aynı zamanda 
bütün nnsurların yekvücut olarak 
çalışmasına bir açık delildir. Er· 
meniler hu memlekette bahusus 
ilmi sahada büyük hizmetler ifa 
etmiştir. Ve şimdi dahi kendi 
vatani vazifesini Türk yurttaşı 

olarak iftiharla ve sevinçle ifa 
ettiğini görmekle çok mesruruz.,, 

"Aztarar,, gazatesi başmakale
sinde eski ve yeni devirlerin ara
sındaki farklardan bahsederek 
şu mütaleah serdediyor: 

"Ankarada içtima eden tarih 
kongresi Türk ırkının menşeini 
meydana çıka!dı. Dolll}abahçe· 
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lngilterede 
Hava mareşallı
ğında tebeddül 
Londra, 28 (A. A.) - (Reı ·~ 

mi) : Hava mareşnh Sör Roder 
lptok Popham İng iltere hava mü•' 

dafaası bşkumandanlığı makamı• 

na gelecek nisandan itibaren Sör 

Geaffney Salmond'a halef olacak 
tır. Sör Salmond hava nezareti er 

kanıharbiyc reisi o!acaktır. 

Cuma günü yapılacall 
maçlar 

lıtanbul, 28 (A. A.) - Bu cu• 
ma Kadıköyünde Fener bahçe ıta 
dmda şu maçlar yapılacaktır: 

- Saat 13 - 15 lstanbulıpor -
Pera. 

Saat 15 - 16 Galatasaray Ve-
fa. 1 

Saat 16 dan ıonra Fener bahçe 
birinci takımı bir antrenman ma• 
çı yapacaktır. ~ 

Emniyet Sandığı Müdürlilğnn• 

den: Fatih çırçı: 18 Raşit Bey
1 

4 ağustos 932 tarihinde sandı~; 
ğımıza bıraktığı para için Yeri• 

len 33231 numaralı bonoyu kay• 
bettiğini söylemiştir. Yenisi ve• 
rileceğinden eskisinin hükmll 
olmıyacağı ilan olunur. (4423) 

lstanbul yedinci icra memur· 
luğundan: Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve ikinci arttırmasının 

icrasına karar verilen eşyanın 
ikinci arttırmasının 4-10-32 Salı 
günü Beyoğlu Sıraservi Ahır so
kak 35 numarada saat lü-12 de 
paraya çevrileceği ilin olunur. 

(4503) 

lstanbul ikinci icra memur l ağunda:ı: 
Mukaddema Galata'da Bahtiyar hanında 

No. 26 da icraı ticaret etmekte bulunı.n 
(K. Guron \'e Y. Apostolidi.s) münfesih 
firm asına izafeten şürek~dan Y. Aposıo

lidis Efendiye : 

Almanya'da Ruhla şehrinde mukim ve 
bu işten dolap Türkiye han No. 26·30 
avukat Ferit Davut Beyin yazıhanesini 

ikametgAhı kan unt gösteren (C. F. Şlot

haver) firmasının 1 · 3 - 1929 tarihli 
ve 3·5·1929 ve 15 - 8 - 1929 \ ' e 

5 - 10 - J92Q ve 15 • 10 • 1929 ve 
2 5 - J 5 • 1939 vadeli altı kıt'a senet 
bedeli olan bin yüz seksen Türk lirasile 
vade tarihlerinden itibaren yüzde beş 

faiz \'e protesto \'e lcrn mımafları ve 

ıyüz lirıı a\'ukatlık ücretinin poliçeler 
üzerine HIAs yolile \'aki talep \'e takibi 
üzerine namınıza tanzim kılınan ödeme 
emri ikametgAhınızın meçbuliyeti hasebile 

tebliğ olunamadığmdan keyfiy etin ilinen 
tebliAinc kara r \·erillmiştir. T arihi ilAndan 
itibaren borç ve masrafların bir ay için
de ödenmesi Jizımdır. Borca itircızınız 

\'arsa işbu müddet içinde istida ile bil

dirmeniz lizımdı r. Borç ödenmediği veya 
bu müddet içinde itim~ edilmediği halde 
icra ve iflAs kanununun li I inci mad
desi hiık mtiııe maruz kalacağınız olbap· 

ıaki i)deme emrinin tcbli(;i makamına 

kaim olmak üzere keyfiyet il~nen tebliğ' 

olunur. 

deki içtima dahi aym mesaiye 

dil esaslan üzerinde Türk inkı
labının büyük rehberi Gazi pa· 
şanın dela\etile çalışmaktadır. ,. 

inkılap müzesine ko
nulacak nutuklar 
Dil Kurultayının ilk içtimaında 

Türk Dili Tetkik cemiyeti reiai 

Samih Rifat ve Maarif Vekili 
Reşit Galip Beyler tarafından 

söylenilen açılma nutukları ink1-
lap müzesine konulmak üzre vali 
ve belediye reisi ·Muhittin Bey 
tarafından alınm!ştır. 
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Emniyet Sandı 
ğına Borçlu 
Olan Zevatın 

