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Üstad Rasimin 
ölümünden sonra Dil Kurultayı Yarın Açılıyor 

Sofyadan gelen 
Üstad Ahmet Rasimin ölüm 

acısı içimizden hala silinmedi. 
Silinmesinede ihtimal yoktur. 
Onun için bugün gene (Vakıt) ın 
lnubterem karilerinin müsaade
sini rica ederek merhumdan 
bahsetmek istiyorum. Meznrmın 
başında 49 senelik bir dostu 
\'e nıeslek arkadaşı sıfatile söz 

Ermeni 
profesörü diyor ki : 

Söyliyen Ahmet Ihsan Bey onun 
haklunda en doğru teşhisi koy
lu: Ahmet Rasim Eenim tanıdı-
iırn insanlar arasmöa en temiz 
tublu bir insandı, dedi. 

Filhakika senelerdenberi mat
buat hayatı içinde dolaşıyoruz. 

Rasim Bey ile uzun zaman 
llıünasebette bu!unduk. Uzaktan 
\'e yakından dostlarile tanıştık. 
Şimdiye kadar Ahmet Rasim ile 
tanışmış, onunla münasebette 
bulunmuş hiç bir kimseden onun 
hakkında bir şikayet işitmedik. 
Merhumun şahsi hayatı itibarile 
temiz ruhlu bir insan oluşuna 
bundan kıymetli bir delil bulu
'amaz. Ahmet Rasim B. her sa
hada yazı yazmış muharrirdir. 
Fakat en çok şöhretini mizah 
~adisinde almıştır. Mizah ise çok 
defa alay ve istihza ile tenkit 
teklinde tezahür eder. Bu itibar
la mizahçı bir muharrir ister is
lernez muhitini kırar. Bununla 
beraber Ahmet R~sim Beyin 
llıizah tarzında yazdığı ya
}'azılardan kırılmış kalp belki de , 
iorülmemiştir denilebilir. Sene
lerce mizah muharrirliği yap
~ış, memlekette en büyük şöh-

•' • L . .,lJ._ l•-••-• ... •rt _.lan. 
~İr muharririn öldiikten sonra 
bir tek kırgın kalp bırakmamış 
olması şayanı dikkat bir hadi
se değil midir? Bu hadise Ah
llıet Rasimin temiz ruhlu bir 
insan olmasından başka ne sn~ 
letJe tefsir edilebilir? 

Merhumun gerek Abdülhamit, 
ierek mütareke devrindeki ha
~atı ise fikir ve kalem namus
karlığına misal gösterilebilir.Ab
dülhamit devrinde Baba Tahi
tin gazetesi olan (Malumat) ta 

bbaşmuharrirlik etmiştir. Bununla 
eraber Abdülhamit devrinin 

•ezaletleri arasında alnı açık ve 
terniz olarak kalmıştır. Kezalik 
~ütareke içinde (Vakıt) m tah
tır ailesi arasına girdikten sonra 
l\.li Kemal tarafından araya va
•ıtalar konarak kendisine yük
'ek maaşlı memuriyetler teklif 
{dilmiştir. Fak at o yazı yazarak 
akirane geçinmeyi memleket 
h~eyhine çalışan bir hükümete 
~!ırnet etmiye tercih etmiştir. 
~ 1naenaleyh Ahmet Rasim haki
b~ten en karanlık zamanlarda 
ıle namuskarlık ışığı ile etrafı-

~· tenvir eden bir muharrir idi. 
d~ı:nan zaman çamurlar içerisine 
Uşrnüş olsa bile her vakit bir 

&>ırfanta olduğunu göstermişti. 
i Ahmet Rasim iyi ruhlu bir 
~lısan, ayni zamanda temiz 
~~ipli bir vatandaş olduğu için 
~ıç bir vakit siyasi ihtiraslara 
):Pılnıamıştır. Büyük Gazimizin 
h tsek kadirşinaslığı ile lstan
~:d nıeb'usu intihap edilinciye 
~tıL ar önüne bir çok fırsatlar 
hll qur ettiği halde en basit bir 
d ~at şeraiti ile kanaat etmiş, 
ç:;ı:na memleket ve millet için 
~ic:rnlara kalemi ile, fikri ile, 
ttı anı ile yardım etmiye çalış. 

1§\ır. 

Ci~Şte şimdi bize teselli veren 
~tı et de budur: Merhum cüm-
~~ife~ . devrinde hayatının son 
fllt erını iyi ruhluluguna müka
•~y 0~arak memleket ve millet 

'•1nde rahat geçirebilmiştir. 
Mehmet Asım 

"TUrk dili ile yabancı dillere 
muhtaç olmadan her ~eyi 

ifade mUmkUndUr • ., 
Türk Dili Tetkik Cemiyetinin 

büyük Kurultayı yarın saat on 
dörtte Dolmabahçe sarayında top 
1 antılarına başlıyacaktır. 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti mi.i
teşebbis heyeti dün de Dolmabah
çe sarayında toplanarak kurultay 
hazırlıklarile meşgul olmuştur. 

Sofya darülfünunu eski Şark 
lisanları ve tarihi müderrisi Agop 
Martayan efendi kurultay müza -
kerelerine iştirak etmek üzere 
dün sabah Sofyadan şehrimize 

gelmiş, istasyonda ermeni cemaa· 
ti tarafından sureti mahıuaada 

karşılanmış, buketler verilmittir. 
Profesör Marta yan efendi öğ • 

leden sonra Dolmabahçe sarayı -
na giderek T. D. T. C. umumi 
katibi Ruşen Etref beyle görüt • 
müştür. 

Aslen İstanbullu olan Agop 
Martayan efendi Gedikpafa Ame 
rikan mektebinden ve Rober ko -

- Beyefendi Hazretleri, bendeniz an karip içtima edecek olan muazzam kurul· 
tay nam içtimada lisan azbülbeyan Türkiyi ıslah ve tariki tekamül ve sadekiye isal 
maksadı miibeccelile iştirakime müsaadei devletlerini istirham eylerim efendim. 
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Muallim maaşlan 
Maarif Vekilinin 

beyanatı 
Ankara, 24 (A. A.) - Maarif 

Yekili Retit Galip Bey bu akşam
ki trenle lstanbula hareket etmiş 
ve istasyonda vekalet erkanı tara
fından teşyi edilmiştir. 

Maarif Vekili Doktor Retit Ga
lip Bey Anadolu ajansına atideki 
beyanatta bulunmutlardır: 

"Şimdi bütün sahalarda tetki-

Rasimin eski zamanları 
ve son saatleri 

Uç dileği vardı : Cuma günü gömülmek, ölrirken 
Allah demek, sarhoş ölrnek ... Uçü de tahakkuk etti 

öldUIU gUn de iskeleye lnmı,, masasının ba,ında bir kadehi 
ara s1ra dudaklanna g8turmu,to; GIUmUnden biraz evvel de .• 

Kitabei Gam mu-

1 liat ile meıgulüm. Şeflerimizin ve 
memleketin benden ne iıtediğini 
biliyorum. Bütün kuvvet ve taka
timi ıarfederek benden beklenen 
hizmeti ifaya muvaffak olacağı
ma eminim. Eylul nihayetine ka
dar mütedahil muallim maaşları· 
nın kimilen tesviyesi itini ehemmi 
yetle takip ediyorum. 

Profes8r Agop Martayan ıt. · 
dUn istasyon~& kar,ılanırken 

harriri Ahmet Ra· 
sim Beyin ölümil 
nasıl oldu? Birden• 
bire meydana çıkan 
bir hastalık nöbe· 
tile mi oldu? Yoksa 
bu öl~m bir zaman
danberi devam e

den bir hastalığın 
tabii netic~si ola
rak mı vuku buldu? 
Merhumun cenaze-. 
ıini kaldırmak için 

lejden mezundur. Avrupada tah -
sil etmiş ve Rober kollejde mu • 
allimlik yapmıştır. Umumi harp· 
te Kafkaa ve Filistin cephelerin
de ihtiyat zabiti olarak bulun • 
muştur. 

Profesör Agop efendi Türk di
li hakkında bir çok tezler hazır -
lamıştır. Bu tezlerin eıasları Türk 
ve Alp dilleri, Türk ve Süner dil· 
leri arasındaki farklar, Hindu -
Avrupai dillerin Türk dilile olan 
münasebetleri, Türk kelimeıinin 
tetkiki, İslamiyetten evvel Türk 
harfleri, Türk edebiyatının doğu· 
şu ve inkişafıdır. 

Profesör dün bir ınuharririmi
ze şunları söylemiştir: 

"- Türk dili kurultayı için Sof 

yadan geliyorum. Türk dili hakkında 
ba::ı tetkikat yaparak tezler hazırla 

mış bulunul/()rum. 
Türk dilinin menşeleri gayet zen 

gindir. Türk dilile, yabancı dillere 
muhtaç olmadan lıer şeyi ifade nıüm 
kiindür. Bütün bunlar hakkında ku 
rultayda uzun uzadıya izalıat verece 
ğim için şimdiden fazla bir §ey söyle 
miye lüzum görmüyorum.. 

Bundan sonra kendileri maa§ 
aldıkları halde muallimleri ayhk
ıız bıraktıklan görülecek hususi 
muhasebelerin yakalarından tuta
cağım.,, 

lngiliz kabinesi 
değişecek mi ? 

Londra, 24 
(A.A) -Çar
tamba günü bir 
kabine buhra
nı zuhur ede
cektir. Meğer 
ki, bir mucize 
zuhur ede. 

Filvaki Sir 
Herbert Samu
el, 28 Eylfıl ta
rihinde akto
lunacak kabi

lnglllz hariciye ne içtimaında 
nazırı M. $1mon gerek kendisi
nin gerek liberal arkadaşlarının 
istifasını tevdi edeceğini M. Mac 
Donald'e bildirmiştir. 

Liberallerden maksat "Samu
elistler" olup milli hükümete 
tamamen sadık kalan "Simon 
grupu,, olmadığı meydandadır. 

ki 

Heybeliada iskele- Ahmet Rasimln son demleri: Heybellada 
sine çıkarken bun- iskole gazinosunda 

[Bir levhaei mestane ki en büyük baba ile 
la11 öğrenmek isti- en büyük torunun gene en yalı.,n bulunduğa 
yoruz • Bilenler- demleri tasvir eder.] 
den aldığımız cevap şu: gene dönüyoruz, gene ikinci bir 

- Merhum öldüğü gün iske- yokuştan yukarıya yükseliyoruz. 
leye inmiş. Her vakıt oturduğu 
gazinoda sabahtan akşama ka 

dar oturmuş. Hem de masasmın 
üstüne koyduğu kadehi zaman 

zaman dudağına götürüp getir
miş. Akşam olrouş. Evine dön-

müş. Demek ki gündüzden ak
şama kadar sıhhi vaziyetinde 
fevkalade sayılabilecek hiç bir 

değişiklik gürülmemiş. Bununla 
beraber akşam evine döndükten 
bir müddet sonra bir fenalık 
gelmiş. Adeta yağı biten bir 
kandil gibi gözlerinin hayat işığı 
sönüp gitmiş .•. ,, 

iskeleden çıktıktan biraz sonra 
biraz ilerliyoruz, iskeledeki ga
zinonun köşesinden dönüyoruz, 
yokuşa tırmanıyoruz, ilerliyoruz, 

Ahmet Rasim Beyin son za
manlarda artık ihtiyarlamış, düz 
yolda bile müşkülat ile yürüye
cek bir bale gelmiş olduğunu 

bildiğimiz için merhumun böyle 
yokuşlardan tırmanarak her gün 
nasıl inip çıktığını bir türlü an
lı yamıyoruz. Gene soruyoruz. 
Cevap alıyoruz: 

- Evet, Rasim Beyin evi bu 
yokuştadır. Oradan kendisinin 
inip çıkması müşküldü. Fakat o 
kendi kendine inip çıkmazdı. 
Merhum bir adamın sırtı ile e• 
vindeo çıkar, daha evvel kapıya 
kadar getirilmiş olan bir araba
ya konurdu. Bu araba ile yo
kuştan aşağıya iner, iskeledeki 

.(Devamı 6 ıncı sayıf ada), 
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. Bugün Yunan intihabı yapılıyor ! 

Pamuk ihracatının'' .......................................................................................................... _. iş birleşmesi ya' 
azalması Kahrolsun hırsızlar!. Hırsızlara rey pabilecekter mi? 

Mersin ticaret odası bir sene
lik pamuk ihracatımızı gösteren 
bir istatistik neşretmiştir. 

vermeyiniz ! " diye bağırıyorlar lst;!~:ı~1a 0::·~il~~~;.:. ·~~~ 
yette bulunan fabrikatörlerin•'~ 

Bu istatistiklere göre 932 se
nesi Ağustosunda · yalnız Mersin 
limanından maalesef ancak 321 O 
liralık pamuk ihraç edilmi~tir. 

Muhaliflerin bu yaygarasına karşı hükumet taraftarları da: sında bir iş birleşmesi yapab 
mek için uğraşmaktad1r. 

"Memleketi mahvedenlere rey vermeyiniz ! '' diyorlar. Hu iş birleşmesinin esasını il tihsalitın vahidi kıyasisi teşıı' 
Halbuki geçen ıene ağustos 

ayındaki ihracat 306,640 liralık
b. Bundan maada bu seneki 
müşterilerimiz yalnız Filistin ile 
ltalyadır. 

Kralcılar ve Cümhuriyetçilerin mücadelesi etmektedir. 
Sanayi şubesi evveli menld' 

Geçen sene ise Filistin, Italya, 
Yunanistan, Rusya, Fransa, Su
riye idi. 

931 senesinin 12 ayında ise 
umumi ihracat şu idi: 

81351 balya ihracat, 8692 bal
ya Türkiye dahilinde satış, 10000 
balya Çukurova mensucat fab
rikalarında kullanılan, 5000 bal-
ya buıusi surette fabrika ve 
dezgiblarda kullanılan, SOOJ 
balya stok. 

Atioa, 24 (Hususi muhabirimizden) - Yarm 
Yunanistanda meb'us intihabatı yapılıyor. Bütlin 
siyasi f1rkalar, müntehipleri kendilerine rey ver· 
miye sevketmek için propagandalarına azami 
derecede germi vermişlerdir.Atina başta olmak 
üzere bütün Yunan şehirlerinin caddeleri muh
telif siyasi fnkaların programlarile ve namzet
lerinin kocaman res;mleri1e doludur. 

yorlar, Hükümet taraftarı gazetelerde: "Memleketi 
mahv ve barabiye sürükleyen felaket ve musibet 

karğalarına rey vermeyiniz,, serlevhasile, halkı 
muhalif nnmzetlere rey vermemiye teşvik et
mek suretile, mukabeiede bulunuyorlar. 

Evvelki gün Yaoya ,ehrincte, cümburiy~tçiler 
ile knaliyetçiler arasında, kanlı arbedeler olmuş, 
bu arbedelerin önünü alamıyan Yanya jandarma 
kumandanı azledilmiştir. 

Milli Radikal fırkası reisi olan ceneral Kon• 
dilis de bütün siyasi fırkalara karşı ateş püskür· 
mekte, ve icabında cebren kendisinin mevki 
iktidara vauyetedeceğini söylemektedir. 

cat fabrikatörlerile temas edere~ 
dokunan kumaşlann, bezlerill 
muayyen bir ende ve boyda ol• 
ması için teşebbüsatta bululr' 
muştur. Bu teşebbüs alikadarlal 
tarafından çok iyi karşılandığıD• 
dan ticaret odası lktısat vekile' 
tine müracaat ederek vekalettll 
noktai nazanoı istemiştir. Vekl' 
Jetten gelecek cevaba göre od• 
faalivete geçecektir. 

Saraçoğlu geliyor ................................ ···············• 
İtilafname iki aY Pamuk ihracatının daha evvel

ki senelerdeki vaziyeti ise şöyle 
idi: 

~iyasi . fırkaların açtıkları in ti bap merkezleri 
sabahtanberi hiç durmadan do!up boşahyor, 
muhtelif hatipler,balka hitaben hararetli nutuklar 
irat ediyorlar. Yarın sabah aaat 8 den itibaren rey 
verilmeke başlanacak, rey verme amelesi, akşa· 
ma kadar, sllrecek, giceleyin reylerin tatbikine 
başlanacak, gice yarısına doğruda ilek neticeler 
anlaşılacakhr. muhtelif siyasi fırkaların göster
dikleri faaliyete bakılırsa,neticeyi şimdiden kes
tirmek kabil dağildir. Büttin Yunan muhalif 
gaıteleri başlıklarında, en bllyük harflerle neş
rettikleri " kahrolsun hırsızla, hırsızlare rey 
vermeyiniz ,, serlevhalariyla, balkı, hükumet ta
raftarı namzetlere rey vermemeğe tahrik edi· 

Hükumet intiftabat esnasında asayişi muha· 
faza için gayet şiddetli tedbirler almış, muhtelif 
yerlerden celbettiği askeri kuvvetlerle Atioa içinde imzalanaca~ 

929 senesinde 147 bin balye 
930 senesinde 117 bin balya, 
931 senesinde 106 bin balya idi. 

Mersinin ldbalatı 

garnizonunu takviye etmiştir. Ba,hca mücadele, 
cümhuriyetçilerle kraliyetçiler arasmda cereyan 
ediyor. Yarın intihabatın vereceği netice, Yuna· 
nistanın mukadderatı üzerinde kat'i bir dönüm 
noktası addedilmektedir. 

Mersin ticaret odasının hazır· •••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ladığı iıt.atisti~~ göre Meninin rııııı1111111ııııı1111111llllll1111ııııııııı1111ııınıı1nııııııııı11111ııtllll, llariciye Vekili Cenevre yolunda 
1?30 senesındekı ı.dhaJab 4,3~2000 ~ Sırbistanda bir tren § ........................................................................... . 
kılo ve 755,556 lıra kıymetınde § . • d b l ~ k 

1 
• y 

id\931de8,016,441kilol,333000 ) ıçın e u unan (Bulgar başve i ı ve unan 
lira kıymetinde idi. \ c İ • • } ., 
. 1932 senesin de ~se J0,126,2_12 ~ e ff e ır şme er 

kılo ve 1,144,726 lıra kıymehn· ~ • • ~ 

det~;~caati•• ı930da 1,808062 )makınelerı(" Şüphesiz dostlarımıza ait meseleler 
kilo 256,645 lira luymetinde. ~ § \. • "k d k h ı • k ) 

1931 senesinde 4,695,589 kilo i Belgrat, 24 (Hususi)-ZaY: ~hızı de ala a aretmP ten a 1 a amaz,, 
444,747 lira kıymetinde, 1932 ~ çar treninin üçüncü mevki va· ~ uyen gazetecilere de ıu beyanatta bulun • 

senesinde ise 5,480,581 kilo ~-- gonlarmdan birinde içinde iki --~ JnU§tur: 
211 462 M - Her zaman olduğu gibi bu de 

' lira kıymetindedir. er- ~ bomba ve iki cehennem ma· ~ fa da Bulgari.atandan samimi dostluk 
sin ticaret odasının istatistika ~ kinesi bulunan bir paket ele "ff: hislerUe geçiyorum. Bildiğiniz gibi 

·· M · · 'dh ı "h - - MUletler cemiyeti toplantısına işti gore erıınnın ı a at ve ı racatı _ff geçirilmiştir. Alakadarlar bun· ~--d k Tak etmek üzere Cenevreye gidiyo 
arasın ~ ço bUyUk açık görül· ~ }arın Bulgar mamulatı olduğu· ~ rum. Bizim burada mevzuu bahıedile 
mektedır. ~ nu söylemektedirler. ~ 1 cek bir meselemiz olmadığı gibi böy 

- - ' le bir mesele de ihdas edecek dejlliz. 
Navlun ttcretlerl 
Ticaret odası ihracat tacir· 

leri arasında bir anket açmıştır. 
Bu ankette navlun ücretleri 

hahhındaki fikiler sorulmaktad1r. 
Gelen malumata göre memle. 
ketimizle en çok ticaret yapan 
limanlarla limanlarımı:ı arasında
ki navlun ücretleri pek çok ar-
tırılmıştır. 

Buna mukabil uzak limanlar-
daki fiyatlada 35 şilinden 25 
şiline indirilmiştir 

Samsun vilayetinde 
kızamık 

Ankara, 24 (A.A) - Samsun 
vilayeti dahilinde Ladik ve Hav· 
za kazalarının ba:ıı köylerinde 
ağustos nihayeti ile eylül ipti
dalarında zuhur eden kızamık 
vakalarını köy ihtiyar heyetleri
nin sıhhiye memurlarına ve ma
halli hükümete haber vermeme· 
leri yüzünden vukua gelen ihti
lit neticesi bazı vefiyat · vuku 
bulmuş ve mıntaka sıhhat mü
fettişi ile villyet sıhhiye müdü
rü ve bakteriyologu tarafından 
bu mıntakada tetkikat yapılarak 
icabeden tedbirleri almışlardır. 

Hastalıiı zamanında haber 
vermemiş olan köyler ihtiyar 
heyetleri mahkemeye verilecek· 
lerdir. 

§ Cehennem makinelerinin sa- ~ Fakat cemiyetin azaıırı olduğumuzu 
~ atları saat 7,40 da infilak et- ~ göstermek istiyoruz. 

-
§ mek üzere hazırlanmıştır. ~- Şüphesiz doatlanmıza ait meseleler 

bizi de alakadar etmekten hali kala 
~ Paketin Uzerindeki adres ~ maz. = Z d G • G • ~ . -"::azetectıer Tevfik RU§tU beye TUrkJye-
~ ayçar a eorgı eorgovıç ~ ntn akvam cemtyeUnden çektımesi ihtimalin 
§ isminde bir askere aittir. ~ den bahseden İngiliz gazetelerinin verdiği bu 

\ Derhal tahkikata başlıyan f habere karıı ne diyeceğini sormuşlar fakat 
trenin hareketi UUrlne vekil bey bu aualc 

~ 2abıta Zayçara hareket etmek ~ 1 eevap vermtye vakit bulamamıştır. 
~ üzere hazırlanmış olan trenin § . , M. Muşanof Tevfik Rll§tU beye bir ııe -
~ •t • .. d · t" ~ Hariciye veklllmlz Bulgar baş• pet tızUm ve diğer murahbaıılara da Bulgar ::. gı mesıne musaa e etmemış ır. = klll 11 '-f Unde • E E ve e vagon un . slgaraııI hediye etmI§tlr. 
~ Trend~ bulunan yolcular. a~a· ~ göru,urken •• 
'E ıından Ranko Raogolovıç ıs· ; 
~ minde şüpheli bir şahıs tevkif ~ 
~ edilmiştir. ~ 

~ Polisten alınan malQmata ~ 
~ göre Uzerinde bomba, para· ~ 
~ bellum ve 40 kurşun bulunan g 
~ bu şahsın Bulgaristandan pa- ~ 
~ saportsuz olarak Yugoslavyaya ~ 
~ gelmiştir. Kendisine Yugoslav· ] 
§ yada suikastlar yapmak ve ~ 
~ trenlere cehennem makinesi g 
~ ve bomba koymak iti veril· ~ 
~ miş olduğunu itiraf etmiştir. j 
~ Tahkikata devam edilmekte- ~ 
~ dir. Zabıta Rankonun arka- ~ 
~ daşlarını da meydana çıkar· j 
~ mağa çalışmaktadır. ~ 
İıı.11111ııııııı111111ıııııııı111ııııııı1111ıı•lllll11111ııııııı111ıııııııııı1111 .... 
Rus mUtehassıslarına ziyafet 

Ankara, 24 (Hususi) - lktıaat 
Vekili Celal Bey Sovyet mütahaa· 

aıslarına bugün evinde bir ziyafet 

vermiştir. 

Sofya, 2~ (Husust mulınbirlmlzden) -

Akvam Cemiyeti içtımatanna !.§tırak etmek 
üzere Cenevreye gitmekte olan TUrkiye 
CümhurlyeU hariciye vekili Tevfik RUşUl 

bey, Sofyadan geçerken ba§vekll Gospodin 
:Mu_şanofia sefirler, TUrldye sefaret erkAnı, 
gazeteciler ve halk tarafından aamlmt bir 
§cklldc kar§I}anmı§tır. 

