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Türk Dili Birinci Kurultayı 

DUnkU Kurultayda reisicumhur Hz. Kurultay reisi Kizım P•'8 Hz. ve klUpler 

Dil kurultayı rııı :::~:=~::.~t;,1,.·ı. r:~::;~:E;:;?~~=ı ven iz e 1 o s 
ıd == e= aÇI 1 h yaverine dedi ki : ıi is ded,kt ı ;i KAT' l E K S E R I y E T 1 
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H 1 . b 1 d v h ld b. U ı e çı arsa u D cı :: S lh R g a ur u ıçm e yuz e ona iİ Yunan intihabatı evvelki gUn ba§ı .. 
b azret erı . u un u~u T~ e m li kendiaini hayretlere dil· iİ am ~=~~::n nutkunu si varabilecek bir zümrenin is mı§tı. nk neucc1er gcııntıtır. 
eı yilz, bın altı yiız urk mü· i! .. c k bad"seler karp- :: si anladığı dile Türkçe de- ii Bu neticelere göre vakıa )ı{. Ve. 

neneri Dolma bahçenin büyük il ,urde ek l ~t Is Merasim salonunun bahçeye a· :: i= nızcıos bUtUn muhaliflerinden fazla rey 
. l d 1 d H" :ı sın a a aca ır. H çılan kapısından girilince karşı • :: nemez. :i aımı§tır. Fakat bu adet kencUalnln kahir 

merasım sa onun a top an ı. ıç •···················ı································• 1 1 . ·-- -··--..... - .... - _.... ve kat't ekacriyeti alma.sına mUaait 

'
Gpheıiz Tilrkdili mevzuu üzerin· ................... ................................ ya ge en pencere erın önüne yük- = -.... --.... -·-·-.. -·-· ..... :m 

TU .. rk dı" lı" Tetkı"k Cemı"yetı"nı"n k b" k.. .. k 1 M 1 h 1 ak 1000 d değildir. Eğer intihabın aon neticeleri de se ır ursu uru mutlu. ua - aza arına ma sus o ar en 
de timdiye kadar bu büyüklükte ilk kurultayı dün öğleden sonra yede günlerinde paditahların sa· fazla koltuk konmuttu. ~~:1e~~suı:~:~e::. lk~:::;em=m!; 
bu ehemmiyette bir toplantı biç tam saat ikide Dolmabahçe sara· çaklarını öptürdükleri tahtların Kurultaydaki bütün müzakere gUç olacaktır 
bir Yakıt olmamıştır. Bunun için· yının merasim salonunda toplan - krulduğu bu yerdeki kürsü reis • lerin Türkiyenin her tarafından 
dirki kurultayın riyasetine Büyük mı§tır. lik makamına ve söz söylemek is· muntazaman dinlenilmesi için de 
Millet Meclisi reisi Kazım paşa Türk Dili Tetkik Cemiyetinin tiyenlere tahsiı edilmitti. radyo tesisatı yapılmıştı. Bu rad
a. ... _. aı •• : ıuullcsp taJU,.;~cır. Cc- Türk clilinrle yapacağı büyük in · Kürsünün sağ tarafı sefirlerle, yolarla dışardaki halk da müzake 
.. '-••• ~irld M••rff Ve· lU iba iıtirak ~~W JCıt)n" ltt•nbı&l· nu;h',,1L...-. ıre. ~ .,IJinsaa releri dinlemiıtir. 

dan muallim, muharrir, taır, edıp, ayn1mıttı. Salonu ortalıyan ve Kurultayda hazır bulunmak is 
kili Reıit Galip Beyin dünkü hukukçu ve sair mesleklerden İç koridorun salona kavuştuğu tiyen azalardan lstanbulda ve 
nutku ile kurultay azasına tebliğ 1000 den fazla müracaat eden ol- yerde büyük sütunların önünde taırada bulunanların hepsine da • 
ettiği gibi Başvekil ismet paşa mu~tu. Anadoludan ise binlerce Gazi Hazretleri için yüksekçe bir veliye gönderilmişti. 
Hazretleride kurultay tarafından mektup gelmişti. Cemiyeti kuran· yer hazırlanmıştı. Reislik kür Kurultayda bulunmak istiyen 
verilecek bütün kararları bükü met lar biitün Türk münevverlerinin süsünün sol tarafı da matbuata muallim, ve memurlar mezun ad· 
için tatbik edilecek bir prog-ram İştirak edeceği büyük kurultayda ayrılmıştı. Salonun bütün sol cep- dedildiği için Anadolunun dört 

lazım gelen hazırlıkların hepsini hesi ve arka tarafı da dinleyici • bir tarafından yüzlerce münevver 
olarak kabul edecektir. Bu iti. yapmışlardı. Bilhassa merasim sa lerin oturmasına tahsis edilmişti. şehrimize gelmitlerdi. 
barla Tilrk dili kurultayı milli lonunda bir çok tesisat vardı. Salonun ortasında ise kurultay (Devamı 6 ıncı sayıfada) 
tarihimiz için unutulmaz bir ~--••••zlllll•••••••••••••ı•••••••••••-------11111ıııı. 
hadisedir. r 

Tarihi tetkikler gösteriyorki 
TOrk milleti yer yüzünde en eski 
bir millettir. Türk medeniyeti 
en eıki bir medeniyettir. Türk 
dili en eski bir dildir. Bunun 
İçin diğer milletler medeniyetçe 
Ye dilce Tiirklerden istifade 
etmişlerdir. Bu suretle Türklerin 
IDedeniyetlerinden ye lisanların· 
lanndan istifade ederek milli 
lıGYiyetlerini teşkil eden milletler 
41i1 sahasında istiklallerini temin 
etmiı oldukları halde Osmanlı 
lınparatorluğu devrinde Türk mil· 
letinin diline bu noktai nazardan 
dikkat edilmemiştir. 

Türk milletinin eski tarihin
den kuvvet alan Türk dili her 
tUrUi ilmi ve medeni ihtiyaçları 
latoıin edebilecek manevi kıy
lııet menbalarını haiz iken bu 
Cihete hiç ehemmiyet verilmiye
~ek Tilrk dilini Arapça ve Acemce 
•le karıştırmak cereyanı başlamış 
be bu cereyan her nedense milli 
d 1Yatımızda ıon zamanlara ka-
•r devam etmiştir. Türk dili 

tapça ve acemce kelimeler ile 
G 11.ftırdarak Osmanlıca denilen 
~ ÇUncij ve karışık bir lisan ha-
ta,, vücuda getirilmiştir. 

id. M~Ui kurtuluştan sonra siyasi, 
ti. .. rı ve içtimai sabada başla

ll1111z uyanıı inkdapları arasıo· 
Mehmet Asnn 

{Devamı 2 inci sayıfada). 

Dün !1aarif Vekili Kurultayda dedi ki: 

"Kararlarınızın bütün hükumet teşkilatı tarafından 
bütün imkan vasıtalarile tatbikine çalışılacağını size 

resmen arzetmeye Başvekil İsmet Paşa 
Hazretleri tarafından memurum.,, 

Atina, 26 (Huıuıi muhabiri· 
mizden) - Dün Yunanislanda 
intihap gtlnü hadisesiz geçmiıtir. 
Hatta pıubalifler .bile, muhafaza 
edilen s6k6o ve intizamdan do· 
layı beyanı memnuniyet eylemiş .. 
lerdir. Bütün tehirlerde maka· 
matı askeriye memurini mülkiye 
ile beraber, asayişi muhafaza 
için teşriki mesai etmişlerdir. 

Bilhassa atina ve Pirede alınan 
askeri inzibat tedbirleri çok şid· 
detli idi. Muhalefet fırkaları reiı· 
lerinden Çaldaris ile Kafandaris, 
muhafaza edilen sükun ve inti· 
zamdan dolayı beyanı memnuni· 
yet eylemiılerdir. 

Atina ıebri dahilinde otomo• 
biller ile tramvay ve otobtıalerin 
işlemesi menedilmitti. 

Yalnız muhtelif siyasi fırka· 
lara mahdut miktarda otomobil 
kullanmalarına mlllaade edilmiı· 
ti. Müntehipler şevk ile reylerini 
atıyorlardı. In~ihap edilen meb'us 
adedi 250 ve ayan azasının mik· 
tarı da 46 kiıi idı. 

Daha ilk dakikadan itibaren 
(Devamı 2 inci ıagıfada) 

Amerika sefirinin 
memleketimizle 

Gazi Hz. hakkın
daki hayranhğı 
Istanbul, 26 (A.A) - Ameri

kanm Ankara sefiri Mister Cbar• 
leı Sberril memleketine gider· 
ken "Nevyork Herald., muhabir
lerinden birine aıağıdaki beya• 
natta bulunmuıtur: 

"Tilrklerin ticari muvazt-neyi 
tesis etmek için sarfetmiş olduk· 
lan gayretlerden başka giis· 
termekte olduklan baılıca faali
yet, hali hazırda asri binalara 
ait projeler tanziminde ıarttl
mektedir. Bu binalarda beton 
( LUUen sarıları çevlrlnla ) 



Sayıfa !l 

ismet Paşa Hz. 
Antepte 

VAKiT 

Almanyanın hakik~ffe istediği nedir? 
Silih·I;;i; .. ·-·····;;;jf~·ı;;;~ .. -··;~···· .. ·y~ksa 

kendisinin sil&hlanması mi? 

Dil kurultayı 
açıldı 

( .. a,11111kaleml1d•n ll•v•.-t) 
da dil meaeleıinç temaa etm~ 

Antep, 26 (A.A) - Başvekil 
ismet Paı Hazretleri bugün saat 
10 da refakatlerinde Antep 
meb'uıları ve halk fırkası idare 
heyeti azaları bulunduğu halde 
~e aittiler. 

Saat 16 da Antebe avdıt bıa
yuracaklardır. Bu akşam halk 
fırkaıı tarafından §ereflerine bü
Jlk bir 'ay:ıiyafeti "erilectktir. 

Almanya her devletin silahlarını indirmesini istemekle ta• 
biyevi bir "roman perdesi,, kuruyor hakikat bu değildir 

Londra, 26 (A:A) :-- Cenev- 1j~11111p1uııuuuıuıııJJ1nuıı111111"1taıııııH1ı..,ıılfll 1111111ıaıı11111111111~( A.ncak l>6ylo hareket etmekle 

m•k elbette doğru olmazdı. Çün
jf Q bir millete mensup olaı;.ı mub
telif fertleri birle,tiren dil oldu
ju gibi bir milleti diğer millet· 
terden ayıran da odur. Binaen· 
aloyb ııpko ye kıyafet mıselc
ılnClen yüz bip kere daha mObim 

lktı•at Vekili 
ı,.,u. ........... ıeUyor 
~•t V ılJiJi C,Jll Bey bu· 

(riPkl trqle pbrimiıe ı~leeek, 
burıd.W. Jfc•r" '' ııpıyJ, •rbı
bile tMtlf ıd,,eliUr 

Y •ni bir bJthriye 
Iranın dg deniz kuv~ 
veli nlacak; gemiler 

ah yor 
Roma (Huıuıi) - Iran hüku

meti tarafındın ltaiya tersane· 
l•rine lipıriı edüea alb geminin 
inşası . ikmal olunmuş ve b"nlır 
"1ıpebdea MuhaoaJDireye tı.,-eket 
etmittir. Bu alta harp gemisile 
lran da ,deaiı devletleri aras.oa 
giıiyor. Gemiler, iki milyon do· 

·~· J8Jlf>~flur. Jran bükfuneti 
bılbaua sabıUeri muhafaza hu· 
ausunda ~u jemilerd~n j.-tifade 
edecektir. 

Altı geminin ikiei ganbottur. 
ltalyan terHneleri lrandan yeni 
ıtipariıler ~ekli1or. ltalya, lranh 
,deniz ,,bitlerini okutmaktadır. 
'i eni yapılan altı geminin efradı 
ve zabitleri Lcghorn deniz aka
demisinden tahsil görmüşlerdir. 

Hakkımı~® Fio
landiyada bir 

koııf erans· 
Mclsiosf ors, 26 (Huşuıi) - Bu· 

gün mUnevver Finlandiyalılar bu-
zurubda TUrk Alimi Sadri Mak
ıudi Bey TUrk barsi ve hukuki 
in1ullbına dair bir k onferan ver-
miıtlr. Bu konfHanı Finlandiya 
irf•n llemindu bOyUk bir allka 
uya adırouıbr. 

uy eıdtuıpn,, ıaztteıl 
baımubarriri 

Meh"'et Sadık 

arme inıaat bllyUk bir mevki 
iıgal etmektedir. TUrkiyede bal
~ın ,ozdc 80 iuin &iraatle iştigal 
etmesi Ye ipizJiGia bam en be-· 
men m•Ghul buhuuna11 baa qsc
ıaiyi kolayl"tırmaktJdır. 

TllrJder, Ankarada ıayet ı.J4· 
ratle apartımanlar inıa etmekte. 
dirler.,, 

Amerika sefiri Gazi Hı. hak-
kındaki hayranhldanndan bah· 
setmit Ye mUıarUnileyh hazret
lerini ••Snper Mu1Solioi,, diye 
tavsif eyle•iıtir. Sefir demiıtir ki: 

G•ıi Hz. hi' ıUpheıiz Musso
liniye faiktir. Zira Mussolininin 
yapmak mechuriyetinde kalma· 
mıt oldujy bir takım ıeyler yap· 
mııtır. Bun1ar da ruhani kuvvet· 
le ciım111t k11•vetia tefriki, Türk 
kadınınpı iıtibliıı, Arap harf Jeri 
yerioe lltia harflerinin ikamesi 
gibi.,, 

BtlyGk TOrk hallsklrile Ge· 
orge Vaıington arasınd' bir 
mukayeH yapan sefir, bu iki 
btıy6k ıabalyet ara1ında bilhassa 
3 nıBtabebet noktaaı bulmuıtur: 
Ga:ıi Hz. , y alnıı inlullp reiıi 
dejil. ayni zamanda TürJ<iy,nio 
ilk Jleisicilmburudur. Türk dev· 
lctipin paytahtını, memleketin 
bilbıııJ deQİJ ~rafındtan tıtan&Jı 
edilmeti ea ıiy•de mUı~ül olan 
bir aı•h•lJmc Nkl~taıiıtir. Tnr .. 
ki7" lran, fkılıariıtan, Ruıya .,. 
ltılı• U. ~OJ\lu~ JIOnaıtbtUJrj l•• e1lemiftir. 

r~den Sunday T~n:ıea e _yazılın ~! Ta)!Wlıat İ Vaıınırton ye Londra babrt iti· 
bır mektupta denıhyor in : J Alman mecliaiqio 0 ııl alel- 1 JAfJarmı •ura ıJOtDrmekte oldu-

• 
11

Tabdidi teılibıt davasını en ~ ~cele fesih ed;ldijfoi, ~atta ~at ! jumu'u anlanııı oJuruı. 
ııyıdc b.a~are~lo müdafaa eden ğ ,ekilin, reiıicUınburun imıatile ~ Harpten almıf oldNiu..ıuı 
~·~ı bıgılıılerın A!m•n llQldime· ~ boı bir ki~t atarık p)edise ~ dersleri ~lmilen unutacak olur
~ınsn mallHdı J~nıdeq tillblan· ~ reldlğini, orada adegfl jti111at ' sak, )'lpacağımıı bundan iba· 
~ak plduj.una ve bu maksadın ~ reyi alacak iken macliıl fetib ( rettir. 
daha timdıden ıahakkuk etmek ~ kara11nı okuduğunu yazmı tık. = Al 
Uıere bulunduğun.• kani olduk- ~ §u meı--lenin Ahpanyada yeoj ( m&JJf aya men 
larını aö!!e~ek bJr sırrı ifıa et· \ reni ibtil~flar çıkardıi1 gfSrll .. 1 edilen si lablorı her 
mek degıldır. f iüyor. ~fağıdald telıraf pqa \ devlete men e(me)f 

Almanyanan hukuk mUsayahna ~ dair$lir. f Brlllue1, 27 ( A.A) - ln1ıillı 
dair olan metalibi, tabiyevi bir r ~ * ~ 1i ricılin.Jeo M. Vandervald. Al-
"d d . ... . ~ i !'f''J ~ uman per c:~ı,, ~ar. & • = h k k ı 