'Dikkat 
Nazarlarına 

F atib ikinci Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 1 - Karagümrük
te Dervişali mahallesinde Kur
tağa sokağında 5 yeni 23 eski 
numara1ı bodrum katile birinci 
katta iki oda bir sofa bir mut
fak bir heJa ikinci katta üç oda 
bir hela bir sofa üçüncü katta 
iki oda bir daraca ve bir sofa
dan ibaret ve kuyu ve meyva 
ağaçlı bir bahçeyi havi ahşap 
ev izaleyi şuyuu 1 Teşrinisani 
932 Salı saat 16 da mahkememiz 
tarafından açık arthrma ile sa
tılacaktır. 2 - Kıymeti muham
minesi 2243 lira 75 kuruştur. 
Halen ipotek ve haciz muame· 
lesi yoktur. Bu kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulursa o gün .sa· 
hlacak bu miktara talip çık· 

ma2sa 15 gün sonra 15 Teşri· 
nisani 932 Sah günü saat 16 da 
ikinci artırması icra olunacak 
ve en fazla verenin üstünde bı· 
rakılacaktır. Ve bu ilandan 
başka ayrica J!an edilmiyecektir. 
Birinci artırmada kıymetin yüz· 
de yetmiş beşini bulmazsa en 
fazla artıran ikinci arhrmada 
daha faz laya talip çıkmazsa te
ahhüdünden kurtulmayacaktır. 

3 - Tellaliye ve ihale pu'u 
müşteriye ait olacak üstünde 
bırakılma tarihine kadar vergi 
ve icare ve Sair rusumu eski 
sahiplerine aittir. 4 - Talip 
olanlar yüzde yedi buçuk pey 
akçesini depo etmelidirler. Açık 
arttırma bedeli peşin verilecek
tir. 5 - Şartnamenin bir örneği 
mahkeme salonunda her kesin 
görebileceği bir yere asıldığı 
gıô'i rfazla malümat istiyenler 
mahkeme kalemine müracaat 
etmelidirler. 6 - Bu ev üzerin· 
de ayni bir Jıak iddia edenler 
ilandan itibaren 20 gün zarfm· 
da \'eaikalarile beraber mÜt'aea· 
at etmeli~irler. Al<si takair<le 
gayrı müseccel hak sabip1eri 

'Türk 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Sandık namına meriıun bulunan ınıenkul ve gayri menkul 

emval yeni icra ve iflas kanununa tevfikan 4 Eylul 932 tarihin
den itibaren icra daireleri tarafından sablacaktrr. i:vvelce olau
ğu gibi badema 5andığımız tarafından bor,çlulars .üç aylık ih
barname gönderilmiyecek ve bütün takibat mezkur dairelerce 
yapılacaktır. Keyfiyet alal.adaraoca mıalfıın ıolarak borçlarını 

· adeler.i bululünöe .c>deme!eri veya yenilemeleri mumu ihin olu
nur. (5142) 

·ı. _________ 4_s __ ta __ n. __ b_u __ ı __ l3 __ e_ı_e_d __ Jy __ e_s __ ı __ J_ın __ ı_a._a __ r_• ________ J Zerinin en 

büyük ı'azilest 

nedir 

Keşif bedeli 1961 lira 90 kuruş olan Beyoğlu yirminci mek
-_tqp binasınm damına kiremit döıenmesi ve tamiri kapalı zarfla 
münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak ve keşif 
evrakını görmek üzere her g1in Levazım müdürlüğüne müracaat 
etmeli, münakasaya girmek için de 147 lirnhk teminat makbuz 
v~y--. mektubu ile teklif .mektuplanm '3·10·932 pazartesi günü 

·saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. (4790) Çoc11ldarını Tutumlu VE 

Muktesit 
Fatih l\1almüdür1ü

iünden: 
Yı ikapıda Katip :Kasım ma

hallesinde '!il! Y enikapı iakele
aindc eaki iman daireei altında 
iki ıgöz kayikbaoe 22 ıEyliıl 9.32 
tarihind.en 111 ıBir.im:i Teır.in 932 
tarihine kadar ;yirmi gün müd
detle ımtlı:ayedey.e k.omalm111bar. 
T aliplerfo J 1 m~mci l°ıeJrİD 912 
tari~ müsadif salı günü ko· 
misyona müracaatlar1. { 507S ~ 

Istanbul Üçüncü icra Memur
luğundan : Mahcuz olup satılma-
sına karar rvcrileo biri rK~remeli 
şekeri diğeri meyveli .şeker ima
line mahsus iki adet makine 3 
'feşriniaani 932 tarihine müıaclif 
PazarteSi ıgünü ısaat on birde 
Eminönünde köprü meydanında 
K-aUeşzade Hacı Hüıeyin r.e 
mahdumları tirketinin tekerci 
dükkanında açık arttırma ile 
sahlacaktır. 'f aliplerin yevm ıve 
vakti mez'kurda maba1linde a
zar bulunacak memurine müra· 
caatlan ilan o!unur. {4506) 

Ereyli şirketinden: 1932 sene
sin de 1mha edilecek olan yüıde 
beş faiili -re beherj (500) frank
lık (251) .adet tahvilatı mümta-
xenin kur'a keşidesi l teırini· 
evvel 932 tarihine mlisadif ca· 
martesi gUnü saat _( il 4,30 ) da 
Ereyli Şirktinin Parıste Londra 
sokağında "21,, N. da ~Ain mer· 
kezinde icra olunacaktır. 