Tevfik RUştU bey vagondan indikten ııon 
ra evvela. Gospodln Mu§anotun ellnl sıkmış 
ve ırıra lle diğer kargılayıcılarla da görtış • 

mU§tllr. Müteakiben :M. Muşanofun koluna 
girerek bir kenara çekmiş ve bir kaç dakl· 
ka yalnız görUgmUgtUr. Tekrar kar§Ilayıcı • 
ıann araama dönerek bu defada Yunan se
firi M. K<Xas ile uzaklaşmış ve birkaç dakl· 
ka yalnızca g!SrllşmUştUr. Tevfik RUştU Bey 

Yunan seflrlle g!Srll§tUktcn sonra M. Muşa· 
nofa dönerek ıöyle deml§tir: 

- M. Kolasa Yunanistanla halli 
icap eden meselelerin müzakeresine 
başlamak ve bunları kat'i bir netice· 
ye bağlamak üzere bizim ı·e sizin Yu 
nan intihabının neticesini beklemekte 
olduğumuzu söyledim. Siz de bu fi 
kirdesiniz değil mi? 

M. Muşanof da §U cevabı verml§tlr: 

- Evet, ben de, ayni şeyi mütead 
dit defalar JJI. Kolasa tekrar etmiş 
bulunuyorum. Bekliyoruz. 

Tevfik Rll§tU bey kendi.sile görU§mek is· 

Almanya dinle-
• 

mıyor 

Çelik Mığfer genç aza
sı barba hazırlanıyor 

Berlin, 24 (A.A) - Çelik Mığ
fer genç azaları, müdafaa ordu· 
su tarafından Erfurt bavalisinde 
yapılan müteaddit manevralarda 
hazır bulunmuşlardır. 

Çelik Mığfer teşkilatının Daşi· 
ri efkarı bu münasebetle yazdı
ğı bir makalede askeri manza· 
raların genç mensuplarda uyan· 
dırdığı heyecandan istifade için 
Erturut mıntakasmdaki bütün 
genç mensupların bir araya 
toplattırılarak biri mav ve diğe· 
ride kırmızı taraf olmak üzere 
iki kısma ayrıldıkları ve bunlara 
milli orduya ımtisalen bir genç 
muharebesi yaptmlması karar 
altına alındığını yazmaktadır. 

Şilkrll B. AoadolaJ 
Ajansına beyanatta 

bulundu 
Ankara, 24 (Hususi) - Sare.Ç' 

oğlu Şükrü Bey bu akıamki treıl" 
le lstanbula hareket etmiıtir. h • 
tanbulda kısa bir tavakkuftan ,oıt 
ra Parise giderek düyünu unıll' 
miye hamillerile borçlar meıell' 

Kendile:ine 
0

bu ıe~ahat .~~;;;;~ 
Ali iktısat meclisi katibi umuını ~ 
Nurullah Esat, Hariciye vekale ~ 
birinci daire ikinci ıube müdü~ 
elçilik müsteıarı F eridün Ceııı 
Beyler refakat edecektir. . 

Müzakere Pariste kat'i ıekliıı' 
alınca itilafnamenin tanzimind• 
çalışmak üzere halen Romada bıJ" 
luan Nakit itler müdürü Sırrı Be1 
de Pariıe gidecektir. 

Nihayet iki aya kadar itilaf rı'• 
menin imzalanabileceği tahnıiSI 
ediliyor. 

Anadolu ajansına beyanatl 

Ankara, 24 (A.A.) - Şükr'i 
hek 'd ,. Bey Ankaradan ar etın en e 

vel Anadolu ajansına atideki be" 
yanatta bulunmuştu.r: . ti 

"Düyünu umumıye hamılle .. 
meclisi ile cereyan etmi§ olan ,111U' 
zakerat neticesinde takarrur edeıt 
itilafların kat'i teklini tesbit İÇ; 
gidiyorum. Müzakeratm uzun • , 

• v• • k b' dallld mıyecegını, ısa ır zaman . 
kavelenin imza edileceğini tahJSl 
ediyorum. Elde edilmit ve edi. 
cek neticelerin her iki taraf iç 
olduğu kadar iki memleket JSl 
nasebeti üzerinde hayırlı tesir lı 
~ule getireceğini ümit etmekteyl I 
Fransız mahafilinden akıed 
haberler de bu ümidi teyit e 
mahiyettedir.,, 

Gandl ölürse .Htndl 
tan ne olacak 'l il 

Nevyork 24 (A.A) - Hiod 
tan teşri meclisi sabık reisi ~ 
tel buraya vasıl olmuıtur. t'e 1 
disi Gandi lehinde bir prop•if:J 
da turnesi yapmak için gel y.f 
ve reisicumhur namzedi ~·. 4' 
osvelte mülaki olmak ümıdıİ' 
bulunduğunu beyan ederek G 1. 
di, öldüğü !akdirde Hindiıt~ 
İngiltere için artık ıayanı iti 
bir milıtemleke olamıyac• 

ilave eylemiftir. 
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lerin yazdıkları 
~ürk dili kurultayı yarın açı· 
~ • Türk irfanında ehemmiyet 

hir ınerhale olan bu toplantının 
~eii neticeleri kalem, kalem 
ı,,. - ıt etmek ıu dakikada müm • 
'llll değildir. Ancak son zaman • 
~dt. gazetelerde dil bahsi günün 
'il İiatün mevzuu oldu. Çala ka • 
~Yazılıyor. Yapılan ne§rİyat da 

nokta göze çarpıyor. 
l - Yerli mefhumları olan, ya 

~ 'türk lehçelerile ifadesi müm • 
' olan kelimeleri yabancı keli
~eler yerine koymal:. 
ı _ Bütün mefhumları tarihten 

~tıt muhtelif Türk lehçelerin • 
~çıkarmak. 

L. _Birinci hareket ba~tan sonuna 
~ıır doğrudur. Bizim kafamız • 
~ llıefhumu olan bir kelimenin 
'ncı kelimesini neden kullan· 
'11. 

Ceee varken ıep demek artık 
~iinçtür. Tufeyli yerin'e pek ala 
~ .. halkının kullandığı Asalak 
~~iınesini kullanabiliriz. Çünkü 
94tey11 olsun, asalak olsun ayni 
~fhumu ifade etmektedir. İk!si 
~ ba.ıkaaının sırtından geçinen 
'dlllıı anlatır. 

Su cetveli, yahut kanal yerine 
~k ili arık kullanılabilir. 

Su cetveli, kanal, Arık ayni 
~leri hatırlatır. Hatta bu ıekilde 
'>'lıi manayı ifade eden bir çok 
~leradif kelimeleri dile sokmak 

lı zenginleştirmek demektir. 
f:' &kat medeniyet yerine kent, 
~kare yerine kuruntu normal 
"1l'ine bayaiı demek dili daralt· 
\ıc, mefhumları kısmak demek-
~ • 

Medeniyet bu gün kenet mi • 

~t? Şüphesiz hayır. (Kent) köy 
~ektir. Göçebe devrindeki ce. 

~etler medeniyeti, bedevilik 
"'llltabili olarak toprağa yerle, • 

~ teklinde anlarlar. Arapların 
~ dari), göçebe Türklerin (ke • 
) i bu manadadır. Halbuki bu 

~ ınedeniyet dediğimiz mef -
~ köyden çıkmıı, ıehirden taı· 
'Cf hunbaıka bir mahiyet almıı· 
~· ~ent onu ifade edemez. Çün
~~edeniyet dediğimiz şey artık 

\ 1•bn kollarınn hükmetmek de· 
~ "ıir. mefkureyi (kuruntu) ile 

·~&de ideal ile illüzynn arasın • 
"lcı farkı tanımamak demektir. 
. lfalbuki ideal, mefkure içtimai 

~teni yeti ifade eder. Her "ide • 
İlee hir dilek vardır. Fakat her 

it, arzu bir ideal değildir. Çün 
\tzular ferdi olduğu gibi mef· 
•ler cemiyetlere mahsustur. 

ar relip geçicidir. Mefkure 
İ)etin hayatile beraber devam 
• Mefkure bir kıymet hükmü
İfadesidir. Bu kıymet hükmü 

rı büyük bir hayatın ruh • 
llci aksidir. İstiklal harbi ha-

l 'rı bize mefkure günlerini ha 

'tat bu mefkure aade arzular· 
deiil, olmuı ve en yüksek 

'teye yükselmiş bir hayattan 

-.erir. Böyle olunca, hiç de 
ite t\I ile izah edilemez. Kurun· 
~ !iıneıi ile mefkureyi ifade et 
~.~ınek Türk dilini daralt -

litJc ~:ük ideallerin dili olan 
dılıni bir kuruntuya feda 
olur. Yazıcılar biraz da bu 

ı-. •ildrat etseler. Her ıeyin 
l •e uıulü vardır. 

S•drl Etem 

VAKiT Sayıfa g 
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Amerika. Erk8nıharbiye reisi Şekerde 
bugün şehrimize geliyor ihtikar yok 

Akşama kadar şehrimizde ziyaretlerde bulunacak, 
akşam hususi vagonla Ankaraya gidecek, geçit 

resminde hazır bulunacaktır 
Amerika orduları erkanı har • 

biye reisi jeneral Mac Arthur bu 
gün aaat on dörtte Daçya vapuri
le Köstenceden şehrimize gelecek 
tir. 

ze dönmek üzere Ankaradan ay • 
rı lacaktır. 

J eneral Mac Arthur salı günü 
tekrar lstanbula dön.mü§ buluna • 
cak ve o gün Reisicümhur Hazret 
leri tarafından kabul edilecek • 
tir. J ener al çartamba aktamı 
memleketimizden ayrılacaktır. 

Bu ceneral kimdir ? 

az ıonra da 42 inci ordu erkinı
harbiye reisi olmuttur ve bu sı • 
fatla umumi harpte Fransadaki 
harekatta bulunmuttur. Daha 
sonra liva jenerali sıfatile 42 inci 
taburun bir livasına kumanda et • 
mit ve müteakiben 42 inci tabu • 
run kumandanı olarak Sedan mu 
harebesine iştirak etmiı, umumi 
harp ve mütareke esnasında bu 

Hükumetimizin misafiri ola • 
cak olan jeneral Mac Arthur Ga
lata rıhtımında kolordu kuman • 
danı Şükrü Naili paıa, Vali Mu· 
hittin, protokol umum müdür mu 
avini lbra.him Münir beyler ve bü· 
yük erkamharbiye reiıi müıir 
Fevzi paıa Hz. namına da mira· 
lay Sadık Bey tarafından kar~ıla· 
nacak, askeri mızıka ve hrt' a tara· 
fından selamlanacaktır. 

Amerika orduları erkinıharbi· taburun kumandanlığında kalını§ 

J eneral vapurdan çıktıktan 

sonra doğruca Perapalas oteline 
gidecek, yarım saat ıonra vali be
yi ve Şükrü Naili paıayı makam· 
larında ziyaret ve müteakiben o· 
telde ziyaretleri kabul edecektir. 
Misafir jeneral bu aktam on yedi 
buçukta Seyriaef ain rıhtımından 
bir motörle Haydarpafaya geçe • 
cek ve trene ilave edilecek huıu· 
si bir vaıona binerek Ankaraya 
hareket edecektir. 

JeneriJ yarın aal:>&h AiıkaraC:la 
büyük merasimle kar9ılanacak, 
şerefine verilecek ziyafetlerde ve 
büyük geçit resminde bulunduk • 
tan sonra aktamki trenle §ehrimi· 

ye reisi jeneral Douglas Mac Ar • 
thur, o zaman babası liva kuman· 
danı Arthur Mac Arthur'ün bu· 
lunduğu, Arkansas hükumeti da
hilinde Little Rock Barracks' da 
28 kanunusani 1880 de doğmu§ • 
tur. 

1903 ıenesinde West Point 
harbiye mektebinde tahsilini ik • 
mal ettikten sonra istihkam zabi
ti olmut ve derh~l Filipin adala· 
rındaki vazifesi ba~ına gitmittir. 
Müteakiben A.nıerikada diğer 
bir çok vazifelere tayin edilmit, 
vazife ile Meksikada da bulun • 
muftur. Şimali Amerika müttehit 
hükumetleri umumi harbe girdiği 
sıralarda istihkam kolordusunda 
binbatı rütl>eıile ov liYA)'a ku • 
manda eden jeneral Mac Arthur 
bundan sonra süratle ilerlemiştir • 

1917 ağustosunda piyade mi -
ralaylığına terfi edilmiş ve pek 

tır. 

l 920 senesinde daimi bir ko -
misyonda vazife almıı ve 1925 te 
rütbesi ferikliğe terfi edilmiştir. 
Jeneral Mac Arthur mühim ar.ke· 
ri vazifelerde ve bilhassa, W est 
Point askeri akademisi kuman -
danhğında ve Filipin başkuman· 
danlığında bulunmuş, aon defa da 
Amerika ordulan erkanıharp reis 
liğine tayin edilmittir. 

Jeneral Mac Arthur Amerika· 
nın hali faaliyetteki ordusunda je 
neral rütbesini haiz yegane zabit· 
tir. Şimdiye kadar Amerikada er 
kinıharbiye reialiii yapmıt olan 
zabitlerin en genci olan jeneral 
şimdi 52 ya,ında bulunmaktadır. 
Umımıi harp esnasında iki defa 
yaralanmıt ve kendisine mütead· 
dit defa Amerika hükUıneti ve di 
ğer ecnebi hükumetler tarafından 
nişan ve madalyalar verilmittir. 
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İstanbullular nerelerde hoparlörlerle kurultaydaki 
müzakere ve mütaleaları dinliyebilecekler ? 

lstanbul, 24 (A.A) - 26 eylOI pazartesi kaza merkezi. 
günü saat 14 de toplanacak olan büyük dil 8 - Y eşilköyde Cnmhuriyet Halk fır- -=--!E 

Kurultayı müzakuelerinin düılenebiJmesi için kası merkezi. 
şehrin muhtelif yerlerine radyo tesisatı ya- 9 - Kasımpaıada Cumhuriyet Halk fır- ~ 
pılmıştır. Baılıcaları ıunlardır : kası nahiye merkezi. ~=.e 

1 - Istanbulda Halkevi merkezi. 10 - Eyüpte Cümhuriyet Halk fırkası 
= 2 - Şehzadcbaıında Letafet apartıma- nahiye merkezi. ı= 

5 nında Cümhuriyet Halk fırkası salonu. 11 - Kızıltot>rakta Cümhuriyet Halk fır· f 3 - Beşiktaşta Akaretlerde Cümhuriyet kası nahiye merkezi. } 
~ Halk farkası merkezi. 12 - Büyükadadi Cümhuriyet Halk fır- i 
6 4 - Beyoğlunda Cümburiyet Halk fır- kası merkezi. \ 
( kası kaza merkezi. 13 - Beyko:r.da iskele civarında. r= 

5 - BakırköyOnde Cümhuriyet Halk 14 - Şehremininde Topkapı gençler mah-
fırkası kaza merkezi. f eli. 

6 - Üskildarda Cümhuriyet Halk fır- 15 - Fatihte Haliç idman kulilbü merkezi. 
kası merkezi. Bu yerlerde bulunarak müzakereleri din-
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Kavgalar ispanyaya mal sevki Hilseyln Ragıp Bey 
Dün Balmumcuda iki bahçıvan 

arasın da bir kavga olmuş ve 
bunlardan birisi yakalanarak 
hakkında takibata başlanmıştır. 
Hadise fÖyle olmuştur : 

Bahçıvan Reıit, bahçıvan Kad
rinin yolda önüne çıkarak taban· 
ca iJe Kadriyi korkutmuı ve 
döğmek istemiıtir. Zabıta bu 
hadisenin sebebi hakkında tah
kikat yapmaktadır. 

§ Dün Beıiktaıta odun iskele· 
sinde hamal Ömer ile ahçı Ke
rim Ye Şaban aralarında bir 
kavga rıkmıı ve hamal Ömer 
ahçılar tarafından daj'DlmUttlir. 

ispanyaya sevk ve ihraç edi
lecek Türk mallarına mukabil, 
lspanyol baiıkalan iki gündenbe
ri döviz varmemiye başlamıştır. 

ispanyaya pek çok ihrac:ıhmız 
olduğu için bu vaziyet birçok 
tacirleri müşkül vaziyete sok
mu~lur. 

lbracllt ofisi bu vaziyet hak
kında teşebbüsatla bulunmaya 
başlamııtır. 

Silrp Agop mezarlığı 
Ermeni patrikhanesi, Belediye 

lehinde neticelenen Süp Agop 
mesarlığı davasını temız etmiıtir. 

Mosko•a büyilk elçimiz Hüse· 
yin Ragıp Bey bu sabah Anka· 

radan şehrimize gelecektir Hü
seyin Ragıp Beyin teşrinievvel 
h, ftasında dönmui muhtemeldir. 

Sabıkalının 
mahkt\mlyetl 

Galatada kahveci Katinayı 
ö!umle tehdit ederek para iste
yen sabı.kalılardan zenci Aptül
kadirin birinci cezadaki mah· 
kemesi neticelenmiş, sabıkalı 
o'an Aptülkadir iki gene 6 ay 
bapiıe mahkum edilmiıtir. 

Bazı kahve tüccar. 
ları müdd~i umu
miliğe verildi 
Şeker, kahve ve çay hakkın• 

da verilen karar üzerine piya· 
sada şeker ihtikarı başlıyacağı· 
na dair emareler olmuştu. 

lstanbul ticaret mUdüriyeti bu 
vaziyete meydan vermemek için 
derhal tedbir almıı ve piyasada 
unıumi kontrola başlamııtır. 

BHbassa ticaret müdilrti Mub• 
sin Bey bu hususta biz.zat tet• 
kikat icrası için yanına ticaret 
müdüriyeti komiserlerinden Bab• 
ri Beyi alarak piyaaada dolat• 
mıştır. 

Dünkü tetkikat neticesine ı&· 
re lstanbulda en çok peraken• 
de muamele yapılan Balıkpazan. 
Yemiş ve civarındaki semtlerde 
şekerin yüksek fiatlarla sabldığı 
ıörülmemiştir. Y alnıx birkaç 
uf ak esnaf pazarlık ıuretile 
satmakta olduğu şekere 52-53 
kuruı istemiş ve 51 kuruşa sa• 
tan olmuştur. Toptancılar ara• 
sında ise tetkikat neticesinde 
kat'i bir delil elde edilememit· 
tir. 

Maamafih Balıkpazanada ve 
Tahmis sokağında bulunan es
nafın bir kısmının kahve üzerine 
ihtikar yaptıklan tesbit edilmiı· 
tir. 

Ticaret nıildilrü Muhsin ve 
komiser Bahri Beyler derhal bu 
esnaf hakkında zabıt varakası 
yaparak onları 1913 numaralı 
kanun mucibince müddeiumumi• 
liğe teslim etmişlerdir. 

Dün bu suretle mliddeiumu• 
miliğe verilen kahve tacirleri 
şunlardır: 
Yemiş Tahmis sokağında Fi· 

lip Boyacıyan, Y emiı Tahmis 
sokağıoda Mehmet Baki Şeref 
zade, Yemiş Tahmis sokağında 
Hakkı, Mustafa, Mahmut. Ha11r• 
cılarda Abbas Ebrancani, Huır
cılarda Mehmet Nuri, Tahmis 
sokağında Trakyalılar pazandır. 
Yalnız Şekeri 57 kuruıa aath• 
ğından dolayı Balıkpazarında 
Savantor oğlu tlirekisı da ıeker 
ihtikarından dolayı müddeiumu· 
miliğe tevdi edilmiştir. 

Gilmrük ve inhisarlar 
vekili 

Şehrimizde bulunan gümrük 
ve inhisarlar vekili Ali Rana Bey 
dün sabah inhisarlar umnm mü· 
dürlüğüne gelerek bir müddet 
meşvl olmuştur. 

Isvlçre ithalAtı 

lsviçre hükumeti 26 kanunuev
vel 931 tarihinde ithalatı takyit 
için bir karar neşretmiştir. 

Bu kararın tatbiki 21 kanunu 
evvel 933 tarihine kadar temdit 
edilmiştir. 

Kiralık Mağaza 
Mevkii: Istanbulda Bahçekapı• 

da, Dördüncü Vakıf Hanı karıı· 
smda mahallebici dükkanı. MU· 
racaat olunacak adres: Galatada 
Küçük Millet Hanında 25 numa· 
rada Harant Ef. Te!efon 41618 

(4431) 
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Fransa ile münasebatımız 
_... ................................................................................ .. 

• • ra z serm __ yes ın ge c 

• • m e 1 a a 
ühim ·r Fransız maliyecisi böy!e 

söylüyor ve borç ar meselesin ·n 
hallin e emnun gö .. üyor 

France-Orient cenıiyeH azala· 
rındao bir grupun memleketi
mize geldiğini ve Bursaya gitti
ğini yazmıştık. 

Fransız seyyahları dün Bursa
dan şehrimize dönmüşler ve ak
şama Teofil Gotiye vapurile 
mem!eketlerine gitmişlerdir. Gi
den seyyahlar arasında Fransız 
maliyecilerinden ve sanayicile
rinden mühim simalar ve bu 
arada Fransdda bii}'ük fabrika
lara sabip olan M. Fister ile 
büyük Fransız sermayedarların
dan M. Michand bu~unmaktadır. 

Bunlardan M. Micband dün 
~en.disile görüşen bir muharri
rımıze demiştir ki: 

Türkiyeden gayet iyi intibalar
la ayrıiıyoruz. 

Cemiyetimizin gayesi, şark 
memleketleri ve Türkiye ileiktısa· 
di ticari ve harsi münasebatm 
taktiyesine çalışmaktır. 

Sefirlerin ihmali 

''Bw noktaya, maalesef, Frc:n
sız bül•umeti şimdiye kadar la
zım gelen ehemmiyeti vermemiş-
ti. B•nun bir sebebi de Türki· 
yedeki Fransız sefirlednin vazı· 
yeti hep siyasi cepheden gör
meleri ve iktuadi noktaları ih
mal etmeleridir. Fak at şimdiki 
sefir Kont dö Şambrön'ün bu 

ciheti çok iyi takdir ettiğini 
memnuniyetle görüyoruz. Sefir 
bu sabada muvaffakiyet göster· 
miş ve iki tarafı da incitmeden 
borçlar meselesinin halli için ze-

ı 

mio hcızırlamışbr. Fakat iktısadi 
sahada iki memleketi ikt sadi 
yakınl~şlırmak iç'n daha faza 
ça!ışmak lazımdır. Bu vazifede 
iki memleket ticaret ataşelerine 
düşer. Bizim buradaki ticaret 
ataşemiz ise bana lca!ırsa hiç bir 
iş yapmamaktadır. 

Ş.mdi borç'ar meselesi sene
lerce devam eden rnüzakere!er
c!en sonra halledilmiş bu'unmak· 
tadır. Bunun için Tiirkiyeye ar
tık Fransız sermayesinin g·e!me
s'.ne biç bir mani lrnlmamıştır 

ve Türkiyeye Fracsız sermayesi 
' ''d. geıme.ı ır. 

Fransa iyi dean .• 
''Fransada iktisadi vaziyet, 

her tarafta olduğu gibi, iyi de· 
ğildir. Fransa atık dünyanın 
bangeri olmaktan çıkmı~tır. 

Bugün Fransada görülen ser
vet sahtedir. Hakikatte Frans\\ 
mali sabada eski mevkiini kay
betmiştir. Söylenilen parlak nu
tuldara bakmayınız. Bu nuluk
ların alhnda hakikat bütün çıp
laklığile gizlidir. 