Bu müsavat, diğer devletlerin ~ B~_rhn, 2S (A,A~ - Bu ayın } manyanın u u müsavah ta e· 
teslihatı tedrici surette Alman j 12 ıı~de parJl..aentcmpa fes~j i bi yüzünden hasıl olan vaziyeti 
teslihatının hayali de~ il, hakiki ~ celst11ınde vulnıJ ı•n hadı· ~ tetkik ve ıoıyaliıtlerin ıiyasutini 
•evı'yeı 'ıne ı'nd' ·ı . j b 5 aeler bakkınd• ~ltld~at icra· i tarif etmektedir. 
"' ırı mesı ve u mem- :: ~ y d ı bf k b 
Jeketlerl·n t b. t tü U t ~ aıQa tevesıOI etodı olıq Reic· i eni ep ıi A" anma fffe -

em ır s a m sava ı :: , . = b"' l · k k b" 
dahilinde beynelmilel sulhu ida- t hıt~g JD mtirak~b• ~P,ıuısypau, j us erıne arşı p,tÜ§tere ır cep-
meyi t~ıbhu··t 1 1 . ti i tabet plarak 4ıolem~k üzere E he vücude getirmek, fakat ilk 

~ ~ ey eme erı şar a· ~ ._ y p . . e h 1 ı k ü t l'h t 
rile ve ualnız bu •a ti l A ' ~ bııvetdl on apen ıle harı· i mer a e o ma zere es ı a ı 

~ 7 r ar a ı · - · ..J h·ı· ı = umumi •urette tahdit eylemek, 
many.y• bab d·Jd'·· t '-d' d i CJye •• aa ı ıy• 11a21r artnı ıve ~ ;:' 

~ şe ı ıgı &K " e ~ b k .. .. % büt·· t •tJ:.hl "-'l h,.rl~esten ziy d b d "t _ ~ aıve ilet muateşarını onü· : qn aarruı ıı.ca arını ve t"ı • 
"' a e un an mu e = li d k' l .. · · k · = haııa Ve u b d amesı'nı'n essir olacak olan Al b b' ff m z e ı sa ı gunü ıçın omıs· ~ rsay m a e en 

man ar ıye = d . . = Al t . ld v • naıırıdır. ~ yona avet etmıştır. § manyaya mepe mıt o ugu sı· 

ingilizler ve Almanlar 
~ıımı11111 ııııııı, ... 11 ıııııı 1111111 ıııııı 1111,11ıı 11111111111 ıı1 , 11111111111111111~ lihları meoetmek, tiddetlir bir 

"Biı Almaoyayi, bir milsavat 
statllıü elde etmek talebinde 
devama ve hatta bu talep sürat
Je yeniden silahlanmayı istilzam 
etse bile gene onu bu yolda ıs· 
rar;ı teşvik edebiliriz. Harb~ 
karıı snllıtcrek emnQHlimelin 
tensikini düşünmeksizin ve bu 

yüzden tahdidi teslihat ~onfe
nnsmın kat'i bir akamete uğ
rıyacaiını kale alqıaksmn teali· 
hatm üçte bir niıbetinde tenıi· 
Jini lalep e<lebiliriz. BQ sur~tle 
MiUdler Cemiyeti mukavelena· 
mesmi, ıulh muahedenamelerini 
v• 9 d•vlet maa ... d .. •·•~ JıC;.l 
log misakını da inkar edebiliriz. 

kontrol ite gizli teslıhah mllm· 
künsüz kıl!llak suretile silahlarını 
tehdit etmiı olduklartnı iddia 
eyliyeqleri iltiz;tm etmek v~ hir 
k~lime ile harbe karıı koymanıq 
yegane hal çaresi olan "aynı 

ıamanda ve "ontrol altında tah· 
..l'..t:. l-.-.UL..-4 •• - ~,..9., .. 

emin ~ir edım !atmak. 

Amerikalı Ceneralın Ankarada. istik· 
bali: Ziyafetler, resmigeçit 

Ankanı 26 ı Hususi) - Ame· Ziyafette heyeti vekiJJı iıaları gezinti yapmıılardır. Jeneral Mac 
rika ordularında Er.kinı harbiy~ ile l3üyilk Erlilnı Harbiye, milli Artbur Marmara kötküode Milli 
reisi Jeneral Mac Arlbur bu müdafaa ve hariciye vekaletle- müdafaa vekili Zekli B. tara-
aabah saat onda refakatİQde riPiq erklaı hazır buh~nrnqtlar· fan~an şereflerine verilen ziya· 
,mihmandarları protokol umüm dır. fctte hazır bu:unduktan sonra 
müdür muavini Münir Ibrabim, Ziyafet esnşşın~a Müşür Fevzi uat )Ş,30 da Gazi iştasyQnuo-
erklnıharp miralayı Sadık beyle Pı. Hı. bir nutuk irat ederek da trene binerek lstanbula 
re yaverleri oldu;u halde bpraya jcneral cenaplarıpa b•yanı hoş· !lvdet etmiıtir. 
geldi. Jeneral istuyonda MüıDr amedi eylemit ve iki memleket Jeneral cenaplara istasyonda 
Fevzi paşa Hz. lerile erklgı Har· arJtındaki mu~abbet duyguların- 5ijyijk erk;P! barbiy~ reisi Mü-
biye ikinci reisi, Hariciye mftste- dan Ye iki ordunun ~arşılılch tür Fevzi Paşa Hı. le Dahiliye 

dostluk hislerinden ~ahsetqıiştir. VeLrir ~p~rU Kaya, Milli müda-
farı Numan, Ankara valİJİ ~.V,Ht jeperal u 1,. Artbnrde "•vaben ~ t! V b ı M k ~~ '" "ll • .... faa vekili Zkiyi, Ziraat ekili 

ey e, ev i kumandam ve şo-yledig· i nutukta ı'kı' memleketı·n d. v b 1 Muhlis Beylerle milli müdafaa 
ıger irç.o& zatlar tarafından ve ordulannın muhabbetkArane k ı vekaleti erkana, Hariciye müste· 
arşı andı. Askeri kıta selim •ı~au•üılı'rt'na· ı'fıdo l"l•mittir. 

• ffıT- " , ıara NJ.UP~R Jitf ~t vp Haric:jye 
reıqalıi if~ •Ui, muıikı Aıq~rilJın Sı•t J 6·30da Rllyllk mi11firin vıkJltli ,,k.Aı tarafındın teni 
milli mırııaı çaldı. Jeneral iıtaı• prtfl11e aıkeri bjr ,.flli Jt'i~ olusımqıl~r. 
yondan dotrucı Hılkırin• Jittl. rapalmııhr. Gı,it 111mind1Q lıtıır~PdA vı ~rpnin ~ırekıli 
F Ö~le llqri Jıaorıl ıırcfinı tonrı Joncr,_ı cın•plın MQtUr 11nı11pda Jıpınd ccnıpl~rıaa 
. evıı Paıa Hı. t1rıfuıd1q bir f'ovıt P•t• HaırıUtrl ilı bir ppli• mDfr11pıl reıfPi ,,_1~mı 
zıyafet verildi. Birltldtt Cınlcıy•Y• k•d•r bir ifı ~tmittir. 
....... ,,,,,,,.._ .. "''''''''''111,,...~.....,..........,,.,., .. ,~.,-."'!••p•ııı•••••••ıııı,.ı,ıp•t"fl"''''''''''P'•tıp•ı••••• 

Yunan · intihabatı n tıeel ri 
Eter kır.Icılar cümhuriy tQiliji kabAI •tmeılerıe V eniz~

lo• fırkalarını lltvetlecek ... Bir kıral tarafıtm V ttni
zttlo•un kuıJPclıtını duyune• aıcta" 

( Baı fqnıfı l inci 1t11JJfada) 

Venizoliıt namzeUıriP kır,Uyıt• 
çilerden daha fa:ıl~ rey aldıklın 
ıörUIDyordg. Vepizeliıtlerin yDı· 

desı f.ıla m'b'UI çık,racaklara 
tfhmin ediliyor. Atina ftbri dı
blliade Veni:ıellltler ile kıraliyet• 
çiler mü sa•i adette rey lf ınn· 
mıılardır. 

Muhacirin mıhtallılerhıdı, Ve· 
sıiıeliıtltr kıblr bir ,kseriy•t ka· 
ıınmıılardır, V Qi11llıtl•riA Ati-
ı11dao Pli on bir, ktrıllyo~iltrhı 
de dokuı op, kpmDniıtJcrha de 
iki mıl>'"ı ~k•r•"klın Omlt 
~dil1ı1ık tıdir. 

Ktlclik ~rkılırıa gerek Ati••• 
da ve 2erek taşralarda tamamile 

eıilmiılırdir. fAtih•P mDc .. dolesi 
V cpf ıeliıtlprlı, lnraliyetçiler ve 
koaıPplltler ır1tıntda cererap 
e1l•twfftir. V ttıiıeliıtlerhJ 1Pz 
kOıur, kJraliyıtıHerhı Mtk•fn 
dpkı•P "''b'"ı. ~11•11•çıkları 
ll•lt ıdthnıkt•dir, ltttihıbat ne· 
tieeslne g6re, komOnlstler fiçlln· 
dlftll llazanmakta, ondan sonra 
çiftçiler, Kondiliı, Papanastasyo 

olan dil itine Türk inklllb1Dın 

buıtınkll ıekilde temaı etm11iQİ 
pek tabii görmek 1A11m g~lir. 

Demek istiyoruı ki bqgUn fürk 
milleti 1 ür'~ dilinin tasfiyesi ıibi 
bir vazife ile karıılıııyor. Fakat 
bu t~ıfiyı ifİP.iP öyle bir bam· 
lede bir kanµQl4 ~apılacak bir 
t•f olnuıd•iını J>iliyoruı. Tasfiye 
lıipdp o kadar acele etmemeli, 
diyeplerin enditelerioi pek iyj 
anhyoruı. Arapça veya Fari•i• 
den dilimize ge,miı olup ta arbk 
en basit köylU tıbakalara ar111t1r 
da bile yerJcfmiş olan kelime
lerin dilimizden mutlaka çıkarıl· 
ması )Azım gelmiyeFeğini pe ka· 
bul ediyoruz. Fakat blltftg bun· 
larla beraber gene mühim bir 
tasfiye ile TUrk milleti için me· 
deni bir dil yapmak v•~f esi 
karşısında buhınduğumuza kani 
bulunuyoruz. Ve ~ir işte acelf 
etmemek hiç baılamamqk de· 
mek olduğunu bilhassa nazan 
dikkate koymak istiyoruz. 

F ransada dil meselesini hal
letmek için 1638 tarihli bir ni
zamname ile teşekknl etmlt olan 
akademi bAIA vazifesini tamamile 
ikmal edememiştir ve teşekkn
Innden bugftne kadar Uç yDz 
ıene geçtiği halde resmi Frao111 
gramerini ancak bu ıene tab ve 
nP.srı11>+~iııtir ı:-... " ... :u!A ajbi }di: 
tijn "kelimelerinde, usullerıqge ~ 
kaidelerindeki aı1Jzbutiyçt no~· 
tasmdan mllkemmeliye\i mal~aı 
olan bir dil için hali bir ak~
demi çalışmıya devam ederıt 
bizim için bu dil mesel~sin~ ne 
derecelerde ehemt!liyet vermek 
IAzım geleceği kolayca takdir 
edilir. 

Mehmet Asım 

kafaodaris fırkaları gelmektedir. 
Pire bt:fediye reiıi 4'miral Miyaulis 
Venizeliıtlere mü11ait gh•n iati· 
habat neticesini öğr«tndiii ııımaı 
ıekteden P,lmüıtUr. Çiftçll@r ye 
ko~ünistlerin M. Venigeloılf• t~r 
rik mesai ~tmeleri gayri müpı~il• 
olduğuna göre ~abiliyeti ~.-ya\i• 
yeyi bajı bir kabina te,kili k~bil 
görünmemektedir. 

Kıraliyet~iler, Cümburiyet~il~r• 
ni~petle reylerin "ncak yğ~~' 
otuz altısını k2'ıandıklarına şiJr~ 
M. Veqizef osun on senelik siyasi 
mütareke teklifini geri alaralf 
Kualiyetçi ahali f1rka1aodan Cüın'" 
huriyet rejimini derhal kablJI 
etmeyi talep etmesi mubakkalı 
görülmektedir. M. Venizelosun bd 
talebi Kıraliyet f ırkas1D1n ilga11•1 

intaç. edecc~tir. 

Komftnlstlerde vat 
Atipı, 26 (A A) - Sabtbıf 

uat i~isine kAdtıı belli Qlap P'1 
ticelere göre ekseriyeti Veoi:ı~ 
losun liberal fırkası kazanma~ 
tadır. hinci Çaldarisio fırksf.f 
gelmektedir. Diğer fırkalar ebe&( 
miyetsiz azphklar kazanmakt~ 
dırlar. Geçen mecliste komüni•ı.f 
lerin müm111Uleri yoktu. Halbd~ 
bu mecliste bir kaç komUll 
meb'usta bulunacJkhr. 

Kazandıkları yerler 
Atina, 26 (A.A) - intiba~ 

ho ıon neticeleri hen6z ına11; değildir. Saıt l,50 de bildiri 1 
neticeler~ sıör~ Veniz~Jjıtler A 
na, Pire ve SelAnikte e"ıeri1 
k azanmıılardır. 
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4merika erkinı harbiye Şeker ihtikin iki kadın ve bir zorba 
reisi bu Sabah geldi Beı::!~e s!~:~=~~tlfi, aşığın tecavüzü 

Reisicümhur Hz. bugün Amerikalı 
ceneralı kabul buyuracaklardır 

Belediye şeker ihtikarile meş
guldür. Dün belediye iktısat mü
dürü ve belediye müfettitleri 
şehrin muhtelif yerlerinde teftiş· 
ler yapmışlar, şeker fiatlarını 
tetkik etmişlerdir. Mahalle ara· 
larında bazı bakkalların şekeri 
fazlaya sattıkları görülmü7, beş 
bakkal hakkında zabıt varakası 
tutulmuştur. 

Memleketimizi ziyaret eden 
Aaıerikan erkanı harbiye reisi 
Ceneral Mac Artbur bu sabahki 
trenle Ankaradan şehrimize dö
llecek ve Haydarpaşada mera
r•simle karşılanacaktır. 

Ceıteral, öğleye kadar Pera
Ptlastaki dairesinde istirahat e
derek öğleyio, Vali Muhittin Bey 
ltrafından Tarabyadaki T o!<at
~Yan otelinde şerefine verilen 
lİyaf ette hazır bulunacaktır. 
Reiıicümbur Hazretleri Ame

tjlcan erkinı harbiye reisini bugün 
ftat on yedide Dolmabahçe sa· 
•,yında kebul buyuracaklardır. 

Ceneral Mac Artbur Reisicüm
hur Hı. tarafından kabul edil
dikten sonra Amtrikan elçiliğine 
tidecektir. Elçilikte Ceneral şe
ttfine bir çay ziyafeti verilecektir. 

Amerikan sefareti maslahat
ktiıarı Mr. Şov bu gece Moçka
dtlci eYinde Ceneral Mac Arthur 
ltrefine bir ziyafet verecektir. 
~ ziyafette Vali Muhittin Bey, 
lcoıordu kumandanı Şükrü Naili 
~ •. •e yaverleri, Amerikan sefa
ttu ateşemiliteri binbaşı Kreyn, 

1 lya sergisin e 
Türk mamulatı . 
Bari sergisine giden tnccarla-

tı11ıız dün geç vakit, Loit ekspres 
'trviıini yapan Viyana vapurile 
tthrimize dönmüıl~rdir. Sergi 
) tyl6lden 21 eylule kadar de
~lll etmiıtir. 
, Tnrkiye bu sergiye resmen 
~ak etmemiı olmakla beraber 
~cat ofisi namına Akil Emrul· 
~ beyin nezareti altında bir 
"-'Yon tanzim etmişti. Bu paY· 
)Otada tqhir olunan memleketi
~ masnuat ve mahsulleri bn-
1'1c bir rağbet görmüıtür. Bu 
'Yanda lpekişin mamulatı Ital
~ ipek mütehassısları tarafın· 
~ fevkalade takdir edilmiştir. 
~>dan incir kooperatifinin incir 
'llluaeleri de rağbete mazhar 
~ıaıtur. Halılarımız da çok be- 1 

-.'-'ilmiı ve bir haylı satış yapıl
'ttır. 

liastalara yardım 
~ Belediyenin Üsküdar, Beşiktaş 
~ tdimekapı dispanserleri ge
~ ~lnunuevvel ayından hazirana 
\jdtr altı aylık mesai raporlarını 

•diye riyasetine vermişlerdir. 
\ Oıkndar dispanseri altı ay için
~ S9o ınt ve 1265 mama ve 
,~ 338 mektep çocuğu ve 85 
,•le olmak üzere 248 kadın 
Mt~Yene etmiıtir. Ziyaretçi hem· 
~'t er 150 çocuğu evlerinde ziya
\... ederek tedavilerini temin 
~ltrdir. Dispanser 440 fakire 
k~lleo reçete yaptırmııtır. 
~iktaı dispanserinde altı ay 
~ e Çocuk kısmında 3555 ço
~ lbuayene edilmit bunlardan 

t~z 769 kulak, boıaz, burun 
• ~ O.et•laiı tedavi edilmiş-

~'1ıe kapı dispanserinde de 
ha.taya bakılmııtır. 

