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Şark vilayetlerimi- 1--· -_,.,.--~
tin büyük bir derdi 1 

-Amerika Erk8nıharbiye 
Erzurum, Kara ve Artvin gibi 

3&rtt vilayetlerimizden lstanbula 
lc.aaplık koyun ve sığır getiren 
tiiccarlar son zamanlarda artık it 1 

ilKu 
tam saat 14 de Bugün 

merasimle açılacak 

>'1.pamaz hale gelmi§lerdir. Çünkü 
llle.l getirenlerin hemen ekserisi 
bura.dan memleketlerine ziyan ile 
dönmektedir. Hatta geçen gün ge
lle bu sütunlarda işaret ettiğimiz 

tibi mal ketirenlerden biri lstan
buida ıatıı bedelinin navlunu bile 
lutmıyacağını görünce hayvanla· 
tını vapurda bırakarak kaçmıştır. 
~a.ziyet bu tekilde devam ederse Türk dili tetkik cemiyetinin dili tetkik cemiyeti reisi Samih 
Şark vilayetlerimizin en hayati büyük kurultayı bugün öğleden . RifatBey açacak ve bir açma nutku 
bir it mevzuu mahvolacak, bu vi- s~nra topJanhlarına başlıyacak- söyliyecektir. Müteakiben reis ve 
liyetler halkının ik1:ısadi vaziyeti tır. reis vekillikleri seçimi yapılacak· 
tehlikeye düşecek, tabii bütün Kurultay saat on dörtte Dol- tır. Kurultay reisliğine B. M. 
laıemleket bü yüzden zarar göre· mababçe sarayının eskiden mu- Meclisi reisi Kazım Pş. Hz.nin, bi
tek demektir. ayede salonu denilen büyük sa- rinci reis ve~illiğine Maarif vekili 

Bazıları bu fenalığı kasaplık )onunda topJanacak, celseyi Türk (Deva.mı 6 ıncı sayıfada) 
hayvan nakliyatının te;kilatsız uıuı ı ı ı: ı ı ı 1·11111111111111111111ıı111111111111ıırıııııı1111rı11111111ıı111111111111111111111111111ıııııııınn:ıı11 u• 

kaimıı olmasına atfediyorlar. Ha
lcikat halde bu te~kilat meselcsi
llin ehemmiyeti büyüktür. Fakat 
bu ıebep her ıey demek olmadığı
llı da kabul etmek lazım gelir. 

Bizim yaptığımız tahkikat neti
Ceaine söre bu yolda diğer mühim 
1-zı amiller daha vardır: 

1 - Seyriıefainin hayvan nak
li1abndan aldığı ücretin ağırlığı. 
'te kararıızlığı. 

Artvin havaliıinden İstanbula 
~dar bir öküzün bütün nakliye 
bi&Mrifi yektinu (13) lira, bir ko
~-. 3) lira • unun i
tinde 6WC için Seyriıef aine veri-
len para (5,5) liradır. Koyun da 
~ niıbette ağır bir ücrete tabi

4 

lutulmaktadır. Hayvan nakliyatı 
İle alakadar olan bazı zevat bize 
Seyriıefain idaresinin hayvan 
~liyat tarifesini artırdığından 
lilciyet ettiler. Mesela bet, altı ay 
~ .. el bir koyun için Trabzondan 
İıtanbula kadar otuz, otuz he§ ku
l'ut navlun verilirken §İmdi bu ÜC• 

"etin (135) kuruta çıkarıld·~-nı 
IÖyJediler. 

Reşit Galip Bey geldi 
Saraçoğlu Şükrü Bey ve hamillerle 

kuponlar müza.keresi 
Borcumuz 35 mll~on altın liraya lndlrfldl 

• • re ısı dün geldi 
Ceneral merasimle karşılandı 

ve akşam Ankaraya gitti 
Ceneral Mak Artbur ordumuzdan 

takdir ile bahsediyor 

Amerika ordulan erlilnı har
biye reiıi ceneral Douglas Mac 

"' Arthur. dün Daçya vapurile Kös· 
' tenceden şehrimize gelmiş, ak
. · şamki trenle Ankara ya hareket 
etmiştir. 

Misafir ceneralı karşılamak 

1 üzre kolordu kumandanı Şükriı 
, Naib Pş. , vali Muhittin, proto· 
f kol umum müdür munvini Münir 
lbrahim, ceneralin askeri mih
mandarlığına memur edilen er· 

\ k.inı harp miralayı Sadık, polis 
ı müdürü Fehmi Beyler, Amerika 
·sefareti maslahatgüzarı M. Shaw 

, 

Amerika ataşemilteri binbaşı 
Krayn resmi elbise giymiş ol
dukları halde saat on üçe doğru 

Seyrisefain rihhmına gelmişler
dir. · Seyrisefain yolcu salonu 
Türk ve Amerikan bayraklarile 
süslenmiş, rıhtımda birer müfre. 
ze asker ve polis yer almışlardı • 

Saat on üçte vapur nhtıma 
yanaştığı vakıt evveli protokol 
umum müdür muavini Münir lb
rahim ve Amerika maslahatgü· 
zarı Mr. Shan vapura geçmişler, 
maslahatgüzar vapurun salonun
da bulunan cenerale Münir lb
rahim Beyi takdim etmiştir. 

Muoir lbrahim Bey misafir ce· 
nerale hükumetimiz namına "hoş 
geldiniz,, demiş, ceneral teşek

kür ederek gördüğü hüsnü ka-
(Devamı 4 üncü eayıfada) 

Bir muharririmiz bu meseleyi 
Seyriıefain idaresinde vazifedar 
olanlar nezdinde tahkik etti. Bu· 
"•da cevap olarak deniliyor ki: 

i~·;;~ki'ii;i·;i·;;;;;h;ti;;i 
ReiltGallp--.. ve· ŞllkfllBi"ilirZ'Hartttirpafada kll4ıiıyahlar· a~aa•nda ( • . 

Maarif Vekili .. R~şit.G~lipJBey fin~a; ~arıılannıııtır. Raşit Ga- ismet Paşa Hz. Gaziantebe vardılar 
Mehmet Asım 

(Devanu 2 inci sayıl ada) 

dün sabah AnkaraclılnışekrimiZ'e lip B.-a Hqyaarpaı~dan bir muşla 
gelmiş, Haydarp~şaCIİ{.dostlf!n .ve' • dô~ca polmatiihçe Sarayına 
şehrimizdeki .. M aarif~rkinı tara- (Devamı 4 üncü 'f,sayıf ada) 

.................................................................................... . .................................... . 
Kuıulta~~ Nas:Iİ Gliiilec~k ? 

-·· 

~ .... -.:--.................. "~ ....... ...._.. ... ~ .. --.. -
ICUnıltayın toplandığı"' bOyük•meralimtsalonnna nereden giHleceğini gostermek içiÖ hazırlanmış 

;8-~ kro!üri aynile baııyo~z.,.,Burada ~~rüleceği . üzere saat kulesi~i g~çtikte!1 sonra Beşiktaş cad
'-ıııdeki dk bOyllk açık . l>ahçe metllalı Kurultay azasınnı, ordu mufettişlerinıo, kolordu kumaodan-

ı-r.nın, meb'usların, ıefaretlerle~konsolosluklar erkinmm,matbuat miintesiplerinin girmesine ayrılmıştır. 
S•rayın saat kulesine bakan iki methali samilere aittir ve saraya teveccüh edildiği zaman sola 

~e.ııiaden daimi karb himil samiler, sağ yana geleninden de bir celse için muvakkat kart alacak 
lllıler gireceklerdir.Bir celselik kartlar saat 12,30dan itibaren kapıda dağıhlacaktır. 

Hu iki kap,c'ian 2irenler de, büyük salona gitmek için ıahil tarafını takip edeceklerdir. 

KONYA, 24 (A.A.) - Başve· 
kil İsmet Paşa Hz. bugün saat 
4,30 da hususi trenle Konyaya 
muvasalat buyurmuşlar ve istas
yonda merasimle karşılanmışlar
;dır. Müşarünileyhe vali Bey, Er
kanı vilayet, kolordu ve fırka ku
mandanı paşalar, şehrimizde bu· 
lunan meb'uslar ve bir çok zevat 
beyanı hoşamedi etmişlerdir. Pa
şa Hz. kendilerini karşıla.maya 

gelen halka, askerlere ve mektep· . 
lilere iltifatta bulunmuşlardır. A· 
likadarlarla vilayeti alakadar e· 
den itler üzerinde görüşmüşlerdir. 
Başvekil Hz. Konyaya gelmeleri 
husundaki temenniyattan çok mü
tehassis olmuşlar ve avdette vakit 
bulurlarsa Konyalıların misafiri 
olmağı arzu ettiklerini söylemiş· 
lerdir. Başvekil Paşa Hz. mübaya-

( LUtfen sayıfayı çeviriniz ) 
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- Şimdi nişanllm gelecek, kendisine fevkalade hayret 
edecek bir şey yapmak istiyorum. 

- Yatınızı söyleyiniz •• -
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Pamuklarımız 

Islahı için program 
yapılacak '
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Şark vilayetleri 
mizin büyük 

bir derdi 
ANKARA, 25 (Hususi) - Pa

muk mütehusısımız Mister Klark 
ile mütebusıe Kemal Bey telgraf-
la Ankaray davet edildiler. Bura
da Ziraat Vekilinin riyaseti altın
da bir toplanma yapılarak pa
muklarmıızın islahı için bir proğ
ram hazırlanacıktır. 

Yeni kararnameler 
ANKARA, 25 (Hususi) - lk

tısadi kararnameler yarinki resmi 
gazetede neıredilecektir. 

Almanyada tahkik&t 
BERLIN, 25 (A.A.) - Wolff 

ajansından: 

Bu ayın 12 sinde parlamento
nun feshi celsesinde vukua gelen 
hadiseler hakkında tahkikat icra
sına tevessül etmit olan Reichıta
gın mürakabe komisyonu, ıahit 

olarak dinlenmek üzere ba~vekil 
von Papen ile hariciye ve dahili
ye nazırlarını ve batveki.let müı· 
teıarını önümüzdeki ıalı günü i
çin komisyona davet etmiıtir. 

Kabine, davet edilen nazırlarm 
Clavete icabet etmelerine karar 
•ermittir. Ancak nazırlar, yalnız 
hakikat mevzuunu teıkil eden 
maddi hadiseler hakkında ıeha· 
Clette bulunacaklardır. 

Yunanlstaoda meb'us 
intihabatı 

( Atina, 25 (A.A.) - Meb'usan 
intihabı için ayan azasının üçte 
Lirinin tecdidi intihabatı bu ıabah 
.-fakla beraber batlamı§tır. fnti· 
!habat tam bir ıükWı içinde devam 
iltmektedir. Gerek M. Venizelot 
ve gerek diğer fırka reisleri inti· 
ı;;p-~akalarında reylerini kul
lanmıılardır. 
laftl11'tnıtmstmı ı 111 amlllfTR'll __ _._ 