Bursada birşey nazarı dikka
timi celbetti. O da Anado'uda 
hemen, hemen hiç Fransız bu
lunm;ımoa1dar. M • \ Bursnda 

yalmz üç Fransız vardı. Bu no '·
tada Fransa hükumetinin burada 
Fransız nüfuz.unu artırmak husu
sunda göstermiş olduğu lakay
diden ileri geliyor. ,, 

a ' -
• 
1 e 

Romancı 
Spi e i 

iyerre Benoit ve sa 
şe ıı-imize geld · er, 

.. . ". ne a tıs'tı 

gittiler 
Fransız romancısı M. Pierre j - Simdiki haled hazırlamakta 

Benoit ile Fransız sahne artistle- olduğ~m hiç bir eserim yoh:tur. 
ı·inden Mel. Spinelli evvelki ak • Y nlmz akademiye kabulüm mü
§am İ~e.gphile Bautier vapuru i- naschetile söyliyeceğirn merasııv 
le Suriyeden şehrimize gelmişler nutkunu hazırlıyorum. 
ve dün akşam ayni vapurla Mar· - Tercih etticiniz eseriniz-
silyaya git:nişlerdir. hangisidir? 

Fransada güzelliği ve bilhaa • Atlantid. 
sa bacaklarının güzelliği ile meş· M. Benoit Königı;mark isimli 
hur bulunan ve Mistinget gibi ha- romanının ikinci defa ve hu sefer 
caklarmı ııigortn ettirmiş olan sesli olarak filme alınacağını, ve 
Mel. $pinelli lstanbulun tiyatro bu filmde Hughette Duflos'nun 
meraklıları için yabancı bir sima da oynıyacnğını haber ~·erdikten 
değildir. 1928 kanunusanisinde ~onra edebi hayatı hakkında şun
buraya gelmiş ve kısa bir zaman ları söylemiştir: 
için Beyoğlunda arkadaşlarile bir - "- Birçoklarının edebi faali • 
likte temsiller vermişti. yetlerinin nihayete erdiği bir yaş-

M. Pierre Benoit da evvelce ta, 33 yaşında, edebi faaliyete 
lstanbula gelmiş ve Union Fraf\. başladığımdan dolayı çok mem -
çaise' de bir konf er ana vermişti. nunum.,, 

Mel. $pinelli ve M. Benoit dün ------~----
sabah vapurdan çıkarak Tarabya 
ya gitmişler ve Buğaziçinde ve 
şehirde bir gezintiden sonra akşa
ma vapurlarına dönmüslerdir. 

Son zamanlarda Fransız aka -
demi!ine kabul edilen M. Pierre 
Ilenoit istirahat maksadile seya -
lız.t ettiğini söyliyerek mülakat 
Çafep erini recic1etmtş ve gazeteci
lerin suatf erine kısaca şu cevaı> -
ları ven:ıiştirı 

Halk evi ve spor 
Halkevinio sonuncusunu teşkil 

eden spor şubesinin idaı eheyeti 
intihabı pcr~embeye yapılacaktır. 
Şubenin spor işlerile iyice aıa
kadar olması için kuvv<>tli bir 
idare hayeti seçilecek ve derhal 
çalışmaya başlancakhr. 'Bu şu-
beye kaydedilenler ço~t oldu· 
ğundan intihabat hararetli ola
caktır. 

VAKiT 

Söz Kitabı ............................ 

r Dil 0 

Anadoluda kula
ılan bazı elime er 

Türk dili tetkikleri yap:lırl:en 

"Söz l:ilabr,, unvanı altında Anado -
luda l:ullanılan bazı kelimelerin top
landığını yaznııştılL. Bu kitaptan di -

ğer ba:ı kelimeler naklediyoruz: 

,_ ______ Em!Ul __ lllSB .... ~ır=========------~ 

RUMBA ... 
Herkesin ağımda olan şarkı .• 
Bütün zcYki - mestedici güıellıği yn· 
kıcı nşkl:ın, Ktlba ndalarının misil-
siz tabii manz:ıralnrı - nefis mevzuu 

A alar a ısı 

(L3 Rumba a'Amur) 

LUPE VELEZ 
ve 

· Lawcence Izbbett 

1 AK V 1 
1 

1 

' 

Poz ar 
25 EylUI 

24 C9ma.evveı 25 Ceme. 
GUn doğU,şu 5,49 5,5f 

Glln batl§ı 18,04 

Sabah namazı 5,36 

Öğle namazı t2.06 

lk1ndf namazı 15,30 15,30 

Altpm namazı TS.04 ıs.ot 

Yatm namazı 19,37 19.,al 

tın.sak 4,10 4.11 

Bu Çarşamba Yılm geçen l 257 
ATEŞ KALAMAK (Ankara): Ateıı yığ • M [ k S günleri J 

mak. e e inemasznda Yılın kalllD ) 

löl 

Ateş J:nlar Uın1ır yıkar. , 11. 11 J ıcs 
ATAŞ KAYMAK (?ıl:ı.rnş): Ate§ yal• - '~r:ı:ı::ı;&=•ıc•11::11ccıı:mmı:ım __ ... ___ lllC!lı:ı:mı•-~ günleri 
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mak. \.========-===-llll""J 
ATEŞLİK (Teke): Kibrit. Yarın akşam ' HAVA_ Dlln sıcaklık uaml :zt, 
ATILAN (Harput, Sivas) Şeltı.le. Elhamra sı'nemasznda 
ATllJCI (Uşak) : Hallaç. 
AT!F UTOF: Aşağılık k8tU şeyler. 
ATMADAN ATMAK (G. Antep): KUnde· 

dan atmak, nUatmak. 
A TMAÇ: Ot eldn snpı, çalı, bnğ kilnma -

dası, ağııç dnllnn gibi şeylerden örUlmU1 
blli&fk iki kUt'ed.ir. Hayvana atılarak iki ya
nına sallandırılır. 

A TTIRAÇ (Burdur): S:ıç tızerlndt1 pl.§irl· 
len ekmeği çevirmlyc yarar truıUıdruı ay • 
gıt. 

AVLAGI (Anı.ç): Tarlıuım rnuhnt'azası 
için yapılan çit, tahta perde. 

AVADA'N AVADANLIK (Niğde, Eğridir, 
Ko.yserl, Ço:ı.ım, Sandıklı): A ıa.t vo edevat. 
DUlgcr avadantığr. Çiftçi avadnnlıgı. Santçı 
avadanlığ'ı. 

AV ANET (Van) : Kaygana. 
AVAR (İçel, Silifke, Ermcnak, Konya): 

Sebze, göğeri. 
AVCAR (Niğde, Kayseri, Avşar, Arda -

han): ı - Lezzet, ça,nı. (Niğde) 2 -
Paı:ıtırma ve sucuğa konulan baharat. 

AVDAN (Slma.v): Pı:.zar. Avdan pazar, 
nvd:ı.nı-rtesl - Pnz:ı.:-tesi, demclt - wı, pa 
znr - c,:nn:ambıı.; pnzart.cııi - perr.cm~. 

AVE (Çruıgırı): BUyUk hem.,ırc. Bak. A
lxı.. 

A VGAZ (Konya, NI:de): Yer ııltmda su 
yolu. • 

A VGI:>r, A VGUN (Yoz3'at, Çorum, Maraş, 
İç:?l,): Lnğım, yer altında su yoltarı kepe
nek ııuyunun g6z:esl uznktır: buraya avgun
d3n gel!r- Avgun çölcmll.ş. 

AVI YlVl (Ilgaz): Ade.mın fcfği ciciği, 
ıcı dısı. 

AV AKLAMAK (Teke): Hırpalamak, ço· 
cuğu fncltırceslnc scvme1c. 

AVKIMAK (Bur~"'.): Yoğrtılmtı_Ş hamu -
.. u ynp:şmc.m?ı.Sı l ın una. l>U'layarik yuma r 
yamak ha.zırlamak. 

AVLA ( Alô.lyc, Bolu): Bak avlaltt. 1 -
Bah"elerln dört keı;csino ça!ı Çil'i>Idan yapı· 
lan korkulu!· (Bolu) Has:ı.nı giUn bağında· 
ki nvlc.ğıyı yel u~ımu~ 2 - Çerçlve, mu
hit (Konya). Aklmm avlağlsı o lmdarcık. 

AVRANA, AYRANA (.Klğde, Çorum): 
Dl§I deve. 

AVRAT (A.): Kadın. Avratsatma1t. Ka -
dın i9temelc. 

AVRATLAMA: Kndın U\fı, asılsız &azler. 
AVUKTUI'..MAK (Nftde): Aldatmak. 
AVUNMAK (Knraağ:ı~. AVŞt!.r, Telte): 

Hr.yvanlnrm gebe kc.lm:ısı • 
AVUNUK (Teke): Gebe h:ıyvan. 
AVURNA (Kırşehir): Arvann. 
AVURTLAMAK: Isırmnlt. Ağzını doldu • 

rarnlt hnpır hııpır yemek. At arpayı öyle 
avurtıuyor ki .. Avurdunun gölgesi omuzuna 
düşmek: Ağzmı doldurarak yc:nek. 

AVlJRTLANMAK! EobUrlenmek, mana -
8IZ lA! söylemek, lm:m:ık. 

A VUR ZA VUR ETI::Ef\:: Dırlanmak, ka
ta tutmak, bir şeyi beğenmemek. Ne &\'Ur 
zavur ediyor.sun? 

AYA'MAI<: (Malntya): 1 - Muhafaz:ı. 
etmek, esirgemek. 2 - Kar;ı koymak, da • 
yatmak, 3 - Menetmek. 

AYAK (Knyserl): Manscp. 
AYAOIPEK· Çtıvik. 

Maden kömfiril 
Maden komiiründen benzin ve 

mazot çıkarmak usu'ünün mem-
leketimizde de tatbiki için Tica
ret odası tetkikata ba~ladı. 

Birçok lücirler bu iş!e ynl~ın
dan alakadar ok'uklarmdan 1ica-
ret odasından tesisat hakkında 
bazı ma[Cımat istemişlerdir. 

1 icar et odası derhal Alman
ya da bu işle meşgul tacirlere 
bir mektup yazarak tesisat mas
rafını ve bu hususta icabeden 
faaliyetin esaslarını sormuştur. 

Teşviki sanayi 
ka ununun tadili 
Verilen haberlere göre lktısat 

Vekaleti teşv:ki sanayi kanunu
nun tadili için bazı faaliyete 
geçmiştir. 

Bu tadilin en mühim esaslarını 
yerli sanayiini himaye ve yerli 
maJlarını teşvik teşkil edecektir. 

Ticaret odasıda bu esas dahi
linde kendi düşüncelerini şimdi
den hazırlamıya başlamıştır. 

HalkıL'.lmn en ço:t sevdiği 

Iı'lARYE GLORY 
ve MARGUERITTE MORE· 
NO tarafından temsil edilen 
Şen- Neşeli- Büyük Fransızca 

Sözlü 

DAKTiLONUN 
iZDiVACI 

filminde. ltave o:arak: 
PARAMOUNT dün~·a hava· 

'\..,..11ıa1 __ dis eri gazetesi m:ı:ıız::sı~ı~ 

Can sıkıntısını gidermek için 

M L 
harbe gidiyor 

Vunanistanda 
kontenjan ve takas 

Yunanistandan gelen malfı-

mata göre Yunanistan hükume· 

tinin 15 1 eşrinisaniden sonra 

kooleojan usulünde bazı deği
şıklıkler yapacaktır. 

Yunan hükümetinin lrnnten

jannd~ bilhassa mecburi şekilde 

eşya mübadelesi esasını kabul 

edeceği tahmin o!unmaktadır. 

Karadenizde ya an 
b · r vapur teknesi 
Çarşamba akşamı Zonguldak 

ile Ereğli arasında Çamlı ocağı-

om on mil açığında bir deniz 

kazası olmuştur. 

Saat on yedide sahilden de

nizde kesif bir dumao:ı görül-

miiş, bunun üzerine ka'kan ro· 

morl~ör dumanın göründüğü ye· 

re kadar gitmişlerdir. Romorltör

Ier kaza yerine vardıklari vakıt 

denizde yanmış bir motör tek· 

nesi bulmuşlar, yapılan tahkikat 
neticesinde yanan motörün "Keh-

lüt,, isimli ot yüklü bir mocör 
olcuğu anlaşılmıştır. Motörün . 

tayfaları kurtarılmış ve dün Ger

ze vapurile şehrimize gelmişler· 

dir. 

iskan suiistimali 
iskandaki suiistimal tahkikatı. 

na ehemmiyetle devam edilmek· 

tedir. Dün de müfettiş!er hıra

fıoda Bazı kimse!erin malumatına 

müracaat edilmiştir. Tahkikat 

derinleştirildikçe işin genişliği 

anlaşılmak tadır. 

T ahikah idare etmekte olan 

müfettişlerin bu hususta büyük 

bir ketumiyet muhafaza etmcle· 

rine rağmen aldığımız malumata 

göre deha Bazı kimselerin bu 
işle alakaları tesbit edilmiştir. 

16 dcre:o olnrak tcsblt edllmı,tır. 

rUzgtır mUtehnvvil sUraUe uecek 'f9 

ekseriyete! açık olacaktır. 

.H.ADYO 
SugUn 

1STANBUL - 18 den 18,IO • 
ke.stra, 19,30 dan 21 e kadar Beda,sl 
siki heyeti, 21 den 22 ye kadar 
22 den 23 e kad3r gramofon. 

VİYANA (1517,2 m) - 11 ıuıuer, 
.senfonik konser, 13,15 komer, H,SO 
15,55 Göte hakkmda kODferana, 11,IO 
siki, ıs konser, 21 operet, 23,30 dam. 

BÜKREŞ (394,2 m) - ıı,ao Jll 

12 romen oı;kcstra.sı, 18 pille, 1' plil' 
konser, 19 ltonscr, 20,40 pl&k, 21 ~ 
mlk. 

ROMA (441,2 m) - 18,80 pl&k, 18 
ser, 21,415 operet. 
BUDAI'EŞTE (550,5 m) - 11,30 f/IJlllı. 

kestrn.sı, 16,415 nısker! ma~. 18,15 çtsaıı 
sikisl, 21 operet, 23,10 çtpn mnllJrt& 

MOSKOVA (1304 m) - H,30 
18 konser, 19,10 musiki, 19,30 konaer. 
VARŞOVA (Hll rn) - 18,H 

kon.ser, 15,15 musiki, 18 piyano, 19,20 
21 halk kon.seri, 22 komer, 23 dana. 
KÖNİGVOSTER HA VZEN (1835 JD) 

7 jimn!l.stlk, 7,20 J.tonııer, 12,30 p.rlu, 
koro, 16 senfonik musiki, 21 orkutra. 
ser, dans. 

PAR1S (1725 m) - 19 kamer, 19,'5 
ser, 21 konser, 

Yar1n 

VİYANA (517,2 m) -12,ao kon.r, 
opera, 14,10 musiki, 18 koıuıer, 21.0I 
---~-
BÜKREŞ (394,2 m) -13 pl&k, H 

18 askeı1 konser, 19,10 .U.rt Jaıuer, 
da :musikisi, 22,15 konser. 

ROMA (441,2 m) - 21 pWt. 21,45 
.ser, 

BUDAPEŞTE (SIS0,5 m) - 10,lB 
konser, 13,05 plClk kameri, 11.IO 
20,115 çlgo.n muaiklsf, 21,M opera, 28,30 

MOSKOVA (1304 m) - 115,30 Jll 
19,10 muslkJ, 19,30 koll8el". 
VARŞOVA (14ll m) - ıa,u pllk, 

p!Ak, 18 konser, 19,20 dau, 21,ISO 
23 dans, 23,50 dans. 

KÖN1GV0STER HAVZEN (UID •) 
7 jlmnasUk, ıs konser, 17,80 kOD.Nr, 
muslkL 

PARİS (1725 m) - 20 m'l•alaalıe, 
rnuslld, 21 radyo, Uy:ı.tro. 21,U kouer, 
org koruıcri, 23,SO plClk. 
ııııııınuııııııııoınııuıımı_ ... _ _._,. 

BORSA 
24 EyHJI 1932 

ukut ( .. ~~)----,---' ___ ...._-::::::~ 
Kuruıı j 

20 t. Fransız 17775 

ı Stcrllo 740-

1 Dolar 211,50 

20 Liret 218-

20 t. Belçika 820-

26.50 

ı ŞWa .... 
ı Peseta 
1 lılarlc 

ı Zolotl 
1 .__ 

20 Ley 
20 Drnhnıl 
20 İısviçre 

20 Dinar 
243- 1 ÇenOHI 

20 Leva 27 - 1 Altm 

ı Florin S5- 1 Mecidiye 
20 Kuron Çek ı 24- 1 8aaJrDot 

-Çek fietlerl (kaD. 
Parl.s -- 12 OOl'=-r-11.4..:.-.._-..;;.;._.-

Londrrı 73~.7!'ö Viyana 
No~ York O 4730 't4drlt 
Mi!Ano 9.2 ı BerUD 
Brüksel 3.40H 

1 

Varşova 

AUna 76 40 P9fk 
Cenevre 2 4519 Bt1kl'9f 
Sofya 66.=ıeıs Belgrat 
• sterdnm ı. ı 769 1.lcıekovc 

Esham 
f- Bnnkas~ı~o 1-==1.. . ..:.::r::;..koe---111'.1• 
Anadolu 20,70 Çimento Ar. 
Itcjf 4,<ıO 'Onyon DeJ. 
şı-. Hcyriye 1450 l)ark Dq. 
Tramvo.y 4625 iye 
U. Sigorta 112 Şar" 

-.,mont! 21.75 Telefcm 

--.Stlkrazlar 
ıs-r-dab.lll ~6:5~0 ..... , -mı-.-ktrU&---
Şark D.yollan 4,50 

1 

Tramvaı 

D.Muvahhlde 56,50 Tl1Del 
GUmrUkler !ilO i Rıbt1ID 
Sa.ydl mahl 420 Anadolu 1 
Bağdat 450 ADadol1I U 
Alıkeriye - A. lllJD_.. 
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VAKIT'in TEF~iKASI: 14 -- ~ --

Baygınlığım esnasında size karşı 
diye haykırmak için bilseniz 

" Beni affediniz ! ,, 
ne cehdettim .. 

Fakat cerrahla oğlu onun bu darumı uyandırdı. Sizin ıözlerini-
bafif titremeıini görmemiılerdi. zi, bütün konuttuklannızı, hatta 

Onun için ademi muvaff akı • ben uyandığım takdirde Adil a -
)etinden canı ııkılan cerrah dedi leyhine ithamlarımı tekrar ede • 
~i: rek onu müthit bir vaziyete ao • 

- Haydi! Şimdi bir de aon va kacaiımı, buna rağmen nasıl be • 
•ltalara müracaat edelim: lıtll'ap ni kurtarmıya ahtettiğinizi duy • 
•erecek harici akaülimeller. On· dum. 
dan sonra gene uyanmazıa mec • "Ah! Bilmezıiniz o ıırada ıize 
l'ıdıu ıkendi haline bırakmaktan kartı affediniz, beni affediniz! 
te beklemekten bqka çare kal • diye haykırmak için ne cehtet • 
llıaz. Maamafih bu aon tecrübe • tim. Sizi ititiyordum ve Adili bu 
lerden aonra biraz beklemeliyiz. kadar alçakça itham altında hı -
Sen burada kanapenin üıtünde rakmaktanaa ölmeyi tercih edi -
llzan, ben içerki odaya gireyim. yordmn. Fakat ne hareket edebi
llelki kapıda bizi dinliyen ve me- liyordum, ne de ıize bir eıeri ha 
l'ak edenler vardır. Onlara da iza yat gösterebiliyordum. Ne azap • 
hat Termeliyim. Eğer bir ıea olur- tı o yarebbi ! .. 
la gelirim. ''Şimdi ıize namusuma yemin 

Babası yavatÇa kapıyı açarak ederim ki evladınız hakkında zer• 
Çıktıktan ıonra Adil hakikaten re kadar fÜphem yok .. 
torulmut olduğunu hissederek ka - Peki, artık ıükUn lazım, 
ile.penin üıtüne uzanmak üzere i- bir ıey ıöylemeyiniz. Eğer aldan 
di ki bir ıeı ititti: dığınıza ve aldatıldığınıza kani 

- Adil!.. iıeniz artık bu geçen tatsız ıeyle-
Bu aea Ahıenin ıeai idi. Heye- ri unutalım. 

Ce.n içinde batını çevirirken Ah • - Peki ya aldatıldnnıa? Ya-
•en devam ediyordu: ni .. 

- Şimdi onlardan bahıetmi • 
yelim. Yatağınızda bir müddet da 
ha istirahat etmiye mecbursunuz. 
Ben gidip her tarafı yeniden ha • 
yat bulduğunuzdan haberdar ede 
yim. Ancak evvelki akta.mki hır • 
ıızlığı herkesten gizlemek lazım· 
dır. Çünkü size sonra anlataca -
ğım ya, bence bunu gizlemekle -
dir ki, biz sizin katilinizi ve hırsı
zı kolayca bulacağız. 

- Peki, ben artık bir fey ıöy
lemiyeceğim. Maamafih ıunu söy 
liyeyim ki giden altınlar da müc· 
rimin elde edilmeıi de benim pek 
umurumda değil. Ben kaybettiği
mi zannederek parçalandığım 

dostu tekrar buldum ya, bana bu 
kifi ! .. 

Adil bu söze hemen itiraz etti: 
- Hayır, hayır .. Bence müc • 

rimi unutmak doğru değildir. 

Bence carih ve hırsız bulunmalı. 
Bu olmaksızın bizim aramızda 
geçen tatsız sözleri tamamile u • 
nutmak kabil değildir. 

(Devamı var) 

- Adil, Adilciğim !.. Gel be • 
ilim hakikatli doıtum. Sana yap· 
bklarımı unut .. Rica ederim, beni 
affet .•. 

<ıı.u-•-·l - :r·l., /..h .. &. 1cr.ıla. J..1..,. 
oldufu halde Ahaen Adile elleri -

Bir adamla güzel bir lngiliz kızını 
da2'a kaldırdılar; para istiyorlar .. 

ııi uzatmıf, kollarını açmıf b. 
Adil heyecandan hiç bir §ey 

aöylemiyerek kottu. Diz çöktü 
te Ahaenle kucaklqblar. 

Onlar tekrar kucaklqarak göz 
Atları içinde öpütürlerken içer -
ki odadan bazı sesler itilerek me
tale eden doktor Tahir bey kota· 
tak ıeldi. Onları derin muhabbet 
lerinin bu hararetli tezahürü ara
•ında görerek ıüldü. 

Katalepıi halindeki Ahıenin 
llJanııı doktoru hiç de hayrete dü 
l\innedi. Ancak bu uyamttn da • 
h. aakinane, daha az heyecanlı 
abnuı temenni edilirdi. 

Yalmz doktoru mütehayyir e
den iki d09tun derin ve adeta itı· 
~. öpiifmesi idi. 

Y aklqarak Ahsen beye evladı 
~daki ithamlannın l!e dere
te hakaız olduiunu izah etmek 
İıtecli. Fakat Ahıen hemen onun 
'Öıünü keserek: 

- Hayır, hayır! Rica ederim 
~Jefendi, bana hiç bir ıey aöyle
~erini-z bu huıuıta.. Ben her feyİ 

1li1orum ve yapbğım ağır itti • 
~&ııılardan anlatılamıyacak dere· 
tede yei. duyuyorum! .. 

- Peki!.. Söylemiyeceğim .• 
.\rtr1c tamamen hararetten kurtul 
~ut olduğunuz için Adilin sizi ne 
d dar ıev.diğini hatırlıyorsunuz 
eın mi? 

et .. -:- Hayır, doktor bey .. Ondan 
et ea~l ! .. Anlatayım: Adil hakkın· 
t '1tı aon delice ıözlerimden aon· 
~ hen birdenbire felce uğradım. 
., endimi kaybettim. Yalnız et • 
,lftrııda söylenen sözleri ititiyor, 
~l}ordum. Hatta doktor Şevket 
lö •rı öldüğüme dair ıöylediği 

aleri bile .• 

.._Ah, ne felaket! .• 
taL~ Evet ama bu itilmek ve ha· 
~ eclememektir ki benim vic • 

On dokuz yaşındaki bu kızı geri vermek 
için 35 bin ingiltz lirası istiyorlar! 
Eşklyanın affedileceği blldlrildi 

On bet giin ev•el Mançurideki 
Çin çeteleri Mia Pauvley na· 
manda genç bir lngiliz luzile 
Mister Kokran namında bir in· 
gilizi kaçırmıtlar ve ancak otuz 
beş bin lngiliz lirası mukabilinde 
salıvereceklerini söylemişlerdi. Bu 
paradan batka bir miktar mü
himmat ve milcevherat verile· 
cekti. 