Kur'a keıidesinde çıkacak 
İıamaralar işbu ayna ğazete ile 
Detir ve ilin edilecektir. (4501) 

· lstanbul yedinci icra memur· 
luğundan: Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer dokuz kalem hane eş
yası 3 Teşrinievvel 932 tarihine 
müsadif Pazartesi günü saat do-
kuzdan itibaren Bcyazitte Soğan 
ağa mahallesinde yeni devir .so· 
kağmda 21 No. lu hanede bil· 
müzayede paraya çevrileceği ilin 
olumır. (4505> 

Sat.lak arsa 
Ayasofya civarında J.sbakpaşa 

mahallesinde denize ve adalara 
na21r içinde mahzen ve kuyusu 
araamız ehven :suretle satılıktır. 
Arz.u eden Kadıköyünde Mühür
darda Rızaiye sokağında 41 nu· 
marala haneye müracaat olunsun. 

(4350) 

&atıhk Mıaeler 

Beyler.beyinde vapur iskelesi 
kurbinde 1 'ft 3 numaro.u yek
dipriae muttuıl lbaneter satılık
br. 1 numarolu hane dört oda 
iki sofa .ıl malfak .dört fÜZ arf&DI 

mütecaviz rbab~ •e tatlı ısuyu 
tuJumba abdeshaue ve sairesi ta
mamdır ~e beş ısenelik gayet 
sajlam .himdır. 3 nuaıarolu ıba
ne ise .alb oda iki sofa ve bir 
hamam tatlı .suyu havi kayuıa 
meYcu.lhır, birda küsük bahçesi 
vardır. Görmek ve geımak arzu 
eden &~vat 1 ııumarolu ha.Bede 
ikamet edeu zata ımüragat 
buyursun. (4459) 

payiaşmadan hariç tutulacaklaraH". 
Şeraiti mezküre -ile taf p olanlar 
mezkur tarıibler:de :açık arttırma

ya iştirak ıelmCleri Jilin olunur. 

Islan bul I:icaret müdüriyetiodeo; 
stanbul kindi icrn 'memurluğundan: Rehin üzerine ödünç para ve-

Ohalde decbal 

, 8 il 

. ." ... .-. •. ,, .. t ... ' :~ .• '~ 

• . ........ .. ·, . . . 

Yetistirmek. .., 

Ziraat 
•• 

H 111 iZ 
Bir "borcun tem'ini .zımnında merhunen renler hakluodaki nizamnameye 
mahmız ıdJup !balen Balatta, Karabaş tevfikan maaş cüzdanı iizerine 

ımıb&11~1ııde Vapor iskelesi caddesinde ödünç para veraıek~uretile icrayi y O • T"" kt 
Hin S.P ııumatalı mn ve keresıe fabri· san'at etmek üzere keodisine me- üksek enfZ ıcaret me e-
·alın derununda bulunan ve olbaptakl 

vaz~et:zawıada muharrer olan ve Be· zuniyetverilmişolanBahçekapıaa binin l<ayıt Ve kabul şartlan 
ınon ef. ye ait bulunan .kereste fabrikası Şamh hanmda 1:7 numaralı ya-

zıbanevi kanuni ikametgah ittihaz Mekte.n ley:i ve meccanidir. Tahsil derecesi yüksektir. Ga,..l derununda bir adet adr turno, 2 adet l1 )I'"' 

.Avrupa mili 'nlikgi makinası, I adet etmiş olan s~Iinikle doğmuş tüccar gemilerim: kaptan ve makinist yetiştirmektir. Mellllliar 
!)'erli .malı bilej;l makinesi, 1 adet buh:ır 1293 teveJlütlü Türk tebaasmdan iç.in bir Jıizmeti mecburiye yoktur. A!i ve tali olmak iiEera tahlil 
fokomobili, 1 adet tlinamo, 2 adet elek· JAK ALYON efendi bu kerre müddeti dört senedir. Kayıt m\!amelesi 1 Ey:ütden 1 T. -ewııele 
trik motörü, 2 adet arabalı"k dcstere, 1 kadar devam eder. Ali birinci sınıfa lise meRataı t• müracaatla yazıhanesini kapat· 
adet terJt ıufa:k, 2 adet dekopaj şeıidi, biriuci sınıfa be~ sınıflı .san'at mektebi mezunlan ile Jile 
ı ~~ ....... A d hğını beyan ile teminatının ia-
~ .... uraı. "ıa et :respsi m;.ldnesl, dokuzu ikmal edenler veya o derecede tahsil gördlil a1el .... 