Milletler c.emiyeti meclisi 
bugün toplanıyor 

Milletler cemiyetine yeni bir devlet 
giriyor : Komşumuz Irak 

~~~----. -· ----~~-
Cenevre, (A.A) - Milletler 

cemiyetinin büyük meclisi, 12 
sene zarfında 13 üncü defa ola
rak pazartesi günü alelade içti· 
ma devresini aktetmek üzere 
toplancakhr. 

lçtimam programı şudur: 
Divanın teıkilinden ve reisin 

ki Yunan murahhası M. Politia 
olması çok muhtemeldir. • inti
habından sonra cemiyetin 1932-
l 9.i3 senesi zarfında sarfedeceği 
faaliyet hak kında bir milzakere 
başlıyacaktır. 

Murahhaslardan bir çoğunun 
arzusu, bu seneki müzakeratı 

mümkün olduğu kadar kısa kes
mektir. Binaenaley, hafta niha
yetinde meclisin her sene huku-
ki ikisadi, milli, idari, bütçeye 
mnteaUik, içtimai ve siyasi me· 
seleri aralarında taksim eden S 
komisyonun mesaiye baılaması 
muhtemeldir. 

Ruznamede mevcut bulunan 
meseleler, çoktur : Milletler ce
miyeti misakını, Pariı misakı ile 
ahenktar bir hale getir11aek için 
o misakın 1 inci maddesini ta· 
dil etmek; beynelmilel mesai bü
rosu ile, beynelmilel adalet · di· 
vanının kltibi umumiliklerinİ ten· 

sik etmek; bir de Sir Eric Dru· 
mmood'un istifası yüzünden bOs· 
bütün mOşevveşiyet peyda eden 
cemiyet kitibi umumiliğinin ida
resi meselesi vardır. 

Açılacak içtima devresinde 

yeni bir devlet, Cenevre teşki

latına dahil olacaktır ki bu da 
Iraktır. Irak, mandater devlet 
tarafından milletler cemiyeti kon
seyinin muvaffakatile mandası 

terkedilen ilk devlettir. 
Diğer taraftan, her sene 

olduğu gibi bu srne de konse
yin, 14 az:ısından çekilen 3 aza
nın yerine diğerlerinin intihabı 

suretile, tecdidi. 
Bu çekilen 3 aza, Lehistan, 

Yugoslavya ve Perou'dur. 
Lehistan, M. Zeleskinin sarih 

beyanatına nazaran, kendısine 
vaktile bahşedılmiş olan yeniden 
intihap olabilmek hakkına isti
naden tekrar namzetliğini koya
caktır. Mumaileyhin beyanatı, bu 
husuıta tüpheye mabal bırak
mamaktadır. 

Yugoslavya, küçük itilafın aza· 
dan olan dev:etıeri arasında 

nim resmt bir itilaf .mucibince 
mevkiini Çekoslovakyaya terke· 
decektir. Nihayet, cenubi Ame
rika cümburiyetleri, Perouya bir 
halef bulmak için aralarında mu-

. tabak kalacacaklardır. Bu bale· 
fin ahiren Milletler cemiyetine 
kabul edilmit olan Meksika ol· 
maaı muhtemel bulunmaktadır. 

Mevzuuba'liıa ollnMlcak mese· 
JeJerin yeni olmamasına ra~men, 
gelecek gDnlerin uyandırıcı ali· 
ka, umumi mllzakerede Alman• 
ya ile dostlarının ittihaz edecek· 
leri hattı harekete bağlı olacak· 
tır. 

atına ait liıteyi tetkik ve memle- "Almanya teslihat müsavatı ile müda
ket hastaaneıi hakkındaki izahatı 
alaka ile dinlemitler ve halkm al- faa değil, taarruzu istihdaf ediyor!" 
JDıları ve yaıa ıeıleri arasında 

tf,hrimizden ayrılmıılardır. Vali Fransa Başvekili M. Herlyo Irat ettiği hl r 
Bey ve mebualar'ıımız kendilerini F dl t 
vilayet hududuna kadar tetyi et· nutukla raosanın en şelerlnl izah e ti 
mitlerdir. 

GAZI ANTEP, 25 (A.A.) 
Baıvekil ismet Pata Hz. ıaat 13 
te buraya gelmiı, coıkun ve çok 
candan tezahüratla karıılanmıt· 
tır. Birinci umumi müfettit İbra
him Tali, Vali Akif Beylerle Be
lediye reiıi, C. H. F. idare heyeti, 
hudut kumandanı, Fevzi Paıa ls
tuyonunda, vilayet meclisi azaıi
le kazalardan gelen heyetlerde 
vilayet hududunda Pata Hz.ni 
karıılamıılardır. 

Bütün halk atlı ve yaya olarak 
güzergaha dökülmüıtü. Vilayet 
hududundan merkeze olan 35 kilo 
metrelik yol tamamen köylülerle 
llolmuttu. Bütün yol imtidadınca 
üzüm ve f ııtık dallarile donatıl· 
mıı, takı zaferlerle ıüslenmişti • 
Şehrin methalinden fırka binasına 
kadar olan mesafe dahilinde mek 
tepler, jandarma, poliı kıt' aları ve 
halk birikmiıti. Baıvekil Paıa Hz. 
bu meaafeyi halkın izdihamı ve 
tezahürab arasında bir ıaatte kat
edebilmiıtir. 

Fırkada bir müddet İstirahat e· 
elen Baıvekil Paıa Hz. hallan te
zahüratı aruında ikametlerine 
tahais edilen vali konağına gitmiı 
lerdir. Bu akıam belediyede 150 
kitilik hiivük bir ziyafet verilecek· 
lir. 

Grannat, 25 (A.A) - M. Her• 
riot, bu sabah burada mfihim 
bir nutuk söylemiştir. Baıvekilin 
bütçe ıslabatmm ilk merhalesi 
olan eıhamın tahvili muamelesi· 
nin nail olduğu muvaffakıyetler· 
den dolayı memnuniyetini izhar 
eyledikten sonra ," "Memleketimi· 
zi en ziyade heyecanla alakadar 
eden mesele,, dediği sulh mese· 
sine temas eylemiıtir. 

Mumaileyh, Fransanın Stresa· 
da sebatk lrliğını, mantiki olarak 
hareket etmekte bulunduğunu 
ve sulha merbutiyetini isbat ey
lemiş olduğunu hatırlatmıştır. 

Bizim siyasetimiz, mOpbem 
değildir. Siyasetimiz, Milletler 
cemiyetinin siyaaetidir. Bütün 
milletler ise cemiyetin nazarında 
müsevidirler. 
Almanyanın tekrar siliblan

masının eski deliliklere rucuun 
bir mukaddemesi olduğunu söy
lemekte yalnız kalmamış oldu
ğumuzu memnuniyetle g8rdük. 
Almanyanın arzusu tekrar silah· 
lanmak olduğuna kailiz. 

Bize mevhum bir Hekemonya 
arıu9u inat ve bizi bövle bir 
arzuda bulunmakta olduğumuzu 
ileri sOrerek muaheze edenler, 
Alman noktasında kapalı bir 
surette ileri aiirülmllf olan niyet 

ve maksatları anlamalıdırlar. 
Gençliği silih taşımıya hazırla-
mak için 13·9 tarihinde neşredil
miş olan emirnameyi de unut
mamamız IAzımdır. 

Bazılarının pek mutedil bul
makta oldukları metalip ile mO
n"'akaşa kabul etmez bir nllfuza 
malik bir takım askeri tel.misi-

. yenlerin Almanyanın yalnız milli 
müdafaaya matuf olmıyan aynı 
zamanda bir taarruz icrasma da 
hidim olacak olan kuvvetli aari 
ordu tensik etmiye çalıımakta 
olduğu zihabı~ı tevlit edecek 
mahiyetteki neıriyatları araıında 
bariz tevafuk ta bizde diğer bir 
takım enditeler uyandırmaktadır. 

Geçen asırda Pruıya'nın yap· 
tığı veçhile Almanyanın askeri 
dehasını bugiln de taarruzu için 
hedef telAkki eylediği rakibin 
ta kalpglhıoa bir darbe indir· 
mek için bir ordu hatta muzaaf 
bir ordu vilcude getirmek için 
acaba uğraşıyor mu ? Halbuki 
onun rakibi nazarında milli mü· 
dafaa, hamiyetin eıkilinden bir 
ıekildir. 

Tahdidi teslihat meseleainin 
en feci noktası, budar. 

Geçen harbin müttefiklerinin 
teslihatlar.ını tenkis etmek va
dinde buluomuı oldukları mu• 
bakkaldır. Fakat Clemenceau 
tarafından müttefikler namına 

Gandi 
Son demlerinde 

kurtuluyor 

(B••m•kalemlzden deva"') 

"Hayvan nakliye ücretleri aon ~ 
manlarda arttırılmamııtır. Eski' 
denberi tatbik edilen tarife mucİ' 
hince meseli Trabzondan lıtaır 

Hindular ile "Doku- bula kadar bir koyun (80), ökiil 
nulmazlar an)aliltılar gibi büyük hayvanlar iae (150 ,..;.11 

" "il 160) kuruta nakledilir. Fakat 1Jll. 
POONA, 25 (A.A.) - Gandhi ücretler diğer vapur kumpanyala• 

timdi o kadar zayıflamııtır ki, rı ile olan rekabet neticesinde dai• 
ancak bir iki söz mırıldıyabilmek- ma değiıir. Diğer kumpanyalat 
tedir. Mumaileyh, müzmin iıpaz- daha ucuza naklederlerıe o niıbet
mozlardan muztarip bulunmakta te tenzilat yapılır. Lakin alınaJI 
ve bu hal su içmesine bile mani ücret hiç bir zaman yukarıdaki 
olmaktadır. Mme Gandhi, ufak azami haddi atamaz. Eıuen buna 
bir demir karyolada yatmakta o· imkan da yoktur. Çünkü tarife lk• 
lan kocasının yanından kat'iyyen tııat Vekaletinin tuvibi olmaktı"" 
ayrılmamaktadır. 

Bombaydan celbedilmit olan 
bir mütehassıa, Mahatmayı mua· 
yene etmit ve Gandhinin bundan 
sonra siyasi müzakerelerin tevlit 
eylemekte olduğu yorgunluklara 
maruz bırakılmeması lazım gel
mekte olduğunu söylemittir. 

Mecusilerle "Dokunulmaz" lar 
10 saat kemali faaliyetle devam 
eden müzakerelerden ıonra bir i· 
tilaf vücuda getirmi§lerdir. Gan
dhi, bu itilafı hemen tasvip etmiş
tir. Murahhaslar, hükUmet tara· 
fından mecusiler hakkında ittihaz 
edilmit olan mükarreratın ref'ini 
talep etmek üzere hemen M. Mac 
Donalda bir telgraf göndermeğe 
karar vermiılerdir. 

POONA, 25 (A.A.) - Bugün 
bir doktor, Y ervada hapisaneıi· 
nin avluıunda bir Hint kirazı a· 
ğacının gölge.sindeki küÇük demir 
k&r70~ 7&~lıll'..' •ı~~ ~
dhiyi muayene 'etmittir. Doktor, 
Maliatmanın sihhi vaziyetinden 
dolayı memnun olduğunu beyan 
etmit, ancak hutanın tamamen 
ıihhatinin iadeıi için lizım olan 
ugari kuvveti daha pek fazla bir 
müddet muhafaza edemiyeceğini 
ıöylemiıtir. 

BATAVYA, 25 (A.A.) -Bü
tün Hintli mağazaları, Gandhiye 
kartı bir teveccüh izhar etmek 
maluadile kapanmıştır. 
_........ ......... ..._.... ... ıso•ol1'UllUIOfm 

tevdi edilmit olan Veraaillea 
muabedenımesinin S kısmı mu· 
kaddemesine ait - ta,siri vesika, 
teslihatın tenkis ve t•hdidi sa
hasında Almanyanın tahdidi tea· 
lihahnın ilk bat veyi teıkil ede· 
ceğini tasrih . eylemektedir. 

M. Herriot, bundan sonra em
n n ıellmet meselesi ile meşgul 
olan Amerika ve lskandinavya
bların teşebbllslerini ıelimla· 
mıştır. 

Şimdiki ahval ve ıerait altın
da Fraosanın akidesini ve icra-
atı muabedeye ve misaka istinat 
ettirmek fikrindedir. 

Fransa ne kimıeyi tahrik et
mekte, ne de kimseye meydan 
okumaktadır. Kendisine karıı 
baıı bot bırakmak istenilen ih
tiraslara Fransa aklını, feragat· 
lerini, hayırhahhğını karı• koy· 
mak hakkına maliktir. 

Fransa, milhleti inkiza etme
den e•vel Almanyaya meıgul 
araziye serbestçe tasarruf etmek 
hakkını babtetmiıtir. Bundan 
dalayı kendiıine teıekkllr eden 
yoktur. 

Harpletin tahrip etmit olduiu 
bir çok arazisiqi yeniden imar 
etmiıtir. Alman hiikOınetioin ıe
dakatle yerine getirmiye yemin 
etmit olduğu bu Y oung pllnıoın 
ferdas,nda bile Franaa, kendiıi-
ne olan borçlardan bir çok yeni 
fedakarlıklar yapmııtır. G,n• 
kendisine teıekkür eden olma-
mııbr. 

zın tezyit olunamaz.,, 
Evvelemirde biz (V AKIT) mll" 

harririne ıöylenilen bu ıözlerin ne 
dereceye kadar hakikate tevafulı 
ettiğinde tereddüt ediyoruz. Çüll" 

kü Hopeden lstanbula kadar gr 
tirilen sığırlardan daha pek yakıll 
bir zamanda (5,5) lira alındığı 
kat'i olarak bizce malam ikeıı 

Trabzondan lstanbula kadar aza• 
mi haddin (160) kurut olmuına 
bir türlü ihtimal veremiyoruz. Bu• 
nunla beraber verilen bu mahlma• 
tın tamamen doğru olduiu kabul 
edildiği takdirde bile tatbik edileıı 
uıulü gene doğru bulmuyoruz. 

Anlatılıyor ki Seyriıef ain ida• 
resinin hayvan nakliyatına ait ta .. 
rifeıi hakikatte ıabit rakamlar' 
dan ibaret değildir. Sadece azanıl 
bir had tayin ediliyor. Sonra re"' 
kabet icabatına aöre ıık sık ücret• 

Jerin ıniktarr da ~iistirilivor.,.Jld 
değiıtirmeler iktııadiyat ..eoktasın.I 
dan çok zararlı bir ıeydir. Çünıdi 
hayvan nakleden tüccar için ev• 
velden bir masraf hesabı yapma1' 
mümkün olamıyacak demektir• 
Binaenaleyh, ıür'at ile bu aliatild 
tarife uıülünü kaldırmak, memlr 
ketin it hayatını hava oyunu gibi 
bir talih meselesi ıeklinden çıkar• 
mak, nakliye ücretlerini kabil ol• 
duiu kadar ugari dereceye indir 
mekle beraber ayni zaıpanda ı•Y" 
ri mütehavvil rakamlar teıbit et• 
mek lazımdır. 

2 - lstanbulda mezbaha rW 
minin ıiklet eıuına deiil, hayvaJI 
batına alınması. 

Bilfarz bin kilo gelen bir sığıt 

mezbahada on lira veriyoraa 250 
kiloluk bir sığır da ayııi reımi ve
riyor. Koyun ve keçi için de bö1" 
)edir. Bu ıuretle ayni cinsten olatl 
hayvanlardan zayıf bir ıürü getİ" 
ren bir adam ıemiz ıürü 1etir111İf 
olna kimıeye nisbetle üç, bazal' 
dört misli reaim vermek mecburi
yetinde kalıyor. Bu mecburiyet ııl"' 
ticeai olarak bazı tüccann maaa
rifi o kadar ajırlqıyor ki bu iti' 
ıermayeıini kaybedenler ıörül~ 
yor. Vakıa mezbaha idaresi JI 
son zamanlarda bu mahmnı göf 

müıtür. Bunun için bundan eonr' 
mezbaha reaminin hayYan batdl' 
deiil, ıiklet eıaaına göre alnms~ 
na karar verilmiıtir. Bu kar~ 
tatbik edilebilmeıi için ele A.vtl 
paya baıküller sipariı edilmek ,.;: 
zeredir. F.akat fikrimixe bu ~ 
ıele o kadar mühimdir ki ~ 
ıelecek diye bet altı ay beki~ 
doiru deiildir. Memleketin iJ'P'j 
aadiyatını tahrip eden bu fen 
nihayet vermek için hiç ollll 
baaküller aelinciye kadar m 
kat hir zaman için mutaYaSSıt 
usul bulmak lizmıdll'. 
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~:~ıa odaya Şeker ihtik8rına hiç bir suretle 
girer~k. .. meydan verilmiyecek ! 

hıgiliz tabasından Alfert is· 
111İııde birisi dün gece saat 5,30 
~ Galatada Mustafafa paşa 
lokağında Loit hanında 4 ouma· 
t.ıı odada yaşamakta o~an Pa-

tıı~eva ismindeki kadınm oda
~11la gelerek içeriye girmek 

lıtcıniş ve kapıyı açtırmaya mu· 

•~ffak olama,·mca taraçanın ka· 
~•unu kırar~k içeriye girmiştir. 
1~ttiye girincede Par:ışkevayı 
~aimüı ve taarruz etmek istemiş· 
lıt, Fakat görültüye gelen :ıabıta 
llıt:nurları Alferdi yakalamışlar
dır. Tahkikah "Tl ııa göre Paraş· 
ktva iki senedenberi Alferde 
'ıttres lik etmiş ve bundan bir 

~çuk ay evvel geçimsizlikten 

~rtlmışlardır. La~<in bu ayrılıştan 
~nteessir olan Alfert te!crar 
~taber yaşamalannı Praşkevaya 

~tklif etmiş isedc reddedilmiştir. 
Uııun üzeri o ede Praf kevanın 

t~İne gelerek xorla odasına 
titıniştir. 

Kıskançhk 

Galatada Fermenecilerde ter· 
~ Y ordan oğlu V asil dün akşam 
'-tt 20 de Galatada Müeyyet 

~de mah~llesinin Gülbane so· 
•ğında 11 numarada oturan 

~~'ili km Aleksandırayı bçakla 
rala1nııtır. 

ı T alıki~abauaa aÖl>e luadi•e 
qakalftlıktan ileri gelmiştir. 'Oç 

'tneden beri kendisile görüşmek-
1t olan Aleksandıranm başka bir 

~tnçle görüştüğünü haber alan 

•ait kızdan bunu tekrar etme· 
111tıini rica etmi·, fakat kızın al

dıtıı etmediğini görünce dün 

~kıaaı sokakta tuadüf ettiği 
1lı ç'1kı ile yaralamişbr. 

llekçlrl dtivmu,ıer ama ••• 

~aıia ve Hüsnü isminde iki 

~tkadaı dlln gece sah pazarı 
tletinde sandalla do!aşırlarken 
~'rıiz hamamı bekçilerinden 

~•fik kendilerine gele vakh 

!bam önünde dolaşmamalarını 

~)lemiştir. Bu ihtara kızan iki 

'tkadaı sahile çıkarak beli çiyi 

"ttlce döğmüılcrdir. Bekçinin 
)' . 
llında bulunan 15 yaşmda Ay-t İsmindeki kızda Hüsnüyü 
ıl, başmdan yaralamıştır. 

Tashih 
'- linaeyin Rahmi Beyin dünkü 
ltt~l'Qıızda çıkan "Dilimizin istik-

t i'' makalesinde bazı tertip 

lıa'-ılıtları olmuş, müvellidülbu

~'&ttnın Tilrkçe mukabilini "Ek
~~.~uran" ve müvellidülma mu· 
~ •h "audoğuran" olarak yazı· 
~~keo yan hı dizilmiştir. Tas
~r ve 6ıür dileriz. 

l\irahk Mağaza 
\ '1~kii: lstanbulda Babçeka pı
~ Ördllncll Vakıf Hanı karıı
t'c ' rnaballebici dükkanı. Mü
~-:~ olunacak adres: Galatada 
t~ Millet Hanında 25 numa-

lfarant Ef. Telefon 41618 ı 
(4431) 

Böyle bir harekete cür'et edenler hakkında derhal 
kanuni takibat yapılacaktır 

Şeker, kahve ve çay ithalinin 
men' i hakkındaki kanundan isti· 
fade etmek iıtiyen bazı ıeker, 

kahve ve çay tacirlerinin ihtika;;: 
haıladıkları haber verilmitti. 

İstanbul ticaret müdiriyeti hu 

vaziyete kartı aldığı sıkı tedbir 
üzerine bilhassa ıeker ihtikıirına 

kat'iyyen meydan verilmemiıtir. 

Esasen hu hususta ticaret müdürü 
Muhsin Bey bizzat toptancılar ve 

perakendecilerle temas ederek 
tetkikatta hulunımuıtur. Dün piya· 
sada ıeker, kahve ve çay üzerine 

bilhassa perakendeciler arasında 
fiatların yükseltildiği görülme· 
mittir. Dün İstanbul Ticaret mü· 

dürü Muhsin Bey tetkikat netice· 
sında elde ettiği malumatı bir mu· 
harririmize §Öylece anlatmıttır: 

- Bugün için tekerin ikinci el 
toptancılarda ihtiki.rlı satıldığına 

kanaat verecek deliller yoktur. 

Esasen fiat tereffüüne sebep dahi 
yoktur. Çünkü 20 gün zarfında 

üç bin tona yakın ecnebi ıekeri 
ithal edildiği gibi Alpullu ve U
fak ıeker fabrikaları dahi imalatı· 
nı tevzie baılamııtır. 

Piyasada yerli fabrikaların da· 
ucu:s İallı malları dururken 

perakendeci ve müstehlfk'terfn pa· 

halı satılan tekerleri alması muh· 
temel görülemez. 

Ancak perakendecilerden bazı· 
larının fırsat addettikleri bazı va· 
ziyetlerden iıtif ade ile faz laca fi. 

atla mal satmaları ihtimali olahi· 
lir. Bunun dahi takip ile önüne 
geçilmi~tir. 

Şehrin yakın ve uzak yerlerini 
zaruri masraf f arklarile ve bazı 
şekerlerin kalite farkları göz Ö· 

nünde tutulmak şartile yerli f ah· 
rikaların fiatı esası üzerinden ta· 
ayyün eden normal perakende fi. 
atından faz laca perakende teker 
satılmasına müsaade edemiyece· 
ğiz. Bu gibileri derhal müddeiu· 

mumiliğe teslim edeceğiz. Kahve· 
ye gelince, keza yirmi gün zarfın· 
da takriben (12) hin çuval kahve 

memlekete ithal edilmiştir. Bu se· 
heple kahvede dahi fiat tezyidine 
sebep yoktur. Buna cesaret eden· 
ler hakkında dahi sıkı takibatta 

bulunacağız. Dünkü tef tiıatrmız· 
da tekJ?r fiatları üzerinden mü· 
him ihtikara tesadüf edilmemittir. 
Merkez piyasada ancak 57 kurut 

istiyen bir perakendeci görülmüt· 
tür. lhtikıiri kahvede nisbeten faz· 
la görüldüğünden bu gibiler müd· 
deiumumiliğe tevdi olunacaktır. 

Diğer taraftan Belediye de fe· 
ker ihtikarının önüne geçmek için 
derhal tedbir almıya karar verdi· 
ği aıibi aun tubeler müClürlerine 
müstacel emirler verilerek mıntı· 
kalarında ~eker satışlarını kontrol 
etmelerini ve keyfiyetten merkezi 
haberdar etmelerini bildirrniıtir. 

Dün Belediye reis muavini Ha· 
mit Bey bir muharririmize teker 

ihtikarı hakkında f U beyanatta 
bulunmuştur: 

- Şeker ithalinin kontenjana 
tabi tutulması hakkında hükumet· 
çe verilen karardan istifade et· 

mek istiyen bazı toptancı ve pera· 
kendecilerin bir kaç gündenber i 
fiatları yükselttikleri görülmekte· 
dir. 

Şehrimizde kafi miktarda yer
li ve ecnebi ıeker mevcut bulun· 
duğu ribi, Alpullu ıeker fabrikası 
da eıki fiatlarla istenildiği kadar 
ıeker aatmağa amade olduğunu i· 
lan et.mit Liman kooperatifi de 

teker fiatlarına hiç bir zam yap· 
mamı§hr. Binaenaleyh, ıeker fi. 
atlarının arttırılması için hiç b ir 
sebep yoktur. 

Hükumetimizin milli sanayii 
himaye maksadile aldığı tedbir· 
leri kendi menfaatlerine alet et· 

mek istiyen fırsat düfkünlerinin 
bu hareketlerine kat'iyyen müaa· 
ade edilmiyecektir. Şeker satııla· 
rının aıkı bir surette mürakabesi 
için tedbirler alınmıı ve yüksek 
fiatla ıaht yapan toptancı ve pe· 
rakendeciler hakkında tnkibatta 
bulunulması m ükarrer bulunmuş· 
tur. 

Vaziyet bir kaç gün bu suretle 
tetkik ve takip olunacak, Beledi