Mis Pavuley henilz on do
kuz yaıında bir kızdır. Yapılan 

biltiln teıebbilslere rağmen onu 
kurtarmı)·a imkan bulunamamış 
ve bu mesele bütün Londra 
matbuabnm en belli başlı mev
zuu olmuştur. Mister Pauvley 
birkaç gün evvel, babasına bir 
telgraf çekerek cehennemi bir 
hayat yaşadığını ve biran evvel 
kurtarılması için elden gelen her 
ıeyin yapılmasını rica etmişti. 

Bntün Londra matbuatı bu 
telgrafı neırederek efkArı umu
miyeyi büsblltün beyecanlandır
mııtır. 

Loodra gazetelerinin neşriya· 
tına göre asıl korkulan nokta 
istenen paranın verilmesine rağ
men eıkıyanın kızı teslim etmi-
yerek tekrar para istemeleri, son
ra her ecnebiyi korku içinde 
yaıatmalarıdır. 

Onun için bütiln Londra ga
zeteleri, Japonya hükümetinin 
derhal faaliyete geçmesini iste• 
mekte ve icabederae askeri ha· 
reketler yapılmaaını terviç el· 
mektedirler. 

• • • 
Loadra 24 (A.~J ::- MGstalcil_• 

Mançuri bllkümetine mensup 
kuvvetlerin başında bulunan Je
neral Waug ıki ingilizi dağa 
kaldıranları hiç bir şarta bağla 
olmakıızan affetmek teklifinde 
bulunmuştur. 

jeneral Vang dağa kaldırdık· 
ları bu iki ingilizi serbest bırak
tıkları takdirde bu adamlan 
kumandası altmda bulunan mun· 
taıam kuvvetler arasında bir 
tabur halinde kullanmayı vadet· 
miştir. 

Poukden'deki konsolos vekili 
eşkiyaya bir telgrafta bu meıe· 
lede methali olanların masuni· 
yetinin mes'ul memurların ve 
makamların kefalet ve teminata 
altında bulunduğunu bildirmiştir. 

Kuşaktan çıkan pake
tin içindeki esrar 
Deniz amelesinden Hüseyin 

ve Ali Galata rıhtımmda bağla 
bulunan Helvan yapuruna girer• 
)erken çevrilmişler ve bellerine 
sardıkları kuşakları arasında 4 
kilo esrar bulUJ?muştur. Bu iki 
maznunun da muhakemelerine 
dün ağarcezada başlanmıthr. Her 
iki maznun kahveci Abdurrah· 
man ile ortağı Edhemin içinde 
esrar olduğunu bilmedikleri pa
ketleri vapurda bir kamarota 
götürmek liıere verdiklerini a6y. 
lemişler: 

- Paketlerdekini illç ıanet
miıtik. Esrar oldu~&1nu bilmiyo
ruz demiılerdir. Don ıabit ola· 
rak bazı polis mamurları dinlen
mişlerdir. Muhakeme baıka bir 
-~ ..... - . 

gine liıl~~ı!. 

Sayıfa 5 

Hirisfiyanlıkf an Müslümanlığa .. 
···-········· .. ················••······························································· .... ·····-• 
Bir lngiliz kadını niçin 

Müslüman olmuş ! 
Bir kaç gün geçmeden kocamın beni 
ne kadar benimsediğini görmüştüm .• 

- 14 -
Jameı'in ölümü üzerine yerine karar verdim ve evlilik hayatımda 

yeğeni Şarl geçti. Şarl, benim ka- muvaffak olmak istedim. 

yın pederimdir. Bu ikinci beyaz Kocam Bertram, sakin ve akıl· 
raca da birinciıi gibi çalııtı. O da lı bir adamdı. Onu anlamak güç• 
bütün gayretini Sarvakın yüksel- tü. Bir kaç defa, fakat ürkek ür • 
meıi için hasretti. Haıtahane yap· 
tırdı, şehre ıular getirtti, mektep· 
ler açb .. Küçük bir ordu ve bir 
zabıta kuvveti vücude getirdi. 

Sarvak'ta İmran ve medeniyet 

baıladığından Avrupalı tacirler 
de buraya gelmeğe batladdar. Mü 
e11eıeler açtılar, Sarvak ile baıka 
memleketler arasında ticari mü· 
nasebetler vücude getirdiler. 

Bunun neticesi olarak Sarvakın 
küçücek merkezi olan Kuçinç teh
ri, batka bir ehemmiyet kazandı 

ve beyaz racaların töhreti ortalı
ğa yayıldı .• 

Çok geçmeden kral yedinci Ed

vard, raca Şarlı davet ederk ka

bul etti. Onu tebrik etti. Onun 
vaziyetini tanin ederek Sarvak 

racalarırun Hindiıtan prenlerin
den aonra kabul edilmelerini em· 
retti. 

Fakat beyaz raca da, oğulları 

da saray te§rifatma ehemmiyet 

kek onu tanımıya, onun iç yüzüne 
hulül etmeğe çalıitım. Fakat onu 
ne kadar iyi anlamağa çalıftımaa 
ondan zerre kadar teşvik görme

dim .. Benim alakadar olduğum 

şeylerle onun alakadar olduğu 

şeyler birbirinden tamamile ayrı 
idi. Hayattaki istikametlerimiz 

ba.mbatka idi. 

Daha ilk günlerimizden, koca• 
mm benim ıan'atkar dostlarım .. 

dan hiç hoşlanmadığını anladım. 
Tah~ili ve hayatı ona en faydalı 

adamların haraket adamları ol
duklarını anlatmıştı. Onun için 

mütefekkirlere ve san'atkarlara 
kat'iyyen tahammül edemiyor, 

musikiden nefret ediyor, tairlerin 

yanına uğramıyor, ıan'at adam • 
larının ıtudyolarma kapatılmala• 

rını istiyordu. 

Onu bu noktai nazarından çevir· 
mek için bir hayli uğrattım. Bü

yük musiki!imıslarla, büyük mu .. 
•erir adamlar deiildiler. Onların 

harrir ve tairlerle görütmekten bütün ümidi, Bornoı adasının ti· 
aldığım zevki ona da tattırmak malindeki ülkede idi. Seksen bin 
istedim. Evime gelen büyük san'at 

mürabba mil genitliğinde olan bu 
karların ıohbetindeki zevki ona 

saha güzel ıahiller ve nefis orman 
larla dolu idi. Borok ailesi orasını da duyurmak istedim. Fakat mu· 

liyikile benimıemitti. 

Ben de bu aileye girmittim. 

Fakat .bir kaç geçmeden koca-
mın beni ne kadar az benimsedi

vaffak olamadım. Kocamın nok• 

tai nazarından zerre kadar feda· 
karlık ihtiyar etmesine imkan yok· 

tu. Onun için ben de dostlarım• 

ğini anladım. Kocamın hayatında dan vaz geçmeğe karar verdim. 
ehemmiyetli bir varlık değildim. izdivaç hayatımda muvaffak ol· 

Gerçi ben Floranıada kalbimi mak için eski dostlarımm hepıin· 
Jan Kubelik'e vermiştim. Fakat den feragaata karar verdim. 

evlendikten ıonra onu unutmağa (Devamı var) 

Cuma günkü bıldırcın 
avında vurulan kuşlar 
Tavsiyemiz ilze• 

rine cuma gtlnll 
Rumeli cihetinde 
ava çıkanlar he· 
halde aldanmadı· 
lar. Rumeli cihe
tinde Angurya ve 
Gardan merala· 
rında 80 kuı vu• 
ran olmuıtur. A· 
nadolu cihetinde 
Maltepe ve Kal"' 
tal taraflarında 
ancak 10-15 ka· 
dar vurulabilmşi
tir. 

Bu sene Kadı· KadıkBy avcdar1 dBnOtto Moda lakelealnde 
köy ve civan avcılarından faal bir grup cuma gilnleri birleıerek 
motörle av aeferleri yapmaktadır. iki defa Yalova civarmda Çı-
narcığa domuz avına gidilmiştir. Bıldırcın avının başlaması ilze
rine de her cuma Gardana gidilmektedir. ~ grupan yaptığı her 
aefer muvaffakıy~tle neticelenmiş bu cuma gOnü de grup tara-

fından bet yDz ~ıldırcın vurulmuştur. Bu seferler hem egv ienceli r:: ' . .,,.,.. .. "', • • 
.. : .YLhuı . .dtt .mt.nıfllı... ~aıaktadır. 



Sayda 6 VAKiT 

Filim#er ve son saatlerı Hırka ile bir de Yen l 
seccade lVI~e=le=k==S=m=e=m=a=sz=nd=a~~==========~ 

Uç dileği vardı: Curna gılnii göınülmek, ölii.rken Al
lah denzek, sarhoş ölrnek... Dçüde tahakkuk etti Ne oldu, nereye 

gitti? (Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

gazinoya getirilirdi. Orada otu
rurdu. Gene bu suretle akşam 
evine dönerdi. Netekim öldüğü 
gün de böyle yapmıştı.,, 

8UtUn zulmU kendisine 

Ahmnt Rasim Bey mütareke 
içinde ( Yeni gün ) gazetesinin 
mes'ul müdürü ve aynj zamanda 
muharriri idi. Fakat (Yenigün) 
kapandıktan sonra ( Va!ot) tah
rir ailesi arasına girmişti. O za
manlar Ahmet Rasimin sıhhi 
vaziy~t~ b_:r aralık bozulmuştu. 
Kendısı bun ye itibarile çok kuv
vetli bir yararıJışta olmakla be· 
raber bir ekzanıaya tuı 1 t 
Elf 

. . U IDlŞ U. 
erının üzerinden pa kJ rma arının 

arasında iltihaplar .. - , .. d D k goruıuyor u. 
0 lor kanımn tasfiyesine lüzum 

görmüştü. Onun için haftada ik · 
üç gün kendisine şırınga yapı 

1 

lıyordu. Merhurn O sıralarda bir 
gün matbaada arkadaşlarına c-öy-
le demişti: -ı 

Artık ben akşam yemekle
rini tamamen kaldırdım. Yal
nız öğle yemeği yıyorum. 
yirmi dört saatta bir defa ye
mekle iktifa ediyorum ve gece
leri bu suretle pek rahat uyu
yurum.,, 

~~ ekzama merhumda içkinin 
~esırınden mütevellit idi. Onun 
ı~in Hakkı Şinasi paşa cenaze
sıne giderken vapurda ismi et
rafında hesbibal ederek ve mer
humun meziyetlerinden bahse
derek şöyle diyordu : 

- Evet, Ahmet Rasim Bey 
çok namuslu çok faziletli bir 
insandı. Abdülhamit devrinde 
:~ldı~~ gidip gelmiş olanlar pek 
ıyı bıhrl:r. Abdülbamidiaıa cforn
Jarı onu ele geçirmek isterlerdi. 
Fakat 0 hiç bir zaman maddi 
menf~at mukabilinde memlekete 
ve mılletine zararlı gördüğü bir 
tarzı hareketi kabul et . t' 

memış ır. 

Onun bütün zu!nı·u· 1 k d' . . . yanız en ı-
sıne ıdı. Çünkü f 1 . d' aza ıçer ı. 

Ahmet Rasim Bey etrafta 
kendi hakkındaki bu k t anaa ı 

bilirdi. Fakat o fazla iç"" d'V · · • -ue ıgını 

daıma dostlarıoa söylerdi. Bu 
milnasebetle g-ene bir basbi
hal esnasmda Yakıt matbaasın
daki arkadaşlarına şöyle demişti. 

- Bana çok içer denildiği
ni bilirim. Fakat bu çok yanlış 
bir kanaattır. Beni hiç bir kimse 
şimdiye kadar sarhoş halde gor
memiştir. Abdülhamit zamanmda 
bana bir haf ;ye musallat olmuş
tu. Mütemadiyen beni takip 
ederdi. Bu adamın şerrinden 
kurtulmak için bir tedbir dü
şündüm : Bir meyhaneye kapağı 
attım. Sabahtan akşama kadar 
hergün meyhanede otururdum. 
Önüme bir kadelı rakı kor su 
ile doldururdum. Beni t~kip 
eden hafiye gelir, kapıyı aralık 
~de~, bir adam arıyormuş gibi 
ıçerıye bakardı. Beni rakı içiyor 
~a.nnederdi. Tekrar dolaşır, bir 
ıkı ısaat sonra gelir, beni gene 
ayni vaziyette görürdü. Nihayet 
bu herif bu takibat neticesinde 
benim gece gündüz rakıdan baş 
kaldırmaz bir ayyaş olduğuma 
hükmetmiştir. Yıldıza o yolda 
jurnal vermiş ve benim yakamı 
da bırakmıştır. işte bu gibi hal
ler benim sarho,lu2'um, ayyaşh-

ğım hakkındaki rivayetlerin ya
yılmasına sebep olmuştur. Fakat 
dediğim gibi doğru değildir." 

Mızıkçıh§ı s&n yapbn ! 

Bununla beraber muhakkak 
olan şudur ki merhum son gün
lerine kadar bilhassa akşam 

üstleri önüne bir kadeh rakı 
koyarak arasıra dudaklarım ıs· 

Jatmak kabilinden ağzına götür
mekten zevkalırdı. 

Rivayete göre öteceği gece de 
yatağında yatarken bir aralık 
çoculdarına: 

- B:rna bir kadeh rakı geti
rin! 

Demiş, rakıyı vermişler, içmiş 

sonra istirahate çekilmiş. Bu sı
rada oğlunun başka bir odada 
kendi kendisine içmekte olduğu. 

nu sezmiş ve genci çağırarak: 

- Sen beni uyutmıya çalışı
yorsun, kendin dışarda içiyorsun 
mız1kcılık etme, bakalım ... 

Diye latifelerde bulunmuş. 

Gülüşmüşler, Ahmet Rasim B. de 
neş'elenmiş. bol bol kahkahalar 
atmış ve bu kahkahalar arasın
da da tıkanarak gözlerini hayata 
kapamış. Bu sefer oğlu Şeyda 
B. büyük teessürü içinde baba
sına Cf";ap vererek üzerine ka
panmış: 

- işte şiındi asıl mızıkcılığı 
sen yaptın, babı0 ... 

Merhumun hayatta üç dileği 
varmış: biri ölürken (Allah!) di
mesi, ikincisi serhuş olarak ken
dindini bilmez btr halde can 

vermesi, uçuncusu cenazesınıo 

cuma günü gömülmesi... Bu üç 
dıleğin üçü de tahakkuk etmiştır. 

Dostlars 
Yine rivayete güre merhumun 

öldüğünü duyan dostlarından ta
rihçi Ahmet Refik B. derhal 
kalk~ış, Rasim Beyin evine git
miş, ailesine merhumun içtiği 

rakıdan bakiye' bulunup bulun
madığını sormuştur. Olduğu ce
vabını alınca bunu kendisine 
vcrmerlerini reca etmiş, çünkü 
Ahmet Rasim Beyin yazı masa
sının üstünde bu bakiyeyi içme
ğe ahdetm'ş olduğunu söylemiş

tir. Ahmet Refik Bey bu ahdini 
yerine getirmek suretile merhu
mun hatırasını ihya etmiştir. 

Ahmet Rasim Beyi pek çok 
seven dostlarından bir de Kadı 
köyünün tanınmış bir siması olan 
gazinocu Mardik Efendidir. Mar
dik Efendi başından sonuna ka
dar cenazede hazır bulunmuş, 
merhumun techiz'ne, tekfinine ait 
son hizmetlerini yapmıf, elemli 
çocuklarını teselli etmiştir. Ah
met Rasim Bey Kadıköyünde 
Mardik Efendinin gazinosunda 
senelece olurmuş, İçmiş, ahbab
lık etmi~ti. Mardik Efendi evel
ki gün Heybeli Adada cenaze 
merasiminde mebumun çocukla
rının kolunda iri cüssesi, göste
rişli sakalı ile caketsiz kıyafeti ile 
dikkati celbediyordu. Heybeliada
da Mardik Efendiyi tanımıyaniar 
çoktu. Ağızdan ağıza şu sözler 
dolaşıyordu: 

- Troçki de cenazeye gelmiş .. 
Filvaki Mardik Efendi Troçki

ye değilse bile memleketimize 
fabrikalar kurmıya gelen Rus 
mütahassıslarına benziyordu. 

Mardik Efendi Ahmet Rasim 
Beyin cenazesinde cansiparane 

Muhiddini Arabiyeye ait olup 
Konyada meşhur Türk ilimi 
Sadreddin Konevi kütüphanesin
de bu!unmakta olan tarihi bir 
hırka ile kıymetli bir seccade 
lstanbuldaki Türk ve islim eser
leri müzesine gönderilmişti. Bun
ların buraya gelmediği hakkında 
yapılan ihbar üzerine Maarif ve
kaleti bu hususta ciddi bir all
ka göstermiş ve meselenin tah
kiki için lazım gelenlere emir 
vermittir. 

lforadaki müzelerde yapılan 
araştırmalarda bunlarm kayıtla-

rına tesadüf edilememekte oldu
ğundan kıymetleri çok yüksek 
olan hırka ve seccadenin Avru· 
paya kaçırıldığına ihtimal vuil
mektedir. Tahkikata ehemmiyet-
le devam edilmektedir. 

Mehmet Necip ----
Jzmlrdeıı Kuı·ultaya 

geldi 
Mehmet Necip ... öz dilimiz için İzmlrde 

açılan savaşın başpehUvanlarmdan biri! 
DUn İzmlrden geldi; yarınki dil kurultayın· 
da bulunacaktır. 

Şu sözleri Mehmet Necip söylemiştir: 
"Sevglll tUrkçe taraftarlarına, pek çok a

çık tUrkçe yazışa karşı, ifrata varılıyor di
yenler var. 

BugUn halkın konuştuğu dil oldukça 
zengindir. Bundan pek az lakırdılar yazı ve 
edep diline girebllml§tlr. Eğer biz bunlan 
kullanmakla kalacak olursak dilimizi bir i
kinci fakra uğratmış oluruz. BugUn bura -
!arda bilinmediği halde başka yerlerde kul
lanılıp durulan sözlerle yazılmış bir .ııey lçln 
urat Bözunu ku1tuımairt.ı.yıs; ana dil!.ilf 
pek gu.zeı b1len9ılr TOrlOe ~cagı titr fey· 

de kullandığl, fakat henüz bizim her nasıl· 
sa işitememiş bulunduğumuz bir çok sözler 
için kendiııin.l ifrata varıyor diye ithama 
kalkışırsak pek haklı olmayız. İlk defa i§it
tlğimiz için bize ço.gatayca gibi gelen blr 
çok sözler ona pek tabil gelebilir, hatta on· 
lan "Gayri menusiyet., Ue itham edişimize 

§8.§ar kalır ki bunda pek haklıdır. 
Türkçe sözlerin tedricen kullanılmasına 

gelince: Türkçe yazacak olanlar hiç blr ka
yıt altına giremez; çUnkU ana dilince ya
zıyorlar. "İfrat., m tUrkçcyi iyi bilen bir 
kimse için nasıl hUkmU yoksa onun gözUn
de "Tedricen., de öyledlr. Bize dUşen bizim 
henUz işitmediğimiz, görmediğ"lmlz sözlerin 
diğer yerlerde kullanılıp kullanılmadığını ve 
bunların mB.llUI ne olduğunu anlamaktır. 

Eğer beş on kelime öğ"renmekten çekinirsek 
sonra ne olacak? Arapça, acemce için nasıl 
Iıigat kitapları karıştırırsak biraz da türk
çe lıigatıerl karıştıralım. Hem de bu bir va· 
zifedlr, bir borçtur. 

"Ana dllinl lstlhkardan ibaret iUrazlara 
kolay kolay bir at ta.kılmaz, böyle bir at 
başka dillerde de bulwıaınaz . ., 

"Biz iğildlk, onlar da biraz yUkselsln., 
diye itirazda bulunanlara karşı ne denecek 
olursa boştur. Biz o yUkselmeslnl istıyen 

kiıruıeler urasmdayız. Sanırım ki kendileri
ne uzatılan, yUkseıtııen biraz nasırlıca, bir 
az çatlaklıca el, geriye itilmez. (Makber) 
in yeisengiz feryatları yerine o elden kopan 
ah ve feryatlara ke.rşı daha hassas olmak 
yakışmaz mı?., 

Bu s6zlerl Mehmet Necibin bize dUn 
söylediğ"ini zannettiniz, değil mi? Hayır, bu· 
nu bundan tamam 32 yıl evvel tzmirde çı
kan Hizmet g~teslnde yazıyordu ! Evet, 
32 yıl evvelki Hizmet gazetesi ki Mehmet 
Neclplerln, Mehmet Şereflerin, Tevfik Nev
zatların dil hareketine saha olmuştu. Meh
met Necip yarınki kurultayın en bahtiyar 
simalarından biri olsa. gerektir. 

ltllrltltl'tll!IMllllN'iiMl'fn:Mnn:rft'•ll-Ai&WiCU• 

hizmet ediyordu. Eu arada Hü
seyin Rahmi Beyi gördü, elini 
öptü. Hüseyin Rahmi Bey Mardik 
Efendiyi şu sö~lerle karşıladı : 

- Demek öldürdüklerinizi gö· 
müyorsunuz da ! 

Ahmet Rasim Beyi Heybelia· 
dada Türkler kadar Rumlar da 
severdi. KHise cenazeye iştirak 
edip eon hürmet vazifesini yap
mak üzere . ir! yarı bir zangocu 
memur etmıştı. Resmi elbisesi 
kasketi, sırmalı kemeri, elind~ 
kocaman sopasile gelen zangoç 
başmdan sonuna kadar mera
simde hazır bulundu. 

·················-···---·-.. ············---
14 Adalar Şarkısı 

Lupe Yelea - Lawrence - Tıbbett 

Amerikan fllhn 

28 eyıuı çarp.mba akpmİ Melek ııinema.smda gl5sterllecek olan Adalar prkısmdan 
blr sahne 

Zengin bir ailenin oğlu cesur Terry Bur- ı Kristalin bu kadar fedakArlık gö.ster 
ke bahrlyetuerle birl.e§miye muvaffak olur. ğinden dolayı Terry çok mUteesslr olur ' 
Çok sam1m1 arkada§lan Romance ve Jones derhal genç kızla evlenir. 
ile birlikte K,Uba adasında eğlenceli bir va- Seneler geçer, blr gUn KUba orkestr 
kit geçirir. Blr gUn sokaklarda gezerken tu- bulunan bir kabarede, T.erry Nenltanm I 
hat ve uydurma şarkılar söyllyerek fıstık tık aatarken söylediği oarloyı i§ltir ve KU 
satan genç kız, Nenltaya rasgellr. be.da geçirmiş olduğu o gUzel zamanları bS 

Kendi memleketinde asilzade Matmazel trrlar, dayanamaz tekrar Ncnitaylo. birleŞ 
Kristal ile nişanlı olduğu halde, Terry Ne- mek Uzere Kübaya hareket eder ve b 
nitaya çılgınca Aşık olur ve nihayet genç mektupla refikasmdan at diler .. 
kı.zm gönlUnU kaza.nnuya muvaffak olur. Zavallı rcfiltaSr kendi kendine o gençli 
Son derecede mes'ut olurlar fakat ansızın ğini aranuya gidiyor, fakat onun çok 
UA.nı harp olur ve Terry KUba. dilberine ebe- geçmiş olduğunu öğrenince tekrar bana a'I 

diyyen sadık kalacağını vadederek mecburi det edecektir, diye dUşUnerek teselll bulu 
ayrılır. yordu. 