Ceneralın refakatine memur edi· 
len Hariciye Vekaleti erki nından 
Münir lbrabim, mihmandar mir· 
alay Sadık, Cenerala tercümanlık 
eden hariciye memurlarımızdan 
Orhan Tahsin Beyle ctneralın 
yaverleri hazır bulunacaklardır. 

Ceneral MacArthur yarın sa· 
bab müzeleri ve camileri ziyaret 
edecektir. 

Misafirimiz, saat 13, 15c1e 
Taksimdeki Cümhuriyet abide
sine bir çelenk koyacaktır. 

Amerikan sefareti ateşemilteri 
binbaşı Krcyn öğleyin Tokatlayan 
da bir yemek ziyafeti verecektir. 
Akşam saat 17 de de kolordu 
l<umandanı Şükrü Naili paıa tara· 
fmdan Yıldızda harp akademisinde 
cencralın şerefine bir çay ziyafe
ti verilecektir. Ziyafette kol 
ordu erkanı da hazır bulunacak· 
lardır. 

Ceneral MacArtbur yarın ak· 
şamki ekspresi.- p,., ;se hareket 
edecek teşrır· · elin b 'rinci günü 
Şerburgda 'apurla Amerika ya 
dönecektir. 

Diğer tarattan belediye, şeker 
ihtikarının önüne fileo geçmek 

. için açılması kararlaşmış olan 
belediye kooperatifinin biran ev· 
vel açılması için çalışmaktadır. 
Kooperatif piyasadan dört, beş 
kuruş ucuza şeker, kahve, pirinç 
satacak, icap ederse kooperati· 
fin şehrin kenar semtlerinde satış 
yerleri tesis edilecektir. 

Alpullunun 
şekerleri 

Şeker ithalinin muvakkat bir 
zaman için durdurulması üzerine 
piyasada hasıl olan gayritabiilik 
vaktınde alınan tedbir sayesinde 
tamamile bertaraf edilmiştir. Pi
yasada istendiği kadar ve nor
mal fiyatla toptan ve perakende 
şeker bulmak kabildir. Alika
dar1arın söylediklerine göre bu 
gün için şeker buhranı katiyen 
mevzu bahsolanıaz. Binaenaleyh 
fiyatların yükselmesinede biç bir 

OtobiUd.n.. 
sakatlığı 

-o:-r.,mı .~·aa1-p~r • .AJptillü fMer .fab

rikaSllllD sahş ilanları piyasada 
nazımlık vazifesini görmektedir • 

Zabıtai belediye memurları dün 
gene otobüsleri muayene etmiş
ler, bazılarında noksanlar bul
muşlardır. Bir çok otobüslere 
fazla yolcu alındığı, şoförlerin 
cigara içtikleri, biletçilerin sıhhat 
cüzdanına malik bulunmadıkları 
gibi ucu lastiksiz kalemler kul
landıkları görülmüı, üç otobüı 
iılemekten mcnnedilmiıtir. 

Meçhul katil 
• 

Kasımpatada mektep hademe· 
si Zeynrp Hanımı parası için 
öldürerek cesedini kuyuya atan 
mektep hademelerinden Mehmet, 
lbrahim ve diğer iki arkadaşları 
Ağırcezada asıl fail belli olma
dığı için her biri alhşar sene 
hapse mahkum olmuılardı. Tem
yiz bu davayı nakzetmiı, evrakı 
Ağırcczaya göndermiıtir. Tem· 
yize esas olan sebep, cinayet 
failinin şilpheli kalması noktası
dır. Muhakemeye tekrar başla· 
nacaktır. 

Seyrlsef er talimat
namesi 

Belediye, seyrisefer işlerini in
tizama koymıya, evvelce yapılmış 
olan, seyrisefer talimatnamesini 
değiştirmeğe karar vermiştir. Bu 
hususta tetkikata baılanmıştır. 
Yeni seyriıefer talimatnamesinde 
bütün nakil vesaitinin yolcu is
tiap miktarı da tayin edilecek, 
bu hususta tirket ve müessese· 
lerin mütaleaları da alınacaktır. 

Adliye encUmeni 
Adliye intihap encümeni dün 

toplanmış, yeni kitip ve milbaşir 
tayini ile uğraımııtır. 

Ticaret müdüriyeti dünde 
piyasada tetkikahna devam et· 
miştir. 

Eski eserlere me
raklı. bir milyoner 

kadın 
Madam Robimson isminde A

merikalı milyoner bir kadın dün 
şehrimize gelmiş ve Perapalas 
otelina yerleşmittir. 

Nadam Robinson, bir müddet
tenberi Alişarda Hitit eserleri 
hakkında yapılan hafriyat için 
tahsisat vermiştir. Fu hafriyatı 
yapan M. F ondcr Osten'in riya
setindeki heyetin bütün masraf
larını Madam Roibinson vermek· 
tedir. . 

Tarihi abidelere ve ilmi eser· 
lere çok meraklı olan Amerikalı 
m;lyoner kadın bunun gibi bir 
çok yerlerde ilmi taharriyat ve 
tetkikat yapan heyetlere yardım 
etmiştir. 

Madam Robinson dün telefon
la Maarif vekili Reşit Galip 
Beyden bir mülakat talep etmiş, 
arzusu is'af edildiği cihetle Dol· 
mabahçe sarayına giderek Maa· 
rif vekilile görüşmüştür. . 

Madam Robinson şehrimizde 
birkaç gün kalacak ve sonra 
Alişara giderek hafriyatı mahal
linde tetkik edecektir. 

DarUlbedayi ve 
· Raşit Rıza 

Darülbedayideki tamirat bit
tiği için kış temsillerine Teşri
nievvelin birinci gününden itiba· 
ren başlanacaktır. Diğer taraf
tan Raıit Rıza temsil heyeti de 
hazırlıklara başlamıştır. 

Evvelce kadının yüzünü kesmişti, 
şimdi de taşla başını yardı 

Galatada Şeftali sokağında 
kahveci lsmailin evinde oturan 
Leman ve aynı evde oturan Me
lahat hanımlar evvelki gece saat 
yirmi dörtte Galatada gezerler· 
ken yanlarına, evvelce Leman 
hanımın yüzünü jiletle kesmiş 

olan, sabıkalı Çakır gelmiş ve 
beraber gezmek teklifinde bu
lunmuştur. Bu teklif kabul edil
miş, fakat karanlık bir yere gel· 
dikleri zaman Çakır Lemana 
metresi olmasını söylemiş, Le
man razı olmayınce de kadını 

taşla başından yaralamış, döi· 
müştür. Ç~kır bununla da kana
at etmemiş, polis diye bafıran 
Melihahn üzerine bficum etmiş, 
onu da döğmüştür. Bu sırada 
yetişen polisler sabıkalıyı yaka
lamışlardır. 

Devrilen bir araba 
Kasımpaşah arabacı Remzi 

dün Kurtuluşa odun taşırken 
araba devrilmiş, Remzi araba 
altında kalarak başından ve 
ayaklarından yaralanmıştır. 

Kalp sektesi 
Çarşıkapıda · Sucu sokağında 

ltalya gDmrUk res
mini arttırıyor 

Italya hükumeti dahilinde ye
tişen bazı zırai maddeleri hima
ye etmek maksadile bunlardan 
alınmakta olan gümrük resmini 
arttırmıştır. Bu meyanda bazı 
ihracat maddelerjmiz de bulun· 
maktadır. Kuru yemiş, yenecek 
yumurta sarısı ve sanayide kul
lanılacak yumurta gümrüğü art
tırılan maddelerdendir. 

Sahte pusolar 
Sen Benuva müstabdimlerin

den Jan bir arkadaşile mektebin 
mühürlerini taklit etmiı, muhte
lif nakil şirketlerinden pasolar 

almış ve bunları bııkalarına sat
mıthr. Jan yakalanarak Adliyeye 
verilmiştir. Arkadaşı Jurasi Yu
nanistana kaçmıştır. 

K6prU Ustilode bir 
kaza 

2732 numaralı otomobil dün 
gece içinde müşteri dolu olduğu 
halde Beyoğlundan gelirken köp· 

rü üzerinde tamir doJayısile kal· 
dırılmış. olan tramvay raylarına 
çarpmış, otomobil parçalandığı 

gibi yo!culardan Hakkı Ef. de 
başından yaralanmıştır. 

Sokağı kirletenler 
Bazı evlerd~n sokaklara ça· 

maşır ve bulaşık sularının dö
küldüğü, biç bir memurun bu 
işlerle alikadar olmadığı anla
şılmıştır. Belediye şubelere gön
derdiği tamimde, polis ve 2abı· 
tai belediye memurlarının bu su· 
retle sokakları kirletenler hak
kında zabıt tutmalarını bildir
miştir. 

oturan turşucu Hasan Avni Ef. 
dün tramvayla giderken birden
bire üzerine fenalık gelmiş, o.=. 
tomobille hastaneye götürülür• 
ken yolda kalp sektesinden öl· 
müştür. 

Bir vapur mavunayı 
batırdı 

Denriş kaptana ait odun yüklü 
bir mavunaya dün boğazdan ge• 
çerlerken Italya bandıralı Abaz• 
ya vapuru çarpmış, mavuna bat
mıştır. Ölen yoktur. 

Genç sabıkalılar 
Sabıkalı 18 yaşında Nihat, 20 

yaşında lbrabi dün gece Kasım· 
paşada arabacı Ali Rıza ile kav• 
ga etmişler ve Nihat Ali Rızayı 
bıçakla yaralamış, lbrabim de 
beş el silah atmıştır. Kaçan sa
bıkalılar biraz sonra polis tara-" 
fınd an yakalanmışlardır. ~ 

Sarhoş bir şoför u 
Siyameddin adh bi şoför dün' 

gece zilzurna sarhoş olduğu 

halde istiklal caddesinde nire 
atmıya ve mağaza kepenklerini· 
tekmelemiye başlamış, polis ta• 
rafından yakalanmıştır. 

Bir otomobil kazası 
mahkumları 

Telefon şirketi doktoru M. 
Tarantonun otomobili Şişlide kü· 
çük bir çocuğa çarpmış, yarala-

1 
mış, dava birinci cezada görül· 
müş, ~oför üç aya, Taranto Ef. 
)(l00 lira tazminata mahküm ol• 

muştu. Bu dava, otomobilin sa-' 
bibi bulunan Taranto Efendinin 
kazada maddi mes'uliyeti olup 
olmadığının tetkiki noktasıodan 

temyizce nakzedilmiştir. Dava 
tekrar görülecektir. 

Bulguristanla Ame
rika 

Bulgaristanla müttehit Ameri_I 
ka cümhuriyetleri hükumeti ara.l 

sında bir müddettenberi ıiıüzal 
keresi yapılmak~a olan en ziya•{ 
de mazharı müsaade esasına 
müstenit ticarec mukavelesinin 
müzakeresi bitmiş ve iki taraf 
murahhaslarının h1121rladıkları 
mukavele imza edilmiştir. 

Karısının burnunu 
kesen adam 

Kasımpaşada karısı Kamiler.irı 
kıskançlık yüzünden burnunu ke· 

sen kocası llyas Ağırceza mah
kemesince dün 3 sene 6 ay 20 

gün hapis cezasına mahkum o1· 
muştur. 

Kiralık Mağaza 
Mevkii: lstanbulda Bahçekapı• 

da, Dördüncü Vakıf Hanı karşı• 
smda mahallebici dükkanı. Mü
racaat olunacak adres: Galatada 
Küçük Millet Hanında 25 numa· 
rada Harant Ef. Telefon 41618 

(4431) 



Sayıfa 4 VAKiT 

' Berlinde VAK/1 1 ... 1 . 

Almanyada oteller, mobilyalı odalar: 
Bunların içinde cehennem hayatı 
Berlln, ZZ (Hususi: 

Berlinde kendi bir ev ıahibi o· 
lamıyan, yani bir evde bir daire 
tutup dö~iyemediği için, batkala· 
rınm evinde mobilyeli bir oda tu 
tan ve orada ya§ıyan bir takım 
i111anlar vardır. 

Bunlar küçük memurlar, dakti
lo veya ıatıcı kızlar, parasız mu
harrir toför ve san'atkirlar, tale • 
beler, bilhasaa ecnebilerdir. 

Bu zavallı insanların hayatı 
kendileri için ne kadar 11kıntılı 
ne kadar tahammülün fevkinde 
bir facia ise baıkalarına anlatıldı 
iı zaman o kadar gülünç ve eğ • 
Jenceli bir hikayedir. Almanya • 
nı~ batka tehirlerinde hep otel -
lerde oturdum bunun için batka 
tehirlerde de ev sahiplerinin Ber· 
lin ıehri ev sahibelerine benzeyip 
benzemediğini bilmiyorum, yal -
nız pek iyi bildiğim br fey varıa 
Berlinde hiç olmazaa bir ay (kira 
lık ve mobilyalı odalar) kiracısı 
olınıyan bir insanın hayatta azap 
çekmesinin ne demek olduiun -
dan tamamile bihaber oluıudur. 

Asri Konfor 

Cehennem hayatına kendini 
namzet hisaeden her günahkar 
dünyada muhakkak bir ay olsun 
bu stajı yapmalıdır. 

Otellerin istediği yüksek fiat• 
larla kesede açılan botluktan du
yulan korku ile her ecnebi (Ber -
linde bir iki ay kaldıktan sonra) 
muhakkak bir giin bir gazete 
ıatın alır ve küçük ilanlar sayı • 
fasını açar okur. 

(Aari bütün konfora malik mo 
bilyah bir oda. Her gün banyo, 
odaya kadar sıcak ıu tertibatı o • 
dada telefon, ıarpte, f ev kala de 
ıakin ve temiz bir evde çok ucuz 
adreı ve ilh .• ) 

itle insan mobilyeli odaya ev• 
veli bir ilanın iğfal edici sabrla· 
nndan düşerler. Oda ilanda oku. 
nulduğu kadar güzel değildir. Aı 
ri komfora malik oda aeksen ya • 
tındaki ev ıahibeıinin çeyizinden 
büyük annesinin mirasından kal 
ınıı eıyalarla mefrutlur. Bütün o 
'da ve ev sahibesi hafif naftalin 
kokar. Pencerelerin (Yolousie) 
leri, ıık sıkı örtülüdür. Duvarda 
1815 fe evlenmİf gelinlerin reımi 
bir Hindatburgun tasviri. Bazan 
son kayser Wilhelmin hazan bil • 
yük Fredrikin tabloları çerçeve • 
lenmit (Goblin) taklidi halılar. 
Bir İsa veya Meryem aıılıdır. 

Şimdi ekseriya Hitler işareti 
ve reaimde bulunmaktadır. EY sa 
hiheai pazarlıkta ihtiyar yaıına ve 
çehresinin müsaadesizliğine rai 
men iDl&hın üzerinde bir bilyü 
teairi yapar. 

- Görürsünüz, benim evimde 
1'endinizi kendi yuvanızda hi11e• 
Clecebiniz. Kiracıl<lrım aeneler • 
ce bende oturur, : .. ğlıya ailıya 
benden çıkarlar. Bu odada sizden 
evvel Çinli bir talebe oturdu, ha· 
li memleketinden bana mektup 
gönderir ve ilh •. 