ye icap edene, kendi tetkilatı va· 

aıtaıile halka perakende şeker sa· 
tarak bu yolda dahi mücadele e· 
decektir. 

....................................................... , ............................................................................. . 
Hırka ile seccade r······· .......................... ~ ................... f Bir Ermenice gazete-

bulunmıyacak mı? l.!.!~~.~.!::! .. ~.~-.!~!~~~~J den nakledilen yazı 
Konyadan şehrimizdeki islim 

ve Türk eserleri müıasine iÖn· 
derilen Mubittini Arabiye ait bir 
hırka ile lir seccadenin kaybol
duğunu ve bu huscsta ehemmi· 
yetle tahkikat yapı!makta oldu
ğunu dün yazmıthk. 

ls'im ve Türk eserleri müze· 
sinde o!duğu gibi diğer müze· 
lerde yapılan tahkikat da miispet 
bir netice vermemiştir. Burada 
müzelerde bu eşyaların kaydına 
tesadüf edilememiftir. Mesele 
bir defa da Konya müzesi mü
dürlüğünden sorulacaktır. 

Söylendiğine göre bu eşyalar 
Konyadan buraya geJmiıtir. Mü
ze!erde olmadığına göre ya Av
rupaya kaçmlmıt veyahut da Is
tanbulda bu:unmaktadır. Bu cep
heden de tahkikat yapılması fa. 
ideli görülmektedir. 

Hariciyede 
Vekilet emrinde bulunan sabık 

Kahire maslabatgibarı Mahmut 
Sait Beyin derecesile merkezde 
istihdamı ili tastika iktiran et· 
mittir. 

Bursa ağır ceza 
reisliği 

Trabzon Ağır ceza mebke· 
mesi reisi llhami Bey Bursa 
Ağırceıa mahkemui reisliğine 
tayin edilmiş, don Eursaya git· 
mittir. Yeni Yazif eainde de mu· 
•affakiyet dileriz. 

Zonguldak kömUrlerl kaça 
teslim edilecek ? 

ihracat ofisi Zonguldak maden 
kömürlerinden birçok nümune
Jeri Macaristana göndermitti • 
Dün Macaristandan gelen bir 
cevapta Zonguldak kömürlerinin 
Macaristanda kaça teslim edile
ceği sorulmuştur. 

ouıraı• 

ihracat ofisi gülyağı üzerinde 
tetkikat yaparak bunun ihracı 
için muhtelif memleketlerde müı
teri araınışh. Dün Paristen gelen 
bir mektupta bir Fransız şirketinin 
mütehassısları huzurunda gülya
ğlôın çekilmesi şartiJe gülyağı 
alacağı bildirilmiştir. 

Yunanistan• ithal edllecek 
fuçl tahtaları 

Yunanistan bükümeti kestane 
afacından foçi tahtasi ithalini 
kontenjandan kaldırmıştır. 

I 

Fransaya girecek arpa 

F ransada arpalara kontenjan 
konduğu haber alınmıştır. 

Kasaplar cemiyetinde 

lstanbul kasaplar cemiyeti dün 
senelik içtimaını yaparak idare 
heyetini seçmiştir. 

Bari sergisinden dönenler 

ltalyada kurulan Bari sergisine 
gitmiş olan Türk tacirleri ve 
sergi idare azaları dün ıehrimiıe 
gelmişlerdir. 

Haber - Akşam Postası gaze
tesi sahip ve umumi neşriyat 
müdürü Hasan Rasim Bey dün 
üçilncü ceza mahkemesinde 
Amerikada çıkan Hayrenik ga-
zetesinden iktibas edilmiş bir 
yazıdan dolayı sorguya çekil
miştir. 

Hasan Rasim Bey çıkan yazı
dan dolayı bir suç işlediğine 
kani olmadığım, Amerikada 
Taşnaklar tarafından neşredilen 
Hayrenik gazetesinin Türklüğe 
hakaret ettiğini ve bu hakarete 
ceva}'.I olmak üzere yazdığı bir 
yazı ile beraber bu n:akaleyi 
iktibas ettiğini söylemiş, bu ya
zı neşredilmek ve cevap veril· 
mek iizere Ankaradan matbuat 
reisi Gireson meb'usu Hakkı 
Tarık Bey tarafından gönderil
diğini ilave etmiştir. 

Rasim Bey, iddia makamının 
aynı nüshanın birinci sahifesin
deki cev&bi yazıyı görmemiş 
olduğuna hükmetmiş ve kendi
sinin Hayrenik gazeteıile hemfi-
kirmiş zannile mahkeme huıu· 
runa getirildiğinden müteessir 
olduğunu sö ;!emiştir. 

Riyaset makamı bu yazı hak
kanda yazılan cevabın okunma
sma da lüzum göstermiş ve ya· 
zı okl?nmuşlur. 

Hasan Ruim Beyin vekili 
irfan Emin Beyin talebile de 
matbu ~ t cemiyeti reisi Hakkı 

Tank Beyin şahadetine müra
caat edilmek üzere mahkeme 
29 Eylül Perşembe iÜDÜ saat 
ikiye buakılmıştır. 
1 

Belediyede : 

itfaiyenin yıl 
dönümü 

itfaiyenin Belediyeye bağlanma- · 
SIDID 1 o UDCU yıl dönümü müna

sebetile dün Fatihteki itfaiye 
binasında meras:m yapılmış, ay

nı zamanda yeni yapılan itfaiye 
müzesi binası da açılmıştır. 

Merasime şehir bandosunun 
çaldığı istiklal marşı ile başlan-

mış, sonra Belediye reisi muavi
ni Nuri bey yeni müze binasının 

kapısı önünde bir nutuk söyliye• 
rek kordeliyı kesmiştir. Davet· 

liler, içinde tarihi eşyalar bulu

nan müze binasını gezmişler, 

sonra müzenin önündeki yeni ya

pılan bahçede istirahat etmişler, 

kendilerine limonata pasta ikram 
edilmiştir. 

Asri bir şekilde yapılan yeni 
itfaiye müzesi binası 1800 liraya 

çıkmıştır. Binayi tamamen itfaiye 
efradı yapmıştır. Bina gibi bah-

çe de güzel bir şekilde tanzim 
edilmiştir. 

Bahçenin arkasında yangınlar 
için bir de büyük havuz yapıl
mıştJr. Az bir para ile bfiyük 

işler yapan itfaiye mOdUrü Ihsan 
beyi ta~dir ederiz. 

Stadyum için 

Belediye istimlak komisyona 
Yeni bahçede yapılacak stadyum 

yeri için arsa sahiplerile müza

kerelerde bulunmu.ı, 40 kadar 
büyllk, uf ak arsa aabn alınmıştır. 

DUkkln tabellları 

Bütün dükkanlarla ticari ve sınai 
müesseselerin kapılarına sahiple· 

rinin isimlerile müessesenin iıti

gaJ neviini gösterir levha asmak 

mecburi olduğu halde bir çok 

müesseselerin buna riayet etme

dikleri görülmüıtür. Belediye ye
ni bir tamimle şube mildürleri-

nin bu işin kontrolüne dikkat 

etmelerini ve bu levhalardan 

alınacak Belediye vergilerinin 

zamanında tahsil edilmesini bil· 
dirmiştir. 

Yeni çah,ma saatleri 

Teşrinievvelin birinden itiba-

ren Belediyede mesai saati sa

bahleyin dokuzda başlıyacak, 
12 de bitecek, bir saatlik ye-

mek taidlinden sonra tekrar işe 

başlanarak akşam beşte paydos 

yapılacaktır. 

Yeni Bulgar sefiri 
Sofyada çıkan Pravda gaze

t esi, Bulga ristan hariciye oeza· 

r etinde başka bir vazifeye tayin 

edilen Eulgaristanın Ankara el

çisi M. PavJof'un yerine, Ankara 

elçiliği ne ceneral Savof'uo tayini 

için Eulgar hükumetinin hükii
met imizden istibraç yapmak ta· 

savvurunda 
tadır. 

olduğunu yazmak-

iskandaki suiistimal 
ls~in dairesindeki sui istimal 

tahkik atına dün de devam edil-

mişti r. Dünkü tetkikat dosyalar 

üzerinde yapılmış ve kimse iı
tiçvap edilmemiştir, 



Sayıfa 4 

• z r 
Dün tamamile intaç edildi 

üç adım atlanırken karanlık bastı, a letler 
kibr t ve çakmak yardımi e atladılar! 

lObin metre koşusunda hata mı var? 
İstanbul, Ankara, lzmir, Balı

kesir, Bursa şampiyonlarının i~ti
rakile yapılan 932 Türkiye atle
tizm birincilikleri müsabakaları 

aün tamamen intaç edilmiş ve 
Türkiye birinciliğini kazananlara 

mükafatları ve madalyaları da
grtılmıştır. 

· Bütün müsabakalar, yalnız dün 
yapılan 3 adım uzun ntlama hariç, 
muvaffakiyetle yapıLmıştır. 3 a· 
'<lrm atlamaya gelince, bu müsa-

baka maalc:;ef çok geçe kaldığı 
ve uzun sürdüğü için kısmen ka· 

:rnn!ıkta yapılmış ve atlayanların 
atla.ma çizgisini görebilemleri İ· 

:Çin, iki taraflı çakmaklar ve kib
ritler yakılmıştır! Bu da hesapta 

olmıynn bir rekor. teşkil ediyor ta-
'- ... 
ıuıı ••••• 

Dünkü ınüsabakaların verdiği 
neticeler şunlardır: 

1 . ~~.bin metre mukavemet -
Bırıncı Remzi (İstanbul) 17,29,8, 

~kinci Halil (İzmir), üçüncü Sa
bahattin (Anlcara). 

Bu müsabaka çok güzel olmuş 
:ve iyi bir istikbal vadeden Remzi 

!altıncı turdan itibaren dütünceli 
f e muntazam bir ko~u yaparak ra
~ipler:ini birer birer geçmiştir. Bi
tinci ile sonuncu arasında bir tur· 

;ıan fazla mesafe olan bu yarı!m 
ikincini de iyi bir ko~u yapmıt ye· 
din~i tura kadar elinde tuttuğu 
başı son turlarda Remziye bırak
mağa ınecbur olmu§tur. 
' Cirit - Birinci Sudi (İstanbul) 
;17,3, ikinci Mazhar (Bnlıkesir) 
38,3. 

j 400 metre - Birinci Mehmet 
~i Clsta.nhul) 53,2,10, ikir..ci Ra· 
~ıp (İstanbul) 53,9,10, üçüncü 
Wehap (İzmir). 
1 

, Bu koşu da çok heyecanlı ol-
bıuştur. lki seçme yapılmış ve seç
melerin ·birinde ve Mehmet Ali
nin de i9tirak ettiği kısımda, ma
bf futbolcü lzmirli Vehap ba~ta 
Jrelmişti. Mahaza • Melımet Ali-

in kendisini finale sakladığı gö-

rülüyordu. Filhakika netice de bu
lnu gösterdi. Bununla beraber Ve-

bap kazandığı üçüncülülde 'bilhas
lla iftihar edebilir. 

;4 X 100 Bayrali - Birinci (ls-

llanbul takımı) 46 saniyede, ikinci 
lzmır~ ilçüncü Balıkesir takımları. 

Bilhassa bu ko~u çok heyecanlı 
lı:nU§tar. En fazla göze Çarpan, 

anbul takmıının 100--200 met-

yetlerini gösterememelerini mucip 
olmuıtur. 

Bir hadise 

Akta.ma doğru sahada küçük 
bir hadise olmuştur. Fenerbahçe 

futbolcüleri ekzeraiz yapmak :ç.in 
sahaya çıkmıılardır. Bu esnada 

bayrak koşusu yapılmak üzere bu
lunuyordu. Bunun üzerine hak~m 

heyeti kendilerine sahayı terket· 
meJeri için müracaat etmiş, bu ta-

lep kabul edilmeyince halka sa
hırnın İfgal edildiği ve ba~hake

min sahayı terkettiği ilan olun
muıtur. Bittabi müsabakalar da 

durmuştur. Mahaza bir kaç daki
ka sonra Fenerliler saahyı terket-

mişler, müsabakalara devam olun
muştur. 

Madalyalar ve Atlna 
ollmplyatları 

Müsabakaların sonunda birinci
lere madalyaları samimi merasim 
ve temennilerle verilmiştir. 

Duyduğumuza göre, atletizm 
antrenörü Her Abraham müsaba· 
kalarda temayüz eden birinci ve 

ikincilik kazanan atletleri ayır

mııtır. Bunlar Balknn olimpiyatla
rı için ıehrimizde kalacaklar ve 
çalı~tırılacaklardır. 

Umum net ce 
Uç günde yapılan bütün müsa· 

bakalann umumi netayici şunlar

dır: 

lstanbul: 18 müsabakada 16 bi
rincilik, 3 ikincilik, 7 üçüncülük. 

Ankara: 1 birincilik, 6 ikinci~ 
lik, 2 üçüncülük. 

lzmir: 1 birincilik, 7 ikincilik, 
3 üçüncülük. 

Balıkesir: 1 ikincilik, 1 üçün· 
cülük. 

Bursa: 1 ikincilik, 
kazanmı§lardır. 

1 üçücülük 

Bir hata mı? 
Dün, Cuma günü yapılan on 

bin metre neticesi hakkında şaya· 

nı dikkat bir mektup aldık. Bu 
mektupta haltemlerin bütün dik-

katine rağmen dört yüz metrelik 
bir turun eksik ko~ulduğu iddia 
edilmektedir. Hatn, koıucular 
geçtikçe tur adedini gösteren nu-

mara tabelasının dokuzuncu tabe
lada iki defa değiımesi ~linde 
olmu!tur. Birinci koşucu Remzi 
geçince hakem sekiz numaralı ta
belayi koymuı, bundan üç yüz 

esini ko§an Semihti. Semih dün metre geride ve üçüncü gelen lb-
akal 3o metreyi kapatmı§br. rahim geçtiği vakitte 8 numaralı 

f Smkl atlama - Birinci Hay- tabela kaldırılarak yerine 7 numa
aa.r ~(I tanbul) üç metre, ikinci ralı tabela konmu! ve bu suretle 

f'{uatafa. .(Burna). 2,85, üçüncü Se- bir tur atlanmıştır. Mektup sahibi 
~aı 2,80. 1 d 

O bu yanlışlığı hakem erin e, o es-
. ç adını uzun atlama - Birinci nada balkın mühim bir kısmı gibi 
2~ ,(lzmir) 12,49, ikinci Adil 
{(Ankara) 12,12, üçüncü Haydar yüksek atlama ile meşgul ve heye-
[(Ltanl>W)' 12,4, Müsabaka harici canlı olmasına atfediyor ve "Meh
Selim '.<1ıtanbnl) 12~95,51/2. met tarafmdan o esnada 35,12, 
l· Bu müsabab yukarıda yazdı- 6/10 dakikada ko!ulan on bin 
Jmu2 s:ibi kısmen karanlıkta ce- metrenin Cuma günü 34,9,4/ 5 da
reyan etmif ve bir çok atlayıcıla· kikada kQ!ulmaaının hakiki sebebi 
tm görmemeleri dolayısHe favul bu olsa gerektir,, diyor. Alakadar· 
PP.maların: ve :nhut tam kabili· ! la_:ını!_l dikkatini celbederiz. 

VAKiT 

m a r ' l ~---Bu akşam _.,,.....

EL AMRA sinemasın 
.. Daktilo.. tilminin unutulmıız yıldı 

Erka ı ha biye re· 
isi dün geldi 
(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

bulden çok memuun bulunduğu
nu söylemiştir. · 

T A v 1 M 
Pazar Pazartesi 

26 EylUI 27 Eylül 
25 Cema.evvel 26 Cema.evve 

GUn dOğu§U S,49 S.51 
GUn batışı t8,04 lll,02 

Sabnh namazı 5,36 S,34 

Öğle namazı 12,06 12.06 

tklncU oamaı:ı 15,30 15.30 

Ak§am namazı ış.o.ı ıs.02 

Yatsı namazı 19,37 19,35 

imsak 4,10 4,12 

Yılın geçen ' 258 259 
günlcrf ' ı Yllm kalan l 107 105 

günleri J ı 1 

MARIE GLORY 
ve MARGUERıTE MORE 

tarafından temsil edilen 

Dal< tilonun izdil"S 
ı~rıınsızca sözlü büyük koırıedl, 1'• 
kah:ılarla güldürtecek büyük bir fJ 
llllve o'ımık: PAl~AMOUNT di.iıı 
havadısleri · ga

0

zt:tesi f<ransız baş\·ekl 
Mösyö C\l. fieryonun bir nutku, mu 
telif spor kareketleri, meraklı h:ıdlsel 

29 Eylul 
Perşembe akşamı 21,40 da 

Daha sonra askeri mihmandar 
miralay Sadık bey cencralı ordu 
ve büyük erka01 harbiye reisi 
namına ıelamlamış, ceneral ver
diği cevapta, ötedenberi takdir
ltarı bulunduğu Türk ordusunun 
bu mihmanüvazhğından çok mü
tehassis olduğunu söylemiş ve 
teşekkürlerioin Türk ordusuna 
iblağım rica etmiştir. Bundan 
sonra vali Muhiddin bey misafiri 

\.. J <G lL, O 12 Y 'da 

lstanbul şehri ve vilayet namına 
selaınlamış, Şükrü Naili paşada 
kolordu namına "hoş geldiniz., 
demiştir. 

Ceneral Mac Arthur bundan 
sonra vapurdan çıkmış, rıhtıma 
ayak bastığı suada askeri muzİ· 
ka Amerika milJi marşını çalmı-
ya başlamışhr. Ceneral ve diğer 
7.evat marşı selam vaziyetinde 
dinlemişler, müteakiben ceneral 
selam vaziyetiode duran asker· 
lerin önünden ilerlemiştir. 

Ceneral zabitlerimizin selam· 
larını iade ederek müfrezenin 
önüden geçdikten sonra geriye 
cönmüş ve müfreze kumandanı
na taktim olunmak arzusunnu 
izhar etmiştir. 

Müfreze lmmandanı yüzbaşı 
Sami Bey kendisine takdim edi
lince şüyf e demiştir: 

" - Askerde gördüğüm inli· 
zam ve mükemmeliyet cidden 
ümit ve tahminimin fevkindedir. 
Hassaten taktirlerimi bildiririm.,, 

CenP.ral, Sami Beyin elini sık· 
taktan sonra yolca salonu&ldan 
geçerek daşan çıkmış, burada 
münir lbrahim, miralay Sadık 

ve tercümanlık yapan hariciye 
memurlarından Orhan tabsin 
Beyle beraber otomobile bi
nerek Perapalas oteline gitmiş
tir. Ceneral burada bir buçuk 
saat kadar istirahat ettikten 
sonra ayni zevatla birlikte Vila
yete giderek Vali Muhiddin Beyi 
ziyaret etmiş, sonra kolordu 
kumandaolığma giderek Şükrü 

Naili Paşayı ziyaret etmiş ve 
otele dönmüştür. 

Vali Muhiddin )}eyle Şükrü 
Naili Paşa saat on nltıdan son
ra otele gelerek cenerale iadei 
ziyaret etmişlerdir. Ceneral Mac 
Arthur saat on yedi buçukta 
otelden ayrılmış ve Seyrisefain 
rıhtımından bir muşa binerek 
Haydarpaşaya geçmiştir. Cene· 
ral istasyonda da askeri mera
simle teşyi edilmiş, muzika Ame
rika milli marşını çalmıştır. Mi
safirimiz burada da asker müf
rezesine kumanda eden yüzbaşı 
Sabri Beyi gördüğü intizamdan 
dolayı tebrik etmiş ve Ankara 
trenin~ ilave edilen hususi va· 
gonuna geçmiştir. 

Cenerale yaverleri binbaşı 
Y eger buz Deyviı refakat 
etmektedir. Misafirle birlikte 
Münir lbrabim ve mir alay Sadık 
ve Orhan Tahsin Beyler de Anka· 
raya gitmişlerdir. 

Ceneral bu sabah An!saraya 
varmış bulunacak şerefine veri
lecek ziyafetlerde ve geçit res· 
minde bulunduktan sonra akşam· 
ki trenle Istanbula dönmek Ozere 
Ankaradan ayrılacaklar. 

Ceneral Mac Artbur dün refa .. 
katlerinde bulunan zatlara bir 
vesile ile, kendisinin talebelik za
manmdanberi Türk ordusile ala
kadar bulunduğunu bundan dolayı 
Türk harp tarihini büyük bir 
dikkat ve alaka ile tetkik ettiği_ 

HAVA - Diln sıcklık nznml 27, asgari 
18 dcreco olarak te.sblt edflml§tır. Bugün 
rllzgAr mUt.ehav\'11 EUr'aUe esecek, bava cl<
seriyctıe a1:ık olacaktır. 

RADY() 
BuoUn 

İSTANBUL - 18 ckn 19 a kadar MU~r· 
re! Hanım - 19,30 dan 21 c kad:ı.r Orkes
tra - 21 den 22 ye ltadar Safiye Hanım ve 
nrkad&§ları - 22 den 23 e kndar grıı.mn!on. 
VİYANA. (6li,2 m) - 12,30 konser, 13,40 

opera, 14,10 musıı..;, ıs konser, 21,05 mu.sı
k!, 23 dans. 

BCKREŞ (394,2 m) - 13 nlAk. l4 pltı.k 
18 asl<crl konser, 19,10 askeri koı:ı..scr, 21 o
da mumkJsl, 22,15 koruıcr. 

ROMA ('4.1,2 m) - 21 pl1k, 21,45 kon • 
ser, 

BUD.APEŞTE (5!50,IS m) - 10,15 solo 
koruıer, 13,0:S pltı.k konseri, ıS,30 konser, 
20,15 çlgan musikisi, 21,3{> opera, 23,SO dana. 

MOSKOVA (1304 m) - 15,SO mu.siki, 
19,10 musiki, ı9,30 konser. 
VARŞOVA (1411 m) - 13,45 plAk, 16,10 

plAk, 18 konser, 19,20 dans, 21,50 konser, 
23 dans, 23,!50 dans. 

PAR.İS (1725 m) - 20 mllsahabe, 21,30 
musikl, 21 radyo, tiyatro, 21,45 konser, 22,30 
org konseri, 28,30 pllık. 

Yaran 
İSTANBUL - ıs den 19,30 a kadar Or

kc.ııt.ra - 19,30 dan 20,30 &kadar Kemal Ni· 
yaz! Bey ve arkadaşlan - 20,30 dan 21 e 
kadar Seniye Hanım - 21 den 22 ye kadar 
Nimet Vahit Hanım ta.rıı!uıdan tagannl -
2Z den 23 E' kadar grama!on. 
VİYANA (u17,2 m.) - 12,30 Konser -

Birir:cı <;aı:ı müsameresi olnralc 
RAIV!ON NOVARRO'nun 
SUZ\' Vf.RNON ile beraber 
AS K RAHiBE 

(Seville'li Sarkıcı) filminde yüzde 
\'ÜZ frıınsızca konuşacak -.·e ~arkl 
• söyliyccektir. ___ _.~ 

Hanımefendi: 

KOCAN Z 
Sizi Aldatıyorsa 

Pek yakında bu bapta sis' 
müe!s·r bir tedbir tnkdilll 

edilecektir. 

Darülbedayi mUdürlfiğünde' 
Istanbul şe

hir tiyatrosu 
kış temsilleri· 

ne teşrinievve
lin birinci cu
martesi günü 

akşamı Seniha 
Bedri Hanım 
tarafından 
nakledilen 

IST .HBUL BilEDI 

~~Wt~ ~~ 
1111 

1 

ll l lltlt 
Zeynebi,, isiJ "Yedi Köyün 

pıyesle baılıyacakhr. 

Müessif bir ölünı 
13 KOl:l.3el' - '1~!ıiO IAK - ll,10 P1&.k - J( 
16,20 Konser - ıs,oo Konser - .zo, 0-.-0~f.l--t~~ot:nç lralıılyc- ""ı,,aı...dwu 

ser - 22,50 Dans. YUzbaşı Nuri Arif Bey, d' 
BÜKREŞ (S9!1,2 m .) - ıs PlAk - 14 ıJ 

PlAk - ıs Koruıer - 19,10 K01l!rel' - 2MO Haydarpaşa hastanesinde irti 
Pl!k - 21 Orkestra - 22,05 Orkestra. eylemi tir. 

ROMA (441,2 m.) - 21,45 Konser sonra. ~ıt 

piyes. Nuri Arif Bey arkadaş?"· 
BUDAPEŞTE <W>.5 m .) - ıo.ıs Konser arasında Martı ~aptan finvaoil' 

- 13,05 Çigan mu.slklsl - 18 PlAk konseri il' 
- 19 Pl!k ıconscrl - zn Salon orlccstrruıı - sevilmiş genç ve neşeli bir b• 
2' nana. Ol l "" MOSKOVA (1304 m.) - 15,so Mwılkl _ riye zabitiydi. iimü meme 
18 Konaer -19,10 Musiki - 19,30 Konter. için bir ziya'dır. 
VARŞOVA cau m.) - 13•45 P1Ak - Cenazesi bugUn Kalamıct-' 

14,35 P1tık - 16,10 PlAk - 16,40 Pıtı.k - 18 y ff 
Senfonik konser - ı9,20 Dans - 21 Konser Eyüp'teki aile mezarlığına k 
- 22,05 Kon.!Cr - 23 Dans - 23,50 Daruı. Jıİ 

PAR1S (1725 m.) _ 20 Tiyatro mı.:sııhll- dınlacaktır. Ailesine ve ar 
besi - 20,2() :Mumki - 21,~ Koru;cr sen· daşlarına taziyet beyan eyleris. 
fonik. ırı/ 

11ımumımnımnmnnrmumıımıınıuıunnıınut1ıuuunı11mn11mt1ınımnımuunııtnuunuıırannnn1111111nunmntm11uuımu11mnmıaunnumuınııtıtttıutnnuu11un 

Reşit Galip Bey 
(Baş taralı 1 inci sayı/ada) 

gitmiş, gendisini karşılayan ga 
zetecilere lstanbula dil kurultayı 