Harp esnasında Kristal Terry'yi bulmak Tcrry beyhude yoruldu, blltUn HavanadJ 
maksadıyla h:ısts ba.kıcr olur ve gUnUn bi - Nenitayı yalnız mezarında bulablldl ve nibll' 
rinde nişanlısını yarı ölU bir vo.zlyette bu· yet onun kıymetli hatrrası olarak ökstlz ııı· 
lursa da onu tedavi ederken hastane Uzeri· raktığı ve esasen kendisi de onun bnbaıır ol• 
ne bir bomba dU~er ve genç kız feci surette duğu, bir t ek yavrucukla. beraber tekra' 
~ıaaır. Krlstala döndU. 

blhamra ·Lnemasınaa .......................................................... 
15 Daktilonun izdivacı 

:Mart Gulori - Nuel Nuel 

Kont (Noel • Noel). Matmazel Tripet 
(Elen Perdryer) lle evlenip onun serveti i· 
le eski saltanatını ihya etmeden evvel, met 
resi Lulu (Olana) lle allkasmr kesmek is

tiyor. 
Lulu ile beraber kont evden çıkar çık

maz hizmetçisi Jan (Urban) edki efendisi 
olan bir markinin kızı Jeneviyev (Mart Glo· 
ri) in ziyaretini kabul ediyor. Bu kızcağız 
be.basının ölUınUnden sonra faklr dUştUğU i· 
çin daktiloluk yapmaktadır. 

Efendlslnln dışarda olduğundan istifade 
etmek istiyen Jan, genç kızı muhakkak ye· 
meğe alıkoymak istiyor, Ustellk ona pm
panya da ikram edince, böyle şeylere alışık 
olmıyan Jenevlyev uyuya kalıyor, hem de 
bizzat kontun yatağında! 

Kont eve dönUp de yatağında bu güzel 
kızr görUnce şaşırıyor. Metresi Lulu ise o
nu evleneceği matmazel Tripet zannederek 
koşup kızın babasına. telefon ediyor. 

Mösyö Tripet (Aklstapaıı) geliyor ve: 
- Bu benim kızım değil, diyor, fakat 

mUstakbel damadımın yatağında bu kız ne 

arıyor? 
Kont bunun Uzerlne Jeneviyevi kız kar· 

dcşi olarak takdim etmek mecburiyetinde 
kalarak: 

- Taşrada idi, diyor, yeni geldi. 
Kont ertesi g1ln metresi Luluya hakikati 

anlatınca, Lulu, kontun nl§&nlısmın babası· 
na ı;iderek: 

bUtUn çatallaşıyor değil mi? Dahası da ,.af• 
Sağır ve ihtiyar hemşire, kardeşinln e\1ııe 
ı;-ellnce Jeneviyevi kardc§lnln ni§&Illısr, yaıV 
Mösyö_ Trlpetln kızı zannediyor. öte tara! • 

- Ben de kontun ikinci krz kardeşiyim, 
Diyor. Hakikatte kontun bir kız kardeşi 

vardır ama, hem sağ"ır, hem de kUlUstUr bir Yarın akşam Elhamra ııinemasm<!a gl5sterf' 
§eydir. (Margrit Moreno) ve kont onu Pa· lecek olan Daktilonun izdivacı filminde 
rlee getirmek istememektedir. bir sahne 

Halbuki bu kargaşalık arasmda, Mösyö tan, matmazel Tripet, Jeneviyevt kencıısltl' 
Trlpet kontun metrealne Aşık oı~·ştur ve samlmt bir arkada~ olarak ediniyor ve oıı" 
ona gönderiyorum diye gönderdiği hediye - kontu sevmediğini itiraf ediyor. 
!er, çiçekler, hep bu ihtiyar ve killUstUr Nihayet, kont Jeneviyevle evleniyor '" 
hakiki kız kardeşe gttmekt.<'dir. Mesele bUs • metresi Luluyu, mösyö Tripete bırakıyor· 
Mıtınırutı 111111111111ıı11 rıı ıuıı ıı rıı ruıı 1111111 ı mıı ııt ı ıııtııı 11ıuıı11111111111111111ıı1111ınıııı1111 ru ıııı•" 

Çakılı bir Gazino kahramanı 
Dün akşam Fenerde Kılburnu mak istemiştir. Fakat bu arıusd 

gazinosunda büyük bir gürültü reddedilmiştir. 
olmuştur. Hadisenin müsebbibi Bunun üzerine reddedilmek~ 
şoför Niyazi isminde birisidir. ten muğber olan şoför Niyaı1 

.\rap Abdi, Faris, şoför Niyazi sustalı çakısını çıkararak öoil111 

ve daha on kadar arkadaşları gelenlere saldırmıya başlaı:P•f 
bir alem yapmak üzere dün ve çıkan gürültüden istifade 
akşam Kilburnu gazinosuna ge· eden diğer arkadaşları da içti1'' 
lerek içmiye başlamışlardır. l:Jir leri rakı parasını vermeden s•' 
müddet içtikten sonra şoför vuşmuşlardır. Gürültü üzerio' 
Niyazi arkadaşlarından birini yetişen polisler hadisenin kab' 
şarkı söylemek üzere saz heye- ramanı olan şoförü yakalao>1f 
tinin bulunduğu sahneye çıkar- lardır. 
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Dilimizin istiklili 
Dilimiz timdiye kadar bünyeıi

~ kemirerek istiklaline mani o
-.ıı Ye ağırlıkları dimağımızı tem 
Leııettiren ecnebi kelimelerinden 
'l'lldanmalıdır. Bunların en teh
likelileri harsımıza arap ve acem 
tohumları saçanlar dır. 

Türk dili asırlardanberi bün
)eaini istila eden bu ecnebilerle 
bir türlü kaynaşamıyarak asale
.tİııi muhafazada sebat göstermiş 
te ıaffetini lıtanbul halk dilinde 
'te Anadolu lehçelerinde yaşat -
1'1ıttır. Sarık, cüppe, çakşır, çe -
dik, pabuç gibi şeyler içinde 
liicut nasıl ağırlaşırsa bu ihtiy:ır 
eiİllerin kisvesi altında fikir de 
Sevildiğini kaybetmektedir. Ve 
tene asırlardanberi Osmanlı im
~aratorluğunun ret.mi dili olan 
lUrkçe niçin kendi kökle:-inden 
dal budak sürerek hasıllanamamış 
lır? Biz bütün tercihimizi ecnebi 
kelimelerine vererek kendimizin
kileri körletmiye uğra,mıtız. 

Bir kelime lisandan lisana ge
$erken phonetiquement, morpho -
logiquement yani savten, ~eklen 
llhadığı değişiklikler de bazı ka
.._.nlara tabidir. Biz yazı lisanı -
'-lıza aldığımız arabi, fariıi keli
lbelerde bu kanunlara riayet et -
lbemitiz. Bu kelimeleri asılların • 
daki imli ve telif fuzlarile almı -
ta. çabım'ıtız. Onları imla ve te • 
~f fuzca asılları ilafmda ku a • 
llanlari letle itham etmltiz. 
\re hala da bu iddiadayız. Fakat 
lıalk kendi ~ivesine uymıyan ağır· 
lıldarını gidermeden bu yabancı 
kelimeleri ağzına almamıt meıe -
li arabın sahihini sahiye çevir -
lbiJ, (Hızırilyaıı) ı hıdırellez yap 
laııı bunlar gibi bir çok kelime ve 
ttrkipleri kendi fonetiğine uydu
tarak kullanmakta ısrar etmiş .. 

Böyle dilden dile geçerken 
!eklen lafzen değiımit kelimele • 
tin asıllarını aramak ( etymolo • 
Iİe) ye ittikak ilmine aittir .. Her 
~eden olursa olsun lisana kabul 
tclilen kelimeleri benimsiyerek 
"1lan doğurtmalıdır. Bu gün 
transızların (At) manasına kul • 
1-ndıkları cheval kelimesinin la -
~ aslı diksiyonerlerde Cabal • 
ı... olarak gösteriliyor. Fransız 
4i1cileri tabiiyetlerine aldıkları 
lcelimeye milli batlığı giydirerek 
'1.ıını mavi, beyaz, kırmızıya bo
)'~ıktan sonra onu kendi gramer 
..._.llerile kaidelendiriyorlar. Ya • 
~ lamamile Fransızlattırıyorlar. 
lteıime girdiği dilin sahasında ar
tılt Yavrulayıp duruyor .. Cheval -
,nt, chevalersque, chevalier, 
~valee, chevalet, chevalerie, 
tl.eva.lereue, chevaleresqument, 
~l'alerie, cavalier, chevalereux, 
tl.el'aline, ilah ... bu suretle on beş 
~il fazla ıekil ve mana alarak 
~ızca doğum kaidesine tevfi
L il dili zenginlettiriyor. Bu ana 
~el.., türkçe Anadoludaki kökle
'iııcten filiz ıürememitti. Çünkü 
~ payitaht 4na toprağında Ü· 

._'!_en ecnebi kelimeleri hasıllan • 
~ına mini oluyorlardı. O dere· 
;:• ki zavallı türkçe öz muhi • 
'e kendi namına yapılan lugat 
"1...PI.rına bile kabul oltmmuyor-

~' ~'Dıaıı ve latincenin fransızca· 
)&J»tddan analığı türkçe ara • 

bi ve farisiden görememiıtir .. 
Çünkü ırkları bqkadır. Kaç asır· 
dır arabın f eresinden, acemin eı
binden böyle döl alabilmiı mi • 
yiz? 

Bu ecnebi kelimeler türkçeye 
kendi kefiyeli, papaklı kaide ve 
kıy af eti erile gelmiıler mağrur ve 
hakim tavİrlarla bat sedire kurul
muılar, öz dilimiz bunlar araıın
da ıığınb vaziyetinde kalmıf, bü
tün reımi, ilmi tabirler, ııblahlar 
onlardan yapılmıı kendi kelime· 
lerimize kabalık damgası vurul • 
muş, edipler, tairler ilhamlarım 
onların çığırtkan renklerinde a -
ramışlar .• 

Frenklerin edebiyatımız hak -
kındaki muahazeleri fudur. 

"Türk edebiyatı ıark edebiya• 
tından biri olmakla beraber Av
rupaca en az tanılan binaena -
leyh en az takdir görendir. En 
büyük kusaru orijinaliteden mah 
nım bulunmaııdır. Türk edipleri, 
şairleri asırlardanberi ıazlarını 

arap, accm nağmeleri üzerine a -
kort etmi,Ierdi. Son neıiller Av • 
rupa asriliğine dönmek iıtemit • 
lerıe de bir lıpanyol, bir Rua, bir 
Macar edebiyatı olduğu gibi bir 
Türk literatürü meydan alama· 
mıttır. Türkün öz unaur hayatın -
dan doğmut ve o unsurun ruhunu 
terennüm eden kuvvetli edebi bir .... .,..lttil •llm de . Taran diye 
kendini cihana takdim edememit-
tir.,, Avrupalıların bize bulduk • 
lan kabahat itte bu ..• 

Türk dili bugün (niçin ıöyle -
mekten çekineyim) anarıi halin· 
dedir. Kaide tirazelerile kendini 
derleyip toplamak ihtiyacındadır. 
Grameri yok, bu nama müıtahak 
bir lugat kitabı yok. Zaten asır -
larca doğru telaffuzunu veremi • 
yen arap harfleri rejimi albnda 
kuradalatmıftı. Latin harfleri im
dada yetiıti. Lakin ıimdi dilimiz 
yeni kirizme ve gara yapılan bir 
bahçe halindedir. Dikilecekleri ih 
tiyaca tevafuk eder surette ıeçe • 
rek dikmek ve kökleımelerine iti
na göıtermek lazımdır. Türk dili
nin ıecereıini meydana çıkarma
lı akrabalığı bulunan liıanlardan 
lugat ve kaidece istifade olunma· 
lıdır. Evvela tahlili ve ıonra ter· 
kibi surette hareket olunur. 

Türkçemiz Oural - altaique 
yani Finoiı, Lapon, Hongroiı, 
(Macar) Samoyede, Mongole Mo 
gol, Kalmuk, Mandcbu ilah •• dil • 
lerin ailesindendir. Bunların ara. 
11nda müterakkilerden bulunan 
macarcanın ıslah ve garplılqma 
usulünü tetkikten müıtefit olabi • 
liriz. Dilimize kabul olunacak her 
kelime tesbit edilecek kaidelere 
ve en dürüıt şivemize tevfikan 
ıeklen ve laf zen türkçele§tirilme
lidir. 

İngiliz, alman, fransız lisanla
" arasında pek çok müıterek ke
limeler bulunduiu malUnıdur. 1 • 
lim, fen ııtılahlarınca bu diller • 
den çok uzaklqmamak fikrinde
yim. Meseli, müvellidülhumuza 
demedense Oxyıene, bydrogene 
demeyi tercih ederim. Bizden son 
ra gelecek nesiller belki bu keli • 
meleri 1U doiuran, atq doiuran 

VAKiT 

SA 
Bulgarlstanda tiyatro 

hayatı 
Sofyadaki Bulgar milli tiyat· 

rosu temsillere baılamıştır. Bu 
hafta içinde yeni Bulgar piyes
lerinden "Boryana,, yı ikinci de
fa olarak oynıyacakbr. Eserin 
muharriri Yordan Yofkof'tur. 

Bulgar milli operası da faali
yete geçmiıtir. Bu pazar günü 
"lvanko,, isimli operayı oynı· 
yacaktır. 3 perdelik olan tarihi 
piyesin muharriri Drumeftir. 

Amir ·Han • Kniyaz.ef tarafın
dan bestelenmiştir. 

Sof yada "Kooperatif T eat· 
ro,, temsillerine başlamıştır. Bu 
hafta içinde ''Fraskita,, yi oynı
yacaktır. 

Macarlstanda 
modeller giydiriliyor 

Budapeşte, 24 (A.A) - MOs· 
tafi maarif nazmnın bir kararna
mesine nazaran yüksek güzel 
sanatlar mektbi modelleri bun
dan sonra mayo ile poze ede
ceklerdir. 

Sanatkirler mahafili, bu ted
biri bayağı bir tecibir addede
rek tenkit ·etmektedirler. 

Pazartesi-Perşembe 
Darülbedayiin bu seneki kış 

temsilerine 1 teşrinievvelde baş· 
lanacağıoı, ilk eser olarak Seni
ha Bedri Hanımın Almancadan 
terceme ettiği köylü hayatına 
ait "Zeynep., isimli piyesin oyna· 
nacağını yazmıştık. ikinci haftı1-
da Musahip Zade Celil Beyin 
" Pazartesi • Perşembe ,, isimli 
telif komediai temail edilecekw • 

--------,---··---· 
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Bir münasebet 
Muhakkak olan birıey varsa 

edebiyatı cedidecilerin, fecriati
cilerin ve bu iki nesil arasında 
kalmıt kimselerin Parisle bir 
münasebetleri var. Bu mlinase
bet, birkaç gün evvel, Hikmet 
F eridunun yaptığı bir anketle de 
bir kerre daha sabit oldu. 
"Edebiyatı cedide,, Parisin ede

biyatından ilham aldı, iyi, kötn 
birıeyler yaJimıya muvaffak ol
du. "F ecriati,, ise kendisinden 
evvelki mektep - mektep demek 
caizse - kadar derli toplu bir 
varlık göstermemekle beraber, 
aşağı yukarı ayni yolda ylirlldli, 
uParis hayatı,, nın soluk bir aksi 
olmaya çahth. 

Fakat bu iki nesil arasında 
sıkışıp kalmıt olanların ekserisi 
bir Devekuşu vaziyetinde kaldı· 
lar. Yani ne deve, ne kuı. 

~ 

Hikmet F eridunun açtığı anket 
ile bu sözlerin ne manası var? 
Diyeceksiniz. Çok! Pariate bu
günün modası Dc.vekuşu yarıtıdır. 

Her !.-:es gidip bu yarışJan 
görüyor. Hikmet Feridun da, 
kalkmıf, okuyucularına aynı lez
zette birfey verebilmek için, 
yaptığı ankete, yukarda bahset· 
tigim münasebetleri ispat ede
bilecek bir tahaiyetle batlamış. 

Euzlu bir müdilriyet odasın· 

dan gelen bu sesin sahibi 
"hiklyeci" olarak memlekette 

bir meslek erbabı tanımıyor
muş. Vakıa bizim matbuat ve 
edebiyat Alemimizde romancı, 

fıkracı olarak da bir "Meslek" 
erbabı yoktur. Çlinkii ekseriya 
bir edip ve muharrir hem fık· 
racı, hem bikiyeci, hem roman-
cı ve hazan da hem gazeteci 
veya musahhihtir. Bu takdirde 
Meseli romancılığı bir "Meslek" 
olarak kabul edersek, elbette 
bikiyeciliği de bir "Meslek" ta• 
nıyacağız. 

işte deve kuşu burada başını 
kanadının altına sokmuştur. Ya• 
ni, bildiği farzedilen bir mesele 
hakkında ıuale maruz • kalan 
bu ıahıs, (Böyle "meslek" yok· 
tur 1 ) diye kesip atabilmek için 
etrafını bomboş zan~etmiştir. 

Bu zat bilmek mecburiyetin· 
dedir ki, Türk matb&ıat ve ede
biyat Aleminde en az yazmıı 
olanı alt maştan fazla hikayeye 
sahip bir Aka Gnndilz, bir Pe
yami Safa, bir Sadri Etem, bir 
Vi-NQ bir Mahmut Yesari, bir 
Memduh Şevket, bir F. Celilct
tin, - daha sayalım mı? -
hatta, kendisile anket yapmıya 
gelmiş olan bir Hikmet Feridun 
da vardır. 

* Dedim yai edebiyatı cedide-
cilerio, F ecriaticilerin ve bilhas· 
sa bu iki nesilden arta kalan• 
]ardan bazılarının Paris ile şid
detli alikaları var. 

fa. 

ıuretine çevirmekte bir garabet r----------·--------------, 
görmiyeceklerdir. 

Afaki, enfüsi gibi ıaçmalara 

dilimizde yer vermektense doğ -
ruca objectif, ıubjectif diyerek 
ıeıimizi bütün medeni cihanla 
birleıtirmeyi muvafık bulurum. 

Mikroplar mukavemetten aciz 
zay .:.icutlara hücum ederler 
kor... .;an, döviz, kabotaj ve ilah 
birçok kelimeler dilimize ellerini 
kollarım ıallıyarak reımi kapılar 
dan girmektedirler.. Bunlardan 
fazlalara kartı kapı önüne bir 
yasaktır nöbetçisi koyacak mı • 
yız? Dilimizin ilim, fen, f elıef e, 
ıiyaset ve ilah.. bütün ıubelerde
ki bugünkü fakrı münasebetile bu 
akının önüne durmayı çok müt • 
kül buluyorum. Bu istiladan dili
miz kazanacak mı? Bozulacak 
mı? 

Bugün ıpor, atlet, boka, maç, 
rekor ve daha ıayııız kelimeler 
bize artık muniı geliyor. Bunla • 
nn hangiıi hangi dile mensuptur 
dütümnüyoruz .•• Yalnız delalet et 
tikleri manalan biliyoruz.. Bun • 
lar timdiki medeni dünyamn ge • 
çer akçe kelimeleridir .• Bütün dil· 
lerde mevki tutarak umumileı· 
mitlerdir. Türkçede bunlara kar 
tılık kelime icadına kalkıtmak a
beıtir. Fakat bu dalgalar coıkun 
geldikçe dil kapımızın önünde 
bir Çanakkale mukavemeti ya • 
pabilecek miyiz? 

istikbal bu yasağımızı dinle • 
miyecek gibi geliyor bana .. 

Köklerinden ıürdüreceğimiz 

filizlerden yapılacak uygun ter· 
kiplerle asri tekamülüne kavuıtu· 
racairmız dilimizin ihtiyaçları· 
na kartı bir hazine hazırlamıt o• 
lacağız. 

Ha..,ın Rahmi 

BOŞ SAATLER'DE ... 
KıgmeUi muharrir Mehmet Nurettin Bey •Boı 

saatlerde-., ismi altında güzel, ince, hisli nesir 
parçalanndan bir •eri gaz""ftır. Edebiyatımız için 
bir kazanç olan bu güzel eser kitap lıalinde de çı· 
kacaktır. Aıağıdaki menaur ıiirler henüz basılma
nuı olan bu güzel eserden alınmııtır. 

-1-
- Yaz! dedim. 
Serin bir bahar a1cşam ıydı; GCSılerine bakmayıp da 

gözlerimi karşılara çevineydim, pembe s:sler içinde o gün
kü gOneıin eridiğini görecektim .•• 

* - Yaz! Diye yalvardım. 
Ônümilzdeki havuzda biribirine yaklaııp biribirinden 

uzaklaşan iki yıldız.an aksi titreşiyordu. 

Sana bir daha : 

- Yaz ! dediğim 
gözlerinden ve gözlerin 

~ 

zaman sabah yeni olmu,tu. Ufuk 
ufuktan daha mahmurdu. 

~ 

Hili yaısa, diyorum, neye yazmıyor diye dütünüyorum. 
Filditi göğsünün altına gizlenen kalbinde biriken 

duygular, bir bahar gezintisinde bir aıinay~ kıs:ı kısa, acele 
acele anlatılacak kadar fani ıeyler değildir. 

- Yaz! 
-11 -

Dün annemin mezarına iki kök ortanca diktim. 
Annem, bu çiçeği çok severdi. Ben gurbete çıkmadan 

ve ooun öleceği giin daha yaklaşmadan bir gün bana " Bu 
çiçekten benim mezarıma dik!., diye o, kendisi vasiyet et
miıti. 

Llkin, diln annemin mezarına diktiğim iki kök ortanca
yı ben annem için değil, kendim için diktim. Onun enli, 
yetil, yaprakları kendi fani gözlerimi dinlendirmek, onun 
pembe pembe çiçekleri kendi bahtsız g6nlllmll unmak içindir. 

BDtDn mezarları ailsliyenler, biltiln kitabeleri yazan ve 
metmerleri oyanlar gibi, ben de annemin mezarına, kendim 
için, iki kak ortanca diktim. 

Mehmet Nurettin 



Sayıfa 8 VAKiT 

Beyaz Kadın Ticareti 
Hapishaneye girerken parmağındaki 

yüzük nasıl olmuş da değişmiş! 
Yazan : ? 

Hapse girerken parmağında 

kıymettar elmulı bir yüzük var
mıı bu yüzüğü usulü veçhile ha· 
pishane kalemine teslim etmiş; çı 
karken kendisine adi taşlı bir yü
zük vermiıler. Buna kızarak: "Bu 
ne? Bu yüzük benim değil!,, de • 
yince hapishane katibi omuz sil • 
kerek: "Arkadaı! Çok lafa lüzum 
yok. Sen yüzüğü teılim ederken 
depo defterine "Bir yüzük,, yazıl 
mıf, biz de ıana bir yüzük veri • 
yoruz. Eger senin yüzüğün 0 ka. 
dar kıymetli ise vaktile deftere öy 
le kay.dettirseydin.,, demez mi? 
Bu sözlerin karşısında akar sular 
durur. Fakat işin asıl garibi şu • 
rada. ki, Aleksi yüzüğünün değis· 
tirilmiJ olmasından dolayı ba~a 
içerledi. Ben ne yapabilirdim. Yü 
züğü verirken aklı nerede idi. 
Ben hür bir adamım diye gezen 
bir kimse ~z bucuk da akıl sahibi 
olmalı. Öyle k~lay kolay faka 
basmamalı. Polis eline geçince gö 
zünü dört açmalı. Öyle değil mi 
efendim? 

vı 

Kaz ita 
Bir kaç Ka.zita gezip ticarete 

çıkarılan kadınların ne suretle ya· 
ıadıklarını bizzat görmek lazımdı. 
Hoı bundan kolay bir ıey yoktu .. 
Büenos Ayres'te iki binden fazla 
Kazita var. lı yalnız cinsini tayin 
ederek o cinse mah~us listeden bir 
eve gitmektir. Bu cinsi evvelden 
tesbit ebnek meselenin neden bu 
kadar mühim olduğunu az sonra 
anlatacağım .• 

Gece oldu mu yıldız gibi pırıl· 
dıyan küçük bir ziya aşk mabedi 
vazifesini gören bu meskenlere 
doğru yolcuya rehberlik eder. 
Gündüz olursa perdelerin rengi 
lavha vazifesini görür. Müşteriye 
yalnız kapıyı çalmak ve eğer mü· 
saade olunursa içeri girmekten 
ba§ka §ey kalmaz. 