Odada ne ani konfor ne husu• 
ıi telefon, ne de ııcak su tertibatı 
vardır. Eıki banyo odası ucuz bir 
•iı ıa1Janfte dtı pah Ye kolonya, 
koridor hafif, hafif tar hane ko • 
kar "ne çare ıözü geri alinıya hak 

Yazan : ~urı.t Der'.Jiş 
kınız yoktur. En zayıf anında ıeh on ikide daktilo avdet eder köpek 
har acuze büyücü kan insana o· susar ev istirahat içinde zavallı 
dayı kiral2.drğınıza dair bir ka • kiracı ya okuyacak ya yazacak, 
iıt imzalatmıt ve kiranın yarısı .. ya çalıtacaktır. Oda kapısına vu· 
nı pefin almıftır. rulur: 

Eve tqımldığı gün büyük me- - Ne istiyorsunuz? 
rasimle ıokak kapısımn anahtar • - Bu kadar geç odanızda ıtık 
ları öirenilir. Kaç bin türlü deği· görünce uyudunuz unuttunuz zan 
tik, deği9ik anahtarlar vardır ev nettim bari ortadaki büyük lam • 
değil, bir banka kasası. bayı aöndüraeniz vakitler öyle fe· 

- Şimdi vakitler öyle fena ki, na, elektrik öyle pahalı ki. 
hırıız çok, aman ıakın kapıyı a • Ev sahibesi pazarlıkta kiranın 
cık bırakmayınız. yalnız elli mark olduğunu söyle • 

İlk içeri girdiiiniz gün duvar- mittir. Fakat ay ba§ında hesap 
larda poliı beyannameleri gibi İ· puılası aıağı yukarı §U §ekilde • 
linlar nazara çarpar: dir: 

(Lutfen kapıyı aeaaiz kapayı • Oda kirası SO mark, kahve yap 
nız) Tam kartınızda yere doğru mak için sarfedilen gaz 6, elek • 
bir başka kağıt: (Lutfen ayakları trik (her i'ece ikiye kadar) 10, 
nızı siliniz. Banyoda bir baıkası: hizmet 5, Banyo beheri.. 10, 

(Çıktıktan ıonra !Ut.fen banyo· yatak çamafırı havlular, 6, bir 
yu botaltınız. Pencerenin perva- örtü lekesi çıkarmak için 2 mark 
zında bir baıkuı: (Lutfen pen .. 1 ve ilh •• 
cereyi. açınız) Odanızda elektrik Kiracı itiraz eder: 
düimesinin yanında. bir beyan • - Fakat biz elli marka pazar• 
name daha: (Başka kiracıların lık ettik. Ne çare imzaladığı ki· 
da istirahati için: ğıtta yalnız elli mark oda kiraaı • 

..Saat dokuzdan evvel ve on bu nı ka.bul etmiştir. itirazı bir kav
çuktan sonra fazla kalmamanız ga takip eder. 
ve telefonu ilç dakikadan fazla Bet altı evi böyle dolattıktan 
iıgal etmemeniz rica olunur.,, sonra uslanan kiracı bu defa bü· 

R MI tün 'eraitin neden ibaret olduğu· Do, e, ••• 
E•inizin oda k0mıulan elcae -

riya sağda ihtiyar bir piyano ıol· 
da köpekli bir daktilo kız, kartı· 
da geçimıiz bir artist karı koca -
dır. Dokuz buçukta piyano mual
limesine dene gelmiye batlarlar. 

- Do, re, mi, ve ilh .• 
Çirkin çatlak bir kadın seıi pi· 

yanodan bile yanlıı notlar çıka • 
ran parmaklar ve mütemadiyen 
yerde mezur tutan bir ayak sesi • 
le uyanılır. Biraz daha geç ev sa 
hibi kahvenizi getirir. 

- O pancurlan mı açtınız, ıa 
hah güneti halıyı soldunh'. 

Etrafına münekkit gözlerle ba 
kar. Acaba ne kusur bulauk, di • 
ye yeni kiracı yatağında yeni 
mektebe girmit hir çocuk ıibi ra· 
hatsız ve korkaktır. 

-Anahtarları masanın üzerin 
de ltltfen bırakmayınız, kıymetli 
örtü bozulur. Müsaade eder miıi • 
niz bq ucunuzdaki tqa bıraka • 
yım. 

Gene etrafına balanakta göz • 
lerile araıtırmakta devam ederek 
anahtarları bat ucuna ıetirirken 
mırıldanır: 

• - Koltuğun yilzU eskir de .• 
B&§ını çe...irip bakan kiracı ke

mali mahcubiyetle ıariir ki, koltu 
ğun üzerinde ea•aplannı unut • 
muf. Ve yazı maauının üzerine 
çiçekUk koymuıtur. 

- Müsaade eder misinia? Çi 
çekli8in yerini deiiıtireyim. Su 
dııJ'f~~arsa tahta kabarır. 

Gece sekizde daktao kız aşıkı 
na telefon eder ve (bu alqam bera 
her olalım) diye yalvanr matuk 
k•ndini bir ıürU naz• çektikten 
ıonra f&rl koıar. Genç kıı: hemen 
kabul eder. 

- Köpeiimi peki, peki getir • 
mem, yarım saat aonra bir varye• 
tede çabtan kan koca uyanmıt 
kavra etmekte •e yandaki odada 
yalnıs bıralulmıt köpek aila • 
maktadır. 

Nihayet onda artistler ıider 

nu bir kliıda yazdırıp ev sahibi· 
ne imzalatmak ;,at•-· 

- Aman rica ederim bu ara• 
mızda takarrür etmittir ben doğ • 
ru bir insanım namusluyum be • 
nim evimde: • 

Kiracı dinlemez: 
- Yazı daha iyidir. Sonra a• 

ramızda bir anlatamamazlık ol • 
maması için: 

Ev sahibi imzalar fakat daha 
hafta.ar geçmeden: 

- Geç vakte kadar lamba ya

kıyorsunuz, elektrik için fazla pa
ra vereceksiniz. 

iki gün sonra: 
- Ben sizi yalnız sahah kah· 

vesi içeceksiniz zannetmittim fa· 
kat ö~leden sonra da çak içtiniz 
gece biraz para vereceksiniz. 

Bir iki gün geçince: 
- Fakat hizmet için her hal· 

de bet altı mark fazla isterim. 

sezon kıymeti yok 

Kiracı kabul etmiyeceğini IÖy• 
ler ev sahibi buna rainıen yük • 
sek bir hesap çıkarır buna muka· 
bil kiracı elindeki konbıratı ıös • 
terir. 

Berlinde töziln ehemmiyeti 
yoktur, kıymetli olan imzadır. lm 
za oldu mu, inaan bağlanmıftır 
fakat ıöz naııl iıpat edilir. 

Kiracı Almanıa bu imzayı röı 
terip para vermezae ne olur bil • 
mi yorum fakat ecnebi iıe yandı. 
Ecnebi Berlinde para barcetmek 
mecburiyetindedir ev sahipleri 
bunu iıter. Ecnebi varını yolunu 
ev ıahiplerine verecektir, para 11• 

kıntısı yalnız Almanyadadır (İn• 
flasyon) zamanından kalma bir 
kanaatle Alman e• sahipleri İçin 
her ecnebi zenıindir. Bilhassa bu 
ecnebi Türkıe: "Şaı-kta herkes 
zengindir halılar elmaslar. 

Sizden fazla para alamryaca • 
jını anlayınca ev sahibi birdenbi· 
re eıkiıinden korkunç bir hal keı 
peder. 

- Sabahları bira• daha erken 

TAKViM-. ı 
Paaarteal Sah 

27 ırıuı 28 EylUI 
26 Cema.evvel 27C.ma.enel 
GllD doğu§u ~.49 s.sı 
GUD batlfı 18,04 18,02 
Sabah ııamaaı 5,36 5.3~ 
öğle namua 12.06 t2.06 
lkiDdl namazı 15.SO 111,30 
Akşam rıamazı IR.04 18,02 
Yat.IJ namazı 19,37 19,35 
lmnk 4..10 4.1! 
Yılm l'eceal } 259 260 günleri 

Yılın kalan 
\ . IC6 t05 g11Dlert J 

HAVA - DU.ıı aıcklık az&mt 27, aagarl 
18 derece olarak tesbtt edilmlıUr. BurUn 
rUzga.r mUtehavvll sUr'aUe esecek, hava ek· 
serlyetıe açık olacaktır. 

RADYO 
BugUn 

1STANBUL - 18 den 19,30 a kadar Or· 
kutra - 19,30 dan 20,30 akadAr Kemal Ni
yazi Bey ve ark&dqlan - 20,80 dan 21 e 

kadar Seniye Hanım - 21 den 22 )'• kadar 
Nimet Vahit Hanmı tarafmdan tagannl -
22 den 23 e kadar gT&mafon. 

\.1YANA (517,2 m .) - 12,30 Konser -
18 Kon.er - 13,40 Pll.k - 14,10 Pllk -
16,20 Konser - 18,05 Konser - 20,fO Kon
ser - 22,50 Dana. 

B'OKREŞ (394,2 m.) - 13 Pll.k - 14 
PlAk - 18 Konser - 19,10 Konser - 20,fO 
PlAk - 21 Orkestra - 22,05 Orkestra. 

ROMA (441,2 m.) - 21,45 Konser sonra 
piyes. 
BUDAPEŞTE (1560,15 m.) - 10,15 Konaer 

- 13,015 Çigan mtı.11ldsl - 18 PlAk konseri 
- 19 Pll.k kon.eerı - 20 Saloıı orkestruı -
24 Dana. 

KÖN1GVüSTERHAVZEN (16315 m.) -
1 JlmnaaUk - 7,llS M'.ua1kl - 115 Koruıer -
17,80 Koııaer - 19 Muatki - 23,80 Konaer. 

MOSKOVA (1304 m.) - 15,30 Musiki -
18 Kon.er - 19,10 Musllil - 19,30 Konur. 
VARŞOVA (l411 m.) - 13,f~ PWt -

U,35 Pllk - 16,10 Plı\k - 16,fO Pllk - 18 
Senfonik konser - ) 9,20 Daruı - 21 Konser 
- 22,05 Konser - 23 Dans - 23,50 Dana. 

PARlS (1725 m.) - 20 Tiyatro mU9&ha
besi - 20,20 Musikl - 21,45 Konser sen· 
toDlk. 

Yaran 
VİYANA (517,2 m) - 12,30 konser, 13,40 

plA.k, 14,10 plak konseri, 18,50 konacr, 20,50 
muslkl ve piyano, 24,f> kon.er. 

1111!1!.~·cı ............ __ .... - :'10 _, ...... ~ .. _ ... ,. 

18 kon.ser , 19,10 konser, 20,40 plAk, 21 ke
man koruıer1, 21,45 konser, 22,15 piyano kon
seri. 

ROMA (441,2 m) - 21 plo.k, 21,45 operet. 
BUt>APJ!:ŞT& (560,6 m) - 10,115 konser, 

13,5 konser, 18 konser, 20,42 salon orkea
tra.'lt, 2! dana, 2f çıgan orkestrası. 
MOBKOVA (lle>f nı) - 115,SO mu.iki, 19,10 
musiki, 1980 konser. 
VARŞOVA (1411 m) - 20,35 havadll, 21 

Pragtan nakil, 23 Krakovllderı nakil. 
KôNlGVUSTER HA VZEN (1636 m) -

7jhnnaaUk, 7,15 konser, 15 konser, 17~0 

konser, 21,30 opera, 22 d&ııs. 
PARlS (1725 m) - 20 mu..aıı&be (Klod 

Fana), 20,30 tıbbi nıUaah&be, 21 edebl mU• 
aahahe, 2140 ınoda, 21,46 tiyatro, 23 konser. 

Darülbedayi müdürlüğünden : 

. ısta~buı ıe.. ISTAnBUL BllEDIYESI 

~:; ı:~:i~~::i~ M~ t~ ~M 
ne teşriniene- lJJr TIH 
lin birinci cu· 
martesi gllnO 

akıamı Seniha 
Bedri Hanım 
tarafından 
nakledilen 

il 11 

11111111 
"Yedi K8y0n Zeyneb;., isimli 
pıyesle bıfhyacakhr. 

kalkınız odanızı CSğleden evvel te 
nıizliyecefim. Bu kadar geç bu 
evde yalnız ecnebiler kalkıyor. 
Banyoda iken kapıya hızlı hızlı 
vurulur: 

- On alb dakikadır banyoda· 
sınız, hiçbir zaman bir alman bu
nu yapmaz. 

Mektup ıelir: 

- Gene ecnebi memleketin • 
den mektup. Poıtaya kapı açiuak 
tan hatka bir itİmiz yok ki. 

Telefon öter ı 

- Gene ıizin telefonunuz bil· 
tün vaktim kapı ile telefon ara • 
tında ıeçiyor. 

Muslukta yıkanan kiracı oda • 
ama ıirdikten bet dakika tonra 
kap11ına vurulur .. 

- Muslukta elinizi yıkarken 
suyu kunetle açmayımz tam yir· 
mi damla su yere sıçramıı. Al • 

27 EvlOl 193ı 

Yaran ak,•111 

Melek slnema91nd 
Tam manaalle çok -· 

film ba,hror ı 

ADALAR ŞARKL 
(La Rumba d'a111CM1r) 

Ateşin aşklan • Nefis şarkılan • Mi
silsiz tabir mınıaralan ile KUSA ada' 

sında geçen milkemmcl bir film. 
MUmeaalllerl ı 

LUPE VEL&Z 
LAWRENCE TIBBlf 

~---Pek yakında ___ ., 

Asri Sinemada 
Kahkaha kıralı MALEK'ı sebb9' 
co~cı llTA t\10;\TENE.GRO 11• 
beraber tamamen lspanyolca sözHt .e 

~ar kılı emulsiz bir liomedi o1ın 

MAL EK 
Harbe Gidiyor 
Filminde gtirecekalnla. 

MctroGoldvyn · Mayer filmi 

B o R s A 
26 Ey•UI 1932 
Nukut ••ttt 

KW'Uf K-
20 t. Franaız 171 1 Şflln Av. ..... 
1 Sterlin 740- ı Peseta 17 

1 Dolar 213.- l Mark 90-' 

20 LlNt 219- 1 ZoloU " .... 
1 Penge " .... 20 t. Belçika 820-

20 LeJ ., ... 
20 Drahmi 26,50 30 Dinar 70; 
20 tsvıçre 243-

ı Cervonec .... 
20 Leva 27- ı Altm 
ı Florlıı 85- l Mectdl,. 

20 Kuron Çek 124- ı BuıJmot 119' 
rek Hatları (kaD• ... 16) 

Parla 12.06 f'rug 15 
LoAdra 733.·· vı,... •• Ne, York 0.4725 ••adJit 17 
!CIA.no 0.21 Berllla 
Brüksel 3.404) V&110va 
A.Una 70 40 Fettc ,... __ ~ 

n cın nııa--

SO!yıı 66.365 Betrrat . sterdaın t .1769 Moakov& &Off 

Esham 
r Bankuı v,ıo .ı:crkoe 

Anadolu 21,77 Çimento Ar. 
ReJl 4,90 Unyon l>ey. 
Şt". Hqrtye 1450 Ş&r1s De)'. 
Tramny 4625 ltaıp 
U. Sigorta ı u Şark nı. ceza 
-"monU 38777 Telefon s 15 

tstlkarz.!!_r Tahwlller 
tst. dahili 96.50 1 Elektrik 
Şark D.yoııan 4,!'iO Tramva7 
D.Jııluvahhlde 58, - Tl.lael 
CUmrükler 5,10 Rıhtım 

Saydl mahl '4,20 Anadolıa 1 
Bağdat 4,30 Anadolu u 
Askeriye A.. lıltbD..ut 

irtihal 
Sabık Şurayi Devlet lrı11nd 

TOccardan Değirmenci Malik St 
yin pederi Ahmet Bey •mt 
mittir. Merhumun cenıreıi b 
gOnkil salı gllnft CStle Yaktı~ 
vikiye camiinden kıldmla 
Maçka kabristanındaki m 
mahıusuna defnedil~cektir. 

Mevla rahmet eyleıin. 

manyada böyle bir feY .. 

Ev sahibesinin söaünü 
bir kavı& ile keıea kiracı •1 
tında evi terkedecefini .a,ler• 

Ve terkeder. EY aahlbl 
kiralık möbleli odalar 

dost insanın yüzüne tuhaf, 
bakar ve içinden dGtünirı 

- Canım hu zaYallmm .. 
suru var ki, iki ayclaa full,. 
odada oturamaz kapı dqan 
ler. 