için geldiğini, kurultay toplantı· 

lnnndan sonra bir lcaç gün daha 
burada kalacağını söylemiştir. 

Ayni trenle Saraçoğlu Şükrü 
ve Moskova büyük elçisi Hüse
yin Rağıp, Orta tedrisat umumi 

müdürü Fuat Beyler de şehri
mize gelmişlerdir. Hüseyin Ra
gip Bey teşrinievvelin altısında 
Moskovaya dönecektir. 

Saraçoğlu Şükrü Bey üç, dört 
gün sonra, osmanlı borçlan ha
millerile aramızda hasıl olan an
laşmaDın kati şeklini tesbit et-

t111mımmımtnuu11mnnuımmıımnunıaumaıaunnnua•ııtıımınnnı11mııı•11JH1i1111 

için bu husustaki hislerinin pek 
ziyade takdir amiz olduğunu 

söylemiştir. Ceneral lstanbuldan 
bahsederken de: daha boga:ıa 
girerken güzelliğini görmüş ol· 
duğum lstanbulda pek az kala
cağımdan dolayı pe~ müteessifim 
Çünkü bir TeşrinievYelde Şer
burgtan kalkacak vapurla A:-.aıe

rikaya dönmekliğim mukarrerdir 
demiştir. 

.:tı 

mek üzere Parise gidecek"' 
ltilafnamenin pek yakmda i~ 
olunacağı ümit edilmektedir. 

·ı~ 
Müzakereler bir anlaşma 1 

cf1'' neticelenecek dereceye gel 1 
" 

ten sonra Romada bulo"'tt 
maliye para işleri müdürü S!'.~ 
ve hariciye vekaleti orta efçılı 1 
müsteşarlarından F eriduo Ceoı• 
Beyler de Parise gideceklerdi'' 

Diğer taraftan gelen habef~ 
re göre, kuponlar hamilleri dt 6' 
messillerile Saracoğlu Şük~DjfıO 
arasıoda takarrür eden itıl 
esasları heımiller meclisi tar•fı~ 
dan tasv;p edilmiştir. SeP~ 
taksitin tediyesine kaç st"İ 
sonra başlanacağı, aradaki 01.6 l 
det zarfında ne nisbette techı:, 
yapılacağı bu seferki müzakel 
lerde takanür edecektir. , 

Yeni anlaşma ile borcumu~, 
yekunu 35 milyon altın li;j, 
indirilmiştir. Halbuki borç . el 
tarı 928 itilafında 165 (1)111 • 
altın lira olarak tesbit cdiJoJİ~ 
Borç, senede 700 bin altıll 1 
verilmek suretiyle elli seoe 
ödenecektir. 
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VAKIT'in TEFR.iKASI: 16 Hirisfiyanlıkf an Müslümanlığa .. 
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Bir lngiliz kadını niçin 
Müslüman olmuş ! 

• 
şeyı 

Yatak odasına giren iki sivil memur, temiz, pak kibar 
adamlara benziyorlardı 

Kocama uymak için her 
feda ediyordum 

- ıs 

Kocam berşeyden fazla ameli 
adamdı. Ameli olmıyan, ameli 
bir kıymeti haiz bulunamıyan 
bir adama, adam demek bile caiz 
değildi. Halbuki benim dostla
rımla arkadaşlarımm hepsi, onun 
bu arzusunu tatmin etmekten 
pek uzaktılar. Hepsi, şiir san'at 
ve edebiyat adamlarıydılar. Hepsi 
haya)perver adamlardı. Benim 
tabı ve mizacıma uygun adam· 
lar bunlardı. Ben bunların soh· 
belinden istifade ediyor, Zevk 
alıyor, onları evime sık sık dnvet 
ediyordum. Fakat kocamın halini 
anladıktan sonra iki şık karşı• 

sında muhayyer kalmıştım. Ya 
bu adamlarla kati münasebet 
edeceğim, Yahut kocamla bozu· 
şacaktım. Kocamla bozuşmak 
it1temedim. Çünkü e•lilik haya
tımda muvaffak olmak, evlilik 
hnyatımı mesut etmek istiyor
dum. Onun için kocamın huyu· 
na uymak istedim, ve yavaş ya
vaş eski dostlarıma veda ettim. 

- Benim hatırım için mi ? 
Ahsenin uyandığı haberi her 

ltra.fta bir baai badelmevt tesiri 
)tptı •• 

Dostlarından Mehmet Raf et ve 
tııver çılgın gibi pür heyecan ko
krak onu kucakladılar .• Kötkte
~i Ufaklar, ahçı ve seyisler bile o 
derece sevindiler ki saatlece bir a· 
t'tya toplanarak birbirleıine bu 
•e-vinçlerini anlatmakla vakit ge
~İrdiler. Asil, çok cömert bir efen· 
diyj kaybederek açıkta kalmak 
lc:ı11nı geçimıitlerdi. 

Ahsen, etrafındakilerin bu de
t-ece hayatı ile alakadaı· olmala· 
tından kendisini bu derece derin 
~ir muhabbetle se\·melerinden 
"ıüteetıairdi. Fakat o!lu asıl mü· 
leheyyiç ve son derece sevinç İ· 
~inde bırakan bir miiJdet kaybet· 
liğini zannettiği Adil gibi bir dos· 
t\l eskisinden daha kuvvetle ken· 
diıine sarılmıt bulmaktı. 
Karnının acıktığını ve doktor 

l' ahir Beyin verdiği hafif yemeği 
~erken yanı başındakılerin de ak
tlllı yemeğini yanında yemelerini 
&() Yledi •.• 

Raf etle En veri de bırakmamış· 
lı. Onlar da yatak odasındaki kü· 
tiik masanın etrafında doktor ve 
.'ğlu ile bat baıa yemek yemeği 
, .. tiu n _ 

Ahçıbaşı F eritten aldığı haber 
~zerine kollarını sıvadt, ıevincin
den tarkılar söyliyerek, gazeller 
~laıyarak efen•iaine mükemmel 
bir yemek hazırladı. 

Ve Ahsen Bey yatağında küçük 
~ir tepsi içinde yemeğini yerken 
~-fet, Enver, Tahir Bey ve oilu 
.\di) masanın başında nefis biı 
\Jqam yemeği yediler .. 
Tanı yemek bitmİ§tİ ki Ferit i

Striye girdi. iki kitinin beyefen· 
diyj görmek istediğini söyledi. •• 
I O ıırada Enver ve Rafet Bey
tr de ayağa kallmııılardı. 
it Gitmek için müsaade istiyecek

rdi .. Tahir Bey dedi ki: 

- Henüz son tren hareket et
ttıedi. Y elİ§ebileceğinizi zanne
~iYorum .• Sizi bu aktam burada 
~İıaf ir ederdik amma Ahsen Be· 
:.ir1 bu gece istirahata şiddetle ih· 

1Yacı olduğu gibi biz de baba o· 
~~l daha yeni bir cerihamn tesiri 
:ltında iken ikincisi ile kaTtılat· 
•l. Biz de istirahata muhtacız, 
'f"- d . · .. •nzı rca e erız. 

~İsaf irler teıekkür ederek oda
' çıktılar. Onları bahçe kapısı· 
~· k~ar Adil geçirmek için git· 

1tli .. Tahir Bey Ahsene: 
) ..._ Bu gelenler polis müdüri· 
~İnden gelen iki memur olacak. 
~··il •İze haber vermeden gidip 
~ı\idüre telefon ettim, ahp11bnn 
) duiu için hadiseyi uzun uzadı· 
.:. ~lattım .. itin ihmale taham• 
~".olmadığını söyledim. He· 
'() ılci memur göndereceğini 
~ ~ledi .. Tahkikatin timdiye ka· 

'" da ·~. bll'akılmıt olmasına kız· 
~~~ılın meıeleden haberi oldu· 
t, !çın mi.afirlet ini gönderdik· 
~& llWDW'luı da alıp gele· 

~~~ bir 9ey aöylemekıizin 
"ti, diıaJı>:ordu •• Tahir Bey devam 

- Böyle yapmak lazımdı. Yal
nız ıizden rica ederim: Bugün. çok 
yoruldunuz, bu yorğunluğun da
ha ziyade devamı zararlı olabilir. 
Onun için memurlarla mükale
meyi kısa kesiniz. 

- Maamafih kendimi gayet 
iyi hiaaediyorum. 

- Yeniden hayata gelmek ıe· 

vinci size kuvvet bahtediyor. Fa
kat mübalağa etmiyelim.. Hatırı
nızdadır ya. Kimseye olduğu gibi, 
bu memurlara da paranızın çalın
dığını aöylemiyeceksiniz .• Muhak

kak olan tudur ki ıizin katiliniz, 
carihiniz kim ise hınız da odur. 
Carih yakalanınca hıraızhiı itiraf 
ettirmek güç olmıyacaktır. 

- Merak etmeyiniz .. Malum .• 

• • • 
Adilin, yatak odasına getirdiği 

iki memur tabii ıivil idi ve temiz, 
pak kibar adamlara benziyordu .. 
Birisi trknazça, orta boylu, orta 
yatlı, öteki genç, tıkça bir zat idi. 
lkiıinin de hareketlerinden iıleri· 
nin ehli oldukları anlaşılıyor, mü
düriyetin bir intihap ile bunları 
ayırarak aönderdiği görülüyor
du.. 

İçlerinden yaılıcaaı Ahse'n Be· 
yin yanına girince eliyle bir te
menna ederek: 

- Beyefendi, evvela iadei afi
yet etmiş olduğunuz için zatı ali
nizi tebrik ederiz .. Sonra tahki
kat için geç bile kalınmış olmak
la beraber, bizi hemen işimizi ta· 
kibe davet ettiğinizden dolayı te
ıekkürler ederiz.. Bize merkezin 
verdiği malumata göre biz az kal
un bir matem evine girmit bulu
nacaktık. Amma Cenabı Hakkın 
bir mucizesi ile zatı alini2i iadei 
afiyet etmiş buluyoruz. işimizin 
kolaylaşması için de bu lazımdı. 

Bu karışık ve lüzumsuz sözler· 
den sonra polis memuru dedi ki: 

- Size kendimi ve arkadatımı 
tanıtayım.. Bendeniz Hukuk me· 
zunlarından Mehmet Rıza, arka· 
daşım Memhet Ali ... ikimiz de 
müdüriyet tarafından sizi vuran 
adamı behemehal bulup çıkarını· 
ya memur edildik .. Şimdilik eğer 
vaziyeti sıhhiyeniz müsait iıe za· 
tıtı alinize bazı ıualler soracağız. 
Bu ıualler en aceleleri olacaktır • 
Diğer aoracaklarımızı yarın ıaba· 
ha tehir edebiliriz. 

(Devamı var) 

Rusya-Japonya arasında 
Bir petrol ve benzin muahedesi 

imza edildi 

Çocukluktan beri alıştığım 
adamlardan uzaklatmak ve on· 
)ardan mahrum yaşamak, bana 
çok istirap verdi. Ara sıra ben· 
Hğimi, beyhude yere değiıtir
mekte olduğumu hissediyor ve 
bu tecrübenin iyi bir netice 
vermiyeceğioi hissediyordum. Fa
kat kendi huyuma zevkıma ve 
meşrebime karşı açtığım muha· 
rebeden yılmıyor ve kocama uy
mak için mütemadiyen oğraşı· 
yordum. 

Meğer dost ve arkadaş feda 
etmek kadar müşkül bir şey 
yokmuş! Bense bütün dostlarım
dan, bütün arkadaşlarımdan, 

en küçük yaşımdanberi tanıdığım 
ve sevdiğim simaların hepsinden 
ayrılıyor, hepsinin sevğisini içim· 

Şimdiye kadar Japooyaya giren Amerikan 
ve lnglllz petrol ve benzinleri yerine bundan 

sonra Sovyet mohsulii kaim olacak 

Moskova, 24 (Tass) - Soyu· 
znefteksport müessisesile Mos· 
kovaya gelen Japonya büyUk 
tüccarlarından Mösyö Kadzura 
Matsutaka ile 24 eylül 1932 ta· 
ıibinde muahede imzalanmıştır. 
Soyuznefteksport 5 sene müd· 
detle muahede mucibi büyük bir 
miktarda benzin Japonyaya ih
raç edecektir. imzalanan mua· 
hede Japonya pazarlarına büyük 
miktarda Sovyet benzininin gir
mesine mezuniyet veren ilk mu
ahededir. Bu hususta mezkur 
mOessesenin reisi Ribalof Tass 
muharririne şu beyanatta bulun
muılar : "Şimdiye kadar bizler 
Japonya pazarlarına ham Saha· 
lin nefti gönderiyordulr. Haliha
zırda japonyanın neft ihtiyacı ::S 

milyon tona baliğ olmaktadır, 
bunun SSO bin tonu ise benzin· 
dir; her sene Japonyanın benzin 
ithalih 300 bin tona baliğ olu· 
yor. Japonya pazarlarıoa şimdiye 
kadar neft sevkedenler başlıca 
Standart Oyl ve Şell kumpanya· 
lan idi. imzalanan muahede mu
cibince Sovyet benzinleri 1933 
senesinde japonyaya girebile· 
cektir. 

Japonya pazarlanoa Sovyet 
benzininin girmesine bizler bU· 
yOk ehemmiyet veriyoruz. Çünkü 
bu muamele Japonyanın ibraca
bnı artıracaktır. 

Bu muahede JaPoDY• ve Sov· 

yet iktısadi münasebatının inki· 
şafma yol açacaktır.,, 

Japonya sanayicisi M. Kadzu
ra Matsutaki 1 as muhabirine şu 
beyanatta bulunmuştur: "Bu mua· 
hede her iki memleket için çok 
ehemmiyetlidir, bu ise Sovyet ve 
Japonya ticari münasebatının in· 
kişafıoa büyük hizmeti olacaktır. 
Bunuda kaytetmeden geçemiye
ceğim. 

1925 senesi ilk defa Ussuriysk 
demir yolu ile muahede imza
lamıştım ve bu imzalanan mua· 
bede Sovyetler tarafından fev· 
kalade surette imza olunmuştu. 
Japonya iş mahafiıi Sovyet sos· 
yalist cilmhuriyetleri ittıhadı He 
Japonya arasında olan iktısadi 
münasebet terakki etmekte olup 
her iki taraf için hayırlı olaca· 
ğını söylemektedirler. 
(V AKIT) - Rusya ile Japonya a. 

rasında imzalanan bu muahede son 
derece mühimdir. Çünkü bu muahede 
yalnız şimdiye kadar Japonyaya A
merikalılar ve lngilizler tarafından 

. de öldilrüyor, boğuyor, ve bu 
mücadele yüzünden mevcudiye· 
timin sarsıldığını duyoyorum • 

Kocamın bu katlandığım iş· 
kenceleri duyup duymadığım bil· 
miyorum. Onun için en tabii in· 
san, ameli insan olduğundan, 
belki bu istıraplarımı tabiiliğe 
dönüş şeklinde telikki ediyor ve 
beni günden g\ine bir hastahk· 
tan kurtulan ve nekahet devrine 
giren bir hasta saoıyordu. Ben
se bambaşka düşünüyordum. Ben 
bir hastalıktan kurtulmıyor, bil
akis bütün dostlarımın daussıla
sile kıvranıyordum. 

Kocam, dostlarımı feda et
memden memnundu. Bir gün ko· 
nu,tuk. Bana memnuniyetini an
lath: 

- Aferin GJodys şu bir işe 
yaramaz, hülya ve rüya adam
larından kurtuldun !.. 

- Senin batırın için buna 
katlandım •• 

•ııııtttıQıttımnmmıum11nııumıunmuı1111umuaııu11ııaıııwunmımı11nııtı ıtmumanm 

ithal olunan petr-0l ve benzinlerin ye- Bu muahede ile Frctn8aya petrol ve 
rine bundan sonra artık Ruslar tara- benzin ithal etmek hakkını almıştır. 

fından verileceğini göstermiyor. Bu suretle son seneler zarfında Rus
Ayni zamanda bir müddet evvel Ja- lar ile /ngiliz ve Amerikalılar arasır:
ponya ile Sovyetler arasında Uzak da büyük şiddet peyda eden petrol 
Şarkta başlıyan siyasi ve askeri nıü· muharebesi Ruslann lehine inkişaf 

cadeleye de nihayet veriyor. Şayanı 

dikat olan diğer bir cilıet şudur ki, 
Sovget Ruaya son zamanlarda Fran
sa ile de bir muahede imza etmiftir. 

göstermiştir. Onun için Tas ajansı 

tarafından ı•erilip yukarıya dercet· 
miş olduğumuz Mo&kova haberi bütün İ 
dünyada aküler uyandıracaktır. 

- Demek buolarm lüzumsuz, 
manasız adam olduklarını hala 
anlamadın? 

- Neden lüzumsuz oluyorlar?. 
insan ruhunun en yüksek işti· 

yaklarını, insan kafasının en ul• 
vi emeJlerini bunlar tatmin et• 
miyorlar mı ? insan şiirsiz, mu• 
sikisiz yaşayabilir mi ? 

- Ben pek ali yaııyorum ..• 
- Ben de yaşamıya alışıyo• 

rum. Fakat güç ..• 

- Ben gllçlük de çekmiyo• 
rum. Siz çok mu mustarip olu• 
yorsunuz? 

- Eskiden öyle, fakat artık 
onların da hasretini pek çekmi· 
yorum. 

- Demek ki bir hayli ileri• 
ledin •.• 

- Bundan şüphe etmeyiniz. 
Görülüyor ki kocamla • adım 

adım anlaşıyorduk. Anla9manın 

bu kadar müzicine, bu kadar 
tersine, bu kadar işkencelisine 
nadir· tesadüf edilir. 

Anam ve babam pek memnun• 
dular. Çünkü onJann küçük 
gördilkleri ve kale almak iste
medikleri bir musikiıinas ile 
değil, fakat şanlı şerefli bir 
ailenin istikbali parlak bir e•li· 
dile evlenmiş, adıma mükellef 
bir ünvan da takılmıştı. Artık 
benden bahsedildikçe "Faha· 
metlu" ünvanı esirkemiyor, ve 
ailem kazandığım bu ünvandan, 
kocama uymak için gösterdiğim 
fedakarlıktan memnun oluyordu. 
Şunu itiraf etmek lazım ki 

bütün bu fedakarlıklara rağmen 
ben gene bendim. Eski tema• 
yüllerimden, eski huylarımdan 
biri de kaybolmamıştı. Eskisin• 
den farksızdım. Y aloız bütün 
bu arzuların üzerine bir perde 
gerilmişti. Yalnız başıma kaldı· 
ğım zaman bu perde açılıyor. 
Ve ben, kendi ilemime dalıyor, 
kendi alemimi yaşıyorum. 

Böylece seneler geçti. Acı, 
ağır, tatsız seneler. Bu senelerin 
istırabıoı ömrümde unutmıyaca• 
ğım. 

(Devamı var) 

Malatya ltfalyes!ne 
taktirnome ver11dl 

Geçenlerde Malatyada Sultan 
suyu harası ismi!e tanınmış olan 
yerin yandığını muhabirimizin 
gönderdiği tafsilat ile birlikte 
yaz11ışhk. 

Malatya Belediye reisi M. Na· 
im beyden aldığımız bir mek
tupta denilmekte dirki: 

itfaiye yetişinciye kadar yan• 
gın binanın yarısını sarmış ve 
diğer aksamına da sirayet et• 
mekte bulunmuştu • itfaiyenin 
cansiparane gayretlerile yangın 

• 
olduğu yerde söndürülmüş ve 
mütebaki aksam kurtarılmıştır. 
itfaiyenin bu himmet ve mesaisi 
yangın mahallinde biızat tedbiri 
lizıme ittihaz buyurmuı olan 
vali Tevfik Bf. tarafından da bir 
takdirname veriimek 
taltif olunmuştur. 

ıuretile 
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içerler 7 
Rakıyı niçin ve nasıl içerler?sarhoş

luktan bekledikleri nedir ? 
Sırf keyf için içiyormu,~ -Rak111tn piri aşık Hasan1n1ş

Umer Jlayyam El endirniz llz. ne dimiş J? -içince 
insanın yüreğinden nasd hayalcikler doğar mı§? 

-3-

Abdülkadir Efendi •. Ellilik, tin rakiya ve taraba ait yüzlerce 
kısarak boylu, az tıknazça, aile biyti ki bunlann hepçiginde dir 

sahibi bir zat ... Bir fabrikada ka- imiş: lç.:neli raki veya şarabı, bak
pıcı .. Kendisi Komanuvalı .. Ayık- malı kainata başka güz ilen! 

lığında olsun, sarhoşluğunda ol • _ Deme sen de rakiyi yuvarla
sun gayet şen, güler yüzlü, tatlı ( <lıktan sonra Ö.mer Hayyam gibi 
dilli, bira~ hovarda, biraz kalen- k~ . t b k ·· l bak ? 

der ıne~rep ve kendi şivesile çok 
konu~kan bir adam... Kendisine 

bir sual sorun on cevap alın .. İster 
seniz biz şim:li kendisile konu-

şurken siz de kulak misafiri olup 
muhavereleri aynen dinleyin : 

- Ey Abdülkadir Efendi söyle 
bakalım, rakıyı niçin içersin, ıar
h!1tluktan ne beklersin?. 

- Niçin mi içerim rakiyi?. Bu 
da laf mı sanki?. İçerim kifim i
çin! Zati ne sebepten içilir raki?. 
Ep içenler içmez mi bunu kiyf i-

çin? Bu mübargin piri de esasen 

icat etmemiş midir bunu kiyf için? 

- Kim imiş bu mubareğin piri 
bakalım?. 

- Ha! Lazım ki sen daha iyi 

bilesin onu! Zere sen okumuş, yaz 
mış adamım! 

- Bilsem ıana sorar mıyım? .. 

- Bir rivayette derler, bu mü-

baregin piri teytandır, bir riva
yette de derler, zamanı availde 

Aşık Hasan isminde biridir. 

- Acaba hangisi doğru?. 
- Nemize gerek bizim, angisi 

doğru, angiıi yanlış ! Diyil mi ki 
bunu kiyf için icat etmişler, biz de 
içip bakarız kiyfimize ! 

- içince, meıeli, ne keyif du
yarsın?. 

- O tarif edilmez ki kolayca· 
cık! Ne zaman ki içersin bir ke· 
ret, o zaman anlarsın kiyifini de 
cünbüşünü de! .. 

- Adam, bir misal söyle, ne 
olur?. 

- Ne miıali?. Bunun ırnisali, i· 
~ince bulaıır kaf acigin tatlı tatlı 
Clünmeye, bulatır yürecigin acayip 

acayip hoplamıya, bulaşır güzle

rin alemi tirin gürmeye ! Coşar 

bütün beyninde, gençliğe ait ef

karcıkların ! Daha ne istersin ki

~if? Bundan ala kiyif mi olur?. 
- Demek ıen bunun için içer, 

ıarhoı olursun?. 

- Üle ya! Hem ben sarhoş ol

mam .. Nice içsem o mübaregi sa
de kiyif olurum. Sarhoş olan çiğ 

adamlardır, içer er angi bir mey· 

hanede bir iki kadehdk, bulaşır 

artık ona buna sulanmaya! Üle-

sine, raki olsun, tarap olsun, kat

raaı heramdır, ille velakin kim ki 

içer ağzına kiyif için, bülesine de 
okkası helaldir! Haçan içermiş O-
mer Ayyam efendimiz azretleri 

aına a aş a goz e arsın .• 
- Ha ha.. Ne vakit ki bulaşı-

nm içmeğe güresin sen beni bir 
keret! 

- Ne olur, şu Ömer Hayyamın 
raki ve şarap hakkında söylemiş 
olduğu beyitlerden bir iki tanesi

ni okuyuversene!. 

- Kalmamıştır atırımda hiç bi
riciği ! Ama, dur bakayım, bira 

zacık düşüneyim! 

(Abdülkadir Efendi bir müd

det düşündükten sonra) : 
- Ha, dedi, atırladım bir an

gisini: iç bade, sev civani, varsa 
eğer senin fikrin .. ,, "Dünya var 

imiş, ha ki yoğ imiş, olmasın bu 

senin zikrin!,, 

- Bravo, Abdülkadir Efendi, 

sen neler biliyor muıun yahu!. 

- Ah ... Ben üzenmiıim, bir ta
rihte şayirliğe de!. 

- O halde, ıen, bir dereceye 
kadar sizin hem,ehri sayılan bi· 

zim §İİr kralı Filornalıyı da tanır· 

sın! 

- Şahsını tanamam amma ve 

lakin namını çok işitmiıim ! Gü • 
zel bir biyti de vardır onun atı· 

rımda .. 
- Hangisi bakayım?. 

- "Bir elinde gül, diğer elinde 
cam ile geldin saki ya .. ,, "Şaşır

dım alayım angisini, güli mi ca • 
mi mi, yog ise seni mi?,, Nasıl hot 
diyil mi biyit?. insan şayir olunca 

da büle olmalı! .. 

- Anlaşılan senin de şiirde 

merakın var!. 

- Zati ehli kiyif adam, kim o· 