Evet o müsaade lazım. Bir Ka· 
zitaya gittiniz mi kapı cüz'i ara
lanır. iki parlak göz insanı dik· 
katla süzer. Adetta kontrol eder. 
Çünkü cemiyetin her tabakasına 
ait kimseler için Kazitalar vardır . 
Bazılarına kravat iğnesine bir in
cili iğine takarak gitmek icap e
der, bazılarına da yırtık pabuçla 
girilir. Bunlar batka baıka taba
kalardaki halka mahsustur, dcmiı 
tik .. 

Bu noktaya son derece ehem-

Tefrika ı 10 
miyet veriliyor. Kravatında incili 
İğne olan birinin baldırı çıplakla· 
ra mahsus Kazitaya gitmesi ne 
ise, fakat baldırı çıplak bir adam 
hiç bir zaman yüksek tabakaya 
mahsus kazitaya gidemez. 
Uğradığım kazitanm kapısını 

çaldığnn zaman beni süzen iki göz 
biraz teredüt etti, Çünkü !apkam 
eski bir şapka idi. içimden dütün· 
düm. Acaba: "Haydi git, kendine 
biraz çeki düzen ver de öyle gel!,, ı--ls_t_a_n_b_u_l _d_ö_r_d_ü_n_cü_i_c_ra--m-e--

diye beni kapıdan çevirecekler mi murluğundan ; Tem amma iki bin 
idi? Doğrusu böyle bir hadise pek lira kıymet takdir edilen Eyüp 
de hota gidecek bir şey olamaz· sultan cıvarında Küçük köyde 
dı .. Maamafih biraz tereddütten eski kariye üstü veni Çamlık so-
sonra kapı açıldı. Bir ihtiyar kadın kagı· oda eski 9-9 mükerrer yeni 
gözüktü. 26 numaralı arsa ve ahır ve an bar 

Kadıncağızın dudağı, burnunu 
ve bir hanenin zemin ve ebniye

yutmak için olanca gayretini sar· 
sinin temamlan açık arttırmaya 

federken burnun da ağzına düş· 
vazedilmiş olup :l~· 9-932 taribin

ıınek için can alıyordu. içeri girin 
de şartnamesi divanhaneye talik 

ce kadın önüme düttü. Onunla 
edilerek 17 teşrini evvel 932 tari

beraber küçük bir intizar salonu· 
hine müsadif pazartesi günü saat 

na doğru yürüdük. Bu kadın Ka-
14 den 17 ya kadar açık arttırma 

zitada çalışan hanımın hizmetçi· 
ile satılacaktır. Artırma ikincidir si idi. Kanun Kazitada hizmetçi • 
birinci artırmasında 400 liraya 

lik edenlerin en az kırk bet yaşın· 
da olmasını emreder. talip çıkmış olup bu kerre en çok 

artıranın üstünde bırakılacaktır. Bu suretle hem evin asıl sahip· 
1 · h l h' t .1 k. Aartırmaya iştirak için yüzde ye-en anım arına ızme çı er ra ıp 
t tın 1 H d h .. b' di teminat akçesi alınır, mütera-u ıyor ar. em e enuz ıraz 

güzelliği kalmı§ olanlar kapı açıp kim vergi, belediye vakıf icaresi 
yatak çarşafı deği§tİrecekleri yer· n.üşteriye aitti. 1424 Nolu. 

eski icra ve ifJas kanunu· de daha karlı işlerle meıgul olu-
nun 119 uncu maddesine tevyorlarmıf. 

Yalnız kadınların hem ya§lı fikan hakları tapu sicilleriyle 
hem çirkin olması §art değildir.. sabit olmiyan ipotekli alacaklılar 
Halbuki Kazitaları dolaşırken gör ile diğer alakadaramn ve irtifak 
düklerimin hepsı çirkinlikte misli dakkı sahiplerinin bu baldannı 
nadir bulunur §eylerdi. İhtiyar ve hususiyle faiz ve rr.asarife 
madam beni, sihirbaz gibi yürüye dair olan iddialarını ilan tarihin
rek intizar salonuna götürdü. Bu· elen itibaren 20 gün içinde ev
rada beş kişi vardı. Büenos Ayres rakı müsbiteleriyle bildirmeleri 
te Avrupada yapıldığı gibi hara· lazımdır. Aksihalde hakları tapu 
ket edilmez; Avrupada bir mü,. sicilleriyle sabit olmiyanlar satış 
teri ötekini görmemelidir. Her bi· bedelinin paylaşmasından hariç 
ri ayrı ayrı kabul edilir. kalırlar. Alakadarların işbu mad-

. Muhtelif çareler tatbik olunur deyi kanuniye ahkamına göre 
ve kalabalık olsa bile yeni gelen tevfiki hareket etmeleri ve daha 
dıtarı çıkanı görmez. Büenos Ay· fazla malümat almak istiyenlerin 
res'te böyle teklif tekellüfe lüzum 930· 507 dosya numarasiyle me
görmiyorlar. Bütün ziyaretçiler muriyetimize müracaatları ilan 
bir salona toplanıyor ve herkes olunl'r. (4432ı 
kendi sırasını bekliyor. Benden Emojyet Sandığı Müdürlüğün
evvel gelmiş olan beş adam bana den: Fatih çırçır 18 Raşir Bey 
likayit bir nazar fırlattılar. Bun· 4 ağüstos 932 tarihinde sandı· 
lardan biri kozmatik sürünmüı bir ğımıza bıraktığı para için veri
delikanlı idi. Elindeki yevmi ga· len 33231 numaralı bonoyu kay
zeteyi açmıt büyük bir dikkatle bettiğini eöylemiştir. Yenisi ve-
okuyordu. ı rileceğinden eskisinin hlikmü 

(Devamı var) o!mıyacağı ilan olunur. <4423) 

iki Gülüşlü Kadın! 
rar gelip, son defa olaı·ak ktzı ıı· 
kış tıracaktı. 

Başmüfettiş F obur Sentantuan 
Jorjöre de üç odalı güzel bir a· 
partıımanda oturuyordu. Aparlı· 
manın içinde zevk sahibi olduğu 
anlatılan bir kadın elinin mevcu· 
diyeti derhal anlatılıy~rdu. Fil· 
hakika Jorjöre on ıenedenberi ev 
li idi .. 

Arsen Lüpenin yeni bir macerası - SS 

'UaııaH.: ..Alotis föptaH-- 1ü~ ~ : la. 

Gidip yemeğini yedi. Gene Kla • 
ranın yanına geldi. Hasta bakıcı 
kadın, onun içeri girmesine mani 
oldu. 

Jorjöre bunun üzerine tekrar 
~ olter rıhtımına döndü. Adresi 
meçhul olan marki d'Erlemontun 
ertesi günü geleceğini öğrendi. Ni 
hayet, aktam üzeri, saat dokuza 
doğru, Klaranın yanına girebildi. 
Genç JCız, tek kelime söylemek • 
ten imina ediyor, ağzını açmıyor· 
'du. Bqmüfetti!, bütün mehareti • 
ni sarfetti. Hiçbir netice alama • 
'dr. Sarı Klara , gayet sakin bir 
ıurette, bir tek kelime söyleme -
'den, ıusuyordu. 

Erteai gün, Jorjöre bir gün ev 
velkinden farklı bir netice al mı§ 

değildi. Sarı Klara susuyordu. Ad 
liye onu istintak etmek üzere bir 
tahkikat hakimi tayin etti. Bu 
zat istintakı ertesi gününe bırak • 
tı. Bunu haber alan Sarı Klara , 
Jorjöreye, bu hadiselerden bir 
şey anlamadığını, lri Polü tanı -
madığını, kendisinin masum ol • 
duğunu, tahkikat hakiminin kar· 
şısma çıkar çıkmaz serbest bıra· 
kılacağım bildirmişti ve bu sözler 
onun ilk ve son sözleri olmuştu. 

Aeaba Sarr Klara ne demek 
istiyordu. Bu, Raulün kendisini 
kaçıracağına mı delalet ederdi. 
Endişeye düşen Jorjöre kızı daha 
sıkı bir nezaret altına aldırdı. Ka 
pısına iki poliı dikti, kendiıi de 
eve yemeğe döndü. Saat onda tek 

Baımüf ettiş tatlı ve güzel bir 
sarşın ile evlenmiıti. Birbirlerini 
sevmişlerdi.. Madam Jorjöre ko· 
casını derhal tahakküm altına al· 
mııtı. Bu güzel kadın eğlenceyi, 
dans yerlerini pek severdi ve söy 
lendiğine nazaran hafif meşrepti 
de .•. 

Madam Jorjöre hem bunları 
yapar, hem de kocasının hareket 
leri hakkında küçücek bir tenkit· 
te bulunmasına da müsaade et· 
mezdi .. 

O akşam, Jorjöre eve, aktam 
yemeğine gittiği zaman, karısını 
evde bulamadı. Bu hadise pek na· 

25 Evlül 1932~ 

Spor meraklıları "Atletizm ,, i seviniı 
ve teşvik ediniz 

Dün, beş mıntakamn iştirakile 
tertip edilen Tilrkiye atletizm 
birincilikleri müsabakalarının ikin
ci günil idi. Bir çok güzel ve 
esaslı müsabakalar yapılacaktı. 
Fakat ne yazık ki mUsabakalarm 
ehemmiyetine ve havanın güzel· 
liğine rağmen pek ~z seyirci 
gelmişti ve denilebilir ki müsa
bakaları aucak atletler ve mü
sabıklar takip ediyorlardı. Bu 
ne kadar acı ve hazin ihmal •• 

Bir futbol maçı beş on bin 
seyirci toplarken beş vilayetin 
en güzide atletlerini bir araya 
toplayan güzel bir grogram, bir 
kaç yüz seyirci bulamazsa onun 
vereceği manzara herşeyden ev
vel ızhrap o'uyor. 

Atletizm sporun ilk tabii mer
halesidir. iyi atlet olmıyan iyi 
futbolcu olamaz Avrupa futbolu 
bizim futbolumuza faiksa bunun 
sebebi bizim futbolu anlamayı· 
şımız, bilmeyişimiz değildir. An
cak atletik kabiliyetimizin sıfır 
denecek kadar azlığıdır. 

Sporcular.. Sporu sevenler 
"Atletizm,, i seviniz, memleket 
çocuklarını koşarken, atlarken 
gorunuz ve teşvik ediniz ki 
"spor,, bizde de yükselsin •• 

1(. •• 

Dün 1500 metre mukavemet, 
200 metre sUrat koşulacak disk 
atı~acak. l~OÖ 4 bayrak ko· 
şusu yapılacak tek adım uzun 
atlıyacaktı; 

1500 metre mukavemet güzel 
oldu ve birinciliği lstanbul ka
zandı. Kazananda emektar ko
şucumuz Mehmeddi. Rekoru 4,31 
dir. ikinciliği Şevki Bey (Anka
ra) aldı, Rekoru 4,33,2 dir . 
Üçüncü de Fethi (lstanbul) dur. 

geldiği vakit Ankaralı kocu~ 
ile lstanbuJlu koşucu arasında ~1 

mesafe lcapatılamıyacak kad•' 
uzanmış bulunuyordu. Buna rat 
men Mehmet muvaffakiyetli bit 
koşu yaptı. Mesafeyi kapatamadı, 
fakat mahsus derecede azaltı. 
Neticede Ankara · birinci, lstaıı• 
bul ikinci oldular. 

Disk atmayı naili (lstanbul) 
kazandı. 34,8 atmıştı. 30,22 ataO 
F etbi (lzmir) ikinci, 28,24 ataO 
Niyazi (lzmir) llçüncü oldular. 

Müsabaka harici irfan (İstall 
bul) 35,36 attı. 

Tek adım atlama milsabak,.. 
larıda güzel oldu. Haydar lstall"' 
bul 6, 10 metre ile birinciliği k• 
zandı. Atlarken çizğiye otuı. 
kırk santim geriden basıyord 
Eğer böyle yapmasa 6,50 atla 
yabiledekti. Semih Lutfi (Ank• 
ra) 5,83 ile ikinci, Sedat (lstad' 
bulı 5, 78 ile üçüncü oldular. 

BugUnkU mUsabaka 
Bugün müsabakalar tamafll' 

!anacak ve Türkiye birincileri ta' 
mamen tesbit edilmiş olacakta'• 
Bügün 400 ve 5000 metre koşd' 
lacak, cirit atılacak, 3 adım .,e 
sırıkla irtifa atlanacak, 4Xt00 
bayrak koşusu yapılacak '' 
mükafatlar dağıtılacaktır. 

A. s. 

Bir plak davası 
Birinci ceza mahkemesi l>olt 

dor plakları acentesi tarafındaO 
Ko!ombiya acentesi Blomentıl 
biraderler aleyhine açılan davı' 
ya bakmaktadır. 

iddiaya göre, "Bir şen gec~ 
nin hatırası,, isimli şarkının tehf 
hakkı Polidor acentesinde bd' 
lunduğu halde Blomental bir•' 
derler şarkıyı plaklarına almır 
!ardır. 

iş mahkemeye düşünce Blo' 
200 metre sürat, seçmelerden mental biraderler telif hakkınıO 

sonra, hayli canlı oldu ve Semih daha evvel maariften kendi •' 
(lstanbul) · birinciliği bariz bir centeleri namına ahndığını ga•• 
tefevuk ve kolayhkla aldı. ikinci termek ve bu suretle davayı k•"' 
Ali Rıza (Ankara> üçüncü Fuat zanmak için 92/ senesinde rıkİ 
(lstanbul) oldu. harflerle alınmış bir vesika taO"' 

1500 k zim etmişlerdir. Son celsede nı•' 
4X bayrak oşusu, me· arif idaresinden BJomental biri" 

safenın uzunluğuna rağmen haylı derlere verilmiş bir vesika ohıP 
heyecanlı oldu. Buna üç mm taka iş· olmadığımn sorulmasına kar•' 
titrak ediyordu. Dördüncü turda verilmiştir. iki plak acentesi ar•f~ 
lstanbul kaybetmeye başladı. sandaki bu dava alakah bir sa -
Son koşucumuz Mebmede sıra haya girmiştir. ~ 

:;.Y. 

dir vaki olurdu ve her zaman bir j esıeıe patronu, Madam Jorjöref' 
sürü münakaşalara vesile tetkil bir çok kimselerle danseder:k~ 
ederdi.. görınü§tü. Hatta bunlardan biri; 

Jorjöre homurdanmağa başla· kendisine bir kokteyl de ikranı ,r 
dı. Karısı gelir gelmez kendisini mişti. Patron: 
haşlamak üzere kapının önüne o· - İJte, dedi, bu mösyö ,urııd' 
turdu.. oturuyor. ~ 

Saat dokuz oldu. Kimse gelme· Jorjör o tarafa doğru baktı. 8 
di.. masayı İfgal eden bu ada.m ••" 

Ba,müfettiş hizmetçiyi çağırdı tından görünüyordu. Jorjöreye ~ 
ve sorguya çekti. Hizmetçi, ha- §ahıs yabancı değildi. Her bal 

1 

nımın en şık elbiselerini giydiği • tanıdık, hem çok iyi tanıdık bir 1 

ni söylenyince: damdı .. 
- Her halde, dedi, dansa git· Biran batmüf etti§ gidip birkaç~ 

mittir.. lis çağırmayı dü,ündü. Böyle ~ 
- Evet.. küstahlığa karşı yapılacak ye~~~ 
- Hangisine gitti?.. haraket bu olurdu. Fakat, kal~ 
- Sentantuan caddetindekine.. den yükselen bir his, vazife ~ 
Jorjöre kalbinde müthi! bir kıs- sinden daha kuvvetli bir hiı o J' 

kançlık hissetmesine rağmen sah- bu suretle haraketine mani o~ 
retti. Fakat saat dokuz buçuk o· ve bir polisin, bir hayduda '1'ol 
lunca dayanamadı ve kalktı dan· yapması icap eden haraketi I 
singe yürüdü.. yaptırmadı. Bu his, Madaıo J /. 

O saatte dana matinesi bitmit, jöre'nin, yani karısının nerede 
aktam partisi hatlamı§tı. Gar· duğunu anlaJDak hiaai idi. 
sonlar maıaları diziyorlardı. Mü· .(Devamı vat) 
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Rakıyı • • 
nıçın 

ne 
içerler, sarhoşluktan 
beklerler ? 

Kendini bildiğinden beri rakı içtiği halde bundan 
hiç bir zevk duyamıyan adanı ! - 1llesele gayet 
gür.; ve dol.anıbaçlı inıiş ! Alı o nzeze kokuları alı! 

-2-
M. GJYas Bey, elli betlik, uzun

tt boylu, zaif bir adam ... Beı ki· 
IİJik bir aile babası.. Tip ve sima 
ltnı bir akıamcı &iması .. 

Çok ıeyler aöylemek iatediği 
la.ide bunları bir araya derleyip , 
lot>lıyarak söyleyemiyen bir za • 
~lllı .•. Bakınız bu adam içki ve 
'-rho,Iuk hakkında neler söylü· 
~Ol': 

- Rakıyı niçin içtiğimi, aar· 
hof}uktan ne beklediğimi anlat
llıa.k pek dolambaçlı, pek güç bir 
llıeıeledir. Zaten onu size iyice ve 
~amile anlatmıya kalksam da 
'ıılatamam ki! içiyorum iıte, ak
llın oldu mu, içmeden bir türlü 
tlpamıyorum .• 

- Ondan her halde bir tad du
ıı._ k'. . ' 'll}'orsunuz ı ıçıyorsunuz . 

d. . ? - Bilmem ki ... Ne ıyeyım ... 
boirusunu isterseniz rakıdan bir 
ltt duyuyor muyum, duymıyor 
'-'"Yu-:n pek farkında değilim! 
Çiinkü efendim, akıamcılık artık 
billerde sıgara tiryakiliği gibi bir 
~l' olmuı ! Siz ve herkes sıgara
dln ne tad duyuyorsanız biz de 
'ktamları rakıdan ancak o tadı 
dllyabiliyoruz ki buna tad denir 
llıi, denmez mi artık siz kestirin! 

- Fakat efendim, söze baılar
~n ıiz bu meaelenin anlatılması
\n pek güç olacağını aöylemitti· 
~z. Ani , u d r aü o
ltn bir iti timdi tuttunuz, kısaca 
~ip attınız. Bu, oldu mu ya?. 

- Anlatılması pek güç, pek do 
~haçlı dediğim mesele ba,ka ... 
~'-len demin de dediğim gibi onu 
İ)İce ve tamamile anlatmıya kalk 
"tıı da anlatamam ki. Malum a 
~tndiın bugün adeta bir sıgara . , . 
~ıbi ve bir sigara yerme 
1Stiğimiz bu zıkkımdan ar-
tık bizim bir ıey bekle • 
diiimiz, ondan bir §eyler umdu • 
~llluz yok! Hatta diyebilirim ki 
'tıe, bugün bir bardak turunç ve
t, kızılcık §erbetinden içime bir 
ı,l'ahlık, kalbime bir rahatlık, zih
lliı.ıe bir açıklık beklerim de ra
~cl•n bunların zerresini bekle
~, .... Zira, rakı ile sinirler, beyin 
~: l'Ücut o kadar ünsiyet peyda
~ıt, o kadar karde§ 'olmu§lar 
~. İçtiğim zaman ne kadar. içer· 
~ içeyim sinirlerim olsun, bey
~~ olsun, tekmil v~cudum olsun, 
~mısın bile deımıyorlar.. Me
i,., ki pek fazla içmeli, yani üç 
>'" . ~it~ dirhemi falan bulmalı!ım kı 
~lldinıde bir batkalık hısaede
)'~ ! Buna da tabii, bu zamanda 
~ L • " t e 'ı1. geıe müsaıt ne vucu , n ı~ 
tit.. ' ·~! .. 
~· ...._ Mademki rakıdan bir tad, 
~Zevk duymuyorsunu. Şu halde 

kıanız ! 
d· ......_ Ha! Gördünüz mü, işte şim
~ bflrrı telime bastınız! l,te şimdi 
.. ltıJınuı pek dolambaçlı, pek 
~ olan meaeleye dokundunuz!. 
d '~in. de arzetmittim, bendeniz 
~~a hunu meyhanelerde içerim. 
tt~~ a, meyhane demek akşam· 
~ l'ın randevu yeri demektir. 

'ili f w •• ı· ~· , a fınıza magruren soy ıye· 
ılıt;lkı: (Fııkı fışkıyı nerede bu
~~ l'ahakhanede !) dedikleri gi· 
,.la de akşamcılar daima birbi

'~i, kafa. denklerimizi, candan 
r>larınnzı, dert ortaklarımızı, 

birbirimizin dillerinden anlayan· 
lan daima muayyen vakitte mey
hanelerde buluruz. Meyhaneler 
bizim için adeta birer mahalle 
kahvesidir.. Akıam olup da işten 
çıktık mıydı derhal oraya koıar, 
karııhklı çenekavaflığına baıla
rız ve itte bizim rakıdan bekledi
ğimiz, umduğumuz bütün tatlar, 
zevkler meyhanedeki bu karşılık· 
lı çenekavaflığındadır .• Eğer biz 
ak~mcılar ittifak edip te meyha
nede buluşacağımıza, akıamları 
bir kahvede buluısak o zaman 
rakıyı da bırakırız, şarabı da, hep 
sini de! 

- Öyle yapın ıiz de, aranızda 
konutup görütün, meyhane yeri· 
ne ak§amları bir kahvede bulu· 
fun! 

- İyi ainma efendim, bu ite 
bizden evvel kahveciler batlama
lı, b~leri meyhane köıeainden 
akıamları kahvelere çekmek için 
kahvenin, çayın, gazozun yanı sı· 

ra pilaki, piyaz, ciğer, balık gibi 
mezeler getirmeli .• Saat altı, altı 

buçuk olunca kahvelerin kapıaın
dan sokağa doğru sıcacık köfte, 
sucuk, balık kokuları fıtkırmalı ! 
Yorgun, argın itten çıktıktan aon

ra "Aman aıca·k bir ıey !,, diye zil 
çalan mideler kahvelerin önün-

d n K erken bize ıtop kumanda· 
ıını vermeli ! . 

Görüyorsunuz, mesele ne kadar 
dolambaçlı ve anlatılmaaı güç bir 
meaele ! Vakıa rakıdan tad duya
maz bir hale geldik, fakat meyha

nenin o canım meze kokuları, ta
bak ve çatal tıkırdıları, oradaki 

karşılıklı çenekavaflrklarıdır ki 
timdi hi.la, kaç senedir bizi oraya 
çekiyor. 

- Kaç aenedir içerainiz?. 
- Ne bileyim ben! Kendimi 

bildim bileli içerim itte ! 

- Eskiden, yani buna yeni bat· 
ladığınız zaman da bundan bir 
zevk duymaz değildiniz ya! 

- Adam sende yeni batladı
ğım zamanlar üç beş sene kadar 

bir bal ayları devri geçirdik, on• 

dan sonra içtikçe mangaf a olduk, 
içtikçe mangaf a olduk, nihayet iş-

te bu hale geldik! Etek hoşaftan 
ne anlıyoraa biz de şimdi rakıdan 
onu anlıyoruz ! 

Oaman Cemal 

Ebllyetoameslz 
kalfalar 

Bazı kalfaların şehir içindeki 
inşaatta gizlice çalıştıkları anla
şılmış, bunlar yakalanarak ceza 
kesilmiştir. Bu gibi ehliyetname 
siz kalfalara iş verilmemesi için 
yapı sahiplerine ve mühendislere 
emirler verilmesi belediyece şu
belere bildirilm iştir. 

Etfalyenlo yıldönilmü 
Etfaiyenin 10 nuncu yıldönü

mü münasebetile bugün saat 16 
da Fatihte bir merasim yapıla
caktır. Merasime vilayet, bele
diye erkanı ile şehir meclisi, 
fırka azaları ve birçok kimıeler 
davet edilmislerdir. 