Zavallı möbleli odalar 
bu nazann altında m__, 
nı önüne eler ve i~ln lcla 
eder: 

- lnıallah sen de bir 
odaya kiracı olurs'lllle. 
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Hirisfjyanlıktan !1üslümanlığa ,, 
•••••••••••••H••••••••••••••••••••ıııııııııııııı••••••••••••••-•••••••••••1111-•••••--•••••H•••••••• • 
Bir lngiliz kadını niçin 

Müslüman olmuş ! 
• 

iki polis memuru köşkte yerleşerek Ahsen Beyin dos- lmparatoriçeniµ huzurunda : nazik ve 
tları ve düşmanları hakkında tahkikata koyuldular sevimli, haileengiz bir kadın 

-16- Ahsen Beyin halazadeleri gibi ta .. ! manlarda yalnız bir kadın vardı. ' 
_itte doktor Tahir Bey, can nıbrıı .• Güya siz Aydın, yahut Ahaeniq, bu kadınla ~vlenmesi de 

Ciğer arkadaşım Adilin babası.. lzmirde imitsiniz de tesadüf en mevzuubahs idi Bu kadının iımi 
h h · d. gelmiıtainiz gibi yaparız. Ay~e Nigardır. Doktor Refi., Pa-Qana iatira atı tam tavsıye e ı- :r _ ~ 
)or. Onun sözünde dışarı çıkmam - Ala ... Bu akıaından itibaren §anın kızıdır. Niıantaımda oturur. 
~Umkün değil. Esasen size izahat kötkte bize bir oda verebilir mi· Amma bu hanımın Aheanin vurul
... erecek takatim de yok.. Yalnız ı si.niz.? Hemen tahkikata baılıya- masile alakası olmasına hiç ihti-
&ııe kısaca haidaeyi anlatayım: bılelım.. mal vermem .. 

"Ben av meraklısı değilim am· 
~a kış, yaz burada oturduğum i
sin bir iki meraklı arkadaıımm 
lırarile ara sıra av eğlenceleri 
tertip etmekten zevk ahrım. Ev· 
l'elki gün de karar Yerdik .. Alenı· 
dağına doğru yollandık .. Av es
tlasında arkamdan bir kurıunla 
~ruldum, bağırdım, bağırdım .. 
~o.qra )?ayılıpışım .. Kurşunu sıka
>trlarkcn, &ok ıatırap çektiğimi 
hatırlıyorum .. Beni buraya getir
l'tlişler ve burada tedavi altına al
ttıışlar .• 

'Ondan ıonra mütqiı bir hara
•et j~inde .. Hezeyana başlamııım .• 
Sopra katalepsi buhranı .. Bu buh
•al)F}~n ancak J>ugün pğleden ıon· 
•, ~pk~Qr Tahir Beyle oğlunun 
leY,akkuz ve itinası sayesinde ya
~Yı kıırtş.rdım .. Yoksa canlı can
lt gömülcc~ktj~ .. lıte bijtün bil
di~lerim bunlardan ibaret .. 

- Bu kadar malumata iıtina • 
den \:rngün etrafınızda tahkikata 
\aslı alım .. A n r..a le ~arın eğe" ınii· 
'S:a e s pp,n s ıi'e yeni •lfaller, 
'oracağız .. Yalnız timdi ıize bir 
"ıal sorl}yım: 

- Hiç kimıeden §Üpheniz var 
~.? ... 

- Hayır, hiç kimseden .. Doğru
•u hiç bir düşman tanımıyorum •• 
~u hususta size kardetim demek 
l'ılan Ahmet Adil benim kadar ıa
~hiyet ve malumat ile cevap ve
·~bilecektir. Bana ait hiç bir şey 
;~un meçhulü değildir .. Her bildi-
1tti size söylemesini Adilden rica 
erim .. Zabıtaya ıkarıı o da, pe

eri doktor Tahir Bey den beni 
~a.m ve ikmale muktedirdirler .• 
er meıelede, her türlü yardımda 

'tlla.ra müracaat edebilirsinh: •• 

llu sözlerden sonra, iki memur 
'hrlaca1'JJin hemen hıutarun ya

dan çıklnak olduğunu anlamı§· 
dır. Fakat doktor Tahir Bey 

'ttındaki yapıyı gös~ererek~ 
...._ Bir dakika, dedi .. Liıtfen i· 

. "iki odada bekleyiniz. Biz tim· 
1 gelir, ıizinle görütürüz. . 

• • • 
iki Polis memuru sureti huıu-

:ede poliı müdürü tarafından 
tlderilmi§ oldukları için bu itin 

11 
~nıiyetini tamamen idrak edi
~lar ,, ite aon derece sarılmıı llu
llyorlardı .. Tahir Beyle J\.dil-

l\ köıke istedikleri gibi girip 
~ ak, hatta lstanbula gidip gel
~ &üçlüğünden dolayı lazım ol

d ~ köıkte yatıp kalkmak mü
eaini talep ettiler .• 

'\Belki bir çok geceler ve gün· 
l İmiz birden, yahut ayrı ayrı 
ad k '~ a. almıya mecbur oluruz ... 
lt hizim polis memuru oldu-

·ı~ ~~ll sizden bşşka hiç kimse 
h ~ltıel'd' " ı ır .. 
~diler. Adil: 

i ~ l<olay, diye cevap verdi.. Biz 
\j ~ Yabancılara. hem de ev· 

'~etçi ve uşaklara kar§ı 

- Tabii. .. Bu kötkte on bet oda 
vardır .• Üst katı tamamen boştur. 
Her oda döşelidir .. Karyolası olan 
odalar da vardır. Size §İmdi iki o
da hazırlatayım .. 

- Çok iyi, bir de acaba bey
efendi, bize Ahıen Beyin tanıdık· 
ları ahpapları hakkında malumat 
verebilir misiniz?. Bütün tanıdık
larını siz de tanır mısınız?. 

- Evet .. Hepsini. .• 

- Hatta kadın tanıdıklarını, e-
ğer varsa aııkane münasebetleri

' ? nı •• 

Adil güldü ve dedi ki: 

- Evet, Ahsenin tanmııt oldu
ğu bütün kadınları da tanırdım 
amma hunların hepıi çoktan kay
boldu, unutuldu, gitti.. Son za-

- Evet, belki hiç bir ınünase· 
bet c:tlmaz, belki hiç bir münaıebe 
ti de yoktur .. Fakat biz ihtiyaten 
adresini kayqedelim. 

öteki memur arkadaıı Nigar 
h~nımm adresini 

Hanımın adresini kaydederken ö
teki memur sord~: 

- Ya Ahsen Beyin yanında 
çalı~anlar?. 

- Bu cihetten hiç bir f Üpheye 
mahal yoktur. Hepsi Ahsen Beyin 
eski emektar adamlarıdır ve hepsi 
Ahsen Beyi deli gibi sevreler. 

- Acaba }>u taraflarga Ahıen 
Bey hiç bir düşman sahibi olma
J1llf mıdır? 

- Hiç bir düşmanı yolttur. 

(Devamı var) 

Eski Efgan kıralı 

Amsterdamda çıkan "De Te· 

legraff,, gazetesi Efganistanın 
eski kralı Emanullah Han hak-

kında §U sabrları yazıyor: 

Emanullah Man Efganislandan 

ayrıJıp Anupaya geldiği ıaman 
yanında pek az bir serveti var
dı, Emanullah Han bu kilçük 
serveti kaybetmemek için bu 

para ile bir bina aramıya baş
ladı. Bu esnada birkaç ev ve 

köşk gördil ve pazarlık yapar

ken bu jşe ısandı. Aldı)1 binayı 
bir başkasına satb, ettiği tica
retle iki yeni bina aldı ~e bu 

suretle bir emlik idarehanesi 
tesis etmiı pldu. 

Emanullahın yazıhanesi gayet 
sade d6ıelidir. Süs olarak yalnız 
duvarda bir ı~cc~de vardır • 

Kendisiqe yeni mesleği ye Ef· 

ğanistandan getirdiği söylenen 

büyük servet hakkında sual so

ruyorum: 

- Bu servet meselesi diyor, 
bir harafeden ibcırettir. Evv.ela 

ben Kandehardan oraya döne
ceğim Umidile çıkmıfhm. Karde
şim yamma mühim miktarda 
altın ve mücevher almamı tavsi

ye etmiıti Fakat kabul etmedim 
zira isyanın bastırılacağını kuv
vetle ilmit ediyordum. Halbuki 

vaziyet büsbütün başka bir şc· 
kil aldı. T ıılihime küserek razı 
oldum. Her halde tekrar edeyim 
ki, devlete ve tahta ait hiç bir 
mücevher ahp getirmiş değilim. 

Söz buraya gelince, eski Kral
dan, niçin yapmak istediği l!ıla-

ha tta muvaffak olamadığanı ve 
bu ıslahatın neler olduğunu sor• 
dum: 

- Ben, dedi, kadınları esa
retten ~urtarmak istiyorpum. ~n 

büyük kabahat olarak aleyhimde 
bunu Ş.öyliyorlar. 1924 ıene,inde 
Kabil ıebrinde genç kıılar için 
bir mektep açhrdım. flu @ffedil
mez bir ıuç telikki edildi. Ve 

isyan et iler. Fakat bu isyanı 
bastırdım ve mektebi alıkoydum, 

Sonra peçeyi kaldırdım, taadütli 
zevcah kaldırdım, aramıza garp 

medeniyetinin girmesine yardım 
ettim ... 

itte bütün bunlar, milleti aley
hime çevirmeğe kafi geldi. Hal-

buki ben, yaptıklarımı aade 
milletimin menfaatine uyğun ol-

duğµ i~in yapıyordum. Milletiqı 
ise, bunu bir türlü anlayamiyor· 
dum. Size bir misal getireyim. 
Efkanistan fakir bir memlekettir, , 

fakat iptidai maddeleri oldukça 
ZFngindir. Sürülerle koyunları· 

IQIZ .vardır. Bunların yünlerini, 

ben, barice satmaktansa, · sakla· 
yup kedi kendimize kumaş yap· 

mak istiyordum. Halbuki herkes 
bunları ihraç edip, hariçten fe· 

na cinsten kumaşlar getirtlip 
giyinmeyi tercih ediyor, milli bir 

saoatin doğmasını i•temiyordu. 
Bu delilik değilde ne dir. Fakat 

ne yaparsınki milletler böyle,dir. 
Siz istediğiniz kadar onların ıa· 

adetine çah:anız nankörlükle 
karşılanırsınız ... 

Bu felesof kral, sözlerini bi· 
tirdikten sonra umuzlarına kal
dırdı, ve bu sefer o beni sorğu· 

ya çekmeğe baJladı: 

- Elimfle iyi bir J>ina var, 
henı uçuı... Tanıdıiınız biriıi 
yokmu satalım?. 
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b~na düğün bediyeıi olarak ver
diği 1'onakta yaııyorduk. Burası 
sakin, yarı loş, koridorları çok 
bir yerdi. aurası vaktile lngilte
renin en meşhur gilzellerioden 
Nell Guyone aitti. Hatta rivaye· 
te göre onun hayaleti buradan 
eksik olmazmış! Burada fazla 
hizmetçi tutmıya lüzum yoktu. 
Hizmetçilerin adedini azalt~cak
tık. Fakat onlar bu işi bize bı
rıkmadılar. Çünkü hayalet lafın
dan korkan hemen kaçıyordu. 
Konağın hayah:tli oldıığu mcı· 
burdu. Onun için bir kimse de 
ona yanaımak istemiyordu. Bu 
korkuların bana da sirayet etıne· 
diğini ıöylersem yalan söylemiı 
olurum. 

ÇUnkü her gece odamın dışın· 
da hafif ayak pıtırdıları duyu
yordum. Bunlar kapumun önlln
den gelip geçiyorlardı. Ara sıra 
ayak patırdıları sıklaşıyor,arasıra 
11eyreldeşiyordu. Hatta ara sıra 
birinin kapu önünde düştüğünü 
hissetmekte idim. 

Kendimi iyice lcorkuya ver
miştim. Bu da k§fi değilmit gibi 
~vi bir türlü ısıtamiyorduk. Her 
pdada b~yük sobalar yakdığı
pıtz hRlde tiril tiril titremekte· 
"dik. 

Vaziyeti anlayarak · kendime 
teselli wermek için kaP-lDl!l pı
şında pyak sesleri duyduğum 

1•w~ıı derhal kapıyı ıçıypr, 
pııarı balnyor, Fakat bir kim· 
fJeyi göremiyordum. Belki bir 
dolaş~P vı.rdır ~iye bütün kori
dorp aradığım halde hir şey gö· 

remiyor, yalnız ayak ıulerjnin 
yanımdan g~çtiğini duyar ıibi 

oluyor ve odama çekilerek yata• 
yor veya hayaletinin dolaıtığı 
söylenen Velli dUşünüyordum . 

Bu ,aralarda kilim Jan doğdu. 
Lohusa yattım. Lobusalıktan 
kalktığım zaman valdem beni 
imparatori~a Ojeniye götllrdü. 
Kendisi F arnboru da ikame~ edi· 
yordu. Evi, yüksek bir tepede 
idi ve muhteşem çınarlar ara• • 
sında idi. 

lmparaloriça bizi 9abane eıya 
ile dolu bir odada karıılada. ~a
polyon ile btıtlln hanedanının re• 
simleri odanın duvarlannı ıDsli• ~ 
yordu. lmparatoriçanın mai göz· 
leri ue kadar gllzeldi. BurDu sol• . 
muş, ve kırıımııtı. Fak at bu gll• 
zel gözler onun blitnn yDzUnü 

1 

gençleştiriyor ve biltUn mevcu• 
diyetini canlandırıyordu. 

Ooun siyah elbiseleri içinden 
görünen ensesi ve 16iıll bir 
bakirenin ensesi :ve giisO kadar 
dinç e güzeldi. Onun ~eyaz 
ipek gibi saçlara küçücük baıınıa 
üzerinde ipek gi~i parlıy~rdu. 

lmparatoriça ~on derFce nazik 
ve sevimli idi. Hayatım~at ıör .. 
dUğüm en h ile engiz k•~m o 
idi. insan onun bir dakika bile 
maziyi uputmadığ101 his ediyordµ. 
Onun sesinde bile kederin ıstı .. 
rabı vardı. Bilhas11 kendisi 
Fransadan bahsettikçe bu keder 
adeta insanın içine iıliyordu. 

Bu muhteıem ~adın neler 
görmüş, neler geçirmiıti. Onun 
gördüğünü gören kaç kiıi vardı. 

Ingiliz lirası, yeniden 
altın para olacak 

Paris, 26 (A.A) - Maruf ik
htii ,,tardan M. Frederich Yenny, 
Temps gazetesinde yazmış oldu
tu bir makaleyi şu suretle bi
tirmektedir : 

"lngiliz lirası yeniden altın pa

ra mı olacak ? Eğer böyle ise, 

lngiliz lirası, ne zaman yeniden 
sarı wadene bağlaqacak? 

işte timdi sorulan sualler. 

Birincisine tasdik cevabı veri
le bilir. 

" Geçen mayıstanberi mevcudu
nu 121 milyondan 140 milyona 
&akarmış olan İngiltere bankası
nın altın esasına avdete hazır 

Müddeiumumi basta 
Müddeiumumi Kenan Bey iki 

gündenberi rahatsız bulunduğun
dan makamına ~elememektedir. 

Ekmek flıılları 
Istanbul Belepiye riyasetinden: 

Erliilün yirmi sekizinci çarşamba 

gpnünden itibar,en ekınek &e~iz 

puçu~. kuruşfa ibka ve francala

nın kilosuna on üç kuru~ azami 
fiilt koumuıtur. 

bulunmakta plduiu açık,a gö-1 

rünmektedir. 

Artık ne klğıt par, mikyaıı 
ne döviz bloku, ne idare ve ıev• 
kedilen ıikke ve hatta ne de 
imperatorluk sikkesi mevıubabiı 
değildir. 

Hakikatta beynelmilel pakit 
pjy&1a11ndaki buhran İngiliz lira• 
sının oufuzunu eksiltmemİf ve 

bif akis gerek ingilterede v~ gerek 
dünyanın diğer aksamında bu 
nufuzu artmıştır. 

ingilterenin han2i tarihte altın 
mıkyasına rucu edeceği mesele
sine gelince bu tarihi oimdiden 
tasr'. h ~ımek mU'llkün deiildir. 

Atmanyanın lthalAtı 
Al!PaP hükumeti son zaman

larda aldığı Yf. ni bir kararla 
bqzı ithalat ~addelerinin gilm:r 
riik r~smini artırmııtır. Bu me
yanda bizi alakadar eden itlen-
miş l<eçi ve uğlak derileriyle 
halılar de bulunmak tadır. Verilen 
malumate göre yemiş, kon Epıe, 
balık v~ k~reste O:ı~rine d e 
kontenjan kpnulması tet~ilF ' cif .. 
mektedir. Bu maddeler in c! e 
kontenj.:na dahil edile c<ğir.e 
muhakkak nazaril e balulm ı l trcır. 