luraa olsun, içindeki şayirliğinden 

dolayıdir onun raki içmesi! Zere

ki insan içtimiydi iç tarafı coıar, 
bulaşır artık yüreğinden tatlı tatlı 
hayalcikler kurmaya ... 

- Sonra bu kurduğu hayalcik
ler le beyitler düzer değil mi?. 

- Nasıl bileysin bak!. 
- E, oku bakalım, şu kendi 

hayalciklerinden düzdüğün be • 

yitlerden bir ikisini de kaçahm, 
zira çok konuştuk .. 

- Peki, okuyayım da, kaydet 

bir tarafına, yazarsın sonra ceri-

deye: 

Sarı kızın ayaldnda bakaymısm tlatane, 

Dem bu demdir, içmelf, zevketmeli mestane, 

Mezen dahi olmalıdır, badem ile kest4ne •. 

İç efendim, tı!iyetıcn, sağlıcaklan tç bade, 

de bu mübareği okkalarla amma, Aıııklann yüreğinden budur çıkan irade! • 

ağzına içermif, diyil ki barnuna ! 
O H Hay yaşasın Abdülkadir - mer ayyam efendimiz -

Hazretlerinin okkalarla içtiğini Efendi, Allaha ıamarladık ! 
nereden biliyorsun?. - Cümlemiz yaşayalım, uğur-

- Yazar imif tevarih kitapları lar ola un l 
büle ! Sonra, haçan var imiı azre- Osman Cemal 

VAKiT 

Dil Kurultayı 
Bugün açılacak 

(Baş taralı 1 inci sayı/ada) 

Reşit Galip, ikinci reis vekilliği
ne de T. D. T. C. reisi Samih 
Rifat Beylerin seçilmesi muhte· 
meldir. 

lntihabattan sonra Maarif Ve· 
kili Doktor Reşit Galip Bey bir 
nutuk aöyliyecek ve Samih Rif at 
B. de Türk dilinin bütün dillerin a 
naaı olduğupna dair yazdığı tebli· 
ği okuyacaktır. 

Kurultayın sonraki toplantıla· 

rma ait ruznamede de Ahmet Ce· 
vat Beyin Sümer dilile dilimiz a
raımdaki benzerliğe dair yazdığı 
tebliği ve Ratip Hulusi, doktor 
Saim, Mehmet Saffet Beylerle 
profesör Martaryan Efendinin 
tebliğleri, Samih Rifat Beyin 
Koranko Bilik, Hasan Ali 
Beyin Tanzimattan evvelki Divan 
edebiyatı, Ali Canip Beyin Tanzi
mattan sonraki edebiyatımız ve 
dilimiz, Reşat Nuri Beyin dilimi· 
zin medeni ihtiyaçları Ahmet Ce
vat Beyle Ihsan Beyin ıstılahalar, 
Ruteni Beyin umumiyetle dil bah· 
sı üzerinde hazırladıkları birer 
tebliğleri vardır. 

Kurultaya işlirak edecekler için 
elbise kaydi yoktur. 

Kurultayın toplanacaği salon
da dün bütün hazırlıklar bitiril
miş, aza için yerler ayrılmıştır. 
Kurultaya dinleyici olarak işti· 
rak edecek olan T. D. T. C. 
hami reisi Reisicümhur Hz. için, 
salonda riyaset kürsüıünün sağı
na ve salonun ortasma düşen 

bir yerde yüksekce bir mevki 
ayralmışhr. Gazi Hz. buradan 
müzakereleri taliip edeceklerdir. 

Kurultayda görüşülenlerin yur· 
dumuıun her tarafmda dinlene
bilmesini temin maksadile salon· 
da radyo tertibatı alınmıştır. 
Şehrimizde de, Halkevi merke· 
zile, Şehzadebaşmda Letafet a· 
partımaoıoda C. H. fırkası sa· 
lonuna ve Halk fır~ asının Be· 
şiktaş akaretler, Beyoğlu, Bakır
köy. Üsküdar, Sarıyer, Yeşilköy, 
Kasımpaşa, Eyüp, Kızaltoprak, 
Büyükada merkezlerine, Şehre· 
mininde Topkapı gençler mah· 
feline, Beykoz iskelesi civarına, 
Fatihte Haliç idman kulilbllne 
radyo tesİs!\lı konulmuştur. 

Kurultayda bulunamayanlar 
müzakereleri buralardan dinle· 
yebileceklerdir. 

Martayan Efendi 
Kurultay müzakerelerine işti· 

rak etmek üzere Sofyadan şeh· 
rimize gelen eski şark lisanları 
mütehassısı Agup Martayan Ef. 

26. Evlüf 1932 

Yeni Filimle~ 
Majik Sinemasında ................................................. __ .. 
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Hacı Kasımın Büyüsü 
Harry Baur - Reve Le!ebr 

Tanca'da cereyan etmif fevkallde merakh,a,k maceralarlyl• 
dolu Fransızca sözlU flllm 

O gün zarif giy1nml§, 
Uç güzel genç, Tanc~da 
karaya çıkınışlardL lyt 
bir s~yahat yapmıya 

karar verml§ olan Brö
tonlu milyoner Jeran-
tek, lA.kayrt ve fevkaıa.- , 
de cesur iki İngiliz, 

Midlok ve Stravber. 
Genç Brötonlu, va• 

purda, Fas havallstnde 
arazi işleten acentası-

nm yanmda taUUerlnl 
geçirmek üzere yola· 
çıkan sevimll genç bir ı 
kızla tanışıyor. Ona a.- 1 

§Ik oluyor vo ayrılaca.f 
ğı:ndan dolayı teessür ' 
içinde iken genç kızın: 
çok gen ve ııam1ml bir

1
· 

adam olan amC&l!I Ma-
nıvel, üç aevtmll dell•\ 
kanlıyı eğlenmek ve ' 
vakit geçirmek üzere 
çltllğine davet eder. l 

Fakat oraya gttm_;;. 
den evvel Stravber,ı 

Midlok ve Jerantek'il 
şehrin aenevt ztyare1 
merasiminde bulunmak 
tızere Mollal İdrl.s'e gö 
türmek istiyor. 

Mollal İdrls'te Mid- ; 
lok ve Stravber dostla• 
rmı buluyorlar. 

İngiltere kıralı hava \ ... _. _____ ._ı...;.___.. 

)cuvvetleri ytizba.§.ı,!.~-' 
dan Lavson ve otomobil .. - .. -
şampiyonu Vudland. 

Bunlar §8.Şırtrlar .. ~ 
ve Jerantek'e takdim 
ederler. 

29 EyıÜı Perşembe a.q~~ ltlba.ren Majnt, '.,inemumd& 
gösterllmJye başlanacak. olan (Hacı Kasmım bllytl.ttl) 

filminden bir sahne 

Birlikte ziyaret me-

raslminde bulunurlar. Fakat Lavson ve Vud· Genç adam kimseye bir §ey sayıemez. P'• 
land aynl akşam Tancaya hareket ederler. kat gece meçhul bir oahıs odasnıa girer. CI 
Yüzbaşı, ayın yirmi beşinde Berllnde beynel- ketin ceplerlnl arar ve mektup muhtevlya 
:rnllcl btr tayyaro ın!tin#lııo vo otoınohll m- anlarltktan nra onu tekrar yetıııe..k.or .... 
piyonu da Targa Florido yarışma iştirak ede· Erteırl gün Franauvaz, Jerantekten pı 

cektir. tubun mündericatını öğrenir ve onun mwt 
Cereyan eden tasavvuf ve taassup sahne- kat yerine gitmesine mA.nl olmafa çal 

leri arasmda, yanında peçeli bir kadın bulu- Muayyen saatle Fransuvaz harabelerde 
nan paçavralar içinde mUstekreh bir yeril bu nunla birlotlr. Her tara! sUkun için 
delikanlılara naz:ır boncukları teklif eder. Gece sakit ve glizeldir. Jerantek ve 
Kadının gözleri çok güzeldir. Mldlok pençesi- vaz blrtblrlne itirafı aşkeder. Biriblrlnl 
nl kaldırmak ister._. Hiddetinden çlğma dö- vcrler, zevk içinde harabeler arasında k 
nen dilenci kuşağından hançerini çeker. Fa- ken Fransuvaz, arkasında hançer aaplı 
kat Midlok sUa.hıru elinden alır ve onu yere cesede çarpar, Jerantek döner bu uzakta zati 

yuvarlar. nettlği Lavsonun cesedidir. Bu da ka.hln ti 
o zamruı yerli, parmağını uzatarak onların ro.!mdan işaret olunan üçüncü şahıstır. 

üzerine Arapça yazılı bir beddua atar. Bir ölüm, öleceklerin dördlincUsü e beşine 
rehber kO.ğıdı tercüme eder: "Ay bedir tam olan Stravbcrle Jerantekin heyecanı 
haline girmeden hepiniz öleceksiniz,. vo be· artırır. Genç Fransız Fasa gidip kAhinl bul 
§ini de ayrı ayn parmağile gösterir. mağa karar verir. Stravber ondan ayrıl 

Ertesi akııam, beş kibar Tancada bir kafe Maruvel ve Fransuvaz da onları takip ede 
§antanda eğlenmektedirler. ıer. Fakat Fasta Bihlrbaz bulunmaz olur. 
Sarhoş olan Midlok blr dans yapmak niye- gece sonra ay bcdritam haline girecektir. 

tile taraçanın etra!mda bulunan parmaklığm 
Stravberin asabiyet ve füturu artar. J 

üzerine çıkar. Yanlış bir adım atar, dUşer. rantek yel.sle bolü gözden geçirmektedir. tıı 
Kayalıkların dibinde, 10 metre aşağ"Ida deniz 
!?§kırmaktadır. Midiok kaybolmu~tur. o, si- gillz bitap bir halde iken birdenbire kalk 

merdivenleri çıkar. Jerantek onu takip ede hlrbazm işaret ettiği mağdurların blrincısı-
ve Stravberin girdiği odanın anahtar deli 

dir. den onu gözetler. Stravber bir mektup ya:r>t Lavson ve Vudland kararlaştığı veçhlle 
bir çanta açar, içerisinden bir rovelver çııc• vapura blnml§lerdir, Jerantek ve Stravbcr 
rır, namluyu ağzına doğrultur. Jerantek Marv.elin çıtllğine gitmişlerdir. Orada amca 
lar. Ölüm fikrinin kendini taciz etmesi Strs 

ile yeğen arasında hayat pek lAtıf bir suret- beri intihara sevketmekte olduğunu dllşUnUt 
te geçmektedir. Fakat "Vigie Maracalne,. he- Fakn.t delikanlı hakikati itiraf eder. BU 
yecanlr bir havadis getirir: 

Sldnı-y "\'udlıınd Bcrllndc havada bir cam- gece kumar oynamı§ ve müthiş bir para k 
ba7lık yaparken ölmüştür. betmlştir: 1.700.00. 

Bu ds, dilenci tarafından !~ret olunanlar- Bundan tescm bulan Jerantek gWmekt~ 
dan ikinci mağdur. Buna itikat etmlyen Mıı- katılır. "2.t saat sonra para elinize geçe!~ 
ruvel ile Fransuazın sözlerine ragnten Jernn- der. Yaptığı A.liccnaplıktan memnundur. st' 
tek ve Stravber müteessir olmu§lnrdır. Bu r.wbcr yıı.ıııı.dıkça korkacak bir §eY yoktııt• 
esnada Jcrantck'e esrarengiz bir surette bir Ertesi gün çarşıda bir gezinti esnasında, · Jt' 
mektup gelir. Bu mektupta şunlar yazılıdır: rıı.ntek kılhlne rasgelir. Arkasmdan kot"' 

"Hşyatın17. büylik bir tehlll<e lı;lndcdir. ona yeti;;ıeceği sırada dilenci bir eve gtrefe' 
,uf• Sizi kurtarablUrlm. Yarın ııl•~am s:ıat ona kaybolur Jerııntek onu merakla takip e";ıt 

do/tru, Vo!Ublfüı harabt'lerinde bulunun, kim- Bir duvarı kn.plıyan bir örtu arkasından 

dün saat on dört buçukta Dol· 
mabahçe Sarayına giderek T.D. 
T.C. umumi katibi Ruşen Eşref 
Beyi ziyaret etmiştir. Ruşen Eş
ref Bey Matayan Efendiyi bura· 
da bulunan Türk dili müteşebbüs 
heyeti azalarına ve Vali Muhiddin 
Beye takdim etmiş, müteakiben 
Reisicümbur Hz. tarafından ka· 
bul buyurulmuştur. 

!M'ye bir ,ey açmayın . ., ses f,!litlr, onu kaldırr. · • . . ~ 

==========================================:==='-? 

Martayan efendi dün gazete
cilere şunları söylemlştir : 

- ilim için çalışan bir adam 
sıfatile Gazi Hazretluinio, Türk 
dilinin ilmi noktadan derinlikle
rine nüfuz etmiş bulunduklarını 
söylemek isterim. Dil inkılabının 
Türk tarihinde bir dönüm nok
tası teşkil edeceğine kani bu
lunuyorum. Kurultayda ihtisasım 
dairesinde faydalt olmaya çalışa
ca~ım. Y a~ıyan nesil Gazi Hı. 
nin tahaklmk ettirdiği büyük 
inkılapları belki liyı~!le takdir 

edemiyor. Fakat gelecek nesil
ler yapılan işlerin <: zametini tak-
dir ve hayret vemionetle yadede
ceklerdir. Kurultaya iştirak et
mekle yurtdaşlık vazıfemi ifa 
ediyorum. Kurultaya arzedeceğim 
tezler, eski milletler lisanlarile 
Türk dilinin rabıtalarını tahlil 
eden etütlerdir. Bu etütlerde 
Türk dili ilmi bir şekilde tahlil 
edilmektedir.,, 

Martayan Efendi, kendisinin 
yazıldığı gibi, Sofya Darülfünu
nunda profesör olmadığı gibi 
resmi bir sıfatı da bulunmadığını 
yanlız eski diller hakkında ihti
sası olduğunu, bu --~abada çalış· 

tığını söylemiş, bu noktanın ta•• 
hibioi rica etmiştir. - · 

Taksim bahçesinden 
~uhuliye ahnmıyacak 

Taksim bahçesine kon~n bo' 
parlördön balkın dil kurult•t 
müzakerelerini tamamen tak•P 
ede bilmeleri için bahçeden .,,.., 
zakerenin devamı müddetioe' 
duhuiiye alınmayacaktır. Beledif' 
bahçe müdürlüğüne emir .,ti' 
miştir. 

Matbuat cemiyeti reıs111111d.-' 
Dil kurultayına girecek gaıet~ 

ci arkadaşlarımızın girme ka~ 
ları cemiyet merkezindedir. . 
leye kadar aldırı~masını dilet:~ 
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1ZRH SA YIFASI ~ . I 
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Lokantada 
yemek 

Mahmudu mektepten çıktığım
daııberi görmemiıtim. idadide 
'-il ciier arkadaıtrk. O mülkiye· 
te ben hukuka girince ayrı!dık . 
teaadüf beni Anadoluya attı. O 
latanbulda kaldı ve aradan on beş 
lene geçti .. 

On bet ıene Anadoluda dolaşai 
l>ir adamın lıtanbula ayak atar 
•tın.az gideceği yer neresi olur? .. 
Eter varsa anaııt babasıt kardeşi .. 
Ya yokıa?. Tabii Beyoğludur. İş· 
le ben de rıhtıma çıkar çıkmaz 

Beyoğluna attım kapağı .. Cad
de kaldırımları bile yeni . Yepyeni 
IÖrüyormut gibi ziyaret derken 
lcohandan biriıi çekti: 

-Mümtazt ne it in var senın 

burada?. 

- Vay Mahmut!. 

Hemen ıarıldık. O bana başın· 
dan geçenlerit ben ona Anadolu
da yaptddanmı anlattık. Ben A
lladolunun göbeğnde üç beş kuruş 
aylıkla nasıl didindiğimit mete· 
liksiz çoluk çocuk sahibi olduğu
lbu ve nihayet buradaki arsayı 

İçin meteliksiz geldiğimi anlatır
ken, o kömür ticaretinden nasıl 
J)ara kazandığını hikaye ediyor· 
du ..• 

Vü:it aktama yaklaştığı için: 
- Gel Mümtaz, dedi .. Seninle 

turada evveli atııtıralımt ıonra 

da yemek yeriz .. 
"'-Beyotlunun en büyükt en zen· 

ıin, en parlak otellerinden birine 
tirdik .. Lokanta tarafında kafala
rı tütsüledik. Ondan sonra Müm· 
t&z liıte istedi. lstakozdan başlı· 
tarak kut konmazat pla va kadar 
l>ir i.li. karnımızı doyurduk. Ar
lruınaan kopmoso ve en iyi cins· 
ten tarap .. 

- Aman Mahmutçuğum, bu 
)emek biraz tuzluya patlıyacak 
talrba ... Dedim. O ehemmiyet 
~ermiyerek: 

- oKrkma, dedi. En çok tuta· 
talı on iki liradır .• 
Doğruıu Mahmudun kömür itin 

• 
. 

. 
1 

ıı~ını~~ıııımııı~ı~n1~11w1ımı;nı~nı'ıoonııı~~ı~~ı~ııı~ 
Bir Habeş 

ım~ırmm~ı~ıııı~mıııııı~ıımııııını~ı~ııınııı~ıırı~ı~~~~~~~IDa'1" 

- Ben bu zenciyi ta SUdandan getlrdimdi. DUnyada kimsesi yoktur. 
- Zavallı demek ki ö~sUz ... 
- Evet, anasını babasını yemiş te ••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
deki kazançlarını düşündükçe bu 
on, on bet liraya ehemmiyet ver· 
mesini anlamak güç geldi. lş hana 

kalsa maa,ımın yarısı - O da 
cepte mevcut ise- gitti demektir. 

Yemekler bittikten sonra Mah· 
mut bana bir srkldoryan ikram et 

ti.. aon ar otarak ııgaraınızı 
yakarlarken ben onun burada ta-

nınmış bir adam olduğuna kanaat 
getiriyordum .. 

Biraz daha oradan buradan 
bahsettikten sonra: 

- Mahmutt dedim .. Bana mü· 
saade ... Malum ya, buranın ya· 

bancıııyım. Beşiktaşta bir teyze 
zade vardır. Gidip onda kalaca
ğını .. 

Mahmut ısrar etmedi.. 

- Pekit öyleyse hesabı getirte· 
lim, dedi .• 

Tam on iki lira 60 kuruş.. Ben 
Mahrnudun yüzüne bakarken o da 

hesabı bana uzatmaz mı?. 
- Hayrola! Dedim .• 
- Sen bugünlük hesabı ver de 

yarın öbürgün de ben ıeni davet 
ederim .• 

- Amman Mahmutcuğumt ben 
de yüz yetmiş kuruştan fazla pa· 

ra yok. . Sana dah eyyel söylemiş
tim ya .•• 

- Bende o da yok ya ..• 

Beni davet eden bu zatın me· 
teliksiz bu koca lokantaya girişi· 
ne hayret ve hiddet ederken yanı 
başımızda yemek yiyen kibar ka· 
dın ve erkeklerin nazarı dikkatini 
celp etmekten korkuyor ve sıkılı
yordu .. 

- Carumt sen de Anadoludan 
geliyorsun .. Cebinde bir iki yüz Ji. 
ran vard;rt sandım .. 

Dediği zaman kalkıp boğazına 
sarılacaktım .. O hiç aldırış bile 
etmiyordu. Bilakis kemali lakaydi 
ilet karşımızda bekliyen garsona 

bir komposto daha ısmarladı. Ben 
hayret mit hiddet mi edeyim diye 
t&fkın şatkın onun bu lakaydiıine 
bakarken o kompoıtoya bir kaşık 
atmadan evvel dizinin üstünde 
duran bir sineğit masanın altından 
avladı. Sineği öldürdü ve kom· 
postunun içine attı. Dört gözle ha
reketlerini takip ettiğim için bunu 
yalnız ben görüyordum. Derken 
kaşığı alır almaz: 

- Bu net diye haykırdı. Bu ne 
rezalet? .. Kompostonun içinde si· 
nek!.. 

Bir ganont iki garsont üç gar· 
son koşuştular. Tabağı aldılar ... 
Fakat Mahmut ıuımıyordu: 

- Utanmaz heriflert kompoıto
nun içinde sinek pişiriyorlar .. Bu 
ne pislik .. Bir daha buraya ayak 
basar mıyım?. Karııki küçük lo· 
kantalar sizden bin kat temizdir .. 
Bunu gazetelerde yazdırmalı .. 

Öyle bağrıyordu ki etraftakile· 

K8rlı bir 
münakasa 
Salamonla Miıon akşam eve 

dönerlerken biribirlerine rast gel· 
diler .. Ellerinde kuru fasulyat pa· 
tates paketleri olduğu halde köp· 
rüyü geçerlerken Mişon dedi ki: 

- Şu bizim Davidi yordün 
mü? Aadama karlı bir it çıkar· 
dım.. ı 

- Nasıl karlı iş?. Oyle itin var.' 
di da bana neye yelmedin?. 

- Senin kizin yok ta ondan! .• 
- Ha ... Rebekayi mi ıöylüyor• 

sun?. -~ 
- Evet .. Gittim Davide dedim 

ki: Kuzum Davitt sen kizini İsa• 
ka verirken üstelik 20 bin lira da 
verecek mitsin .. Ben bunu duy• 
dum ... Gel sana on bin lira kazan
dirayim .. On bin lira bana vert on 
bin lira da size kalsın! Kizini ben 
alayım .• 

- Ne cevap verdi?. 
- Yüldut yuldu .. Sevindi. Olur 

dedi; amma. bir de kizina ıora• 

cak .• 

Bir kurşun kAll 
Bir efendi büyük bir silah ma• 

ğazasına girerek kendisine güzel 
ve yeni bir tabanca çıkarılmasını 
söyler. Mağaza sahibi medih ve 
sena ederek: 

- Buyurunuz efendim, sekiz . 
kurşunluk bir silah! 

Deyince müşteri geriye verir: 

- Sekiz kurtunu ne yapayım, 
bir kurşun yetert çünkü bir karım 
var! 

• ··················································-······· 
rin hepıi yemeği bırakarak bize 
bakmıya ve istigrahlarım izhara 
bat ladılar .. Garsonlar telaş içinde 
idiler .. Baş garson gelerek iğildi, 
onun kulağına: 

- Çok rica ederim beyefendi, 
bağırmayınız. Bir kazadır oLmuş .• 
Hesabı kapatalım .. Siz de !Gtf en .• 

Derken Mahmut ilave etti: 

- Bu pis yemekler için ben de 
size para mı verecektim zaten .... 

Dedi.. Ayağa kalktık ve çıktık .• 

' --=--= ı:ws.;==~= ~ =- - iQwld iQwld ı:ws~--------------------""":-==~~==::::::-:-:=:::::: __ :=:::::::::=== ... =-----~------=ı------..... --..... __ __, ..... ________________ __ 
- ~ -Bir ihbar Bir teşekkür 

Şoför adamı otomobilin altın· 
da ezdiktent bir ayağını parçala· 
dıktan sonra yanına yaklaıarak 

dikkatsizliğine bağırıp çağırmaya 

başlar. Adamcağız: 

- Ayol ne bağırıyorsun? Sen 
geldiğini haber verseydin elbet 
kaçardım. 

Şoför hiddetle: 

- Haber vermedim mi? Nasıl 

haber vermedim? Arabanın te

kerle~H ile bacağına dokunmadım 
mı? 

Masraf 
Sadi otomobil meraklısı idit al· 

tı senedenberi küçük bir otomo· 

bili vardı, kendisi kuHanır, gezer 
ve tozardı: 

Bir gün bir arkadaıı rast geldit 
sordu: 

- Sadi, bu otomobilde daha 
pahalı olan hangisi?. Benzin 

İzzet Bey iki ay Avusturayada 

bir hastahanede böbreklerini te

davi ettirdilcten sonra bir gün ha 

bersiz evine geldi.. Genç karısı 
yukarıdat odasında imiş. Bavulla

rını taşıyarak yukarıki kata çıktıt 

odadan içeri giriyordu. . Karısı 

kanapede tırnaklarını temizliyor· 

du. Onu görünce hayret bile etme· 
di: 

- O sen mi geldin İzzet?. 

Demekle iktifa etti. İzzet Bey: 

- Yahut iki aylık bir gaybubet
ten sonra gelişime karşı hiç bir 

kelimei memnuniyet yo kınu?. 

- Sahi lzzetciğim.. T eıekkür 
ederim .. 

Nezaket 

isteyen o değil!. masrafı mı, yoksa lastik masra· 
fı mı? . 

Uşak girerek bir misafir geldi· 

ğini haber verir. Efendi uşaktan 

misafirin nasıl bir adam olduğu· 

nu sorunca uıak cevap verir: Bir boks maçının gaİlbl ...,, •na bir haberim ver ••• 
- Para mı lstlyeceksln ? 
...,, .... lstemlrorum, terzlmle kundurecım. 

- ikisi de değil, hastahane 
masrafı." 

- Size benziyort ama, sizden 