VAKiT 

Feyzi B. 
Ellisinden sonra 
yeniden dişi çı

kan bir zat 
Bugünlerde Ankarada memur 

bulunan sabık Kadıköy telgraf 
memuru Feyzi B. elli yaşmı geç· 
kin olduğu halde yeniden diş 
sahibi olmak saadetini görmüş
tür. Feyzi Beyin düşen dişleri 
yerine, tıpkı küçük çocuklarda 
olduğu gibi, yenileri gelmiye 
başlamıştır. Diş doktorları bunu 
o kadar fevkalade bir hadise 
tela~ki ediyorlar ki Feyzi Beyle 
büyük Avrupa ve Amerika la
bo1·atuvarlarının muhakkak all
kadar olacaklarım bildirmekte
dirler. 

Garibi şu ki Feyzi B. için içe
rek sarhoş olmak imkanı da gö
rülmemiştır. Şimdiye kadar ar
kadaşlarının ısrarile ne kadar 
içmişse Feyzi B. asla sarhot ol
mamış, kel1dini kaybetmemiştir. 
Bilakis bu zat ·ki kalem sahibi 
olduğu da bize bildiriliyor· bü
tün yazdıklarını ve süouhatını 
ancak biraz sarhoş olduktan 
sonra yazmaktadır. 

Feci bir kaza 

2 kişi yaralı, 2 hay
van da uın 

Dün akşam Hüseyincik köyll 
altında feci bir otomobil kazası 
olmuş iki hayvanın ölümü ve 
iki kişinin de yaralanmasile ne• 
ticelenmiştir. Tahkikatımıza göre 

hadise şöyle olmuştur: 
Şof6r RealllOn idaruindeki 

kamyon dün akıam Hilseyincik. 
köyü altından geçerken Buzhane 
köyüne gitmekte olan lbrabim 
ve Muharremin yük arabasına çar· 
parak arabayı altına almıştır. 
Araba parçalanmış, atlar ölmüş 
ve arabacı Muharrem ile lbrahim 
de mucize kabilinden yalnaz ya
ralanmışlar ve muhakkak bir 
ölümden kurtulmuşlardır. 

Kazayı müteakip kaçmak isti
yen şoför Resül jandarmalar ta
rafından yakalanmıttır. Kaza 
hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

Tiirklyeden Fillstlne 
lstanbul (A.A) - ihracat ofi

sinden tebliğ edilmiştir: 
"Türk:y~den FHistine sevk ve 

ihraç olunacak hayvanatın ka
rantina muamelesi hakkında 
aldkadarlarm ofisten malumat 
almaları,, 

Yunanistan ve 
hayvan kontenjanı 

Yunanistan hükumeti hariçten 
gelec;k hayvanlara karşı çok 
sıkı bir şekilde kontenjan koy
muştu. 

Aldığımız malumata göre ey· 
lülün 20 sinden itibaren hariçten 
gelecek olan sığır hayvaolarma 
mahsus kontenjanı kaldırmıştır. 

Memleketimizden Yunanistana 
fazla mıktarda sığır ihraç edil
diği için kontenjanın kalkmış 
olması bir çok tacirleri se~indir
miştir. 

Bari sergisindeki 
tilccarımız 

Italyanın Bari .,ehrindeki ser
giye iştirak etmiş olan Türk ta
cirlerinin bugün şehrimize gele
ceii haber alınmıştır. 

Sayıfa 9 
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Amerikada bir hadise 

5 milY'ö~""""8Z8Sl'""'Oıan 
gizli cemiyet 

Ku-Klux-Klan'ın reisi çıldırdı. 
Bir tımarhaneye kondu 

Amerikada Ku • Klux ·Klan 
isminde bir gizli tetbiş cemi-
yeti f:ulunduğu malumdur. Beş 
milyondan fazla azası olan bu 
müthiş cemiyetin reısı olan 
( Edvard Gung Clarke ) ahiren 
deJirdiği için bir emrazı asabiye 
hastahanesine konmuştur. Bu 
hadisenin Ku - KJux · Klan cemi· 
yetinin dağılmumı mucip olaca
ğı rauhakkak görülüyor. 

Ku·Klux ·Klan cemiyeti Ame· 
rikada esasen 1865 senesinde 
kurulmuıtur. ilk zamanlarda bu 
cemiyet Zencilerle Katolikler ve 
Yahudiler aleyhinde çalışan bir 
tethit teıkilitı idi. Fakat zaman 
ile bu cemiyet nüfuzunu yavaş 
yavaş kaybetti. Ahiren delirmiş 
olan Edvard Gung Clarke 1919 
senesinde bu cemiyetin riyasetine 
geçmiştir. Geçtikten sonra ~e~
kilihn kuvvetini arttırmak ıçın 
cemiyete yeni bir gaye göster
miştir. Bundan sonra Ku - Klux· 
Klan cemiyeti sosyalistler aley· 
hinde haraket etmeğe baıla
mııtır. 

Ondan sonra reisin emrile bu 
cemiyet mensupları Amerikada-
ki sosyalist fırkalann reislerini 
yataklarından almıya, dağlara 
ve ormanlara götllrmiye, oralar· 
da esir olarak aldıkları bu 
adamlara her turlü etkenceleri 
yapmıya batlamıtlardır. 

Tecavüzlerine kartı 

Hükumet memurları, zabıta 
bunlann tecavUzlerine kartı aciz 
kalmııtır. ÇOnkU KukJux klan 
cemiyeti memleketin en nüfuzlu 
tabakaları arasından arasına a:ıa
almıya muvaffak olmuştur. 

Cemiyetin varidatı aittikce 
artmıştı. Her aza duhuliye ola
rak cemiyete iptida 10 dolar 
verirse sonra her sene 25 dolar 
tediye ederdi. Beş se~e içind.e 
yapılan propagan~alar ıle cemı
yetin azaaı bet mılyonu bulmuş· 
tu. Topladığı paranın mıktan 

ise milyonlarca dolar olmuştu. 
Amerikanın hemen her şehrin

de cemiyetin bir şubesi vardı. Ce
miyet namına T exas hükumeti 
dahilinde F orthe - W orth şehrin
de 200,000 dolar sarfedilerek 
bir mabet vücu~e getirilmişti. 

Cemiyetin nüfuzu 1925 sene-
sinde artık kemal derecesini bul
muştur. Cemiyetin arzularına mu-

gayir hareket eden zabıta me= 
murlarının yerlerinde kalmaıına 

imkan yoktu. Büyük memurla• 
rından her kangi birisi cemiyete 

Ku·Klux • Klan cemiyeti azaaı 
böyle giyinir 

karşı biraz ıiddetli hareket ec1..,; 
cek olursa derhal tehdit mek· 
tubu alıyordu ve ekıeriya bu 
tehditleri talimat da takip edi· 
yordu. Bununla beraber bu ce
miyetin kuvvet ve ıiddeti muha· 
liflerinin tamamen ortadan kal· 
dıramamıştır. 

Deh,et aaçıyorlar 

Bunun içindir ki günlln birinde 
F orthe - Worrb mabedi bomba 
ile yıkılmıştır. Bu hldiıe Ku • 
Klux • Klan cemiyetinin nllfuzu 
düşmüstür. 

Bu vaziyeti g6ren cemiyetin 
reisi her ne kadar yeniden faa· 
liyete geçerek eski vaziyeti ia
deye gayret etmiıse de bir tür• 

lü muvaffak olamamlfbr. Bu hal 
sinirlerini fevkalide ıarımııtır. 
Müteakiben megalomanie nöbet
lerine düçar olmuştur. Bir halde 

ki eski Roma hükümdarlan gibi 
taraftarlarının kendisine Allah 
gibi tapmasmı istiye~ek kadu 
ileriye gitmiştir. Birkaç aydanbe
ri bu adamın ahvali ııbhiyelİ 
gittikçe daha ziyade vahamet 
kesbediyordu. Nihayet kara htll· 
ya cinnet safhasına girmiıtir. 
Etrafında olan kimseler bundan 
dolayı kendisini tedaviye ıevket• 
miye mecbur olmuılardır. Şimdi 
de New· York ıehriode bulunan 
bir timarhaneye konmuştur. 

İsmi Hitler olan talebe, imtihanda 
nasıl kazanmış ? .. 

Almanyada aon günlerde tuh'.\f 
bir hadise olmuıtur. Bir mektepte 
imtihana girecek olan talebeler -
den birinin ismi, (Hitler) miş •• 
Fakat, bu iami taşımakla beraber, 
kendisinin Hitlerle akrabalığı fa
lan da yokmuş ... 

Talebe, imtihandan evvel Hit
lerin amanaız muhaliflerinden o· 
lan profeaörlerinden biri ile ko· 
nuşurken, kendisinin ismi Hitler 
oldluğunu öğrenen profesör, kaş
larını çatarak sormuş: 

- Siz Hitlerin akrabası mısınız? 
- Aman, ne münasebet, efen-

dim! Tesadüfen ismim böyle! 
- Öyle mi?. O halde iyi!. 
Profesör, bu talebenin Hitlerle 

akrablığı olmamaaına memnun ol 
muş. Güler yüzle elini talebenin 
omuzuna koyarak, yanından a~· 

rılmış ve imtihanda muvaffak ol
mak hususunda endişeye kapıl • 
mamasını ima yollu bir tavır al• 
mış .. 

Bundan sonra, talebe, Hitlerci 
olan bir profesörle görütmüş, o da 
talebenin ismi Hitler olduğunu öğ 
renince, fevkalade scvinmit : 

- Siz Hitlerin bir akarabaaı· 
smız, demek? . 

- Pek tabii, değil mi, efendim. 
~ . . ' Ben onun yegenıyım.. i 

_ Oh, oh! Memnun oldum •• 
lmtihan hususunda üzülmeyiniz 
sakın! 

Talebe, vaziyeti bu suretle iki 
cepheli temin ederek, rahat bir 
nefes almı~. Bir kaç gün sonra da, 
her ikiprof esörden yüksek notlar 
alarak, imtihanda kazanını§!. 

• 
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HikAye Me Yo Fa Zu Nakleden 

fa. 

Avrurada birinciliği diploma
larla musaddak en şayanı itimat 
ve alem şumul marka. " Artık yapacak bir şey yok ,. 

Sekiz sene sonra kendisinden 
bir telgraf aldım: 

"Bu cuma lstanbulda olacağım. Be-

ni bekle. ,, 
Diyordu. Selami, sekiz senedir 

Asyada seyahat ediyordu. F evl<a
lade zengin olan babası öldükten 
ı:onra Pariste Sorbonda "Uzak 
şark,, kınmım takip eden Selami, 
buradaki bütün servetini paraya 
tahvil ederek seyahata çıkmıştı.O 
znmandanberi kendisinden haber 
alamamıştım. En iyi mektep arka
daşımdı. 

Telgrafa baktım. 1skenderiye
den çekilmi!tİ. Gelmesine daha i
ki giin vardı. 

Vapur, rıhtıma yanaşır yana§· 
maz çıktım. Selami ortada görün
miyordu .. Bir kamarota sordum • 
Beni alıp kaptanın yanına götür
dü. Kaptan bana bir mektup uza
tarak: 

- Mösyö, dedi, maalesef eli
mizden geleni yaptık, fak at ken
disini kurt&ram=ıdıh. Esasen bu 
mel'un hastalığa insan kapıldı 
nıı! •• 

-Ne oldu?. 
- Arkada:-u.,·- dün sabah, İz· 

klarında öldü. Dedim ya ... 
~'Zaten bitmişti .. 

Selami afyon müptelası olmu§
tu. Sekiz sene içinde afyon bu vü
cudu kemirmiş, bitirmi~ti. Mek -
tubu açıp okudum. Bana bütün 
eşyalarım, beraberinde getirdiği 

Çinli kızı ve servetinden arta ka-
. lan bir kaç yüz lirayı bırakıyordu. 

• • • 
Zırvallı çr: ~stanbulu ıon de-

fa olaun gör ... -&ini ümit etmişti .. 
Doğrusunu istenıeniz, sekiz se-

nelik ayrılık, Selimiye karşı duy
duğum hisleri nasırlaştırmıştı • • 
Kamaraya inip kapıyı açınca, 

kaptan geri çekildi, içeri girdim. 
Dar yatağı~ içinde üzeri keten bir 
çar{afla örtülü bir vücut yatıyor· 
du. Titriyen ellerle çarıafı çek
tim. Aman yarabbi, bu Selami mi 
idi?. Bu incecik, zaif, elmacık ke
mikleri fırlamı! ce:ıct, iriyarı kuv
vetli, 85 kiloluk Selaminin cesedi 

. d'., mıy ı .. 
Önümde duran ceset o kadar 

küçük ve zaif idi ki, tartsalar mu
hakkak kırk kilodan fazla olamaz 
dı. Bununla beraber ölümün de 
tesirile büsbütün mumyal~an bu 
yüzde Selaminin yüzünü tanıyor· 
dum •• Hankulade tntlı bir tebea
ıüm dudaklarını süsliyordu. Ona 

I ' 

ölmüş denemezdi .. Sanki tatlı bir 
rüya görerek uyuyordu. Kaptan 
düşündüklerimi hissetmiş ola -

cak ki: 
- Artık, dedi, kendisini kur· 

tarmak ihtimali olmadığım görün
ce doktor ona istediği kadar af-. , ' , 
yon içebileceğini söyledi. ve hiz· 
metçisinin söylediğine nazaran 
on çubuk kadar içmiş .. Sonra bir 
~içek gibi boynunu bükerek solu
vermiş ... 

- Hizmetçisi nerede?. 
- Bitişik kamarada!. 
Sel!minin yüzünü örterek yan 

kamataya geçtik. Burada, bir hey
ltel gibi haraketsiz, yere bağdat 
kunn'tış bir Çinli kız oturuyordu. 
'.Ağlamıyordu. Fakat Selaminin 
kamarnıana mıhlı gözlerinde öy
le derin bir teessür okunuyordu ki. 

Kendimi sonsuz bir uçurum ke
narında zannederek titredim. Kap 
tan, genç kıza beni göstererek, 
lngilizçe: 

- l§te, dedi, Selami Beyin bah 
aettiği arkada§ı ! 

Çinli kız, doğruldu, küçücük a-

yaklarile kısa kısa adımlar atarak 
yanıma geldi ve elimi tutup öptü, 
masum badem gözlerini kaldıra
rak Türkçe: 

- Efendim! 
Dedi •• 

- Sen Tükçe biliyorr musun?. 
İncecik ıesile cevap vereli: 
- Selami Bey bana öğretti. 
Kızcağızın başını okşadım .• 

Derhal kanım kaynamıştı bu Çin
li kıza ... Her halde o da pek mem
nun olmu~ olacak ki yüzünde te
bessüme benzer bir gö!ge dola§b. 

- İsmin ne kızım? ... 
-Ti- Hue!. 
Çinli kız koynundan küçük boy 

da, fakat oldukça kalın bir defter 
çıkardı. Bana uz&ttı: 

- Bunu Selami Bey ~ize, yal
nız size vermemi gÖyledi .. 

En'am !eklinde olan, deri kaplı 
bu defter, Selaminin hatıra defte
ri idi. Cebime koydum. Kızı yanı
ma alarak güverteye çıktım. 

Yolcuların hepsi inmişlerdi •. 
Polis Selaminin ölümü hakkında 
tahkikata baflamı§tı. Bu, uzun 
sürdü. Nihayet gemi doktorunun 
raporunu, belediye doktoruna tas
dik ettirdik. Galatadaki cenaze 
merasimi yapan bir hırstiyan mü
essesesinden aldırttığmnız bir ta
but ile cenazeyi vapurdan çıkart
tım. Bundan sonraı;ı için tedfin 
merasimini yapmak üzere, Sela
minin cesedini bir imama teslim 
ettim. Erteıi gün cenazeyi kaldır
tacaktık .• 
Yanıma Ti - Hue'yi ve Selami

nin e§yalarını alarak tek ba§rına 
oturduğum apartımana geldim. 

Ti - Hue derhal apartımanı 
gezdi. Kendisine, iat.ediği odayı 

intihap ~debileceğini söylemiştim. 
Kızcağız, müesses nizamı bozma
mak için bir hayli tereddütten son 
ra, kendisine, penceresiz bir 'an
drk odasını intihap etti. Bu oda 
da elektrik ampulü yoktu. Ti-Hue 
o günlük bunun daha iyi olacağı
nı söyledi. Bir mum yakarak eş
yaların arasından çıkardığı küçük 
ve nefis bir "Buda,, heykelini 
kar§ısına aldı, haraketsiz durdu. 

Onu, Selaminin kederi ile yal
nız bırakarak yava~a kapıyı çek
tim. Odama giderek Seli.minin 
hatıra defterini açtım ve ilk açtı
ğım yerden okumağa baıladmı: 

(Alt tarafı ve sonu yann) 

DarUşşafaka Müdürlüğünden: 
Darüşşafaka talebesinin bir sene-
lik ihtiyacı olan defter kağıt gibi 
18 kalem ders levazımı müna- , 
kasa ile ahnacaR"mdan taliplerin 
nümunelerini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak etmek 
üzere 27 Eylfıl sah günü saat 
14 te Nmuosmanive camii mah
filin.de Cemiyeti T edrisiye mer
kezıne müracaatları. (4921) 

Ko 

SA 
Mustahzarutı : 

Perakende Adedi 
K. 

Hasan Kuvvet Şurubu Küçük 
Büyük ,, " " 

60 
100 
150 ,, " .. ı K. 

Hasan Kolonyası Küçük cepşişel 24litre 20 
,, ,, Cep şişesi 1116 ,, 30 
,, ,, Küçük 1/8 ,, 50 
,, ,, Orta 1/4 ,, 100 
,, ,. Büyük 1/2 ,, 180 

Nesrin kolonyası 1 /8 litre 30 
" " 114 " 50 
" " 1/2 " 80 

Hssan tuvalet sabunları küçük 20 
,, ,, " büyük 30 
,, ,, Gliserin sabunu 20 

Hasan çocuk podrası 20 
Hasan sürmes:(sürmedanlığı ile) 20 

,, ,, Lülcs büyük 50 
Hasan diş macunu (Danlos) 20 

,, ,, SU} U 

Hasan Briyantini 
Trihofil Saç Scyu 
Hasnn Zeytinyağı 

,, " ,, 
" 

" " 
" " 
" " 

30 
40 

125 
114 K. 25 
112 " . 40 
1 " 70 
l Ok. 90 

2112 " 225 
Stenekcslle 450 

" ,, 13 "1100 
Hasan Bademyağı Şişe 50 
Hasan Fayda 1/4 K. 45 

" ,, 1/2 " 70 
" ,, 1 " 110 
" " 5 " 500 
,, ,, Pompa 75 

Hasan ç:çek suyu 1/4 K. 30 

" " " ] /2 " 50 
Hasan bahkyağı 1/4 K. 40 

,, " 112 ,, 60 

" " 1 " 100 
Hasan diyabetik çikolatası 20 

,, ,, .. K. 360 

Hasan gluten ekmeği 360 
,, ,, gevreği 55 
,, Bademli gluten ekmeği 55 
,, ~tuten makarnası 1 /2 K. 55 
,, ,, Şehriyeleri 1/2 K. 55 

Yıldız çocuk unu 50 
Treparsol Frengi ilacı 225 

Hasan sebze ve hububat 
unları 

Kutusu 
Hasan pirinç özü unu 250 gr. 25 

., buğday özü nişastası ,, 25 
,, irmik öıü ,, 25 
,, patates özü unu ,, 25 
,, arpa ,, ,, ,, 25 
,, yulaf ,, ,, o 25 
,, mercimek özü unu " 25 
,. bezelyP. ,, ,, " 25 

lstanbul 5 inci icrn memur!u
ğundao: Sir borctan dolayi 
mabcuz ve s:ıtılmasıne karar ve
rilen yüz adet yun kadın çaketi 
1/10/932 cumartesi günü saat 
14 ten itibaren Istanbulda Yeşil. 
direk Mcllataş han önünde satı
lacağından talip olanlarm hazır 
bulunacak memuruna miiracaat
Jarı lüzumu ilan olunur. (4428) 

,, ,, 
r 

Kışı 
Almak için 

Beklemeyiniz 

S~ tgaz l 
Kurbağalıdere gazhanesi emrinize 

amadedir. 
EVE TESLiM 

V E Z t.N TEM i N A TL 1 D 1 R. ,__. __ cmm ______ ._. __ ._....._._, 

Devlet Demlryolları llanlan 

Hattın Diliskelesi - Vezirban kısmının tamiratı münaseberil• 
ana hat yolcu ve muhtelif katarlarımızm ve dolayısile H. P 
Banliyö katarJarımızdan bazılarının vakti hareketlerinde tadilJI 
ic:-a edilmiştir. 26 - 9 - 932 tarihinden itibaren tadiliita uğrıY" 
katarlarsmızın takip edecekl~ri vakti hareket saatleri aşağıdl 
gösterilmiştir. 

Haydarpaşa - Eskişehir kısmı 
2 No. lı Anado'.u sür'at katarı 1 No. lı Anadolu sür'at kat,_ 

her gün her kilo 
Köprüde hareket 16 10 (vapur) Eskişehirden hareket 1 50 
H. Paşadan ,, 17 40 H. Paşaya muvasalat 10 25 
Eskişehiıe muvasalat 2 38 Köprüye ,. 10 55(v• 

4 No. la Toros sür't katarı 3 No. 1ı Toros sür'at katat' 
Cumartesi, Çarşamba günleri Pazartesi, Perşembe günleri 
Köprüden hareket 9 35 (vapur) Es!<işehirdcn hareketll 37 
H. Paşadan ,, 10 15 H. Paşaya muvasalat 19 20 
Eskişehire muvasalat 18 24 Köprüye ,, 19 55(v• 
8 No. lı Adana muhtelit katan 7 No. h Adana muhtelit kat 

Cuma, Pazar, Pazartesi Salı, Cuma, Cumartesi, Pazar, S 
Perşembe günleri Çarşamba günleri 

Köprüden hareket 9 10 (vapur) Eskişehirden hareket 8 30 
H. Paşadan ,, 10 15 H. Paşaya muvasalat 18 55 

Eskişebire muvasalat 21 17 Köprüye ,, 19 35{vap 

Adapazar -Arifiye kısmı 
119 111 117 121 113 123 
her her her her Pazartesi her 
~ün -~ün gün gün -Adapa2ar barcket 2,45 6,20 13,00 14,10 15,40 

Atifıye muvasalat 3,05 6,40 13,20 14,30 16,00 

110 120 122 114 118 
her her her her her Pazartesi b 
gün gün gün S?Ün gün Perşembe gli -Arifiye hareket 0,25 3,25 6,55 13,3l 14,50 16,18 21, 

Adapaz · r muvasalat 0,45 3,55 7,15 13,52 15,10 16,38 

Haydarpaşa· Pendik kısmı 

Köprü 
Haydarpaşa 
Haydarpaşa 
Kızıltoprak 
Feneryolu 
Gözlepe 
Eren köy 

Suadiye 
Bostancı 

Küçük yalı 
Maltepe 
Kartal 
Yunus 
Pendik 

H. 
M. 
H. 

M. 