Sayda 6 VA~ 27 Evlnf 1932 

Türk dili birinci kurultayında 
J\nadoluda halk konuşma dilinde yaşadığını mütehassısların 
temin ettikleri 80 veya 100 bin kelime bu işe temel olabilir 
Samih Rifat Bf • nİn dinlemekte muvakkat bir huzur, ınıııııııuııııııııııııııııııııııırıırııuıııııııııııııırııııııııııııııııııuıııııııııııı etrafında toz tabakalarından örül insanlar, memleketin en güzidt 

tk bir teselli, bir ümit arar gibiydi. Aslı müt bir siper yaptığı zaman, yir- insanları, alimler, mütefekkirler, 
nu . u Yataklarında yatanları doğru G&tter ıemayı mağribe yükselt de alnını minci asrın yüce ve kahra.man ÇO· şairler, edipler yan yana oturuyor 

"Muhterem hami reisimiz bu··. lurlar, Rumeli kıyılarının bir u • Dök kalbi satı millete feyzi beyanını cuğu kollarını geni§ göğsü üzerin lar. Ve muhterem yurtdaşlarım! 
Al bayrağınla çık yUrU sağken zafernUma 

yük Gazi Hazretleri, cundan o bir ucuna koşu§an mü • Bir gUn oehJt olunca da olsun kefen sana de kavuşturmuş, sakin, vakur u· Bir yerde dediğim gibi, tarih• 
Hanımlar, Efendiler, vezzilerin ilave; son malumat; Dağlar lisana gelse de anlatsa hepalnl zaklara bakıyordu. Onun hazan te birkaç defa cihan bütün heye• 

Binlerce can dirilse de nakletse geçmişi d d d 
Türk dilinin kendi miJJi kudret- çığlıklarında bir sevinç, bir mu - Garbın cebin zalimi affetmedim seni ma i, lisana sığmıyan ü~ünce- tile atının ayakları altında dönell 

l nk vaffakıyet haberi heyecanını a • TUrkUm ve düşmanım sana kalsam da bir lerini, irade ve kudretinin şumuli- büyük Kurtarıcı, İnkılabın o yüce eri içerisinde i işafını aramak 
k 1 rarlar ve ümitsizlik içinde kendi kişi. le ifade eden bir hitap tarzı var • yaratıcısı, dünyanın en demokrat maksadile uru an §U Kurultay'ın Emin BUlent 

1 kendini aldatan, oyalıyan ölüm • dır ki, içten gelen bir nidanın bir deviet reisi s:fatile batımızda yanız yüce gayeıile değil bir yan 1'Urkıa.esl 
d d cül bir haıta gibi bir mahkum gİ· Y muhatabını dikka~e davet eden ruhumuzda ve en sonra itte ıaf • an üstünde uran devirlerı"n tarı·. YUk 1 d gü Un bat•·"" ö t al 

bl. tekı·ar yataklarına uzanırlar • ıe e n .... .,. yere g ser nını • d 1 h "] b larım· ... ""Y. ark• ... danlarımız arasında• hile, diğer yandan kurulduğu bi- Budunun arık gönlüne özıu sözUn dökuısun cazıp ve uygu u a engı e aş • , ~ " 

l d k dı. Al bayrağınla çık yUrU sağken başar örneği lar; bunda bütün tehlike!erin ac· dır. (Çok şiddetli ve sürekli alkıt na a tın a i milli ve aziz manza- o 
Muharebenin hayalen büyül • olsun er meydanında ölUnce senin örtUn zini yüzlerine çarpan korkunç bir lar ve yaıa sesleri.) 

raıile bu neslin evlatlarına ilham Sıra dağlar dlle gelse de anlatsa hepsini 

tt·-· b" k l müt, mübalag-alandırılmış en kü- Binlerce can dirilse de deyiverse ge"mi"i istihfaf gizlidir. Unutulmut an'aneler, müpheaı 
tehlikelerile yedi asır Osmanlıla• 
ra, hakanlığın Türk cemiyetinde 
bir esas olduğunu telkin etti. Da• 
lal nereden daha ilk günlerde11 

e ıgı ır ço mana ar vardır. ~ " 
çük ve mevzii muvaffakıyetlerini Batınm tUI"C3iz alnı ba~ışhyamam seni Büyük adam, etrafında uğul -

Zihinleri bir an bun!ar üzerin
de durur gibi ve kendileri hutu 
ile dinler gibi dütündürmek cüm
huriyet hayatına kartı derin bir 
hürmet borcudur. 

ı•tanbul sokaklarına dag-ıtan bu Türküm ve düşmanım sana kalsam da ben d b b l k ., bir ki§l ıyan om a arın o en ya ın sü • 
manasız (ilave!) çığlıklarını ba • Türl-.çeye çe\.·iren : kUtunu i§te bu kalbi ses ile kar§ı • 
san düşman tayyarelerinin homur Celil Sahir Iadı ve yanındaki yaverine: 
tuıu ve bombaların infilak sesleri Aslı - Cevat! dedi. Zihnimin içer 

Daha dünkü bir devirde kapıla· 
rı kıbleler ve mabetlerin fevkinde 
bir yükseklik gururile bağlı olan 
bir ıarayın yıkılmıt tahtı üstünde 
milletin kendi elile kurduğu bir 
kürsü etrafında müıterek bir gaye 
İçin toplandık. 

Bu inkılabın ne zaman ve han· 
gi tartlar altında doğduğunu biz 
yakinen bilıek bile, onu bizden 
ıonra geleceklere nakletmek, her 
hangi bir teıadüfün Kurultayı aç· 
mak ferefini kendisine bahtettği 

bir halk adamı için en evvel dü
tnülmeıi lazım gelen bir vazife
dir. 

Cıhan harbinin 
sonunda 

tal<ip ederdi. O zaman sükut bir 
nevha idi ki, yalnız yüreklerde de 
ğil, memleketin lafında ve topra· 
ğında ağlıyordu. 

Y urtdatlarım; 
Dünyada hiç bir millet umumi 

harpte Türklerin sevkedildiği 

maksatsız ve neticesiz imtihana 
girmemiıtir. 

Biz yalnız Çanakkalede ken • 
dimiz için, kendi bayrağımız için, 
memleketimiz için vuruttuk. 

Ondan başka her cephede va -
zifemiz, müttefiklerimizin sa -
vaı cephelerini boşaltmak, on -
larla uğratacak dütman orduları· 
nı ·kendi üzerimize çekerek, hile 
bile ve hiç lüzumsuz ölmekti. 

Galiçyada, memleketin en can 
lı kuvvetleri toprak altına gömül· 
dü. Sankamııta yanlıt bir hare -

Yurtdqlarım; kete yüz binlerce kurban verdik. 
Sözlerime yalan bir mazinin ha- Bütün harpte kaybettiğimiz 3,5 

tıralarOe baılıyacağım. Cihan milyondan fazla yurt çocuğunun 
harbi artık ıonuna varmıttı. Is - kemikleri üzerine kurduğumuz 
tanbulun uykusuz ve asabi gece- teref ve zafer hayali yarınki bir 
leri, hazan uzaklardan gelen ah· efendinin, bir müttefikin takdir 
tılmıt bir ıeıle uyaniveriyordu. ve hürmetini kazanmaktan ibaret 
'.Anadolu ıahilleri, kartı taraftan tir. 
akıeden bu aeılerin karanlığı ve Bu imtihan içerıinde istikbal -
sükUnu yırtar gibi çırpındığını l den meyus olmıyan bir ferdin var 

Yarap ne eksilirdi deryayı izzetinden 
Peymane! vücuda zehrap dolmasaydı 
Azade ser olurdu A.siyabU derdll gamdan 
Ya dehre gelmeseydim ya aklım olmasaydı. 

Ziya Pa,a 

Tttrkçesl 
Çalap ne eksllirdl onurunun denlzinden 
Varlığımın kabına ağuau dolmaııaydı 

Dert, kaygı taaa.ımıdan §U ba§ın kurtulurdu 
Ya açuna gelmc1em ya UBUm olmasaydı 

Türkçe,·e çeviren 
Celil Sahir · 

,,...UlllfflttıtııtfllHllltlıNnlHfllllllltiıuatıtffllHftt .... -llhlt 
lığını itilmek ne mutlu idi! O za· 
manın bir tek muzaffer kuman -
danı ve memleketin dütmana çe
kilmit kılıcı olan Anafartalar kah 
ramanı Mustafa Kemal pqanın 
Yıldırım orduıu kumandanlığını 
kal.al ettiiiai ..itil ler ••Bil bi. 
nefes a <Iı ar. Deme IH, daha ü· 

mitler, bütün mahvolmamıt deni· 
liyordu. Halbuki o, memlekete bu 
ümidi vermek ve onu istikbalin -
den yeise dütürmemek için bu yü 
kü üıtüne almıt ve gitmitti. 

Şeria vadileri ona yüksek gaye 
)erinin ıevdiii ıavaı ve tehlike da 
kikalarının bedii heyecanını ver • 
di. Kaç defa otomobili dütman 
tayyarelerinin bomba ıağanak -
ları altında kaldı. 

Bir gün, yakın bir noktada in 
f ili.k eden bir menni hedefinin 

ıinde öyle §eyler dönüyor ki, bir 
gün bunlar kuvveden file çıkar • 
sa bütün cihan kendisini hayret • 
lere dütürecek hadiseler karşısın· 
da kalacaktır! (Çok tiddetli alkıt 
lar). 

Hanımlar, efendiler! 
Bu sözlerin söylendiği tehlike 

dakikasile f U günün tarihi arasın· 
da geçen zaman, bütün harikaları 
nı saymak için kelimelerin yardı· 
mına muhtaç olacak kadar bizden 
uzakta değildir. 

Bütün dünya tarihinin, hür • 
metle tetkik ederken batkalarm • 
daki derin hayranlığı bozma.mak 
ieia vö-l..-ini lnrnmaktan kork -
tuğu, esirgediği en yüce ve en 
milli bir inkılap manzarası, içti • 
mai bir inkitaf, baş döndürücü 
bir hızla devam eden bir yükse • 
lit duygulu ürpermelerini ruhu • 
muzda ya§atıyor. 

Bundan 11 ıene evvel, müte • 
reddi bir hanedanın tahtından 

uzamıt gibi görün~n solgun per· 
de ıaçağını öpmek için turada 
çok defa zorla toplanılan sırmalı 
ve ıanklı kul oğullan yerine yük· 
ıek nuiyelerinde milli hakimi • 
yetin mukaddes gururunu tafıyan 

ba~ltyordu?. 

O::.manlı hanedanını kuran a• 
dam, kendisine isnat edilen bir 
manzumede: 

Osman, Kayıhan oğlusun 
Oğuz Karalıan Neslisin. 

demiye sevkediyordu. Fakat Ka • 
rahan adının hangi an'aneyi tem• 
sil ettiği Osmanlılar nazannda 
kutuplar kadar meçhuldü. Ve bu 
hali halk bilgilerine karııan bir 
kitabe, bir sayıf aya intikal ede • 
memİf olduğu için meçhuliyetini 
muhafaza edip durmaktadır. 

Türk dilinin tarihi, ve an'anevl 
unsurlarını sonraki eserler kadar 
kaybetmiyen bazı eıki lugat kitap 
1-M·-- ...,.ü........ ...Jilir&A qörü.,..• 
lür ki, Karahan tabiri Türkler i-
rasında hükümdar hanedanlan• 
;;; mensup olmıyan ve halk içer
ıinden yeti!en büyük devlet reiı• 
lerine verilen bir unvandır. 

Bildiğimiz Oğuz destanı Oiu• 
zun babasını i§te böyle bir Ka • 
rahanda bulur. Osmanlı hüküm• 
darları, Türkün bu an'anesini bil• 
memekte, mazurdurlar. Fakat 
kendilerini Kayıhan oiulları zall 
neden bu adamlar, hiç olmazı• 
Kayıhanın Türk olduğunu unut • 

( Devamı 7 ncl -hlfede ) 

ilk kurultayın tafsilitı: Bugünkü toplantı saat 14 de olacaktır 
(Bat fcralı l lncl 8fJ#llfatla) Saat henüz 13 buçuk olduiu çaYUf, Miıiıin taıımmıf ıimalarm· lerine oturdular. 1 - Birçok şeyler dütünüyonllll 

Dinleyici ııfatile kurultayda halde bütün ıalon kimilen dol· dan Hasan efendiden ibaret olu Samih Rıfat Bey Eğer bunlar bir IÜD tahak • 
lialamDak iıityenlere de bir çok muttu. köylüler yanlannda bulunan im· kO ild kuk edene bütün cihan keO 
kartlar daimldıiı gibi, ya)mz Sefirler, meb'ualar, matbuat, rultayın diğer azalanna (Karaca- rs e.. diıini hayretlere dütüren ... 
'diblkil içtimada bulunmak İltiyen azalar, dinleyiciler yerinde bot otlan) manilerinden parçalar o • Salonda derin bir ıükUt vardı. diıeler kartıımda kalacak• 
lere ayrıca dinleyici kartı verili • bir kokuk bile kalmamııtı. kuyorlaıdı. Nihayet Türk Dili tetkik cemiyeti tır.,, Bu sözler Kurultay azala• 
yordu. Bu büyük salonda memleketin Salonun her tarafı dolmuttu. reiıi Samih Rifat bey kürsüye caktır.,, Bu ıözler kurultay azala• 

Gerek azalık ve gerekse din• en münener adamları toplanmq, Reiılik makamının önünde hazır- geldi ye aöze ba~ladı: n arasında büyük bir allat taf4• 
leyici karb almak için geç kalan• gibiydi. lıklar bitmitti. - Muhterem hammlar, ef~n • m doğurdu: 
lar dün abahtan itibaren cemiyet Darülfünun profesörleri, ilim· Sefaretlere tahaiı edilen kııım· diler •• Türk dili Tetkik cemiyeti Samih Rifat bey nihaye 
111Duml kitipliiine müracaat ede-_ ler, sairler, edipler münevverler da Fransız atatemiliteri kolonel kurultayı . birinci cels~ini açıyo- - Bugi!n o~ ... ~flannmm 
rek lrart iıtemiılerdir. muııllimler, memur'lar zabitle; M. Saru ve Bulgar konaolosu Ttf. rum.. aındadır •. Dedıgı zaman sal• 

vardı. ' B 1 f 5 k ı M Samih Rifat bey bu sözlerden k" b" be ·· k d ve Kart istiyenlerin yekUnu pek a amezo , ovyet onso oıu • ı ın f yuz a m 
--1.&.. Bütün müracaat edenlere Bunlann araamcla bilha11a mat Çviling görünüyordu. ıonra: Türk münP.vveri ayala kallcadlk 
~... b t d b" t "I • - Muhterem hami reisimiz G • • "dd ti 1'-lam L--

kart Yerilmitti. m~: .:~;1~:U a l.w~!kff'a: • Saat tam 14.. Büyük Gazi huretleri, hanımlar, dıi:.:1J~ikal:..~:üre~1:. U9T 

Saat 18 de mit bey ve refikalan Lüayen ha- efendiler •. diye baıladığı nutkun- ten kopup gelen bu samimi 
nımla, edebiyatı cedide üstatla • Herkes yerinde idi. Sarayın aa da Çanak.kaledeki Muıtafa Ke • lara Gazi hazretleri teşekkür 

Kurultaya ittirak etmek iıtiyen 
dinleyici Ye aza kartı olanlar er
kenden; Dolmabahçe sarayının 
saat önündeki kapıımdan ve Be
tiktat 101'1 üatündeki merasim ka 
pıımdan gelmiye Laılamıılardı. 
DaYetlilerin yerlerini göstermek 
için belediye ve saray memurla • 
nadan bir çokları bu ite verilmit· 
ti. Memurlar aaraym kapılarında 
aelenleri nezaketle karpbyorlar, 
ve muayede salonunu gösteriyor • 
lardı. 