daha nazik bir zat! .... 

Hakem - Ne yazık ki hasmının ne hale 
geldliinl göremlroraun 1 •• 



VAKiT 

Beyaz Kadın Ticaretti Mısırda 
Ne o ?.. Siz de herkes gibi ayni 

maksatla gelmediniz mi? 

iki şehir arasında 
kavga 

Kahire, 25 (A.A) - Suhaç ve 
Akhmia şehirleri arasındaki an
laşamamazlık do!ayısile Akhmia 
şehri ahalisinden 3000 kişi, Nil 
kenarında gemilere binerek Su
baç ahalisine taarruz için yola 
çıkmışlardır. 

Yazan ı? 

Yanında garip adam oturmuf
tu. Bu adam elbisesine bakır düğ· 
meler dilanitti. Elinde bir maku 
durmadan asabiyetle tırnaklarını 
temizliyordu. Üçüncü mütteri 
pembe yanaklı, kumral bir §eydi. 
Gözleri dalını§, yakın bir atide 
büyük bir ıevince uğrıyacakmıt 

gibi tatlı tatlı tebessüm ediyordu. 
Dördüncüsü salonun bir köteıine 
büzülmüt oturuyordu. lriyan bir 
adamdı •. Durmadan terliyen alnın 
da bir endişe çizgisi görülüyordu. 
Evet enditeli idi, aynı zamanda 
karar verememiş bir tavrı vardı • 
S:ıatini sık sık çıkarıp bakıyorau. 
Halinden: "Acaba çok mu yemek 
yedim? Sakın kan beynime sıçra· 
masın !,, dütüncesinin zihnini tır
maladığı anlaşılıyordu . 

Maamafih en garibi beşinci ta· 
hıstı. Bu adam sağlam yapılı, kıl
ıız suratlı biri idi. Ceketini çıkar
mış sandalyesinin arkalığına as
mıştı. Bir kutudan bir yazı maki
nesi çıkarmıştı. Makineyi masaya 
koymuf, telaşsız fakat zamanını 
boş geçimıemek için mektuplar 

' yazıyordu. 

Böylece §U kabul salonu adeta 
bir aile 1alonu ıeklini almıştı . İn· 
san kendini bir ditçinin, bir avu· 
katın intizar salonunda zannedi· 
yordu. Böylece verilen dekorla 
f uhş serbest meslekler arasında 
yer tubnak hakını kendinde bulu-

. yordu. Fakat ne meslek .• 
Birdenbire bütün nazarlar kal

kan bir kap,ı perdesine dikildi. 
Kazitanın gelini perdeyi açtı ve 
kendisine intizar edenlere gözük
tü. Franıiıa, Fra111amn kim bilir 
hangi köıesinden kopup Arjanti· 
ne kadar gelerek Büenos Ayres· 
te Fransız malını temsil eden kü· 
çük kadın; ihracat cetvellerinde 
miktarı göaterilmiyen fakat hiç 
bir suretle rekabet edilemiyen bir 
matahın mümenili küçük F ran
çuza bütün buraya lroıanların a
radıkları, Fransız kızıdır. Bir kı· 
zın kıymetini çoğaltmak ıçın 
Franıuıa olduğunu söylemek ka· 

, fidir. Arjantinlilerin kanaatince 
. Fransız kadımndaki kıymet diğer· 
lerinde yoktur. Varsa Franıuıa, 

: yoksa F ranıuıa ... Bir halde ki ba
: zı Fransızlar, Fransız kadınlarına 
: karşı gösterilen bu inhimakten 
dolayı 11kılırlar. 

Perdeyi açarak gözüken kadın 

Tefrika : 11 
İri boylu esmer bir güzeldi. Bakıtı 
tatlı ve hazindi. Hoş en hazin ve 
tatlı bakıı artık düşünmekle ala· 
kası kalmamış olan bir mahlukun 
bakışıdır ya! Elini batından az 
yukarı kaldırarak hafifçe bir işa· 
ret yaptı: 

- Sıra efendilerden hangisi
nin ise lutf en te!rif buyursun! 
Onun gözüktüğü anda ihtiyar, .ıiş
man bir saatini yoklamadan hay· 
retle seyretti. Daktilo ile yazı ya· 
zan yazısını bıraktı. Dalgın bakı§· 
lmın gözlerine can geldi ve koz· 
metikli delikanlı - 11ra onundu -
okuduğu gazeteyi bırakarak aya· 
ğa kalktı. 

Nihayet benim de sıram geldi. 
Kadın beni her müşteriye kartı 

gösterilmesi mutat olan tebessüm
le kar~ıladı. Yatağın kenarına o· 
turdum. Şaıırdı ve sordu: 

- Ne o? dedi. Siz de herkes 
gibi ayni maksatla gelmediniz 
mi? 

- Hayır, dedim. Maksadım se· 
ninle şöyle biraz konuşmak ve ha· 
yatın hakkında malumat almak ... 
Kabul edersin ya? 

Bu mesleğe girenler hayatların
da türlü garip teklifler karııaında 
kalırlar. Maamafih ıırf sohbet i· 

iki şehir ahalisi arasında şid
detli bir mücadele başlamıştır. 
Biraz sonra 150 polis gelmiştir. 
Bunları korkutmak için atmış 
oldukları silahlar, mücadeleciler 
arasında büyük b1r debş~t tev
lit etmiş ve bunlardan bir çoğu 
kendilerini Nil sularına atmışlar· 
dır. 

Denizin dibinden 
telsiz ! 

Londra, 25 (A.A) - Hamil
ton Bermudesden bildirildiğine 
göre denizin meçhul derinlikle
rfnde bir takım araştırmalar yap
mış olan doktor Beebe, bu de
rinJilderden sergüzeşte ait tafsi· 
litı telsizle bildirmiştir. 

Mumaileyh, 2,200 kadem yani 
668 metre derinliğe inmiş oldu
iunu izah etmiştir. Mumaileyh, 
bu derinliklere profesör Piccar· 
dm balon sepetine benziyen ma
deni bir balon olan bir bathys
phere'in içine girerek inmiştir. 
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çin turada yarım saat vakit geçir· Ben ne yaptığımı anlattıkça sen 
mek kadına biraz garip göründü. zevkleneceksin öyle değil mi? 
Bir an durakladı. Sonra f Üphesiz Lolet ancak bu suretle bana da· 
hesapladı ki parayı vermiştim. Pa- ima görüştüğü adamlar arasında 
raları sayını§ olan bir n:üıterinin bir mevki verebilmiıti. "Gayri ta· 
arzusu ne olursa olsun hüınü au• bit,, liğim sayesinde onun esrarını 
retle kabul etmek lazımdı. Onun öğTenmeğe mtn1affiik oldun\. ilk 

için pek te memnuniyet ifade et· söz olarak Büenos Ayres hakkın· 
miyen bir sesle cevap verdi: da ne düşündüğünü ıormuıtum. 

- Peki; madamki konu§mak İ· Dudaklarını bükerek cevap verdi: 
çin gelmişsin konuıalım. Müsaıl- - Büenos Ayreıi bana ıorma .. 
denle ben yatağın üzerine §Öyle Perisi yalnız yeraltı timendiferile 
bir uzanayım. Hazır dinlenirim. gezmiş olan bir adam tehri ne ka· 

Uzandı. Güzel vücudünün ne dar tanırsa ben de burasını oka· 
kadar yıpranmakta olduğu elbise· dar tanıyorum. Benim için çık
si üstünden farkediliyordu. Göz- mak, gezmek, hava almak imkan
lerile bana endiıeli bir nazar attı. sız. Buraya bir defa kapanmışım; 
Hayatın hakkında malumat istedi- dııarı ile alakam yalnız gelenler· 
ğimi tekrar ettim. Adı Lolet'miş. den ibaret.... • 
Nasıl yaşadığını sorduğum zaman Lolet ten değildi, mağmum da 
hayretle bağırdı: değildi. Ruhu sürür ve kederin te-

- Sana nasıl yaşadığımı mı an· sir edemiyeceği kadar sade idi. 
latayım? Bu nuıl olur! Bundan dolayı biraz hassas bir 

Bir dakika düıündükten sonra, hali vardı. Yatağın üzerinde ra· 
mütkül bir meseleyi halletmeğe hatça bir gerindi. Vücudünün ya~ 
muvaffak olan bir kimsenin mağ· rım saatlik bir istirahata mazhar 
rur ve sevinçli tavrile df'di ki: olması kendisini adeta canlandı· 

- Anladım; anladım; sen gay· rıyordu, anlattı: 
ri tabii adamlardan biri olacaksın. ' (Devamı ı•ar) 

• 
iki Gülüşlü Kadın! 

Raul. bir müddet onu seyret· 
tikten sonra gayet sakin ve dos
tane bir sesle: 

Arıen Lilpenin yeni bir macerası - SS 

~ : .Atom föplaJC,- 1~ çeo.iten : la. 

Başmüfettİf kat'i adımlarla 
ilerledi, ve meçhul şahsın masa
saoa geçerek yanına oturdu. Ve 
orada bütün soğuk kanhlığmı 
muhafaza etmiye, kendini bu 
adamın gırtlağına sarılmamak 
için güçlOkle tutarak, biran sustu. 

Nihayet Raulün kıpırdamadı-
ğını gören Jorjöre homurdandı : 

- Edepsiz herif ! 
Raul ayna tarzda cevap verdi : 
- Alçak herif! 
Jorjöre devam etti : 
- Bayağı, adi, sefil ! 
- Bayağının, adinin, sefilin 

aşağısı herif ! 
ikisi de ıuıtular. Bir garson 

gelip ne içeceklerini sordu. Raul: 
- iki sütlü kahve l 

Dedi. Kahveler geldi. 
Raul kendi fincanını, bat mü· 

f ettişio fincanma vurarak yudum 
yudum içmeğe ba7lad1. 

Jorj5re suuk kanlılığını mu
hafaza etmeğe çalaşmasrna rağ
men hasrnının gırtlağına atılma· 
mak için kendini güçlükle zap· 
tediyordu. 

Yahutta, diyordu, tabancamı ça· 
karıp namluyu şakağına daya· 
y;m. Fal<at ne onu, ne de bunu 
yapabiHyor, Raulün karşısında, 
kendini manyatize edilmiş zan
nediyordu. Zir~, şatodaki tesa
düflerini, istasyondaki buluşma· 
larıDI, Mai gazinodaki hadiseleri 
hatırlıyor Ye hötün cesareti· kı
nlıyordu. 

- Merak etme, dedi, gayet 
iyi yemek yedi. Bilhassa yemiş
leri pek seviyor. 

Jorjöre Raulün Klaradan bah
settiğini zannediyordu. Ne diyo
ruz, hatta emindi. Fakat gene 
sordu: 

- Kim? 

- Kimmi? Küçük ismini daha 
bilmiyorum. 

- Kimin kiiçük ismini? 
- Madam Jorjörenin ! 
Jorjörenin başı döndü. Göz

leri bulandı. Nihayet, boğuk bir 
sesle: 

- Demek, diye mırıldandı, 
bu alçak, namussuz sendin? De
mek buna sen cesaret ettin? 
Zozot'u kaçırdın ... 

- Zozot mu? Ne güzel de 
isim. 

Anlatılan hususi vaziyetlerde 

26 Eyini 1932 

MUterciml: 
Zonguldak mebusu 

Halll AiLE 
Çocuk ne bir makine, ne bir neba 
ne de bir hayvan değildir. Çocu 

ailenin gayesi ve rabıtasıdır 
Beşi11ci fasıl 

Çocuk, ailenin gayesi ve ra
bıtasıdır, Aile ancak onunla ve 
ancak onun için var o'.ur, in-
sanlığın devam ve imtidadma 
kifil ve zamin olan bu yeni var
lığın teminatıdır ki : iki cinsin 
münasebetlerine şerafet ve ne-
cabet verir. Karı koca rabıtala
rını tesbit ve takviye eden şey, 
bu narin hilkatin emniyeti, bu 
masum rubun ahliki menfaatıdır. 
Aile insanlığa ancak çocukla it
HsaJ ve irtibat peyda eder; aile
nin çocuğa malik olması, insan
lığa gayret ve fedakirhk bor
cunu ödeyecek olan bir aza ha
zırlaması demektir. 

Dünyaya ayak bastığı zaman 
hayvandan tefrik edilmesi pek 
müşkil olan bu mini mini varlık· 
taki zahiri zavallılık ne olursa 
o~sun, felsefe, beşeriyetin bu ilk 
taslağmı 2sla istihfaf edemez, 
hiç olmazsa ilk zeka panlhları· 
nın baş gösterdiği dakikedan 
itibaren dikkat ve alika ile ta
kip edeceği bir mevzu olur. ld· 
dia olunabilir ki: Çocuğun ahla
ki hayah, ilk tebessümlerile baş-

lar. Ana, baba için bu derece 
şirin, yabancıların nazarında o 
kadar ehemmiyetsiz telakki edi· 
len bu tebeıümler. . on'arda 
mildrik bir ruhun inRişafmı mü· 
şabede eden felsefe için olduğu 
kadar müdekkik bir göz içio 

daima dikkate ve hatta hayrete 
layıktır. Bu tebessümlerde, daha 
şimdiden en zeki ve en munis 

hayvanlarınkinden daha yüksek 
bir ifade sezilir. Aciz, hakir ve 
uyuşuk bir varlığın daha şimdi
den en ince ve en nafiz duy• 
gulann nüanslarmı anlatacak 
bir ifadeye malik olduğunu gör
mek hayrete değmez mi? Tebes
sümden sonra sıra, kolları gerip 
oyoatmağa gelir. 

Birincisi, memnuniyet ve saa
detin ikincisi, muhabbet ve irtf
batm alametidir. Çocuğun, ken-
di kedini tammağa, batkalarına 

ahmlağa, batta tehdit edildiğini 
veya kendisine çıkıtıldığıoı zan 
ettiği zaman uzaklaşmağa baş-

onu böyle çağırıyorsun. Zozot. 
Doğrusu ona pek te yakışıyor 
bu isim! Evet.. Evet •• 

Jorjörenin Zozot'u ve yahut 
Zozot'un Jorjöresi .. 

- Nerede? Nerede? Onu nasıl 
kaçırdm? ... 

Jorjöre'nin gözleri 
dan uğramıştı. Raul 
cevap veriyordu. 

anaların

siikunetle 

- Kim kaçıdı? Böyle bir 
şeye teşebbüs etmedim. Sadece 
bir koktey ısmarladım. Sonra bir 
daha ve bir üçüncü.. O aralık 

bir tangu çalıyordu, kalktık, 

oynadık .. Zozolun biraz başı dön
müştü. Otomobilime bindi, ıöyle 
bir dolaştık. Nihayet dostlarım· 
dan birisinin apartımanına gide· 
rek orada bir kokteyl daha içtik. 

- So. .. So.. So.. Sonra? 

- Sonra mı? O kadar. Zozot 
benim ıçın mukaddestir: Hiç 

Jorjöre gibi eıki bir arkadaıın 

Jadıgı görlllür. Onlardaki 
tabsiyet ali.metlerini sezebilm 
şartile bu kllçllk hareketle 
biç biri, hakir ve kıymetsiz 
ğildir. Bunlar bize, çocupn 
bir makina, ne bir nebat, oed 
bir hayvan olmadığım gösterltf 
ler. Çocuk hemen doğmas 

beraber (nev'i ı nin bütün ev..
fını ihraz ve izhar eder. Onıllll 
his ve irade ile mümtaz bir ~ 
bu vardır. 

Bu itibarla, ebeveynin ·bir ~ 
yuncağı olmakla veya göıteriQp 
öğünülecek birşey telikki edlt 
mekle kalmamab belki ıevilmi,. 
ve en hurde ihtimamlarla m 
mele görmiye llyık bir mabld 
olduğu bilinmelidir. 

Muktedir müşahitler tarafındd 
evsafı çok defa tetkik edilmlf 
olan beşik çocuğunu bir tarafa 
bırakalım. Şimdi yürllmiye bar 
lıyan, anasaoın kucağından d 

kollarından ayrılan çocuğun br 
zorundayız. Ressaman kartııın 

oynak ve mnteharrik olduğu kP 
dar filozofun nazın tablilinded 
kaçan şu çe•ilc, hercai, şeida, 
gani ve kudretli varlığı tas.it 

etmek isterdim. Çocuğu yetif • 
mek için onu anlamak ve H 

mek fakat, çok sevebilmek i 
de hakikaten güzel ve aevi 
taraltarıaı bilmek 

lizımdır. 

Hayahn her devrinde, a 
a~rı gilzellilder vardır. lhtiy 

hğın güzelliği; biiyilklilğOnde, le*. 
çllklere ktrşı hayr babhtındai 
fazilet ve hakikate itimadınW. 
dır. Sinni kemalin gtızelliği, kut"t 
vetinde, şecaatında, nefsine •• 
başkalarına karşı saygısmda, ~ 

mimi sadakat ve iblisında, cid• 
di vukuf ve tecrübekirlığında~ 
Gençliğin güzelliı;i, ilicenaı*' 
ğında, namus ve bayıiyete iııW 
zabında, maaliyata karıı aıkınM; 
denaet ve= fnahattan iıtikrab ,,,. 
nefretindedir. Çocukluğun gü 
liğl, sadece ma!lumiyetindec:lit• 
Çocuğun zerafet ve kibarla w 

onun hakiki güzelliğile knrışbr' 

mamalıdır. 
( Derıamı rxıf) 

' karısına et uzatarmıyım? Asla!-
Jorjöre, kendi komik vazi 

tinin vehametini bir kere d 
anlamış oluyordu. Oou yakala 
demek kendisini gülünç bir me 
kie koym:ık demekti. Hem R 
tevkif edildikten sonra Zozo 
bulunmak ihtimali de pek a 

Jorjöre Rıu!e yaklaıtı ve 
lerini sıkarak sordu! 

- Nee dmek istiyorıua? 
halde bir maksadın var ... 

- Tabii! 

- Nedir? 

- Kılarayı ne zaman 
cekıin? 

- Biraz ıonra. 

- Sorguyamı çekecekıin? 

- Evet 
- Vazgeç. 

- Niçin? 
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DİLİMİZ TÜRKÇE 
• 
iki sorucuya bir karşılık 

B.a ılitunda öı Türk dili için neler yapıldığını öı Türkçe ile anlatıyoruz. Yazan öz dilin en eski 
'erden geçtilerinden Edirne mebusu Şeref Beydir •.• 
Okuyucularımızın bu iıe dair soracaklara sorguları. gene bu sütunda cevap vereceğiz.Gönderilecek 

llaektuplarm adresi u V AKIT gnetesinde dilimiz Türkçe muharriri ,. olmalıdır. 

Dün, biri içten gelen bir ılık "nilen dillerde görüyoruz. Bizim 

"• ·ı Söz Kitabı "~imdi, kendi dilimizi konuftuğu-~ rı e öz diline gönül bağlamı§ "muz için, ötekilerini sona hıra-
~ Yurtda,, öteki geçmiş kakılmış ru·;·r·····k·····-.. ···-o-···· ı·ıı· "kabiliriz. 
~ lını,, kendisini durdurucu bağ- "Türk dilinde iki büyük yaratı-
tdan kurtaramıyan yatını başı-

llt "cı güç vardır. Üremelerindeki •lnııt bir arkada§, ayrı ayrı iki 

1 dUtünce ile kartıma çıktılar. Anadoluda kul a-ı "~eni~lik ~=· k.olayhk .... Eklentile-
"rıle ıstedıgını anlatabılmek ve 

Biri diyor ki: ' b k ı· J nuan azı e ıme er "söz yaratmak! 
., ''Söz anla:ımak içindir. Dil bir 

"Bir kere Türk yapı türesi 'oYun ta l:cndİsidir. Buna inan- Türk dili tetkikleri yapılırken 
'd "Söz kitabı,, unvanı altında Anado - "(grameri) bütün dillerden daha . trtı. Türkçemiz çok arıktır. Bu-
tiin bütün kentli soyların dille- luda kullanılan bazı kelimelerin top- ''uygun, daha düzgün, daha top-

:·ti bile yeni dü~ünceleri, duygu- landığını yazmıştık. Bu kitaptan di - "ludur. Fransızca, İngilizce, Al-
i ğer bazı kelimeler naklediyoruz: "manca, Arapça, Latince, Yunan-lrt, yeni çıkmaları anlatamıyor, 
~fka ba§ka dillerden söz alıyor- AyakçaJık: ı - Aayakıızlarm kullandıkları "ca ve Öteki dillerin bu iti pek 
llr ... Eski dillere ba!l vurarak söz takm:ı ayak (Çerkeş); 2 - Çocuklarm. "çok hem pek çok işitip belleme-

ıı. % cambazların boylarını yUkıeltmek için ba.<ıtp 
0uluyorlar. Bizim iılenmemit di- gezdikleri çl!tc ıırık (Ankara); 3 - Pedal; "ğe bel bağlarken bizim dilimiz 
lir.-ıiz, bugünkü isteklerimizi an• 4 - Ekin biçerken ayağa bağlanan ot de- "bütün bcnları kurallamıthr (ka-

meti (Ankara); ~ - Merdiven [Harput]. H 
, 'llacak mı? Yürüyebilecek mi- Ayak ı 11ı (Yozr;at, Avoar): Kadın donu. "idelidir) • iç değişmez, ititip 
~iz, ileri gidi•imizi yoluna koya- Ayak kabı (Teke) : Paçaları bağlı kadın "bellemeğe boyun aınan bir tek 

% donu. Sa.ndal tuman. 
Ct.k mı?,, Ayak kamı (İzmir): Fahl§e. Ayağa git- "sözü yoktur. Sanki bu dil, bir 
Öteki arkadaş da §Öyle soru- mek: Orospuluk yapmak. "Alman büyük bilgilisinin dediği 

)C)r: Ayaklama: Deriyi ıuda ayakla tepeleye· "gibi - Üzerinde inceden İnceye 
rek kusturma işi. 

"t ''Ne oluyoruz? Binlerce yıldan· Ayaklı (lıparta): ilkemle. "çok iılenilmit bir dildir. 
~Geri kurulmu§, düzülmü! bir dili- Ayaklık: Merdiven. "Bunda kök değitmez. (mek, 
lltiz var. Ayakman (Krkağac;): nalm "mak) eklentisi ile gider. Üreme Ayaktat (Elmalı); ı - Yol arlcada§ı, 2-

~ ''8~ Tüı kçe değil midir? Şu Hempa, §erlkl curUm. "düzeni hattan bata bir tek kolay 
.. 'İıin yapmak ve yaratmak iste- Ayal:un:ı: 1 - Harman yerlerini ayalama- "kurala bağlıdır. "Söyle,, köktür. 
~.ı ya mahsuı alet (Ankara); 2 - .Aya lle atı- kl . 
~11 İiiniz dil bizi ileri değil g.::ı·iye ııı.n btiyUk ta,. "(mek) e entısi ile, söylemek o-
•t•caktır. Bu dilde yazılmı§ bu Ayalamıık: ı - Aya lle tutmak, 2 - "lur. Söylemek, söy-lenmek, söy-
\d 1 b d'ld l Ekllml§ tarlr.yı dUzeltmek, sUrgUlemeı<. "letmek, söy-letmek, söy-letilmek, 
~ ar yazma ar, u ı e söy en- AJamalc (Konya); Korumak, bakmak. 
"'iı bu kadar yüksek, ince §eyler Hanımın hic ayanamış. "aöy-lettirilmek ve daha buna 
~~olacak? Onları atacak mıyız? Ayaz (Malatya. sıva.ıı, Karabalı) ; E yn7. "benzer bir çokları Türk dili ku
hmdiycdek o dilden ne zi ·an (Va.,,); 1 - Bulutsuz nçık hava; 2 - Kuru "ralına göre y pıhrken bütün 
• ~ aoj'ultj 3 - yrek aac;b bq (Kıı.raisa.11). 

1 drdilk? Nef"iyi, Fuzuliyi, Ke- Ayclamak (Kırk&fall); Söylemek. "Türkçe köklerde bu giait izleri, 
~--ali, Hamidi, Fikreti artık oku- Aydl' (Slll!ke, Antalya., :tçeı, Adana, Fet- "hiç değitmez. 
~"'•yacak mıyız? O güzel ve de- hiye); çok zayıf, ııakat zayıflıyan çocuk, cı- "Bunda (semai, faz, müstesna) 
r ~ 1

1l yazılar ne olacak?,, Aydın (G. Antep) ; ı§ık. Ay aydını mehtnp "denilen türediıi yoktur. 
Su arkada§ da böyle aöyleniyor. Gözlerin aydın. "Şimdi burada çok iyi dütünc· 
b Aydmmak (Teke): söylemek, gevezelik b 
Qu söyliyeıı ve söylenen iki öz- etmek. "bilmemiz gerel::m ir yer vardır: 

:. 'türkün ne demek istediklerini Aygen (Tclıe); arkada§. "Bizim dilimiz eklentilerle ıöz ya-
litiindüm. Otedenbcri d~l iJinde A~·ğ;r (Bolu) : arabanın ok ,.e ::incir ııe "ratmak gücünü benliğinde yafa-

. tekerleğini bağlamaya yarar demir. 
tki ayrı bölük adıı.mları böyle Aypr (Rize, Ak.seki): aykırı . "tan bir dildir. Bu eklentileri baı-
ıtıp dururlar. İkincisine kartı· AyKJrı to,rgonı (Muğla): i:ıtıkamell el- "ta bulamayız ... Ve bunu arar.ıa-

'fermek bottur, yorgunluktur. mıyan. "ğa da çah~mamalıyız, böyle ba-