2 d d ilk k .. desini talep eltigy inden yukarıda 1 
et e ma inesi, l adet ufak delik tasdik edifmi§ olanlar kabul o!unur. Ali lbirinci sımfa gireceldeda 

ıınaklnc,, J adet ağaç tQmO, 7 -adet ıfın · yazılı muameleden dolayı ken-
11 lak makinesi, 1 adet ~alınlık. 1 .adet disile b er ne suretle o:ursa oJsun asgari 18 azami 21 ve tali birinci sınıfa gireceklerin •.-rl ~ 

zıvana, ve bu aletltrin moto··rterı· ı-0. _., b k azami 18 yaşında olmaları lazımdır. Kabul muamelesi 111118'eaei 
• •w alaka ve ilişikleri olaruanıı a -

ıt~rlör a1tı bcygirliktir) 1 adet ala bey· larmı aramak üzere birer hafta sıhhiyeden ve talipler fazla olduğuna göre yapılacak 1111ftbaka-
gırl~ mot6r, l adet on iki beygirlik dan ve noterlikten rousaddak taahhütname verdikten _,.. \npl 
motör' ı a · fasıla ile yapılmakta olan üç 

• et !)'ırmi ı]lı.i beygirlik mötör, kat'jyyet eder. Taşradan geleceklerin Y tiks;-k deni7. ticaret .ek• 
!1 ıcttt kırkbeş b.eygirlik ımot5r- l adet ilci'ldan "tibaren üç ay zarfmda ...1.- lL-..JL..a. 

Otuz be~·g·=-"ılc mo~r ·- 110 f.ab..:ı..·nsı h tebine girmek üzere hangi tarihte mem'.e':etlerimı'Cll 1111r~111• ~· ·•~ ""' .. ~ •.ın evrakı ,müsbitelerile mumailey e 
derunund11. ı adet \·a.Js tumo, 4 adet ettıklerıini miiş'ir bir maz:ba1 ayi beraber!erinde getirmeleri m1*• 

veyahut .dairemize müracaatlara T d f d 1 1..-.ı..-._ 
nls (köhne) l adet mp ı;a.so .. rii 1 .adet taıidir. aliplerin .isti alarma nü us cüz an nrını, aşı feo•alll:'lUa• 

,,~ ...... ve .hu müddetin hitamından soıı- ı _..._ 
~öp şasörü (köhne) 4 adet elek~ cleva· melerini, mektep şehadetname veya tasdikname erini, r-çe 

ra mevcut teminat akçesinin ıİa- , 1. 1_._ f .aı;.af 
tör .olukları, hurda alçı modelleri. ı adet musaddak hüsai.bal ilmühnber~erini, cörl aoct •rs KB ıa oto~. • 
boya konkasörü,. 'hurda polisör ve saire desi cihetine gidileceği ve arhk larını ve velilerinin muvazıab adres ve imzalarını ıapted~ 
makine alAt edevatı. bu baptaki lafeplerin mesmu ol- Oıtaköyde Çuağan snrayı ittisa1indeki tt:ektep mtidlr:Djlne 

3 te~rinleV'.·el 932 tarihine müs:ı.dif mıyacağı ımah'.'ım olmak üzere miiracailt eylerne'erj veya hahhiitlü mektup fo glllclıermeleri 
Paı:artesi günü sııat on 'bt-~ten itibaren ni2amnamenin 15 inci maddesine 1 T d k k · bı..~-..1 L:__. 

"' ve . . evvel e me tepte ~apılaca aıuayeneı sı -,....•• __. 
maballiodr bllmüzayede a\lk -arttırma tevfikan keyfiyet ilan oluour.(4217) 

hazır bulunmaları lazımdır. (4~ 92) 
Je ~ı~ca~n~n ~Upl~i~n Tewmfi .~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mczkOr ve saati ırnuayycndr: ımahıı.llirıde • ~ 
bızır bu)un.t~k mcmuıa müracaatları~-~ SEYRiSEF AiN lnhisa rlar Umum Müdürlüğün 
taliplerin üzeri erinde bıı akı iması fa.tım· Merkezi idaresi c::ıt:ıta koptiil ~ B'2623 
gelen mallan tarıbi bırakılmadan itib:ıre,n Sulıc A. Sirke.el .!\lubıirdar .zade Jlan .226<10 

bir 'hafta içinde abzu tesellüm eylemeleri 
\'e müuyedey~ iştirak edeceklerin malın 
takcilı' edilmiş 'kıymetinin yüzde onu 
nisbetinde pey ıtkpeşi nnneleri \'e üste 
bırakmayı .ınütukip ~li müzayedenin 

1 Teşrinievvel sabahından 
itibaren Adalar ve Yafova hat
ta tarifesi değişmiş ve yeni ta
rife iskelelere asılm1şhr. (5135) 

tamamen tediye.si ltzımg~leceği ilAo ~.I ill•••••••••--••1 
olunur. 