Muayede salonunda ise memur 
lar, biitüa UYetlilere dinleyici, 
meb'us, .. lir, hiildimet erkim, a· 
za oldufuna ıare yerini göıteM • 
rek oturtuyorlardı. 

lona arılan koridorunda bir hazır l d b h . y ld d 1 nndan Sami Paıa zade Sezai, Ce .,. ma p&fa an a ıettı. ı ıı·r,".Jl or mukabele e iyor ardı. 
nap $ehabf!ttin, Halit Ziya, Hüıe• lık görüldü. Biraz ıonra Türkün duıu kumandanlığına tayin edi· Samih Rifat beyin: Büyük 

Yin Cahit, Namık Kemal zade Ali büyük mürtidi Gazi Hazretleri len Mustafa Kemalin o zaman fimizi ve mı1hterem kurulta"" h 
Yanlarında Millet meclisi reiıi kal ı ı ıı· rd" ... • • ı ı J • d F..krem, Faik Ali. Hüaevin Suat, P ere nası teae ı ve ıgını an· metle se im arım •• diye bitir 

Hüseyin Rahmi beyler hazır hulu Kizım paf&, Maarif vekili Retit lattı. Nihayet Guinin bir gün ya- bu heyecanlı nutku kısmı mahltl 
Galip bey, Fethi bey, ordu müfet- · Ce b ·· ı d""'" ·· ·· ha d d nuyordu. • 1 ven vat eye soy e ıgı ıozu ıumuz a ır. 
tıt erinden F ahrettin, Ali Sa it, 1 

Meb'uılara tahsiı edilen mev· pqalar kumandanlardan Şükrü tır attı. K A p R 1 
kı.lerde 1• .... lıtanbul..ıakı" meb'ua • N ·u Gazi hazretleri yaverleri Ce - zım 8Ş8 e S.. 

-. u aı .. , Salih p&talar olduiu halde be ld d kum S "h R"f be L: ların hemen hepsi hazırdı. ıalona dahil oldular. Bu e.nada vat ye yı ınm or usu an - amı ı at y sözünü..,. 
h danıyken demitti ki: (Devan11 7 inci uh"•d•) Adanadan gelen kDy- §e ir band01u iıtiklil martını te- , _______________________ , 

liller rennüm ebniye bqladı. 

Azanın arasında da Adana be· 
lediyeai tarafından gönderilmit o 
lan üç köylü oturuyordu. 

Kozanda Miıisli Yiiit ağa, A· 
iananm Şambayatlıdan Ahinet 

Yeni /ilimler Salonu dolduran aza ve din
leyici bin bet yüze yakın memle • 
ketin münevveri ayağa kalktı. 
lıtiklal martı ayakta büyük bir Bugln lçln 9 uncu saytfamızda 
vecitle dinlenildi. Gazi hazretleri ı•·-----------------------ııf! 
Ye refakatinde bulunan znat yer 
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dü·n söylenmiş olan nutuklar 
Kurultay bir kuvvet olarak doğuyor. Dilimizin feyizli topra
ğında büyüyecek ve şeref başaklarının hasadına başlıyacak 

( 6 ıncı sayıfaddn davam) reisin himayesinden §eref ve mü· 1ıt111Rıııflfll'lllllUrımnlllM""'9ı"""""""'ıı111lfHnıttıftınnııttıı ıstılahlar sergisi kitaplara ölme -
den gömüldü. llle.mak derecesinde bir milliyet temadi irşatlarından ışık alan ta- Büyük Dil Kurultayı 

duygusu beıliyebilmeli idiler ! rih mesaisi milli tarihin kalbini A l k Dilimize gene kendimiz tara -
f ından sokulmuş olduğunu söyle -
diğimiz arap ve Fars kelime veya 
kaidelerinden. şikayetimiz arap 
ve Fars milletlerine veya dilleri • 
ne karşı sevgi ve saygımızın ek -
sikliği §eklinde tefsir edilemez. 
Her hangi miJJetin asil ruhlu ha
kiki milliyetperverleri, bizim gay
retlerimizin baş.kaları için müte -
arriz olmıyan, ancak Türk mille -
tine ilmi irfanı anlıyabileceği bir 
dille sunmaktan ibaret manasını 

kolaylıkla sezerler ve takdir eder 
ler. 

1' kanatan iftira ve husumet diken· Çl lr ·en 
l\.İ\zım Paşa Hazretle- lerini temizledi. Şimdi ruhumu. lzmir ne düşünüyor? 

rinln nutku zun kubbesı'nde onun yeniden Ho§ geldiniz .. Hepinize kutlu olsun Kurultay, 

"Beni kurultaya reis seçtiğini· 
te teıekkür ederim. Kıymetli ve 
~biliyeti pek büyük olan hakiki 
l'ürk dilini tetkik etmek ve onu 
li.yık olduğu mevkie yükselmek 
en ehemmiyetli ve milli vazife • 
llıizdir. Memleketin münevverle 
ti bu vazifelerini yapmak maksa
diie burada toplanmış bulunuyor
llr, Kurultayda cereyan edecek 
lllüzakere ve serbest münakaşa -
lardan çok faydalı neticeler elde 
edileceğine şüphe yoktur. Bu su • 
tetle zengin dilimizin kendi hu -
•uıiyetleri içinde inkitafma yarı -
l'an yeni iyiliklerden birisidir. 
'<üksek kurultaya sonsuz saygı· 
!arımı tekrar ederek intihabımza 
leıekkilr eder ve bana tevdi bu -
hırduğunuz vazifeyi iftiharla ifa 
:ta. başlarım.,, 

MaarJf Vekilimizin 
nutku 

" Türkiye cümhuriyetinin şan· 
it reisi Türk irfan aleminin dahi 

' ~at buğu Gazi Mustafa Kemal 
l-fa.zretlerini, Türk dili Kurultayı· 
l\ın mümtaz ve muhterem azaları· 
Ilı derin saygılarla selamlarım. 
(Alkıtlar) . 

1919 mayısının 19 undan, ya-
i •İ•İn Samauna çıkıtından e· 

•i milli istiklal savaşı içindeyiz. 
.\akeri, siyasi, adli, hukuki, mali 
iktısadi, hatta karantine idareleri 
dolayısile sıhhi sahalarda savaşı· 
tQız tam, mutlak kat'i ve ebedi 
kurtuluıa vardı. 

Son dört yıldır, 9 ağustos 1928 
Sarayburnu hitabesi ile, milli kül
lUrün ana ve temel unsurları üze
•inde inkılap ve ıslahat pençeleş
~eıi başlamış bulunuyor. Latin 
harflerinin alınışı bu sahadaki za 
f erlerden birincisi oldu. Büyük 

çınlıyan sesi bize diyor ki: Bu toplanış pek değerli, Tarih alrr bu gUnU 
"M'll d' · • .. d h Altın yazılarla yazar, kalrr bu g1lııkU UnU 

ı ete ver ığımız soz a a Bulundukça kökte yıldız ve kökte durduk -

yerine gelmedi, millet huzurunda ça ay. 

içtiğimiz ant daha tamam olma • Dilimizi kurtarmak isUyoruz. 
Yahut ona, biz varmak istiyoruz. 

dı. Milli kültür toprağı yabancı o ölmemiş, diri, sağlam yaşıyor 
çizme altından henüz kurtulma • ve bağrında ne varlıklar taşıyor .• 

dı. Türk dili kendi asil benliğini İşlenecek unutulan tUrk dili : 
Anlıyacak (Buğnzlçi), "Edili,,. 

bulmadı. Onu sevgi ile ve şefkat- Yilzlerle yıl "Kaba,. diye yerilen, 

le kucakhyan, onu yeniden ana Yat dillcra yUksek yerler verilen, 

l 
Çlrkin çağdan biz artı!<, 

sütü i e emzirerek taze, coşkun ve Kurtulduk, sanıyorum. 
ölümsüz hayata eri~tirin.,, Saygılarla burada 

Birinci Türk Dili kurultayı ça· (Ga.zl) l-1 anıyorum: 
Olma.cıa idi o eğer, 

ğıran ve vazife gösteren bu hita- Evet, o uıu kişi 
hın millet göğsünden aksetmiş ce Hangl baba yiğitti 
vabıdır. Başaracak bu işi? .. 

Bu 1 Urkçemizdlr ? 
Gözün aydın, ey bUyilk TUrk Tabını 
Dllln artık bllkl buldu, kabmt. 

ÖMER CAVKAYTAR 
Çağ: Borada devir mıınnsmadır. 
Tabın: Irk. 

1"1t1IRIW!ıııtııı""'"l"'ııt1Nt1llllllnn"ıuıttı'ttllHlttHtmt1l"fllllllllll 
ve fikir cereyanlarında sayısı az 
Türklerin anlaşma vnsıtası ol • 
makta.devam eden bu yeni ve ya 
hancı dili Türk milletinin benim· 
semekten istinkaf etmiş olmasını 
dahi gözde tutmak pek yanlış sa· 
yılmaz. Son asnn muhtelif zaman 
larında yapılmış süreksiz ve ya 
mahdut tesirli tecrübelerden son
ra, son 22 yıllık Türkçülük cere • 

Son asırlar medeniyetinin hay· 
ret verici bir yürüyüşle ileri gide· 
bilmesi okuma ve öğrenmenin u -
mumi ve demokratik bir müesse· 
se haline gelmiş olmaı.-ıasından 

dır. Bugün ilimle fenle eski devir· 
lerde olduğu gibi pek sayılı ada· 
ma münhasır kalmıyorsa bunun 
en başta gelen sebebi her yeni bil
ginin yayılmasındaki ve öğrenil -
mesindeki kolaylıktır. Bunun 
vasıtası yalnız mektepleri arttır -
mak, yalnız halkı okutmak değil 
ondan daha evvel halka kendi di
li ile öğretmeyi temin etmektir. 
Osmanlıca ile ilişiğimizi bir an ev 
vel kesmek, milli kültür istikbali 
için kat'i bir zarurettir. 

"Bizlerin, yani dünkü ve bugün 
kü şartlar içinde okumuş yazmış
ların konuştuğumuz ve bilhassa 
yazdığımız dile Türk dili demek· 
te hakiki tereddüdüm vardır. 17 
milyon Anadolu Türkü içinde an· 
cak yüzde ona varabilecek bir 
zümrenin anlıyabildiği dile Türk
çe denemez. Selçuklardan beri se 
kiz asır süren şaşkın bir inat ile, 
şuursuz ve kozmopolit bir dela -
letle türkçe, bizzat Türkler tara -
fından ölüm çukuruna sürüklen • 
di. Çok defa hiçbir mecburiyet ol 
maksızın kapitülasyon bağışlıyan 

yanının gittikçe artan ve genişli· 100 bin kelime 

aman ı iplpmat arı gİ İ, • -
manlı müellifleri, şairleri, ediple-
ri, alimleri de yabancı istilasına 
karşı Türk dilinin kapısını ardı -
na kadar açtılar böylece dilimiz 
türkçe olmaktan çıktı. içinde pek 
az türkçe kelimelerle bazı türk • 
çe kaideler bulunan bir Osmanlı
ca, bir yeni dil oldu. inkılap ida
resinin Osmanlı idaresinden tes -
lim aldığı ümmiler yekununun 
korkunç fazlalığına sebepler a· 
ranırken, Osmanlıca dediğimiz 

ve bu gün hala devlet idaresinde 

yen saflaştırma gawetine raW.Uen Anadoluda halk konuşma di • 
hu clil hala ür çeieımedi. Millet linde ya~adığını mütehassıslların 
hala yüzde yetmişini anlamadığı temin ettikleri 80 ve ya 100 hin 
bir dille hitap ediyoruz. Boyun • kelime bu işe temel olabilir. Es • 
duruğu ka olarak kullanmak kiler başka Türk lehçelerinde 
tecrübesi sekiz asır sürdü. Ka· eski yazma vesikalarda buluna .. 
sırga hoyratlığı ile giren yaban cak kelimelerden Tür!ciye şive -
kaide ve kelimelerin ezici yükü sine uygun şekillerile tamamlanır. 
altında dilimizin ruhu felce uğra- Yabancı dillere, ancak bunların 
dı ve hayatı cendere içinde kaldı. hiç birinde karşılığı bulunmıya -
Uzak ve derin mazilerden beri cak mefhumlar için müracaat e -
ilim ve san'atın cömert kayank ve dilmelidir. Bunun daha geniş mü· 
zengin ifade vasıtası olan Türk taleası salahiyetle dil alimlerimi • 
dili muammalarla dolu divanlara, ze ve güdülecek yol hakkında 
en çetrefil tabirler, terkipler ve 1 kat'i karar yüksek kurultaya aittir 

Birinci Türk dili kurultayının 
muhterem azaları; 

Kararlarnuzm bütün hükUmet 
tetkilatı tarafından bütün imkin 
vasıtalarile tatbikine çalıtılacağı· 
nı size resmen arzetmeye batve • 
kil Is.met pafa Hazretleri tarafın• 
dan memurum. (Alkıtlar) 

Bu şeref verici vazifeyi mem· 
nuniyetle ifade ederken devlet, 
hükumet ve millet tarafından el 
birliği ve fikir birliği ile kavran· 
mış işlerin en kısa zamanda en 
büyük muvaffakıyete ereceğine, 
sınınız göklere doğru yorulmaz 
kanat açacağına derin bir inanış• 
la inandığımı söylemek isterim. 
Türk dilinin Türk milleti tarafın· 
dan kurtarılacağından tüphe e • 
denlerin, Türk dilinin asli ~engin 
liğinin asli haşmet ve aza.metini 
tekrar kazanacağına inanmıyan • 
ların millet hafızasının cehe!llle • 
minde dünyanın sonuna kadar ya 

nacaklarına inandığımı söyle • 
mek isterim. (Şiddetli alkışlar) 

Kurultayınız bir kuvvet olarak 
doğuyor. Dilimizin feyizli topra • 
ğında yeteren bu kuvvet, gittikçe 
büyüyecek ve az zamanda teref 
başkalarının · hasadına başlıya • 
caktır. Uzun asırlar durmuıuz, fa· 
kat artık durmak mefhumunun 
milli hayatın sırtından atmıf ve 
durdurulmaz diye anılacak yürü • 
yüşe geçmiş bulunuyoruz. ileri a• 
tılma atkımız her sahada harp ni· 
zamına geçmit ordular halinde 
görünüyor. Hakiki hayattan ve 
hayatlı hakikatten doğan ihtiyaç 
bize dünyada en ileri ve en milli 
ideal ordularından birini, en tan· 
lılarından birini temsil ediyorsu • 
nuz. Kültür ordusu bat kumanda· 
nının ve bu günkü toplanış ve a
çılışı ile milleti tarihe ebediyyen 
kutlulanacak bir gün kazandı • 
ran kurultaymızm ulu varlığı ö • 
nünde saygı ile baş eğerim. (Şid· 
detli alkışlar). 

ilk kurultayın tafsilitı : Bugünkü toplantı saat 14 de olacaktir 
ca., tarafı 6 ıncı sahifede) 
~ikten sonra reis intihap edilme
'ı lazım geldiğini bildirdi. 
~ Cemiyet umumi katibi Ruşen 
. tref bey büyük millet meclisi re-
1'İ \te Türk dili tetkik cemiyeti a
~'aı Kazım paşayı teklif etti. Bu 
ltklif alkışlar ve ittifakla kabul " . 
ic.ı~el 
di, y nı Hd pZk 
dirr .J .i hazretlerinin sol tarafla
~,, ; • .Jturmakta olan Kazım paşa 

'- ır arasında reislik maka.mı
'ıktı. 

i~. }(azım paşa Hz. bundan sonra 
~ 1 ~eia vekili ile dört katip seçil-
~•ıni söyledi. 

d ~İze meb'usu Ahmet Ihsan bey 
~ ~etit Galip ve Samih Rif at 
~tt!lerin intihap edilmesini teklif 

1, 

1' ~~İs vekilliklerine müttefikan 
!tli llrıf vekili Reşit Galip ve Sa
l,~ ~ifat beyler katipliklere de 
F~t aıJ Müştak, Ali Riza, Muzaf • 
l~t: :.efik Ahmet beyler seçildi 
~I\ ıyaset divanı toplandıktan 
~{a ilk defa maarif vekili Reşit 
~ hey söz aldı. 

~İF ()k heyecanlı olan genç maa-rlt ":kilinin irat ettiği nutuk bir 
i~a ~~alar alkıtlarla kesildi. Bil 
~k 11.urultayın yapacağı işler 
~lti~daki kanaatini söylerken 

larca alkışlandı. 

Reşit Galip beyin sürekli al • 
kıtlar arasında biten nutkundan 

·sonra 10 dakika istirahat verildi. 

istirahat esnasında •. 
Salonda sigara içmek yasak ol

duğu için istirahat zamanından 
istifade etmek istiyenler bahçeye 
çıkıyorlardı. 

Gazi hazretleri ve refakatlerin 
deki zevat, yerlerinden kalkarak 
koridorlarda dola~.mıya batladı· 
lar. 

Bu esnada Gazi hazretlerine 
birçok meb'uslar, tanınmış şah
siyetler arzı tazimat ediyorlardı. 

ikinci celse •• 
Kazım paşa 15,30 da reislik 

kürsüsüne gene geçmişti. Herkes 
yerli yerine oturunca zili çaldı. 
ilk defa umumi katip Ruşen Et -
ref bey söz aldı. 