. Aygıt: alet, malzı>me, dUzen. kereste. b l 11landığında yafaaın dursun. O- Aygıt işler eı öğtinUr. "şa bitİ§enlerin u unmadığını 
l'ürklük yönüldüğü yol ile kar- Ayı (Çorum, A~faiye, Bolu); Topaç (ço- "yerinmemeliyiz. Bizim eklen· 

•k \"eriyor. Birincisi çok gençtir. cuk oyune&ğt). K~rı d!Sndilrek. fıtcı, değir- "tilerimiz, köl:c bitİienlerdir. l Ayıg (İçel) : verem, ince ağrı. 

f'~ek ıtıklı Türk çocuğudur. me. "Bunlar, pek ç.ol::, pek verimli, 
~.\in için onunla uzun görüt- Ayıkötk (Bolu): bir çeııt zehirli mantar. "pek düzenli ve kurallı dır. 
~ Aym 011.1n (Teke): 1 - Ufak l"fck ecy- k 
' ler, 2 - dalavere (Edirne); Ayın-oyun bil· "Dil, bir soyun ta endisi olun-
İr kere Türk dili arrk değildir. nıem. "ca, o kendisinin yürüyeceği en 
~ &üçlü, çok diri ve çok doku- Ayın.ga (Ankara) kacak tUtUn. "verimli ve açılmaya, genitlemeğe 
lı b" d'ld' Aym.cacı (.A, Karahlt1ar, Ankara): ı - . . b 

ır ı ır. "uygun yolu çızmı, ulunur. 0-, tütün kolcusu. at tlııtilnde ge::cr, ytl~lere - -
ir dilin zenginliği onun pek damgıı.h ııı aokar çeker 2 -- TtitUn kaı:ak· "nun aiditinin ününe yapmacık 

~"' '°.'z.ü oldu .. ğu demek değildir. çı!ı (Kütahya). "kuralbr ile durulnnıaz. Binlerce 
~d d Ayırt etmek (Ankara): tefrik ve tecrit 
~n e soz yara mak, ıöz etmek. "yıl Arap ve Acem sözleri bunun 

aücünün bulunup bulun- Aylamak (Bo~azköy): devam etmek. Yat· "içinde ye-: tutmU!l idi.... Daha 
._., yüzünden zenginliği dü· rnur ay!ayacak. "kötü3ü, bu gelen yabancı "nes-

iil" Aymak, ayımak (Konya): 1 - temtzle-
Jl ur. mek boku bok ayar, :? - ayılmak (Elmalı) "neler!,, yalnız kendileri değil, 

la ıence dedim ki: birdenbire aydım. "arkılartndan bir de kendi öz ''b 0 ir kere kafamıza ginnit yan- AymaJam:ık: Avuçlamak, ayasllt', parmak- "dillerinin kurallannı sürükliye-'b larlle kavramak. 
~~ İr dütünce var: Türk dili Ayıruu (Simav): utanmaz, cdep&z. "rek Türkçenin o kurallara uyma· 
~-.. dar, çok arık, çok itlenme- Ayna: Baltanm ağzının aksi clhetındelct "sı iç.in zorladılar. Bu tuttu rnu?,, 
\,'t 'bir dildir. Bu bitevi yanlı~ dUztUk. "Çok yıllar sürünüp gitti .. An-
. 'it Aynak, keıa,-nak (Birecik): inak (G. An-
~ diiıünüf, yanlı§ bir görüttür. tep): kara, u!ıık nehir boyunca yaıar bir "cak bir soyun ta kendisi olan dil, 
\. 

1
ler ile azıcık bağlantı göıte· nevi leylek. "ifte en son onları içinden çikarıp 

~"il h Aynartmak (Bur:ııı) : görmezden gelerek 
~ erkeı bilir ki dilin zenginli- f!avu,mak. Aynıı.rttı geçtl. "attı. 
\' dildeki yaratıcılıktadır. Ba- Aynqmak (Malatya): ı - Çok taaaııut "Bunun içindir ki, biz de bu 
~'ı· B' • d'I' • d etmek. At atnet1 gibi aynqma. 2 - yap!§· 
~!fis • ızım ı ımız e yaratıcı mak. "eklentilerle söz yarabrlten, bat· 
~ ~~ mıdır, yok mudur? Ne- ,\yran gP-ven (Mente:e): aptal, mIBkln, "ka &oy dillerindeki gibi battan 
~ dılimiz için kafamızda bu ııerıcm. "biti ten eklentilcrimiz olmadığı 
\ 'r Yanlıı düıünceler vardır? ılllıı111111ııu111ıııııuın11ıııııııttıı1111uııınnııııı111nıııııımııı111111ıııım "için, onlara benzemek üzere böy

:, "1'rı eleyince Türkçenin ıi- "tasını, batını deiittirerek ba!ka "le yapma şeyler uydurmağa kal-
~ediainiz ıibi arık olmadığı "ıöz yapılır..... Ya eklentilerle "kıımamalıyız. Şimdi bu eklenti-

ecS.S rlır ıanırım. "· demek iıtiyorum ki • sözün ba- "ler nelerdir? Ve bizim dilimizde 
\t ~ı Yaratmak için dillerde i- "tına, ardına getirilenlerle söz "nasıl söz yaratabiliyorlar? Bunu 
"'( tlıak vardır. "ortaya çıkar. "arathrabiliriz. 

'IÖzij bükerek, eğerek, or• "Birincisini, Hint Avrupai de· Edirne meb'usu: Şeref 

Sayıfa .9':ltt. . 

Tilrk Dili tetkikleri ı 
·······················-·-·-······················-

Türk dilinin en eski 
yadigirları 

Türk dilinin en eski yadigar
ları deyince ne Orhon ve ne de 
Yenisey kitabelerini anlayamayız. 
Ondan daha çok eski zamanlara 
ait de Türk dilinin yadigarları 
vardır. ~u dil yadigarları Milat
tan evvel~i devirlere ait olup 
Türk dilinin en eski kelimeleri· 
drr. Bu kelimeleri Çin tarihleri 
muhafaza etmiştir. Bunlarla işti
gal eden ilimlerin başlıc3Sı T o
ki o ~nülfi!nuuu müderrislerin
den olan K. Shiratori'dir. Son 
zamanlarda Macar ilimi Nemeth' 
de bu kelimelerle uğraşmışsa da 
bunların h'psioi teferrüatile tet
kik etmemiştir. Filhakika bu ke
limelerin bazılarının manaları 
malum olmasıoa rağmen bugün
kü şekilleri meçbuldür. 

Eu yazımda Çin tarihlerinin 
kaydettiği bu en eski Türk dili 
yadigarlarını mevzubahs ederek 
hallolunan veya o!unmıyanların 

hepsini yazacağım. Bu ballo!un
mıyan kelimelerin de halledilme· 
sini muhterem ilim Samih Rıfat 
Beyefendide'l reca edeceğim. 

1 - Çin tarihlerinde bilhassa 
Tsin·Han·şu atlı tarihin 94 üncü 
faslında şu izahatı görmekteyiz: 
Hun dilinde Ting li Cök Koto 
tanhuda vüsat, büyüklük mana
sına gelir. (Bakmaz: De Groot, 
Die Hunnen, S. 53-54) Buradaki 
Tingli TOrkçemizdeki Teori yaui 
Tanrı kelimeainib aynıdır. Bu 
kelimenin izahı bütün Alimlerce 
kal:ul edilmiştir. Çincede 11R11 sesi 
o!madıjı için ''R,, li ecnebi keli
meler dUJerine geçtiği vakıt 

bu sese mukabil "L., sesini kulla· 
nırlar, yahutta bu sesi tamamile 
hazf ederlerdi. Binaenaleyh Türk· 
çedeki teori kelimesi Çinceye 

geçince Ting • li olmuştur. Eski 
1 ürkçede Tanrının aynı zamanda 
Gök manasına geldiğini de bili
yoruz. O halde Milittan evelki 
Türklerin kullandığını bildiğimiz 
ilk kelime Tanrı kelimesi imiş. 

2- Ko - to kelimesi bu günkü 
Türk Je~cesinde Çin tarilılerinin 
yazdıkları gibi oğlu manasma 
ku!lanılmaktadır. Pro. Nemeth 
bu ismi Türkçede kuduk keli
mesi ile mukayese etmektedir. 
Bu kelime haklundaki tetkikatı 
muhterem Samih Rıfat Beyefeo· 
diden bekleriz. 

3 - Yen-çi kelin:asi de gene 
Çin tarihlerinin yazdıklarına na· 
zaran Kraliçe manasına gelir. Eu 
kelimeyi Uygurcadald Epçi ke
Jimeaile mukayese edenler varsı 
da bu c;het itim alemince kabul 
edilmemiştir. Bir diğer alim de 
ayni kelimeyi kadın manasına 
gelen Eme kelimesile mukayese 
ederek ::sıl ~eklin Emeçin oldu· 
ğur:u cövlemektedir. 

4 - Ç;n menabiinin kayıtla. 
rana nazaran Hun dilinde Kin·lo 
kelimesi de kılıç manasına ge!ir. 
Bu kelimeyi Türkçedeki kılıç 
kelimesile mukayese etmekte 
ise!er de Nemeth bunu Kın!ı ke
li~esinin ayni telakki etmekte
dir. 

5 - Kös kelimesinin de luz 
kardeı manasına ge!diğini bili
yoru.:. Eu kelime şüphesiz ki bü
tün ilim adamlarının söyledikleri 
gibi Türlcçedeki kız kelimuinin 
ç;nlirerin telaffuzuna göre uy· 
durulmuş şeklidir. 

6 - Hiung • ou hükümdarları·I 
nın iımi daha doğrusu ünvanı 

Samih Rıfat Beyefendlyt. 

Tanyu veya Tanhudur. Bu keli~ 
me büyük, visi manasına gelir. 
Kelimenin Çince şeklini aynı zıİ\,.' 
manda Şenyu diye de okuyabi-;I 
liriz. Bu hususta gerek Munkac• 
sinin ve gerek Sbiratori'nin izahı 
kabu'.e şayan değildir. Kaşgari .. 
deki bir rütbe ismi olan Tiyan• 
ku kclimesile bu kelimenin bir 
münas~beti o:up olmadığını bil~ 
miyorum. Samih Rifat Beyefen .. 
dinin kıymetli olacağı şüphesiz 

olan• izahlarım rica ederim. 
7 - Tö - lo kelimesi de Çin 

tarihlerinin izabma göre mezar: 
manasına gelmektedir. Bu keli• 
meyi hiç kimse izah edememiıtir~ ı 

8 - Su· ki kelimesinin orda 
manasına geldiğini de Çin ta•1 

rihlera yazmaktadırlar. Bu ismi! 
Shiralori Türkçedeki Söngüç~ I 
Mun!cacsi de Çerig kelimcsile 

il' • 

mukayese etmektedirler.'.. Halbu_. 
ki bu kelime Orhon kitab""ele1., 

'. 1 rinde geçen ve asker, ordu ma• 
nasına gelen Su ismile mukay;$ 
se olunabilir zannederim. 

9 - Pu· ko ismi de kıralbk 
tahtı m&ınasınadır. Bu ismi dahi 
kimse doğru bir surette izalı 
edememiştir. 

Bu yazıma devam edeceğim 
ve bundan sonraki makalemde' 
Hiung· nular kadar eski bir ma·· 
ıiyo malik olan mühim bir kavmin 
Türklüğü hakkındaki lisani ve
sikaları neşredeceğim. · 

HUso,,ın Namık 

Cenevrede miika
lemeler 

SllAbları azaltma me· 
selesi g6rilşttlttyor 

Cenevre, 25 (A.A) - Sir 
Jobn Simon, dün M. von Neu· 
rath ile yapmış olduğu mUkile
menin neticesi hakkında M. Pa· 
ul Boncour'a malümat vermiıtir. 

~ 
Bunun üzerine iki devlet adamı 
müstakbel tahdidi teslihat ""iiıü
kavelenameıinin hudutlarına mn
teallik usuller hakkında mtııte· 
rek bir doktrini divan azaiı:.a 
ekseriyetine kabul ettirmek im· 
kioı hakkmda görUfJDOılerdir. 

Mülakatın hitamında M." Paul 
Eonco~r'da pek iyi bir inti~a 
verdı. Baron Aloisi de keza M. 
Paul Foncour ile görüımiltlllr. 
ltalyan murabbası, Fransız refi:O 
kine ltalyanıo Almanyaoın yeni• 
den silahlanmasına esas itibarije 
mani olmak arzusunda bulun· 
makta olduğuna dair teminat 
vermiştir. 

Bu mesele hakkında umumi 
bir mükaleme icrası muhte'mel 
görülmekte ve bundan faide 
memlil edilmektedir. 

M. Paul Eoncourun gerek ıir 
john simon ve gerek M. Aloisi 
ife yapmış olduğu ve bilahere 
küçük itilaf murahhasları ile 
yapacağı mülakatlarda takip el· 
tiği gaye pazartesi günü Ccne·v· 
reye gelecek ve Sir Jobn Simo
na mü 1aki o!acak olan Fransız 
başvekili M. Herriot'nun mUıtak· 
bal telakileri içiu yol hazırla· 
maktadır. 

M. Von Neuratb, dün M. Hen· 
dersonu zi;·;ıret etmiıtir. Alman 
nazırının etrafmdakiler, bu mli· 
lakatın tamamile şahsi ve buauıl 
olduğunu beyan etmektedirler. 



Savıfa 10 

Hikaye Me Yo Fa Zu Nakleden 

fa. " Arbk yapacak bir şey yok ,, 

DUNKU KtS!tllN HULASASI 

Selami isminde sekiz senedir Çimle 

oturan bir arkadaşım tam lstar.bula 
'döneceği sırada vapurda ölüyor. /Ja 

na, cşyalanm ve hizmetçisi Çinli bir 
kızı vasiyet ediyor. Çinli kızın ismi 

Ti - l/ucf,clir. Alıp ece getiriyorum _ 
Belaminin hatıra defterinden de §U 

parçayı ol.'Umağa başlıyorum: 

istasyonudur .. Ben buraya vasıl 
oldum .. Bunun ehemmiyeti yok .. 
Zira, fevkalade güzel bir tabut 
yaptırdım ... Fakat son bir çubuk 
daha içmek istiyorum .. 

Ti - Hue bir çubuk uzatıyor .. 
T a.m bu esnada pencereden kap· 
lan gibi birfoi sı~rayıp odaya giri
yor. iki hamlede yanımıza geli
yor. Yüzünü görmeğe vakit bula-

lhtiyar dostum edip Şeng Ta nuyorum .. Yalnız 1: ir hançerin pı· 
Tung bu akşam bana geldi. lhti- rıltısı görülüyor. Bir intikam mı?. 
yar dostum benimle beraber af- Yokaa gizli cemiyetlerden birisi
yon içmeği pek sever. Ben de on· nin idam kararı mı, ne olduğl1nu 
dan çok hoşlanırım. Akşamın a- bilmiyorum .. 
lacal:aranlığı içinde, bir hayal gi- Şeng Ta Tang da bunu görü-
bi süzülerek köşeye geçti, . ayak yor ve hafif bir senle: 
kaplarım, sonra yeşil sokak eüb- - Me Yo Fa Zu .. (Artık yapa-
besini çekti, sapsarı entarisilc .ka- cak bir :şey yok!) .• 
Iaralt, karşıma, uzandı. Diye mırıldanıyor. Yalnız, eli-

Ti - Hue aramızda.ki dnr yere ni havaya kaldırarak, çubuğunu 
küı;ük bir masa koydu, üzerine :;on çubuğunu içebilmek 1çın 
çubukları ve afyon buhurdanını bir an müsaade istiyor ve bütün 
yerleştirerek ortamıza diz çöktü, ihtiyar ciğerlerinin kuvvetile çu
'küçücük bir i~timizle hemen buğu çekiyor, eli havada öylece 
yeni bir çubuk y~kmağa b&Zrr bir duruyor; ve çektiği nefe:; biter 
vaziyet aldı. Fakat Şeng Ta Tung bitmez ihtiyar dostum elini indiri
afyonu bizzcıt hazırlamağı sever. yor. Bu iıo.retle beraber, havada 
Uzun Pannaklarile afyonu ezdi , parhyan hançer, 1a.m kalbine sap 
yuvarladı, iğnenin ucuna sapladı lanmı§tır, Te bir ıes bile çıkama· 
ve buhurdn.nın icinde bir kandil mıttır .. Hoş, küçücük bir fiG1<e bi
!d:linde Yanan ;te~in alevine tut· · le onun gayet hafif atan kalbini 
tu, sonra üzerine bir kat daha çek- durdurabilirdi. lşte bu eınnada 
ti ve nihayet çubuğa yerletlirdi. ben de ölüyorum zannelmiQtim •• 

Şimdi, gergin dudaktan filditi Gözlerime bir perde inmi!tİ. 
ağızlığa yapışıyor, bir meme. işti· Kendime gelince bunları hatır
b ile çekiyor, &onra, dumanları , lıyorum .. Ortada, pek tabii, katil 
burun deliklerinden, iıteımiye İı· yoktu. Odada hiç bir §ey eleği§· 
tem.iye ve yavaş yavaş çıkarıyor. memitti. Ti - Hue ayni yerinde 
Şeng Ta Tung bir kelime aöy- hareketsiz duruyordu. Görmemi§ 

lemeden tamam on üç çubuk içti. mi idi?. GörmÜ§tü.Fakat suıumuş 
Her halde benim söze başlamamı tu .. Belki de korkudan! Bununla 
bekliyor, acaba nezaketen mi, yok beraber ne bir hareket yapmıı, 
sa. konurınak mı . canı istemiyor? ne de aeaini çıkarmıftı. lhtiyar 

Bu ihtiyar Çinli edip garip adam! dostumun sarı gömleğinin üzerin-

• • • • • • de, kalbi hizuında kırmızı, daha 
Kendime gelince dü§ünüyorum. 

Ac ba rüya mı gördüm, yoba 
dalgaya mı düttüm?. Sakın bu ha· 
kikat olmasın?. 

Evet... Bu hakikat... İhtiyar 
dostumu katlettiler.. Bu gece ..• 
Benim yanımda.. l_şte karşımda , 
her zamanki vaziyetinde uzanmıt 
yatıyor .. Sanki yeniden bir çubuk 
içmeğe hazılanıyor gibi... Zira, 
ih.tiyar dostum, kıpırdanmadan , 
kendini müdafaa etmeden öldü •• 
;yüzünde dün ~kşamki ayni tebes
süm ve memnuniyet var •• Fakat 
gözleri müthiş .. Açık kalmış olan 
gözlerindeki cam bakı~ ar beni 
garip bir surette teshir ediyor • 

Şimdi her şeyi hatırlıyorum ..... 
Her zamanki gibi içiyorduk.. Kar 
~ı karşıya uzanmıştık. Ti - Hue 
bağdaş kurmuş oturuyor, çubuk· 
ları birbiri peşine dolduruyordu • 
: Şeng Ta Tung mezardan gelir
'.miş gibi boğuk ve hafif bir sesle: 

- "Sarı çeşmeler,, e gidece
iğim saat artık yaklaştı. Beni ça
jrran babamın sesini duyuyorum .. 
Hem dinleyiniz bak... Bu akşam 
etraftan gelen sesler harıkulade .• 

Filhakika odanın sükiitü içinde 
hafif çatırdılar duyuluyor •. Önü
müzdeki buhurdanın alevi, meç -
hul bir nefesle sallanıyor, danse
'den bir yılan gibi kıvrılıp düzeli
yor. Şeng Ta Tung mırıldanıyor: 

- Ölüm geçiyor!. • 

Ve Ti - Hue'ye bir çubuk da
!ha doldurmasını rica ediyor. 

Bu aralık gözüm pencereye ilit· 
ti. Dı§ardan, perdenin hafifçe kal 
'dırıldığmı, bir başın belirdiğini 
görüyorum. Salan bu bir hayal ol
masın?. 

Şeng Ta Tung devam ediyor: 
' - Ölüm, hayat yolunun eon 

doğrusu ıiyah bir kan damlası, 
ya:kut bir tat gibi parlıyordu . .Ma
amafih gen sordmn: 

- Ti - Hue rüya değil, değil 
"? mı .• 

Ti - Hue hafifçe başını iğdi. 

- Ti - Hue ihtiyar dostumu 
öldürdüler değil mi?. 

Ti - Hue gene hafifçe ba§ını 
eğdi .• 

- Ti - Hue bana bir çubuk 
doldur .• 

Ve feci bir zevk içinde, ihtiyar 
dostumun ölüsü karşısında bir çu· 
buk daha içtim. Sonra ne olduğu· 
nu bilmiyorum .. Her halde bir Ö· 

lü gibi, hakiki bir ölünün kar§ı • 
sında uyumuı kalmışım .• 

' 
Ertesi ıabah, uyanınca Ti -

Hue'nin kapanmıt olduğu küçük 
sandık oduımn kapısını açtım .. · 
Fakat kapı açılır açılmaz içerden 
garip kokulu bir duman hücum 
etti .. Sonuna gelmiş ve can çeki
fen mumun :ziyası altında, Ti -
Hue bir akıam evvel bırakınış ol· 
duğuıp bağdaı kurmuş vaziyette 
buldum .. Hiç kıpırdamıyordu. 

- Ti - Hue! .. 

Dedim .. Cevap vermedi .• Omu· 
zundan dürttüm .. Her halde faz
la hızlı dürtmüş olacağıın ki, bir 
kalıp gibi yan üstü devrildi, ve 
düşerken üzerinde Budanın hey· 
keli olan karşısındaki ~üçük ma
saya takılarak devird~ Budanın 
heykeli kırıldı... ' 

Tam bu esnada da mum, ııon 

alevini büyüterek bir an odayı 

fazla aydınlattı, Ti - Hue'nin a
çık kalmı~ gözleı·inin meçhule çi-

vili bakııları parladı, ve mum sön 
dü ..•• 

VAKiT 
•• 
Uçüncü Balkan 

konferansı 

Bulgarların fikrine 
Yunan gazetesi ne 

diyor? I 
Atina, 25 (A.A.) - Estia ga· J 

zetesi, Bulgar ekalliyetleri hak

kında geçen Balkan konf eranun
da ittihaz olunan kararların tat -
bik edilmemesi yüzünden Bulgar 
milli grupunun Bükreş konferan

sına iştirak etmemek hususundaki 
kararını Jiddetle tenkit ederek di
yor ki: 

"Bu gibi sebepler beynelmilel 
konfransları akim bıraktırmağa 

kafi gelse, beynelmilel bir -konf e

rans aktolunamaz. Gayeyi elde et 

mek için çok büyük bir hüsnü ni

yet lazımdır. Ve endişeli düşünce
leri bırakmak icap eder. Bulgar

ların bu kararlarından vaz :geçe -
ceklerini kuvvetle ümit ederiz.,, 

puncu Kolordu Setınalmal 
I_ Komisyonu U~nh•fl 

lzmir müstahkem mevki kıt'ah 

için 343480 kilo arpa kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 8· 10· 932 cumartesi saat 

16 dadır. ihaleye iştirak ede· 

ceklerin vakti muayyeııinde b· 
mir'de snhnalma komisyonuna 
müracaatları. (785) (4795) 

.y. ~ .y. 

Kapalı zarfla münakasaya ko· 
ııan Polatlıdaki kıtaatın 220000 
kilo nıpasma verilen fiat haddi 
layık görülnıediw inden tekrar ka. 

pah 2arfla münakasaya konmuş· 
tur. ihalesi 8 - 10 · 932 Cumar

tesi saat 15 tedir. ihaleye iştirak 

edeceklerin vakti muayyende 

Anlrnrada 8 inci topçu alayı 
Sa. Al. komisyonuna müracaat

ları. (802} (4895) 
... . . 

Ankaradaki kıt'at ıçın yerli 
fabrika mamulatından 60,000 
metre boz renkte elbiselik ku

maş kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. ihalesi 5-1O·932 Çar· 

şamba günü saat 15 dit'. Şarlna· 

meyi görmek isteyenlerin her 
gün, ihaleye iştirak edeceklerin 

vakti muayyeninde Ankara Mer

kez Al Sa komisyonuna mura· 
caatlan. (784) (4794) 

• • • 
lzmir Müstahkem mevki bay· 

· vanatı için (256 1 ton kuru ot 

kapalı zarfla münakasaya kon· 

müştur. ihalesi 22-10-932 de 

Cumartesi günü saat (15) dedir. 

ihaleye iştirak edeceklerin vakti 
muayyeninde lzmir müstahkem 

mevki Sataaalma Komisyonuna 
müracaatları. (820) ,5061) 

Askcrt Fııbrlkater IUinler1 1 
On beş bin küsür kilo muk· 
ayese markala muhtelif cins ve 

cb'atta çelikler 

Yukarda yazılı malzemenin 
lrnpalı zarf suretile 3·1. Kanun 
932 tarihinde saat on dörtte 
ihalesi yapılacakhr. Taliplerin 

şartname için her gün öğleden 

sonra; münaknsaya girmek için 

de o gün teminat ve teklifat ile 

müracaatlara. {4970) 

ürk 

lerinin en 

büyiik ı'azilesi 

nedir 

Ohalde derhal 

J 

Tutumlu VE 

Muktesit 

Yetiştirmek. 

Zlraa 
ankasında 

Ri~ 

Sultanahmet 3 ncü Sulh Hukuk Ht· 
ı.imliğin<len : 

Kumkepıda istasyon ~ddcsinde Ör. 
dekli bakkal sokağını.la J 1 num:ır:ılı fu· 
run üzerindeki odalarda oturmakta iken 
bugün oturdukları yer belli olmıyan öl
müş Vosil oğlu Kom.ki boşnak oğlu v·•· 
rislerl kıınsı Aleksandra kızı Olğ:ı ve 
diger kızı Urıınya Haıııml:ııa : 

Bolo kızı Madam Marya tarafından 
ale} binizde ıı~ılan izalei şuyu dn\•ıısmd:ın 
dolayı n:ımlarını1.a gündcrilen arzuhal \'C 