Muhterik (1) ı;umarala Pol.athane ambarının - mevcut ,..., 
keş'foame ve :şartnamesi mucibince yarılacak tamirab - kafmlt 
zarfla münakasaya konulmuştur. Taliplerin, be.ş lira mallı"§ a. 
ketifname ile plan ve şartnameyi Müdiriyeti Umumiye •· 11 

Mimari Şubesinden aldıktan sonra, teklif oe.ktupl ... 
(13·10-932) perşembe günü saat (4) dörde kad.ır Galatı• 
bayaa Komisyonuna tevdi etmeleri icabcder. (4948) 
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Ilkmektep Muallimlerine 

KIRAAT DERSLERİ · 
Beş kısmı da tamamen dört renk olan, memleketimizde ilk defa basılan mektep kitabı 

Ismall Hikmet Beyin şimdiye kadar bir eşi gUrtilmemlş derecede mOkemmel,lıayat bilgisine uygun, 
yanhşsız,son derecede nells,eazlp bu eseri TUrkiyenln her tarafında btı y Uk bir muvaffakiyet kazandı. 

Bu eseıi görmeden mekteplerinize kitap intihap etmeyiniz. 1 alebesini seven ve mahrumiyetini islemiyen 

bütün kıymetli muallimler, bu eseri almakta, 1evkaladeleğini tasdik ve tebrik etmektedirler. 

Kıraat dersleri Avrupa kitaplarında ender görülen bir nefasete maliktir. 
Her taraftan tebrikler alınmaktadır. Beş kısım temamen . çıktı. 

Sühulet Kütiipanesi Tarafından Çıkarılmıştır. 

Norveçya'nın Halis Morina Balıkyağının Baş Mahsulü ~c~ ~p!u N 
••••Yerli ve Avrupa kumıılanndan kusu11uz ••••• 

ısmarlama emiseler 20 lira~an ~a~lar 
Hazır pardesü ve elbiseler fevkaJAde ucuzdur. ••IZlll &mirci ' İsa JlllÜ ~llll•••lflıj-~ 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletinden: 

Ankara'da Yeniıelıtrde Cebeci caddesi iizerinde klfn Hıfzıs
sıhha mOeııesesinde yeni yapılan serum cnıtıtüsü, Hıfzısınbha 
mektebi, memurlar ikametgibı ve serum istihsaline mahsuı hay
van ahırları binalarına ait zirde muharrer : 

1 - Kalorifer, tecdidi hava, ııcak su tevziatı ve yilksek taz
yıkb buhar, emme ve taıyikh hava teaiaab • 

2 - YOksek ve alçak tevettürlO elektrik cereyını tesisata 
elektrik aantırala tesisatı • 

3 - Sıhhi tesisat, su, hava gazı, kirli ıular ve kanalizasyon 
tesisatı. 

4 - Serum enstitüsü ile Hıfzıuıhba mektebinde llburatuvar· 
lar tesisatı . 

5 - Permotit tesisatı ve su depolan inıası . 
6 - Hıfzıasıbba mektebinde teblet ve ampül imalltbaneai 

tesisatı • 
7 - Ahırlar bina11 ihrak fırını, gtıbre arabalan, serum bin111 

dahilinde danalara mahsus ahırların hay•an yerlerine ait teaiaat. 
8 - Serum enstitUsil tebrit teıiıata • 
9 - Serum ve ikametgah binalanna ait llç aaan.CSr teıiıah. 
14-Eylül-932 tarihinden itibaren iki ay müddetle ve kapalı 

latf usulile ve takasa tabi olmak Ozere miinakuaya konulmuttur. 
Talipler balAda muharrer teıi11tın her hangi biri •eya bir 

kaçı veya heyeti umumiyesi hakkında teklifatta bulunabilirler. 
Sıhhat Vekaleti m~zkiır teaiıab ayrı ayrı veya kısım kısım ve 

Yahut heyeti umumıyesini birden bir mllleabhide ibale etmekte 
serbesttir . 

Talipler deruhte etmek iıtedilderi teıiHt cesametinde tesi11t 
Yaptıklarmı ve- şayanı memnuniyet bir surette beticelendirdikJe
lerini tesisat sahiplerinden alınmıt musaddak vesaikle bpat ede· 
cekleri gibi talep edecekleri bedel miktarmda Devletçe tanınmıt 
bankalarda bir krediye malik olduklar1m mDbeyyin banka ıe· 
lıadetnamesi ibraz edeceklerdir • 

Usulü mahsusuna tevfikan tanzim olunmUf teklif mektoplan 
14 ikinci teşrin 932 pazartesi gllnD aaat on beıte Vekilet mü-
llakasa komisyonunda açılacağından teklifnamelerin yevm ve 
•aati mezkfirdan evvel Vekalet hususi kalem mlldllrlOiüne tevdi 
0!unmaaı ve mezkur tesisata ait plln, keıif ve ıartnımelerin 
b~tde muharrer bedel mukabilinde mezkfır MDd11rl11kten alına 
ıleceği ilin olunur. 
lira 
100 
50 
25 
lo 

l, 2, 3, numaralardaki tesisat projelerinin beheri • 
4 numaradaki tesisat projcai • 
5, 6, 8, numaralardaki teıisat projelerinin beheri • 
7, 9, ,, .. .. .. (4914) 