:n katar 

10 00 
10 20 
10 '.25 
10 33 
10 37 
10 42 
l(i ~7 
10 50 
10 55 
10 5?i 
11 05 
11 14 
11 18 
11 21 

34 katar 

17 30 . 
10 45 
17 45 
17 58 
18 02 
18 ü7 
18 f2 
18 15 
18 20 
18 23 
18 30 
18 39 
18 43 
18 46 

Pendik 
Yunus 
Kartal 
Maltepe 
Küçük yalı 
Bostancı 
Suad iye 
Eren köy 
Göıtepe 
Feneryo!u 
Kızıltoprak 
Haydarpaşa 

19 
H. 8 47 

8 50 
8 54 
9 03 
9 10 
9 13 
9 17 
9 22 
9 26 
9 29 
9 31 

21 
10 04 
10 07 
10 l ı 
10 20 

23 
10 42 
10 45 
10 49 
10 58 

37 39 
17 42 19 03 
17 45 19 06 
17 49 19 10 
17 58 19 20 

,, " " " " " " " 

M. 9 _38 

10 30 
10 34 
10 39 
10 43 
10 46 
10 48 
10 55 

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

18 08 19 30 
18 12 19 35 
18 17 19 41 
18 21 19 45 
18 24 19 48 
18 26 19 51 
18 33 19 58 

Haydarpaşa 

Köpra 
H. 9 45 
M. 10 05 

11 03 
11 20 

11 38 18 38 20 03 
11 55 18 .'.>5 20 20 

Değişildik yalnız Hayd&.rpıtşa - Eskişehir kısmıncla olup diğ~~ 
kısımlarda halen tatbik edilen vaktı hareket tarifeleri 26 Eyl6 
den sonra da aynen tatbik olunacaktır. Ana hat trenlerinin •'' 
istasyonlafdan vaktı hareketleri istasyonların ilan tahtalarına '11; 

zılmıştır. Keyfiyet muhterem halka ilan olunur. (4973) ___./, 
of 

lst:ınbul 4 üncü İt.Ta memurluı;undan 
Tamamın:ı lkibin beşyüı lira kıymet 

takdir ed;Jen üsküdaıda hace I I:ısna 
hatun mah:ıllesinde çeşme meydanı cııd· 
de ve sokı.ğında eski ~1·7 ve yeni 
~4 36 numnra':ırla mu·akkam halen )ıkık 

bir hap dukkı\nın tamamı açık artırm:ıya 
vazedilmiş olup 6 Teşrinievel 9:\~ ınri

hinde şartnıımesl dh·anhan eye talik edi
lerek :-ıo Teşıinle\·el 932 tarihine mil· 
sadif pazar günil sa:ıt 14 ten 17 ye 
kad~r lstanbul 4 ündi icra dairesinde 

j açık artırma ile satıl:ıc:ıktır . Artırmaya 
1 işıiıak iç·n yüzde yedi buçuk teminat 

alınır. miwrakirn \'ergiler ile belediye 
resimleri ,·akıf icııresi müşteriye aittir. 
142-l numaralı icra ve iflAs kıınununun 
I 19 uncu maddesine tevfıkan ha klon 
tapu sicilleı ile sabit olmayan ipotekli 
nl:ıc:ıklılar He diger aldkadıırıırıın ve 
irtifak ha kı sahiplerinin bu hakları ve 
hususile faiz ve mes:ırife d:ıir olnn ld-

Istanbul Altıncı icra merO f 
luğundan : Bir borçtan c!o~V 
paraya çevrilmesine karar "riİ 
ten bir Lozon markalı kasa V'(I 
soba yazı makinesi yazıhane;~ 
10 paket balık ağı ve s• ~ 
29.9.932 Perşembe günO 'r" 
1 'l den 13 çe kadar lstanbU ~f 
balık pazarında Peynirci •0 ,1. 
ğında Jak Pereı. Efendinin 11111~3 
sıoda satılacağı ilan olunur.(4~ 

••' rr~ ················································ ~"'· dialnrını il!n tarihinden itibaren 1~ gün içinde e\ rakı müsbitelerile bild ~ 
leri lftzımdı r aksi hıılde haı..latı ıı~ 
siciilerile f30i t olmayanlar satış bed~,,~ 
payl:ışmasından hariç kalırlar. alAk•.,/ 
rın işbu t:ı!ddcl ı anunlye ah~ ~ 
göre te\'fiki hareket etmeleri "eıı ~ 
tazla malumat almak İ$tlyenıeri, 
528 dos,·:ı numarasilc memuıfYC 
ruürı:caııclnrı ilan olun~r. 
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Ilkmektep Muallimlerine 

KIRAAT DERSLERİ~ 
Beş l<ısmı da tamamen dört renk olan, memleketimizde ilk defa basılan mektep kitabı 

Jsmall Hikmet Beyin şimdiye kadar bir eşi glJrü fmfmfş derecede miJkemmeJ,bayat bilgisine uygun, 

yanhşsız,son derecede nefls,euzip bu eseri Tilrkiyenln her tarafında bilyilk bir muvaffakJyet kazandı. 

Bu eseı i görmeden mekteplerinize kitap intihap etmeyiniz. I alebesini seven ve mahrumiyetini islemiyen 

bütün kıynıetli 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 Kütüpanesi Tarafından Çıkarılmıştır. 

lstanbul Belediyesi llAnfarı 

Kadıköy halinde 2 No. lı dükkan: Teminat 9 lira 

" " 31 ,, " " 9 " 
" " 53 " " : ., 9 " 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere müzayedeye 
lconulo:uştur. Talip olanlar tafsilat almak için Levazım Müdür:n
ğüne müzayedeye g irmek için de teminat makbuz veya mektubu 
ile 3- ();932 ezerteai gDnO saat oa beıe kadu Daimi enenme· 
ne muracaat etmelidirler. (4737) 

Beher metro murabbaına yedi lira kıymet konulan Beşiktaşta 

Cibannuma yaogıo yerinde 91, 73 metro murabbaı Belediye malı 

arsa pazarlıkla satılacaktır. Talip olanletr pazarlığa girmek için 

48 lira teminat uıakhuz veya mektubu ile 29 9·P32 Perşembe 

günü saat on beşe kadar Daimi Encümene muracaat etmelidir· 
ler. (SC\38) 

Bebekte Cevdet paşa tarikinin arzının on beş metroya iblağı 

suretile tevsii için tanzim kılınan istikamet haritası Daire bina· 

sında mevkii mahsusuna talik ve esbabı alakaya varakai mah

susa ile ihbar edilmiş olmakla mez.kô.r tarik üzerinde bina veya 

arsası olanların harita kakkıoda bir mütalea veya itira7.lan varsa 
15 gün z.arfında istida ile Daireye muracaatları ilin o!unur. (5037) 

Üsküdarda Feıudunağa kUtOphane binası kiraya verilmek 

lizere açık müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar tafsilat almak 

için hergün Levazım müdürlüğüne mUzayedeye girmek için de 2 
lirahk teminat makbuz veya mektubu ile 17 - 10 • 932 pazartesi 

günii saat on beşe kadar Daimi Encilmene müracaat etmelidir-
ler (5039) 

Sabhk arsa 
Ayasofya civarında Jshakpaıa 

mahallesinde denize ve adalara 
nazır içinde mahzen ve kuyusu 
arsamız ehven suretle satılıktır. 
Arzu eden Kadıköyünde Milhilr· 
darda Rızaiye sokağında 41 nu· 
maralı haneye müracaat olunsun. 

(4350) 

ÜakUdar l•tanbul 6 ınca icra 
Memurluğundan: Tamamına 1200 
lira kıymet takdir edilen celbi 
abide Üsküdar mahallesinin Bos· 
tan hamam sokağında atik 6 
mükerrer cedit 6 No. lu Malu· 
mülhudut bir bap hanenin nısıf 
hissesi ile yine malumülbudut 
ve müştemilat ve dlat ve ede-
vat tamamına 4000 lira kıymet 
takdir edilen mezkur mahalde 
eski 2 cedit 22 1-2 2·2 numa-
ralarla murakkam malumülhudut 
kahvehaneyi müştemil sabun 
imalathanesinin birinci artırma· 
dadır. Sabunhane 500 lira mu· 
kabilinde emniyet sandığının 
birinci derecede ipotekti. Birirıci 
artırması 27-1O·932 tarihine mü· 
s adif Perşembe g i.!nü saat 14 
den 16ya kadar 1.sküdar Istan-
bul altıncı icra · dairesinden 
icra edilecektir. Artırma şart· 
namell!ri 3 • 10 - 932 tarihine 
müsad ıf Pazartesi gunu di· 
vanhaneye talik edilecektir. Ar· 

Beşiktaş - Ortaköy tramvay caddesinin anının tevsii için tan· tıı ma peşindir. iştirak edecek-

ıim kılınan istikamet haritası daire binasında mevkii mahsusuna lerin kıymeti muhamminenio yüz-
talik ve esbabı alakaya varakai mahsusa ile ihbar edilmiş ol- de yedi buçuk nisbetinde pey 
inalda mezkur tarik üzerinde bina veya arsası olanların harita akçeleri vermeleri icap eder. S1-

bunhanede sabun imalltına mah· 
hakkında bir mütalea veya itirazları varsa 15 gün zarfında istida 

sus muhtelif alat ve edevat mev-
ile Daireye müracaatlara ilin olunur. (5036) cuttur hali faaliyettedir hakları 

1••••• Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz tapu sicillerile sabit olmıyan ipo-

ısnıorloma emiseler 20 lirD~DD ~a~IDr :7:'i~~~:~~!~~~ ::~~.::~:~f;: 
Hazır pardesü ve elbiseler fevka'ade ucuzdur. ve masarife dair olan iddiaları-

~---· Eminönü, Kıızmirci Ali Riza müesscsah ••••illi nın ilam tarihinden itibaren ni

inhisarlar umum 
müdürlü{lünden: 

20 adet Maske: 
F•brikalanmızda toz.Ju itlerle meşgul ameleye verilmek üzere 

'Miınt&Deai weçhile (20) adat maske satm ahnacaktır. Taliplerin 
))aaarlıfa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen (1·10-932 
tlltnarteai gtınü saat (14) te Galatada Mubayaa komisyonuna 
'bllrecaatlan. (4990) 

hayet 20 gün zarfında ve evrakı 
müsbitelerile birlikte bildirmeleri 
aksi taktirde Tapu sicilile sabit 
olmayanların satış bedelinin pay· 
laşmasından hariç kalırlar. Ali
kadaranm icra ve iflas kanunu
nun 1ı9 ıncı maddesine göre 
tevfiki hareket etmeleri lazımdır. 
Daha fazla malumat almak isti· 
yenlerin 932-268 No. lu dosyaya 
muracaat eylemeleri ilin olu-
nur. (4121) 

lstanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları ( 

Milzayedeye vazoluran emlak 
Mnddeti icar 

1 - Bahçekapıda d6rdüncü vakıf ban asma katta 933 Mayıs ga-
31 No. oda yesine 

2- Bahçe kapıda dördüncü vakıf ban ikinci katta 933 Mayıs ga-
35 No. oda yesine 

3 - Galata Mebmetali paşa hanı zemin katta 933 Mayıs ga-
39 No. yazıhane yesine 

4 - Kasımpaşa, camii kebir, Türabi baba S. 5 933 Mayıs ga-
No. dükkan yesine 

5 - Çarşıda zennecilerde 36 No. diikkan 933 Mayıs ga· 
yesine 

6 - Beyazıt, sekbanbaşı Yakupağa, fırın S. 2 • 6 933 Mayıs ga• 
No. kemer mahalli yesine 

7 - Üskildar, Rum Mebmetpaşa, tekke bahçesin- 934 Mayıs ga· 
de dükkan yesine . 

8 - Fatih, Beyceğiz, nişaacada Mescit arsası ve 934 Mayıs ga-
baraka yesine 

9 - Tophane, hmtım, yeni çarşıda 144 - 138 No. 935 Mayıs ga• 
dükkan yesioe 

Müddeti müzayede: 10/T.evvel/932 pazartesi gnon 
Balada muharrer emlak: kiraya verileceğiüden müzayedeye 

vazolunmuşlur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat on 
beşine kadar Evkaf müdürlüğünde akarat kalemine müracaat-
ları. (4916) 

Yüksek Baytar Mektebi 
kabul Şartları: 

1 - Ynksek Baytar mektebi leyli ve meccauidir. 

2 - Yalnız lise mezunları kabul olunur. 
3 - Talipler aşağıda yazılı vesaiki istidalarına raptederek Is

tanbul'da buiunanlar Selimiyede Yüksek Baytar mektebi Rektör
lüğüne, taşradakiler mahalli Baytar Müdürlüklerine müracaat 
etmelidirler. 

A) Türkiye Cumhuriyeti tab'asından olduğunu natık hüviyet 
cüzdanı. 

B) Her türlil hastalıktan salim olduğuna dair sıhhat raporu • 
C) Vse şehadetnamesi. 
O) Ahval ve ahlakı şabsiyesi mazbut olduğunu natık polisten 

musaddak hüsnühal varakası • 
E) 'f erki taht il ettiği veya mektepten ihraç edildiği veya mek-

tebi ikmaldan sonra memurin kanununun maddei mabsusası mu
cibince hükumetin göstereceği mahallerde muayyen mfiddet hiz
metten istinklf ettiği takdirde hükumetçe yapılan masarifi maa 
faizi nizami tediyeye mecbur olduğu hakkında noterden musad· 
dak kefaletname senedi. 

F) Dört adet vesika fotografı. 
4- Kabnl şeraitin n haiz ota.nlardan taşradan talip olanların yol 

masrafı hükumet tarafmdan tesviye o!unacak!?r. (Bunun için talip
lerin yaptıkları masrafı gösterir evrakı müsbiteyi ibraz etmeleri 
llzımdır). 

- Muavenete muhtaç talebeye cep harçlığı verilir. (4996) 
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Türk Anonim Şirketinden: 
Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolarından kırıstal toz, 
sandıkta ve çuvalda küp şekerleri atideki liatlerle her 

isteyene bin kilodan eksik Olmamak üzere satılır. 
Kristal toz, ~ilosu 38,1~ -tuuol~o ~ü~ ~ilosu 381/2 -Son~ı~to ~ü~, ~ilosu 391/2 ~uru~tur. 

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

ve mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. L Adresı lstanbul, Bahçekapu 4 üncü Vakıf Han, 4 ünctl kat-Telgraf adresl:lstanbul şeker-Telefon: 24470179 .JI 
' .. :;.; . . . . . . . . ,/"' . . : . . • • • • .,J • • • • • ' ı • : • . " . • • • . • ll!ı 'I ~ "".... • • \. . .+·' ~ ·. • 

En kuvvetli fikir •• Buhram ikhsadiyi doğuran işsizliktir. 

ara e 1 Muattal sermayelerinizi kuvvetli temi ... 
••~~~~~~~~~~~~~1~~~~~~~••ea~~· natlar ve ticari, sınai kArlı işler ~u ... 

kabili kullanmak ve yüzde 15 faiz ve komisyon ve daha fazla ticaret kazanmak isterseniz, tereddüt etmeyiniz .. Bahçekapı Ana· 

u: ş r 
· dolu han 25 nunıarada iş Yurduna müracaatınızın menfaatini göreceksiniz. Tel: 2,3968. 

Cünbüş 

Doktor 
Aristldl 

Muayenehanesi: 
EminönU: EmlnönU hıı.ıı 3 UncU kat No.8 

Doktor 

A. Kutiel 
Cilt ve zUhrevl hastalıklar teda\1hanesi 

Karaköy börekçi fırını sırasında 34. 

Oiş doktoru 
Arşak Silrenyan 
Beyoğlu 1stik1Al caddesi numara 303 
Mısır apartmıanı. M:Uracaat: Cuma pa
zardan maada her gUn O - 13 ve l~ - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

inkılap Liseleri Ana, ilk, Orta 1 
Lise Kısımları -MUessisl: NEBiZADE HAMDI 

Resmi ders programlannı tam:ımen t&tbik eder. İngilizce ve Fransızca tedrisatı ecnebi mekteplerine kat'iyyen ihtiyaç 
bırakmıyacak derecededir. Çok kıymetli ve güzide muallimlerden mürekkep bir talim heyetine maliktir. Ana ve 

babalar yavrularını In~ı!Ap Liselerine tam bir emniyet ve huzuru kalp ile teslim edebilirler 
Lise mezunu gençlerin hayat sahasında hemen bir iş edinebilmeleri için bu sene meccani olarak 

TiCARET VE BANKACILIK KURLARI 
da tertip edilmiştir. lsttyenlere mufassal izahname gönderilir. (Eski düyunu umumiye cıvarında 

.. Çifte Saraylar Telefon 20019 im . . -- . . . ' ~ ".,,,.,~.~· '7!-' :ı.c-• 1 ~~.;~- ~ -._ · ··-· · 

Biçki ve dikiş 
Mektebi 

Tarihi tesisi 1927 
l\1aarif vekAleti celilesinin müsaadesini 

haiz biç~i ve dikiş muallimcsi Paris 
akademisinden mezun KLIO t\.1AVRO
t\.1A Tl en son Fransız ve basit bir 
usule tevfikan tedris etmektedir. Ameli 
dikiş bilenler bir mah zarfında ve bil
miyenler üç mıh zarfında hendese lle 

Kız • Erkek ilk mektep Nehari 

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

ücretler çok ehvendir. 

R---P~a-rı_s_Tı_p_Fa_k_uı_tc_sl_m_ezu_n_u--81 tayyör tuvalet imalini öğrene bilirler. 
Cilt ve ztihrcvt hastalıklar mUtehassIBt l\Jektepçe verilen diplomalar l\]aarif 

Cağaloğlunda, Emniyet Sandığı karşısında Molla Feneri 
sokağında No. 34 

Türk Maarif Cemiyeti menfaatine 
Doktor VekAletinden kabul ve tasdik olunur. 

B ah at tin şevk ı Dersler Teşrinievel iptidasında başlıya
caktır. Taliplerin Beyoğlu'nda Yeni Çar: 

Babıali caddesi Meserret oteıı kllr§uımda şı, Faile Paşa caddesinde Fazilet apar· 
A vn1 Bey apartrmanı 12~ Sabahtan 

Akşama kadar tımanının 6 ıncı !;atında 6 numerolu 

Doktor 

Balıkçı yan 
Muayenehanesi: Beyoğlu mektep aokak 

No. 17 Telefon 3626 Beyoğlu 

Orolog • Doktor 
Feyzi 

Bllbrek, mesane, idrar yolu hastalık.lan 
mu teıınssrsı 

Beyoğlu, 1stikl4.l caddesi Elhamra 
apa.rtmıan No. 3 Her gUn öğleden sonra. 

Tel. Beyoğlu 283:5 

Operatör Doktor 
Halil Sezai 

Dlvanyolu: Doktor Emin Paşa soknk 
numara 20 Muayene ııaaU: 13 - 18 

Telefon 23390 

Uroloö Doktor 
Hakkı Rüştü 

İdrar ve Tenasuı yollan birinci sınıf 

mUtchas3rsı "P ARİS., den Diplome 
lstiklAI Caddesi Yıldız apartıman 

~o. 322 

daireye her gün 9· 12 ve 1·4 e kadar 
müracaat etmeleri • 

MUCiR VE MUSTECIRLERE 
Kömürünüzü sipariş etmeden 

ANGELO 
WALTER GRISTKt n ŞUREKASI-

LE lSTlŞARE EDİNiZ 
Kuruçeşme, No. 45 Tel. Bebek 114 

lngiliz antrasit ve ko:c kömürlerile Prisrt
man, kardif, admiralte isteamkoal, Frey· 
li, l\rible ve yıkanmış kömürleri, Ev• 
safı earantilldir. Galııta Rıhtım ban 
Karamusta[ıı sokak No. 129 Tel: 42912 

(4426) 

Büyük Eşya Piyangosu 
ikramiye miktarı : 9000 lira 

Keşide tarihi 12 ikinci Teşrin 932 • Biletin fiata Bir liradır. 
Biletleri bayilerden ve Tayyare piyangosu kişelerinden arayı· 
naz. Memurlar bulundukları daire ve şirketlerden de tedarik 
edebilir. lstanbul'da tevzi mahalli: Cağaloğlunda Halkevinde 

••••••• Türk Maarif Cemiyetidir. ••••••111111 
Çeltik Fabrikası 

Mehmet Karabekir ve Şürekisının Fenerdeki fabrikası Türkiye
nin yegane son sistem ve en büyük fabrikasıdır. Ücret gayet I••• ehvendir. (Telefon 20732) telgraf lstanbul Kabar --· 

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

santimetrelik şiıelerde yüz şişe Mesurul ve dört ikilik dört beşlik 
dört onluk Rekor şırangası şartnamesi mucibince 5 teşrinievvel 
çarşamba günü saat on beşte ihale edilmek üzere alenen müna
kasaya konulmuştur. 

Talip olanlarm mezkur tarihte 60 lirahk muvakkat teminat 
mektubu veya banka makbuzu ile Kocaeli Vilayeti daimi encü
menine ve şartnamesini görmek istiyenlerin Kocaeli Sıhhat 
müdiriyetine müracaatları. (4840) 

SEYRiSEF AiN 
l\terlı;e;d idaresi Gahıta küprüba~ı B 2623 

Şube ı\, Sirkeci l\1ühllrdar zade llnn 22640 

26 Eylül pazartesi sabahın
dan itibaren Haydarpaşa· Ka
dıköy battı tarifesi değişmiş 

ve yeni tarife iskelelere asıl-
mışlar. (5031) 

lzmir • Pire • lskenderiye 
postası 

(EGE) 27-Eylul- Salı 11 de 

~~~Trabzon oostası 

(KARADENiZ) 28 Eylül 
Çarşamba 18 de dönüşte Ti
rebolu'ya uğramlacaktar. 

lzmlr • Mersin postası 
(ANAF ARTA) 28 Eylfıl Çar

şamba 10 da Galata rıhtımın· 
dan kalkarlar. 15029) 

Meccanen sUnne\ 
Sirkecide Beşir Kemal ecza• 

hanesi karşısında Sünnetçi başı 
Halepli zade Ahmet Mehmet 
Bey pazartesi ve perşembeden 
maada günlerde fıkaraya mecca .. 
nen sünnet ameliyesi yapmaktadır. 

Tel: 23755 (4057) 

VAK 1 T 
Gündelik Siyasi Gazete 

Istaııbul Ankara Caddesi, VAKlT yurdu 

Telefon Numaralar1 
Yazı işleri telefonu: 2.&Sô9 

: dare telefonu : 2-1870 -Telgraf adresi: lstanbul - VAKiT 

Posta kutusu No. '6 -Abone bedelleri : 
Türkiye Ecnebi 

Senelik iiOo- 21öci'l{i-. 

6 aylık 7fı0 

S aylık 400 

1 aylık 150 -IUin ücretleri: 

1450 .. 
800 • 

• 

Resmı ııt.nınrm btrsııtm 10 Kunı~ 
Ticarl ll~arm bir satın 12,5 

Ttcarl uıuııarm bir santimi 2~ • 

KUçUk ilanlar: 
Bir defası 30 lkl defası 50 Uç defası 65 

dört defası 75 ve on defası 100 kunı,tllf 
Uc; aylık lltın verenlerin lıir defası mecc:S' 
nendir. Dört satırı geçen lltuıların taılll 

Doktor 
Horhorunl 

:Muayenehanesi: Em1n6n!l Valide kıraa -
tanesi yanında. Tel: 4303 lstanbul 

Doktor 

Kocaili Sulh mahkemesinden: 
lzmitin islim köyünde sakin idris 
kızı Saniye Hanım tarafından ha 
istida zevci lnegölün Koca konak 
köyünden Ali Osman oğlu Sa~ 
lihin bila sebep evini terkederek 
savuşmuş olduğundan evine av
det etmesi için ibtarat ya
pılması talep edilmiş ve halen 
ikametgahı meçhul bulunmasına 
binaen ilanen tebliğat icrasına 
karar verilmiş olduğundan her 
mucibi karar mumailey Salih 
Efendinin kanunu medeninin 
132 inci maddesi mucibince ta
rihi ilandan itibaren bir ay zar· 
fmda hanei zevciyete avdet et· 
mesi lüzumu iJAnen tebliğ olunur. 

r~==ı=s=t:ikiii" Leylt i.iSIC:C =.=. ==-~ ~snUtıEilrııııa:n ~~ku:;::ruş::::taı.::::on ~hesmnp-edimllr•. rtll' 

Mehmet Akif 
Ebe ve kadın hastnııkları mUtehassrsı 

Beyoğlu lstiklM caddesi Rus sefareti 
yanmd& No. 451: Tel B. O. 2005 

Her gün öğleden sonra 

ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 
BUlUn Sınıflar1 mevcuttur. 

Kayıt muamelesine devam olunmaktadır 
Her gUn saat 10 dan 18 e kadar mUracaat olunablllr. Fabrikası:-------~ 
Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında JJl.__1s.ta.n_b_uı_. B .. e-yamzı.t ~--~ 

~====-===».T~l~tQ~ 2.~5-~4 c• =======-" 