dnctiycler oturduğunuz yerlerin belli 
olmadığı yazılarak geri j!Öııderilmiş \'C 

size kanun iktizası ırnzetelerle ve 15 gün 
müddetle haber verılmcye karar verilmiş 
oldujtundan muhakeme günü olan 
!3· 10 932 tarih ne ~elen pcrşcnbe günü 
S: 14 de mahkemeye gelmeniz ,.e gel· 
mezscnir. hııkkınızda gıyap muamelesi 
yapıl:ıcağı Hu•· uk usulü mubnkcmeleıi 
kanununun 141 nci maddesine göre il4n 
olunur. 

Istanhul Birinci Ticaret Mabke:nesin 
den. Iş Bankuına merhun olup mahkeme-
ce satılmasın:ı karar Hrilmiş o!ıın Sir
keci'de , Gülbenk ! lanın da I~ 13ıınk:ı~ı 
ardlycsinclc me' cuı 269 balya tiftik l 
Te:rinlc\'el 932 raı ilı:ne 11'Üsadlf Cumar 
tesi ıı;üııü snat 14 te lstıınbul Ticaret ve 
zahiı e borsasında satılncağındnn görmek 
isteyenlerin ht"r ı.rün ardiye~ e miinıcaııt· 
ları ~ e :ılm:ık için de ) C\ m 'e v:ıktl 
m~zkOrda bors:ıcıı bulunm:ıl:ırı i:an 
olunur 

Kongreye davet 
Kasımpa~a idman kulübii ldi· 

tip umumiliğinden : 30 Eylül 
] 932 teri hine müsadif cuma 
günü saat l O da fe\'kalade kon
gre yapılacagından bütün azayı 
muhteremenin yevmi mezkfırde 
kulüp binasına teşrifleri rica 
olunur. 

H ll U il 

Istanhu~ 4 ün\..ü icra meaı 
Juğundan Eyüpte Ali paşayı 
dit mahallesinin Kuru kavak c 

desinde eski 42,42 mukarrer 
nl · 42,44 numaralı bostan his 
darlarmdan ikametgiihları n> 
hul bulunan Nikola, Yorgi, 

zarı, lstdo, Boris efendilerle 1 
na hanıma: 

Hissedarlarından 
nuz mezkur bostaoın iıaJeyi 
yuu zımnında açık arttırma 

satılmasına mahkemei aidiy 

ce karar verilmiş ve temaııı 

4600 lira kıymet taktir edil 
o!up 5 teşrinievvel 932 tarihi 

şartnamesi divanhaneye talik 
Jerek 20 teşrinievvel 932 tari 
ne mfsadif perşembe günü fi 
14 den 16 ya kadar Ista~~ 
dördüncü icra da'resinde ır 

artırma surctile satılacaktır. ~ 
tırma ikicidir birir.c. ıırtırl11fı 

teruamına iki bin Jirnra t 
çıkmıştır. Bu kE"rre en çok 

tıranın i'zerinde bırakılacağıO 

hu bapta kanuni bir iddi 

var ise tarihi ilfından itibl 

20 gün zarfında 931-1082 
ya numarasiyJe memuriyeti.,, 

müracaatla bildirmeniz ve 

fiyet tebliğ makamına kaiOI 

mak üzere ilan olunur. (445 



.._ 26 EyJOI 1932 VAKiT Savıfa 11 

ki;=-gelme d~u 
haşaratı ve 
Yuınurtalarını 

bilhassa 

Tahta kurularını ve Yuvalarını Fayda ile ta~rio e~iniz 
[ Devlet Demlryolları ilanları 1 

Hatbn Diliskelesi - Vezirban kısmının tamiratı mtinasebetlle 
ana hat yolcu ve muhtelif katarlarımızın ve dolayısile H. Paıa 
Banliyö katarlarımızdan bazılarının vakti hareketlerinde tadilat 
icra edilmiştir. 26 - 9 - 932 tarihinden itibaren tadilAta uğrıyan 
ltatarlarımızın takip edecekl~ri vakti hareket saatleri aıağıda 
gösterilmiıtir. 

Haydarpaşa· Eskişehir kısmı 

2 No. lı Anadolu sür'at katan 1 No. Jı Anadolu ıOr'at katarı 
her giln her kDn 

köprOde hareket 16 10 (vapur) Eskiıehirden hareket 150 
li. Paşadan " 17 40 H. Paşaya muvasalat 10 25 
Eskişehire muvaaalat 2 38 Köprüye ,, 10 55(vapur) 

4 No. h Toros . sür't katarı 3 No. b Toros ıür'at katarı 
Cumartesi, Çarşamba günleri Pazartesi, Perşembe günleri 
k:öprOden hareket 9 35 (vapur) Eskişehirden bareketll 37 

SEYRISEF AIN 
.l\Icrkczl idaresi Galata köprübaşı B 2623 

Şube A. Sirkeci l\lühürdar zade Han 22640 

lzmir • Pire • lskenderlre 
postası 

(EGE) 27·Eylfıl- Sah 11 de 

·Trabzon postası 

(KARADENiZ) 28 Eylfıl 

Çarşamba 18 de dönüşte Ti
rebolu'ya uğranılacakbr. 

lzmlr • Mersin postası 

(ANAF ARTA) 28 Eylfıl Çar

şamba 10 da Galata rıhtımın· 
dan kalkarlar. (5029) 

li. Paıadan ,. 10 15 H. Paıaya muvasalat 19 20 
!:.' ··················································-··:····· ~skiıehire muvasalat 18 24 Köprüye ,, 19 55(vapur) ~ .................................................... """ii 

8 c~:~: ::.::~ ;:;.ı::!~i ~~~~· ~!~.lıc~!::;.:,uy::;.~~=~'. ~ ~JH~H:ijı jj 
Per§embe gunlerı • . Çarşamba gunlerı ii ~-- ~-~-~ ~~-:__ U 

Köprllden hareket 9 10 (vapur) Eskışebirden hareket 8 30 :i KARADEN ii 
li. Paşadan ,, 10 15 H.Paşaya muvasalat18 55 is iZ POSTASI g 
tıkisebire muvasalat 21 11 ~~prüye ,, 19 35(vapur) n Samsun ~~ 

Adapa7.ar - Arıfıye kısmı !i H 
:! vapuru S A L J :: 119 111 117 121 113 123 125 U 27 Eylül ii 

her her her her Pazarteıi her her :: - .. k s· ., :: 

.\dapaıar Larekef 
l\rifiye muvasalat 

:: gunu a şamı ırkecı den hare- :: 
f(Ün gün gün gün Perşembe gün gün =ı· z :: _ _ _ _ _ !: ketle ( onguldak, lnebolu, A- ii 
2,45 6,20 13,00 14,10 15,40 20,50 23,40 ji yan.cık, Samsun, Giresun, Trab· ii 
3,05 6,40 13,20 14,30 16,00 21,10 24,00 :: zon ve Rize) ye azimet ve av· n 

:: . :: 
110 120 122 114 118 124 112 !i dette aynı ıskelelerle Görele :: 
her her her her her Pazartesi her H ve Ünyeye uğra yarak avdet H 
gün gün gün gün gün J?erıembe giin i5 edecektir. j~ 

l\rifıye hareket ö,2s 3,25 6,55 13,32 14,50 16,18 21,30 ii Fazla tafsilat için Sirkeci lİ 
l\dapazu muvasalat 0,45 3,55 7,15 13,52 15,10 16,38 21,50 5i Yelkenci Hanındaki acentalı- fi 

ii ğma müracaat. Tel: 21515 !! 
Haydarpaıa • Pendik kısmı !!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i 

1'apr11 
Haydarpaıa 
liaydarpaşa 
kızıltoprak 
Feneryohı 
Göztepe 
tren köy 
Suadiye 
~ostancı 
l<üçükyah 
Maltepe 
kartal 
~unuı 
~endik 

Pendik 
~unua 
l\artal 
lttaıtepe 
l\iiçilkyah 
Boıtancı 
Suad iye 
~renka, 
Cöıtepe 
teııeryolu 
l<ııııtoprak 
liaydarpaşa 

~•ydarpaşa 
"-Öprü 

H. 
M. 
H. 

M. 

22 katar 

10 00 
10 20 
10 25 
10 33 
10 37 
10 42 
lG 47 
10 50 
10 55 
10 Sti 
11 05 
11 14 
11 18 
11 21 

19 21 
H. 8 47 

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

10 04 
10 07 
10 l 1 
10 20 
,, " 

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

M. 9 38 

H. 9 45 
M. 10 05 

10 55 

11 03 
11 20 

34 katar 
12-30 
10 45 
17 45 
17 58 
18 02 
18 07 
18 12 
18 15 
18 20 
18 23 
18 30 
18 39 
18 43 
18 46 

23 37 39 
10 42 17 42 19 03 
10 45 17 45 19 06 
10 49 17 49 19 10 
10 58 17 58 19 20 

,, " " " " ,, 
11 08 18 08 19 30 
11 12 18 12 19 35 
11 17 18 17 19 41 
11 21 18 21 19 45 
11 24 18 24 19 48 
11 26 18 26 19 51 
11 33 18 33 19 58 

11 38 18 38 20 03 
11 55 18 55 20 20 

Değiıiklik ya]oız Haydarpaşa • Eskişehir kısmında olup diğer 
• 1•11nlarda halen tatbik edilen vaktı hareket tarifeleri 26 EylUl
den sonra da aynen tatbik olunacaktır. Ana hat trenlerinin ara 
lataıyonlardan vakb hareketleri istaıyonların ilin tahtalanna ya• 
~lanııbr. Keyfiyet muhterem halka ilin olunur. (4973) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

1 O O. O O O Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Fırsatı Kaçırmayınız 
iştirak Ediniz ! • 

Sari hastalı ·I r z manında, haı::tanın 
kullandığı yatak ve çamaşırlarile her 
şeyine, mohilyalann ve döşemelerin 

)1kanışında ve ellerini dezenfekte et· 
mek hususunda muntazaman "LYSOL,, 
kullanarak 

Ailenizi Himaye ediniz. 

.. LY!,!f 
Hımburg'ta S C H U EL K E & 

MA YR A. G. tarafından istihzar edilir 
Umumt accntalan: lsatan
bulda S. Jııcoel mahtumlan. 

Adi cins taklitlerinden 
ve alAmeti farikamızln un
vanı ticarimizi hAmil bu- l\:===n 
lunmıyan mümasillerinden 
sakınınız. 

--Görülmemiş-
rarlak bir muvaffakıyet 

Ademi iktid ua, belgevşekliğine 
ve zafiyeti umumiyeye 
k.arşı kat'i tesir gösteren 

filH nDDKRHlin 
Meşhur prof.Brown Secquart \'e Stei· 
nach'ın keşfidir. Kadın ve erkek farkı 
yoktur. Her kutu derunünde türkçe 

olarak tarifesi me\•cuttur. 

Umum deposu Ist. Bahçckapı'da 

1 
ZAMAN ecza deposudur. Ht"r eczane 
ve ecza depolarında bulunur. Kutusu 

200 kuruştur. Doktor beylere tesirini 
tecrübe için makbuz mukabilinde bir 1 

kutu göndcrillr. 

lstanbul Altıncı icra Memur
luğundan: Bir deynin temini 
istifası için tahtı hacızda bulu
nan muhtelifülcins ev eşyasının 
Sirkeci Salkımsöğüt tıramvay 
caddesi sur bitişiğinde on nu· 
maralı hanede 29·9·932 Perşem
be günü saat 9· 13 de sataıı icra 
edileceğinden talip olanların 
yevm ve mahalli mezkürde ba
ztr bulunmaları ilin olunur.(4444) 

lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Sanyer Kaymakam ve belediye Ş. Mü. Sarıyerde birinci 

köprü yanındaki belediye mali arsa müzayede suretiyle kiraya 
·verileceğinden taliplerin müzayedeye iştirak etmek Ozere birinci 
teşrinin 17 inci pazartesi günü saat 14 te belediye encümenine 
müracaatla11. (5063). 

Kiralık kAgir hane 
Beıiktaş Akarah Vakfiye idaresinden: 
Beşiktaş'ta akaretlerde 26-74 numaralı hanelerle 1·3 numaralı 

dükkio birer sene müddetle icar edileceğinden beş Eyhil dokuz 
yüz otuz iki pazartesi gününden itibaren yirmi gün müddetle 
müzayedeye konulmuştur. Talip olanların eyJfılün yirmi sekizinci 
çarşamba günü saat on üçe kadar mahalli mezkürde 54 numa• 
uda mütevelli kaymakamhğına ve yevmi mezkfırun saat on üçün• 
den on beşine kadar Istanbul Evkaf Müdiriyetinde idare encüme
nine müracaat etmeleri. (4588) 

Kad1l<öY l\ialmüdürliiğlınden : 
Semti Mahallesi Kapı No. Nev'i Miktan 

arıın 

Kadıköy Osmanağa elyevm atik 8, 8 cedit Mukaddema 200 
Rasim pafa 10, 10/l iki bap hane 

elyevm orsa 
Yukarda yazıh arsanm millkiycti açık arttırma suretile sah· 

lacakbr. Beher arşının muhammen bedeli 3 liradır. Teşrinievve
Jin 8 inci cumartesi günü saat iki buçukta ibale olunacaktır. Ta· 
liplerin pey akçelerile müracaatları. (4877) 

Istanbul 4 üncü icra memur
luğundan : Raif, lstefan, Bakla-
ciyef, Nikola, Yorgi, Lizari, Iste
fo, Eoris Efendilerle lvana Ha
nımın şayian tahtı tasarruflarında 
olup şayuun izalesi için açık art
brma suretile sathrılmasına mu
hakemei aidesince karar veril
miş olan ve tamamma 4600 lira 
kıymet takdir edilen Eyüpte Ali 
paşayi cedit mahallesinin Kur•\ 
kavak caddesinde atik 42, 42 
Mükerrer cedit 42 , 44 
numaralı bostanın tamamı açık 
arttırmıya vaz edilmiş olup 5 
T eırinievvel 932 tarihinde şart
namesi civanhaneye talik edile
rek 20 Teşrinievvel 932 tarihin
de müsadif Perşembe günü saat 
14 den 16 ya kadar lstanbul 
dördüncii icra dairesinde açık 

art~ırma surctile satılacaktık. Art· 
tırma ikincidir birinci arttırmada 
iki bin liraya talip çıkmış olup 
bu kere en çok arttıramn üze
rinde bırakılacaktır. Aathrmıya 
iştirak için yüzde yedi teminat 
akçesi alımr, müterakim vergi, 
belediye, vakıf icaresi müşteriye 
aittir. 929 tarihli icra kanunu
nun 119 uncu maddesine tevfi
kan hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alikadaranm ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarmı ilin tarihinden 
itibaren 20 giln içinde evrakı 
müsbitelerile bildırmeleri Jizım-
dır. Aksi halde hakları tapu si· 
cillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Alikadarların işbu mad
deyi kanuniye ahkamına göre 
tevfiki hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 
931- 1082 dosya numarasile me
muriyetimize müracaattan ilin 
oluııur. (4458) 

Üsküdar icra Memurluğundan: 
Bir deynin temini zımnında Malı. 
cuz ve paraya çevrilmesine ka· 
rar verilen demir sandalye, ma
ıa, oluklu saç, mermer taı ma
sa, ve camla kişe ve sair gazino 
tıyası 29-9·932 tarihine müsa-
dif Perşembe günü saat 12 den 
itibaren Kadıköyfinde Mısırla 
oğlu bahçesi derununda açık 

artırma suretile ı~tılaca~ı ilin 
olun~r. (44451 

Istanbul dördüncü icra memur
luğundan: T emamma bin yüı: 

yirmi beı lira kıymet taktir edi
len Langada Musallada Şeh 
F erbat mahallesinin Nahr kızı 
sokağında yeni 7 numar~lı ha· 
ricen kagir hanenin temamı açık 
artırmaya vazedilmit olup S 
teşrini evvel 932 tarihinde şart• 
namesi divanhaneye talik edile· 
rek 20 teşrinievvel 932 tarihine 
mGsadif perşembe günü saat 14 
den 16 ya kadar Istanbul dör· 
düncü icra dairesinde açık arhr
ma suretiyle satıl"caktır. Artır
ma ikincidir biriaci artırmada 
dört yüz liraya talip çıkmışbr. 
Bu karre en çok artıranın üze
rinde bırakılacaktır. Artırmaya 
iştirak için yüzde yedi teminat 
akçesi alınır, müterakim vergi 
belediye vakıf icaresi müıteriye 
aittir. 92~ tarihli icra kanununun 
119 uncu maddesine tevfikan 
hakları tapusicilleriyle sabit ol• 
mıyan ipotekli alacaklıllir ile di· 
ğer alakadaramn ve irtifak hak• 
kı sahiplerinin bu haklanDI ve 
hususiyle faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilin tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbiteleriyle bildirmeleri IA
zımdır. Aksi halde hakları tapu , 
sicilleriyle sabit olmıyanlar ıabı 
bedelinin paylaşmaımdan hariç 
kahrlar. Alikadarlarİn iıbu · 
maddeyi kanuniye ahklmma 
göre tevfiki hareket etmeleri 
ve daha fa2la malGmat almak 
isteyenlerin 932 • 509 dosy nu
marasıyle memuriyetimize mora• 
caatları ilin olunur. (4457) 

Satahk haneler 
Beylerbeyinde vapur iskelesi 

kurbinde l ve 3 numarolu yek
diierine muttasıl haneler satılık
tır. 1 numarolu hane dört oda 
iki sofa 1 mutfak dört yllz arımı 
mütecaviz bahçe ve tatlı suyu 
tulumba abdeshane ve sairesi ta
mamdır ve beş senelik gayet 
sağlam binadır. 3 numarolu ha· 
ne ise alh oda iki sofa ve bir 
hamam tatlı suyu havi kuyusu 
mevcuttur, birda küçük babçeıi 
vardır. Görmek ve gezmak arzu 
eden zevat 1 numarolu hanede 
ikamet eden zata milracaat 
buyursun. (4459) 
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r y ları 
Türk Anonim Şirketinden: 

Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolarından kırıstal. toz, 
sandıkta ve çuvalda ·küp şekerleri atideki fiatlerle her 

isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 
Kristal toz, tilosu 38,7~ -~uual~a top ~ilosu 381/2 -San~ı~ıa ~üp, ~ilosu 391/2 ~urustur. 

Taşradan vuku .bulacak siparişler yüz:de yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek Üzere derhal gönderilir. Depodan itiparen bilcümle masarif 

ve mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adresı lstanbul, Bahçekapu 4 ilneil Vakıf Han, 4 üncü kat-Telgraf adrest:lstanbul şeker-Telefon: 24470/79 

ı 
Cildinizi güzeUeştirmek , Güneş 

tesirinden muha faza etmek 

Kemal Lef af et Suyu 

. . 
ıçın 

ve soğuğun 

Beşir 
kullanınız 

Şişes i Altmış kuruştur. Deposu Sirkecide Be~ir Kemal - Mahmut Cevat Eczahanesidir. 

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) , 
Doktorlar 

Ooktor 

~t\ristidi 
Muayenehanesi: 

~nu: Emtn--mın han 3 Uncu kat No.8 

Orolo§ • Doktor 

Feyzi 
' Böbrek, mesane, Jdrar yolu haatalıklarx 

mütelınSSlSI 

Beyoğlu, lstikl!l caddesi Elhamra 
!apartıman No. 3 Her gün öğleden sonra. 
• Tel. BeJ'(>ğlu 2835 

Operatör Doktor 

Halil Sezai 
Dlvanyolu: Doktor Emin Pqa sokak 

' nuınara 20 '.Prluayenc saati: 13 ~ 18 
Telefon 23390 

Urolol Doktor 

Hakkı Rüştü 
İ~r ve Tenasuı yollan birinci sınıf 
mütehassısı "PARİS., den Dlplome 
İstlklA.1 Caddesi Yıldız apartrman 

No. 322 

Doktor 

Horhoruni 
Mllhyenehanesi: EminönU Valide kıraa • 

~esl yanmda. Tel: 4303 İstanbul 

• r 

KARYOLAve madl'ni eşya 121/ ı• LA.ke 
fabrikası 2 ıra ya karyola 

Sirkeci Ebüssuut caddesi Tel. 22652 
Çocuk, Kesme. Kemerli, Amerikan sistemi çelik yaylı, beyaz lake ve muhtelif renk· 
!erde karyolalar hastane ameliyat odalan malzemeleri ucuz fiatla sa tı lır. ( ler türlü 
ölçüye göre sipariş dahi kabul edilir. fabrikada ve Eminönü, Sel&nlk Bon· 

marşesi ve Yerli Mallar Pa.ı6r1nda da ayni fiııtla satı:ır. 

Yüksek Muallim. Mektebj 
Müdürlüğünden: 

Bu sene mektebimizin Fizik - Kimya, Riyaziye Tabiiye züm
relerine 25 talebe alınacaktır. 

Kayıt ve kabul müddeti Eyli'ılün 30 uncu günü akşamma ka
dar devam edecektir. 

Müsabaka imtihanları T eşrinievvelin dördüncü salı ve beşinci 
çarşamba günleri yapılacaktır. (5057) 

............... -......................................... . 
2500 Lira 
Mükafat 

1 Kişiye 7 50 llrtt 

1. 1~ : 1~~~ : 
: 10 " 500 " . . . ........................................................... 

Maarif Vekaleti Celilesinin 
ruhsatı resmiyesini haiz 

Nektar K. Zarukyan 
HANIMLAR 

Biçki, Dikiş Dersanes i 
Cumadan mada kayıt için her 
gün müracaat kabul olunur. 
Ailenizin bir senelik dikişine Vf'rece· 
ğiniz ücretle üç ay zarfında biçki \'e 
dikişi naza•l ve ameli olarak esaslı 

surette tedris eder \'e musaddak 
şehadetname verir 

Beyoğlu Altın bakkal icadiye caddesi 
Çayır rnkak ·o. 63 elefon: 

lstanbul 20735 

Satıhk arsa 
Ayasofya civarında Jshakpaıa 

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

(4350) 

. BAKTF:RlYOLOG 
I~ Rlrlncl sınıf mutahassıs 

DOr. Ihsan Sami 
BAKTERiYOLOJi LABORATUVARI 

Umum kan tablildtı . .Frengi noktaal 
n:ızarından (Wasserman ve Kabn tea· 

_mülleri) kan küreyvatı sayılması, tifo 
•e-nıtma li:ı a ılllan teŞhTsi, 1drar, 

balgam, cerahat, kazurat ve su tahli!Au, 
U!tra mikroskopi, hususi aşılar istihzan 
Kanda üre ~eker, Klorur. kollesterin 
miktarlannın tayini. Oinnyolu'nda. 
Sultan .l\lahmut türbesi No. 189. 

---- Telefon. 20981 --•111 
Edirne Pirinci 
Yeni mahsul Fenerde Mehmet 

Karabekir ve Şürekası 

Çeltik Fabrikasına -ı Gelmiştir. Ecnebi pirinçlerinin 
cümlesine faik ve memleketimizio 

- emsalsiz bir piriocidir • 

Kur'a 

1 
7 eşrinievvt.C de 

Çekiliyor 

VAK 1 T 
Gündelik Siyaat Gazete 

!stanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdU 

Telefon Numaralar1 
Yazı l§lerl telefonu: 24379 

dare telefonu : US'?O -Telgrat adresi: Istanbul - VAKiT 

Posta kutusu No. '8 -Abone bedelleri : 
Türkiye Ecnebl 

Senelik 1400 27öi)'ii.. 

6 aylık 7:10 H50 • 
3 aylık 4.00 800 • 
ı aylık 150 • -ilin Ucretleri: 
Rcsınl llMlnrın btrsatm 10 Kurut 

Ticari Ullnlarm bir satın 12,3 

Ticari ııanıarın bir santlrnJ 25 
~ 

KUçUk iUinlar : 

• 
• 

l 1 iir kiye İş Bankası 
El 

1 

mr defası 30 '"'iki Cıefiaı 50 üç detuı '6 
dört defası 75 ve on defası 100 k uruttut' 
Uç aylık lUln verenlerin bir defası mec~
nendir. Dört satın geçen uanıarm tatl' 
satırları beş kuruştan hesap edJllr. 

YAKIT MATBAASI - ! STANBtil-

1mrıııuıııuııın ıımıııumı111111ı1111ım111 111111m111u11 1111111ııı uını 111ıııııııı1 11111ı1H 1 111ı11w ı111ııııııı 11ı1ıı11·ıU1ıııııııııııı11ı1 

Cilde tabii bir letafet kazandırır. Ve lekeleri 
izale ile cildi güneş ve soğuk tesirinden mub•' 
faza eder. Şişesi 60 kuruştur. Deposu-Sirkecid' 
Beşir Kemal-Mahmut Cevat eczabancıidir. 