Alemdar Z. Mehmet 
vapuru 

Milşterilerine azami sllhulet ve 
eşyalara fazla dikkatle rağ
bet kazanan 

Bülent 
vapuru 29 Eylfıl Perşembe 

.ı;ünü Zonguldak, Inebotu, Ayancık, 
Samsun, Ordu Gircson, Trabzon, Rize 
ve Mapıvn için yük, yolcu alarak 
hareket edecek tir. Accntası; A JAiye 

rlan Na ı Tel. 21037 

[Öik~;şıY~rdu'l 

1 
Talebe kaydına boşlanmışrır. mçki, l 
dikiş. nakış, şapka, sun'l çiçek kumaş ı 
boyalan ile resim ve tezyinat, Blroğ· 

5 rafi l>ğretllir. Tasdikli tahıdetnıme •1 
: verilir. Mektebin sergisi açılrnr, U 

serbesttir. p 
--·==!~~~:~:~!~~::ı~~;::~ı~:::~!~:?:~ı.:ıl 

-Edirne Pirinci 
Yeni mahsul Fenerde l\lehmet 

Karabe~ir ve ŞürekAsı 

Çeltik Fabrikasına 

1 Gelmiştir. Ecoebt pirintlerinin 
cilm~esine faik Ye memleketimizir 

- emsalsiz bir pirincidir. 

Deniz ilanı 
1'abliıiye Umum Müdürlüğünden: 
1 - Tahlisiye Umum Müdürlüğü tarafından siıli havalarda 

icrayı fiil etmek üzere Kızkulesi, Sarayburnu ve Fener bahçe fe
nerler mevkilerinde birer sis dOdUklerl tesis edilmitlir. ltbu dü• 
düklerin evsaf Ye havası berveçbi ıirdir: 

(l) - Kızkulesi: Her otuz saniyede bir üç saniye imtidadın· 
da ve iki milden işitilebilir kalın bir sayren düdüğü. 

(il) - Sarayburnu feneri: Her otuz saniyede bir her biri iki 
aaniye imtidadında ve üç milden işitilir biribirioi müteakip çift 
ıeda veren tifon sisteminde bir düdük. 

(Ill) - Fenerbabçe: Her dakikada bir c!ört saniye imtida· 
dıoda ve dört milden işitilir tifon sisteminde bir dOdük. 

Tenbih: Iıbu üç sis düdüğü tesisatı şehir ceryaoı ile icrayı 
fiil etmekte olup ceryanın inkıtaı halinde el ile işletilmek üzere 
yardımcı düdük tesisatı mevcut ise de bunlar aynı evsafta ve 
fakat birer milden işitilebilecek kuvvettedirler. 

2 - Yine Tahlisiye Umum Müdürlüğü tarafmdan Karadeniz 
Boğazı haricinde ve Rumeli ve Anadolu sahillerindeki Tahlisiye 
iıtasyonlarının yekdiğerinden tefriki için Anadolu sahilinde bu· 
lunanlara istasyon binalarınm denize nazır cephelerine siyab renk· 
te ve 2.90 metre irtifaa ve kırk santim arzda olmak üzere 
Yomburnundan bilitibar l,3,5, ilah teker rakkam ve Rumeli sa· 
bilinde bulunanlara dahi beyaz renkte ve aynı eb'atta olmak 
fizere Atlama mevkiinden itibaren 2,4,6 ilih çift rakkam vazedil
miıtir. 

Karadeniıin bu kısmında seyrüsefer eden gemiler için kolay• 
hğı mucip olmak üzere Anadolu ve Rumeli sahilindeki istasyon· 
ların numaralarını ve isim ve mevkilerile letkilat ve ve .. itini 
g8sterir liste aşağıya dercedilmiştir. 

3 - izahat (A) Can kurtaran sandal mevkiini; (E) Roket 
mevkiini; {P) melce istasyonu gösterir. 

Numara 
l 
3 
5 
7 
9 

11 
13 

Numara 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 

(1) Anadolu sahilindeki istasyonlar: 
Tahlisiye mevkii ve ismi TeşkilAt ve vesaiti 

Yom burnu P , E 
Rıva P , E , A 
Gelagre P , E 
Adacıklar P , E 
Karaburun P , E 
Alacalı P E 
Şile P , E , A 

(il) Rumeli sahilindelci istasyonlar: 
Tahlisiye mevkii ve ismi Teşkilat ve vesaiti 

Atlama P , E 
Kilyos (Kumköy\ P , E , A 
Kısırkaya P E 
Molozburnu P , E 
Ak~nu P , E 
Kuuduıd~re P , E 
Karaburun P , E , A 
Darboğaz P , E 

(5005) 



lstanbul ve Trakya şeker fabrikaları 
Türk AnÖnim Şirketinden: 

Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolarından kınstal toz, 
sandıkta ve çuvalda küp şekerleri atideki liatlerle her 

isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 
Kridal toz, kilosu 38,1~ -tuvnı~n ~op kilosu 381/2 -SH~ıkb küp, kilusu 391/2 kurustur. 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşi~ ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif 

ve mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adresı lst anbul, Bahçekapu 4 üneü Vakıf Han, 4 ilnell kat-Telgraf adresl:Istaubul şek~r-Telefon: 24470/79 

• ~ ' • , .. • 1 ., • 

Doktor.lar 
#::::::: Gayrı milba dil ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ rr == ·===::=•::===~ .... =·=======--= .,. 

1111· BONO ım . -111!~~-~------ ... . ... a::: :::: 
Dokter- O~ratBr ·ın .... 

Ahmet Asım ii im 
Delam "Q kadm lıutabkıan mUtehauw ipi Ları alınır - Satılır . ;m 
~~~~~!.'~!.'1:~ postahane karşısında büyük Kınaciyan haomd:: No. 24 im 

<~ ;~ ~~ı) H --·· ... -·.:.:~~:~.~ .. adresi : Istanbul Z 1 Y -~~~.~.~ ............. _ .. ~:::: 
···-··---··----··-······ Telefon · 22716 ····-·························· ··-···-····················· . ···-··························· Doktor ·----····-··· .. •••••••••• ···~···························· 

Aris ti dl 
~: 

t:mlannQ: Emln&dl han a 8llGO kat No.8 

Doktor 

A. Kutlel 
cuı .. sObrevl buta1ıklar tedavfhaneel 

IC&rakö)' börekçi fmnı mramıda 34.. 

Dl' doktoru 
Arşak SDrenyan 

KARYOLAvemad~nreşya 121/ ı· Uke 
fahrik:ısı 2 ıra Y~ karyola 

Sirkeci Ebüssuut caddesi TeJ. 22652 
Çocuk, Kesme, Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelif renk· ı 
lerde karyolalar hastane ameliyat odalan malzemeleri ucuz fiatla satılır. Her türlü 
ölçüye K(ire sip:ı.riş dahi kabul edilir. Fabrikada ve Eminönü, Sellntk Bon• 

mar,esl ve Yerli Mallar Pa.zi!ır1nda da avnı fiatla satılır 

2 .. 

Paketleri 
bulabilirsiniz. 

BeJOtlu latlkUU caddelll numara 803 
Kmr aputmıuu. M:Uracaat: CUma pa
sardaıı nıaad&.ber gUD 9-13 ve lG- 17 

~ ~· Telefon 40424 

Parla Tıp FakWteırl mezunu 
aıt ft atUuevt butalıklar mUteha.uw 

ilk, Orta ve Lise kısımlarını 
BUtUn Sındları mevcuttur. 

Kayıt muamelesine devam olunmaktadır 
Her gUn saat 10 dan 18 e kadar mUracaat olunablllr. 

Cepte ta~ımak için hem daha 
kolay. hem daha tar.ni.zdir.~~

Bu yeni ambalaj sizi kıymeti ol· 
mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babıall C&ddeal Meserret oteli k&rfI8U1da 

Avni Bey apartmıam 125 Sab&htan 
Akp.ına kadar 

Doktor 

Balık~ıyan 
Kuayenehaneal: BeYollu mektep eokak 

No. 17 Telefon 8626 Beyoğlu 

Oroıoı • Doktor 
Feyzi 

B6bnk, meaane, idrar Yolu huta1ık1an 
mUtehumaı 

Beyoğlu, lııtlklll caddeal EUıamra 
apartmwı No. 3 Her gün ötleden llODra. 

TeL Beyoğlu 28H 

OperetBr Doktor 

Halil Sezal 
Dlftll10lu: Doktor Emin Pa§& eokak 

ll1aDara 20 Muayene ııaaU: 13 - 18 
Telefon 23390 

Urolot Doktor 

Hakkı RtlştU 
!drar ft TenuUl yollan birinci ıımıf 

mtltebumm •'P ARİS,, den Dlplome 
htlkW Cadde8l Yıldız apartıman 

No. 822 

Doktor 

Horhorunl 
Jluayenehanem: Emln&ıtl Valide kıraa • 

taneıd )'UIDlda:. Tel: 4803 htanbul 

Doktor 

MehDılet Akli 
Ebe ve kadm hutal1k1an mUtehauıaı 

Beyotlu ı.tlkW caddeel Ru ııefareU 
y&DIDd& No. 4&1: Tel B. O. 200~ 

Her rtın öğleden llODI'& 

Dl• Tabibi 

Yervant Arşak 
Beyollu, AbcaDıJ, laUkW caddeat Ma· 

rbıopulo apartmwu No. (98) 

Ş~bzadcbaşı Polis merkezi arkasında 
"':::======= T•lefon 22534 c=======~ 

-Le-ylA-1 ve-Ne-ba-ril inkılap liseleri 
Kızve Erkek MUesslsl: NEBIZADE HAMDI 

Ana, ilk, Orta 
Li•e Kıaıml~rı 

Resmi ders pıogramlannı t:ımomen tatbik eder. lngilizce ve Fr:ınsızca tedrisatı ecnebi mektep!e!ine kat'iyyen ihtiyaç 
bırakmıyacak derecededir. Çok kıymetli •e güzide mu:ıllimlerden mürekkep bir talim heyetine maliktir. Ana ve 

babalar yavrularını In ~ ılap L.lselerine tam bir emniyet ve huzuru kalp ile teslim edebilirler 
Lise mezunu gençlerin bayat sabas:nda hemen bir iş edinebilmeleri için bu sene meccani olarak 

Ti C ARET VE BANKACILIK KURLARI 
da tertip edilm:ştir. lsttyenlere mufasul izahname gCSoderi\ir. (Eski düyunu umumiye cıvarında 

Çifte Saraylar Telefon 20019 

Mardin Vilayetı Encümeni Daimİsinden: 
Vilayet matbaasmda mevcut olup heyeti umumiyesioe 6708 

lira 28 kuruş kıymet tahmin edilen matbaa makineleri, hurufat 

ve sair matbaa malzemesi satılmak üzere kapalı zarfla müzayedeye 
konulmuıtur. Talip olanlar ıartnameyi ve eşya listesini görmek 

üzere hergün Istanbul Belediyesi Levazım müdürliiğüne müracaat 

etmeli ve müzayede günü olan 24-Teşrinievvel· 932 tarihine müsadif 
Pazartesi gllnll de saat on ikide 503 liralık temitah muvakkate 

ile teklif mektupları ile beraber mezk ür vilayet Encümeni Daimi-

sine müracaat etmelidirler. (5138) 

- Yeni Nesil 
Kız - Erkek - Yuva ilk mektep Nehari 

ı - Teşrlnlevvelde açılıyor 
Hergün 10 dan 18 e kadar milracaat o!unabilir. 

Ucretler çok ehvendir. 
Cağaloğlunda, Emniyet Sandığı karıısında Molla Feneri 

sokağıu!la No. 34 

Her türlü bonolarla mazbata, karar 
sureti ve deyin ilmuhabert ve sair 
vesikalar üzerine her şekilde işler 
\'apar. Balıkpazar Maksudiye han 
No 35 Uğurlu zade M. Derviş -

T .. •,. rnn · 23397. 

Kirahk Mağaza 
Mevkii: lstanbulda Babçekapı

da, Dördüncü Vakıf Hanı karşı· 
sında mabaUebici dükklni. Mü
racaat olunacak adres: Galatada 
Kllçük Millet HaD1nda 25 numa
rada Harant Ef. Telefon 41681 

(4431) 

Ucuz klrehk 
~omonti caddesinde No. 65 apıruma· 

nın 4 ,.e 5 odalı 2 ve 3 üncü katlan 
20 - 25 liraya kiralanacaktır. 

Sişli Hasat · Perihan sokak No. 93 - l 
müracaat. (4483) 

20 ve '2 tabletlik ambal~jlar içinde 
her ye rde bulunur. 

DUnyanın en 
gUzel ve en 

pratik sazıdır. 

IFABRIKASI 
lstanbul Beyazıt 

No. 39 • 41 -
VAK 1 T 

GUndellk Slyaat Gazete 

tatanbul Ankara Caddelll, V AKIT yurdu 

Telefon Numaralar1 
Yazı l§lerl telefonu: 148'18 

dare telefonu : MS'10 -Telgraf adreat: tatanbul - VAKIT 

Posta kutuau No. H -Abone bedelleri : 
Türkiye Ecnebi 

Senelik HOO 2100-ıcr: 

6 aylık 750 1450 • 
S aylık tOO 800 • 
1 aylık 150 • ..... 
Hin Ucretıerl : 
Resmi ll!nlarm bir 11atm 10 Kurut 
Ticart 11anıarm blr aatın 12,5 • 

Ticari uanıarm bir aaııtlml 25 • 
~ 

KU~Uk lllnlar : 
Btr defası 30 iki defaaı &O Qç defam 66 

dört defam 75 ve on defam 100 kUnlftuı' 
Uç aylık ll4.n verenlerin blr defası mecca
nendlr. Dört satın geçen UA.nlarm ı...
aatıtlan beş kuruştan beaap edilir. 

./AKIT MA l'BAASl - lSTANBUL 
SAHlBt: MEHMET ASIM 

Umumi Neşriyat MUdUrU: FlKRET ,lDlfl 

Stlt 
Veren 

Annel ere 
Fosfatlı Sark Malt Hulisası Kutıanımz sOtünDzD artrl 

Çocu«1a111 kamlderli 
kunatlandlrir 