Anadolunun bütün vilayetle • 
rinden, belediyelerden, mual -
limlerden, maarif cemiyetlerin -
den, halk fırkası şubelerinden ge· 
len binlerce telgrafları ve mek • 
tupları gösterdi. Evvela kıymetli 
batvekilimiz İ3rnet paş:ıdan ge -
len telgrafı okudu: 

Bundan sonra İstanbul beledi
ye reisi Muhittin bey dahiliye ve· 
kili Şükrü Kaya bey ve Viyana 
ilimler akademisinden gelen tel -

graflar okundu. Şiddetli alkışlar· 
la karşılanan telgraflar tonlardır: 

Maarif Vekili Dr. Reşit Galip 
Beyefendi elinden Dil Kurultayı 
yüksek reisliğine: 

"Türk dili kurultayının açıl • 
masını yüreğimizden sevinçler ta
şarak kutlularız. Kurultay son a -
sırlar mütemadiyen ihtilale uğrı • 
yan milli kültürün kıyamı ve ce • 
vahı eseridir. Kurultay milli kül -
türe temel atarken onun kucağın· 
da yer alan idealist azanın duydu 
ğu heyecanı ve gururu hep duyu· 
yoruz. Kurultayda çalışanlara ne 
mutlu. Kurultayın dediklerini ye 
rine getirmek için elinden gelen 
her hizmeti yapmak hükumet için 
ve her vatandaş için bir borç, bir 
şeref olacaktır. 

Başvekil: 
ismet 

"Ulu Gazinin yarattığı ve yü -
rüttüğü inkılaplardan birisinin 
daha temelini bu gün yüksek reis 
liğinizde toplanan kurultay atı -
yor, Türke öz dilini verecek olan 
kurultaya büyük saygılarımı su -
narım. 

Şükrü Kaya 

Viyana, 25 - Uzun seneler • 
denberi şark lisanları ilminin in • 
kişafına çalışan Viyana ilimler a
kademisi Türk dili kurultayına 

muvaffakıyetler temenni eder. 

Reis namına umumi ka 
tip Rader Macher 

Siyasi varlığımız kurtuldu. Mil 
1i birliğimiz kuruldu. Bu büyük 
işleri başaran Ulu yaratıcı durma· 
dan dinlenmeden mübarek başı -
nı ve mübarek savaJını Türk mil
letinin geniş dili ve derin benliği 
üstüne çevirdi. Bu itaretten do • 
ğan büyük kurultay bu gün ken 
dimize ve bütün cihana yepyeni 
ilmi ve milli hakikatlerin davası -
nı ilan ve ispata başlarken Türk· 
lüğü her yolda korc.mıya matuf o
lan bu mukaddes bilgi ve kültür 
hamlesinin şehirlerinde tecellisi
ni görmekle bir kat daha sevinen 
İstanbul halkının nihayetsiz heye 
canlarını ve candan alakasını ar· 
zeder, büyük kurultayı tebrik ile 
muvaffakıyetler dilerim efendim. 

İstanbul belediye reisi: 
Muhittin 

Alkışlarla dinlenilen bu tel -
graflardan sonra Ruşen Eşref bey 
diğer yüzlerce telgrafı okumakla 
kurultayın uzun zamanlarını iş· 
gal etmiyeceğini söyledi, gerek bu 
okuduklarına ve gerek diğer tel -
graflara katibi umumilikçe müna 
sip cevaplar yazılması için yük -
sek kurultayın müsaadesini rica 

etti. Ve kurultay bunu tasvip ey• 
ledi. 

Ari ve sami diller 
Bundan sonra T. D. T. C. rei

si Samih Rifat bey kurultayın iki 
celsesini dolduran uzun konferan
sına başladı. 

Samih Rifat bey, Türk dilinin 
ari ve sami lisanlarla münasebet· 
leri mevzuu üzerinde söz söyledi: 

"Yakın vakitlere kadar Avru
palılar Türk dili ile ari diller a • 
rasında bir münasebet buLmuyor· 
lardı. Son zamanlarda yakınlık • 
lar olduğunu kabul ettiler, fakat 
bunu nihayet bir ihtilata atfedi • 
yorlar. l 

Samih Rifat bey, iki lisan ara• 
sındaki münasebetin alelade bir 
ihtilat neticesinde husule gelebi • 
lecek rabıtalardan çok derin oldu 
ğunu iddia ediyor. Bundan başka 
müdafaa ettiği bir esas var ki, bu 
da ayni münasebetlerin son taba • 
kalara ait benzeyişlerinden ziya • 
de lisanların teşekkül devirlerine 
taalluk eden esaslarda mevcut bu
lunduğudur. 

Samih Rifat bey, bu izahattan 
sonra Fransız alimlerinden Cun· 
in arapça ile ari lisanlar arasın • 
da yaptığı mukayeseler esasını i· 
zah etti. Bu mukayese esasların • 
da şimdiye kadar yapıldığı gibi 
~LUtfen sah ifey i çevi r iniz) 
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kelime kökleri değil tek bir har - !I ri.) 
fe hatta ondan daha baıit seslere t 3 - Saffet b y, (Türk .dilihin 
kadar intikal ediliyordu. Bundan kıdemi ve öteki dillerle münaae • 
bqka iman fikrinin tekamülleri - beti.) 
ne ait psikolojik safhalarda ayrı- 4 - Agop Martayan bey (Türk 
.larak ıon tetekkül devirleri ilk Sumer ve Hint - Avrupa dilleri 
devrelerden tamamen tefrik edil- arasındaki milnuebetler.) 
mektedir. Kurultayın yarın (bugün) sa-

Sam.ih Rif~t bey •. ayni .!e~ait .al at .14 te toplanacağı azaya tebliğ 
tında hır çok ılk kehme cuzulerı - edılerek 19,u !reyrek geçe içtimaa 
ni (yani aaıllannı) ad ve ıami nihayet verildi. 
1iıan1arla mukayese etti. Verdiği K 
müteaddit misaller Türkçemizde- Urultaya gelen 
ki ilk kelime cüzülerinden bir ço- muallimler 
ğunun ari lisanlarda aynen yaıa
dığını ispat etmekte idi. 

Ttlrkçemtzdekl keli
meler ve muk·abillerl 

Bundan ıonra cezirlerin muka 
yesesine aeçti. Cezirlerden bir ço 
ğunun uygurca ve çagatayca gibi 
eaki lehçelerdeki maddi manala • 
rrnı tesbit eyledikten sonra bun • 
ları bugünkü türkç.emizde, ari ve 
sami lisanlarda.ki mukabilleriyle 
kar§ıla§tırdı. En ıiyade dikkati 
celbeden nokta. bütiin kartılaştır· 
malann muttarıt kıyaslar ve kai ~ 
delere tabi olmaaı idi. Görülüyor
du ki, verilen izahattan en ufak 
bir noktaya itiraz ediLmek için bir 
çok kelimelerden çıkarılan kıyas 
ları reddetmek icap ediyordu. Hal 
buki kıyaılann ıttıradı ~e ıağ • 
lamlı'1 ıbuna mani idi. 
• Sanıih Rifat bey, iki saatten 

zıya.de, devam eden hu izahatın· 
dan sonra türkçe ile ari lisanlar a 
raaınd~ ~abiat tarihine, topograf
yaya, 1çtımaiyata, hukuka, san'at· 
lara, yiyecek ve giyeceklere ait i· 
simleri karııla§tırmıya baıladı. 
Her yeni misal, yeni bir hakikati 
meydana çıkarıyordu. Mes~la: su 
kelimeıinin Sanakrit'çeden İr· 
landa'caya kadar bütün ari liınn· 
larda mayi manasına geldiği ve 
tarihten e\'velki zamanların ır • 
mak ve dere isimlerinde ayni ke
li.menin dahil olduğu itiraza ma • 
hal vermiyecek bir sarahatle orta 
ya konuyordu. 

Samih Rif at beyin konferansı 
saat 19 da bitti. Ve sarayın büyük 
salonunu dolduran kurultay aza • 
sı ve dinleyicisi yüzlerce münev • 
ver, yepyeni bir tezi kuvvetle mij 
daf aıı eden bu konfera1111 &ürekli 
alkışlarla karşıladı. 

Büyük Gazinin Türk milletine 
"dilinin ve dehasııun enginliğini 
göstermek husuaundaki yüksek 
irşatları attık semerelerini vermi· 
ye baılamıttı. 

Reiı Kazrm pafa hazretleri 
ruznamenin birinci maddesi üze· 
rinde müzakerata yarın devam e· 
dileceğini ve bu mevzuda söz is
tiyenlerin 11rasile fikirlerini söyli
yebilece1detini beyan etti. 

Bugllnkll içtima 
Türk dilinin eskiliği ve diğer 

"dillerle münasebetlerine dair 0 -

lan bu madde üzeHnde bugün söz 
söyliyecek zevat §onlardır: 

1 - Dr. Saim Ali Bey, (Türl< 
cili ile Hint • Avrupa dillerinin 
münasebetleri.) 

2 - Alimet Cevat bey, (Türk .. 
ç.e ile Sümercenin münasebetle -

• 

lstanbul, 26 ( A .A ) - Türk 
dili kurultayına iıtirak etmek 
üzere lstanbul haricinden yüıe 
yakın lise, orta mektep, ilk mek
tep mu~JJimi gelmiştir. Maarif 
Vekilati bu muallimlerin lstan· 
bul Erkek muallim mektebine 
mfsafjr edilmeleri için emir ver· 
mıştir. 

Kurultaya gelen 
tebrik telgrafları 
lstanbul, 26 (A.A) - Türk dili 

kurultayının açılması münasebe
tile kurultay reisliğine mem· 
leketin her tarafından bütün rett-
mt makamlar, hususi ve resmi 
müesseseler, milli teşekkürler ve 
halk tarafından yüzlerce tebrik 
te'grafı gelmiye baılamışhr. Bu
güne .kadar alman telgrafların 

1500 zü bulmuştur. Bunlardan 
bir kısmının nerelerden geldikle· 
rini bugün neşrediyoruz: 
Gazi Anlepte buiunan Başvekil 
ismet paşa Hz. den Dahiliye ve· 
kili Şükrü Kaya Beyefendiden 
lstanbul Belediye reisi Muhiddin 
bey Viyana ilimler akademisi, 
lstanbut, C. H. F. idare he
yeti reisliğinden, Diyarıbekir 

birinci umum müfettişlikten Si
vas valisinden, E9klşebir C. H. F. 
idare heyetinden, Antalya Halk 
evinden, Afyon C.H.F. ve Halk 
evinden. Ezine C.H.F. Akhisar 
C. H . F. Denizli Halk evinden 
Adana C. H. F. Gönen C. H.E. 
Tekirdağı HaJkevi Gireson C. H. 
F. ve Halkevi Samsun C. H. F. 
Niksu C. H. F. Kayseri Halkevi, 
Çorlu C. H. F. ve halk evi, Ordu 
C. H. F. ve HalkP.vi, Diyarıbekir 
Halkevj, Samsun Halkevi, Kü
tahya C. H. F. ve Halkevi, 
Çanakkale hal evi, Aydm valisi, 
Denizli halkevi, Çankırı valisi, 
Çanakkale valisi, Şibinkarahi· 
sar valisi, Erzincan valisi, 
Nufus umum mlidlirO, Bur-
dur valisi , Isparta valisi , 
Kayseri valisi , lçel valisi , 
Niğde valisi, Urfa valisi, Bi· 
lecik valisi, Diyarıbekir valisi , 
S inop valisi, Kütahya valisi, Gi00 

reson valisi, Manisa valisi, Zon· 
guldak valisi, C. H. F. , halkevi, 
belediye reisi. ticaret odası zira· 
at odasıaınlc birliği, Türk tay· 
yare cemiyeti, bilaliabmer, hima· 
yei etfal, millt iktisat ve tasar-

iki Güı··şıü Kadın! 
Araen Lüpenin yeni bir macerası - S6 

'Ucwm : .At.od& f6plcuı--- 1~ ~un : fa. 
!::bf: 

- Çünkü bu polis tahkikatının 1 
ne berbat olduğunu bilirim.. Bü-. 
tün manaıile bir engizisyondan 
batka bir ıey değildir .• Kanunen 
de maznun ile ancak tahkikat 
hakimi görütebilir.. Senden iste· 
diğim, onu sorguya çekmekten 
vaz rıeçmendir •• 

- Hepıi bu kadar mı?. 
-Hayır!. 

- Daha ne var?. 

- Gazeteler İri Polun iyile§me• 
ge yüz tuttuiunu söylüyorlar, doğ

' ru mu?. 
- ETet .• 
- Kendiıini kurtarmak ihtima 

h var mı?. 
-Var .. 
- Klara bunu biliyor mu?. 

- Hayır .. 

- Onu öldü zannediyor değil 
'? mı •• 

- Evet .• 

- Ne diye kendisinden- saklı-
yorsunuz?. 

Jorjörenin bakışı fenalaştı .. 

- Çünkü bu nokta Klaranrn en 
zayif noktaaıdır .. Bu suretle ken -
disini söyletmek gayet kolaydır. 

Raul di§lerinin arasından mırıl· 
dandı: 

-Alçakt 

Ve ıonra emır verır gibi kat'i 
bir seıle: 

- Derhal, dedi, Klarayı göre· 
ceksip, kendisine sadece "İri Pol 

ölmedi. Kurtulacak.,, diyeceksin .• 

VAKiT 

Balonda 
Bir Sabıkalının 

Tevkifi 
Ludwigshafen, 26 (A.A) - Bu 

sabah cenubi Amerikaya gide· 
cek olan zeplinde bir gizli yolcu 
daha meydana çıkarılmıştır. Bu 
yolcu, balonun, :ziyaret etmek 
bahanesile girmiş olduğu sepe· 
tinde saklanmıştır. Kendisi 1 I 
yaşmda bir Lehli olup aynı ha· 
reketinden dolayı geçen haziran 
aymda da ceza görmüştü. 

Aç yaşayan Hint 
m tlliyetperverl 

Poona, 25 ( A.A) - Gandhi 
evvelki gece pek rahatsız bir 
uyku uyumu$lur. Kendisi pek 
zaif görUnmektedir. Ziyaretçiler 
mumaileyhin sUratle vllcutten 
C:üşmekte olduğunu söylüyorlar. 
Kongre reis vekili 27 Eylfıiden 
T eşrinievvele kadar devam eden 
haftanın Gandhi haftası olaca
ğını ve bu esnada " dokunula-
mamazlığın,. ilgasına çalışacağıoa 
söylemiştir. 2 Teşrlnievvel Gand-
bioin doğumunun yıldönümüdür. 

Orucu btraktl 

Bombay, 26 (A.A) - Gandhi, 
öğleden sonra orucunu bırak· 
rnıştır. Poona itilifınm M. Mac 
Donald tarafından kabulünden 
dolayı Bombay'da büyük birse· 
vinç hükiirn sürmektedir Gand
hinin tahlisi için büyük nümayiş
ler yapılması beklenmektedir. 

Amerikaya ithal edi
lecek gıda maddeleri 

Istanbul, 26 (A.A) - ihracat 
Ofisinden tebliğ edilmiştir: 

uAmerikaya ithal edilecek gıdai 
maCfdelerin muayenesine dair A· 
mcrika hükumeti tarafından rnev· 
ıu ahkamın 1 eylül 1933 tari· 
hinden itibaren tadiline karar 
verilmiştir. Amerikaya gıdai 
maddeler bilhassa ceviz içi fındık 
badem kestane ve fıstık ihraç 
edecek firmaların bu hususta 
fazla izahat almak llzere ibra· 
cat ofisine müracaatları. 

ruf cemiyeti muallimler birliği 
mühendisler cemiyeti, madenciler 
cemiyeti ahır ve kümes hayva
natı cemiyeti ağaçları koruma 
cemiyeti, matbuata bürosu. 
Eskişehir valisi, Aksaray valisi, 
Kırşehir valisi, Tokat valisi, iz. 
mir valisi, Elaziz valisi, Antalya 
valisi, Y oıgat valisi, Bursa vali· 
si, lzmit valisi, Denizli valisi, 
Samsun valisi, Amasya valisi, Da
rlilfGnun emini vekilliğinden, Ur· 
güp belediyesi . 

Fazla bir kelime yok •• Anladın 

mı? • 
-Sonra?. 

- Sonra ıelir beni burada bu· 
luraun .. Bana, dedikleri mi yaptı• 
ğına dnir Karının başına yemine· 

1 

dersin. Bir saat sonra Zozot eve 
döner .• 

- Akıi takdirde 7. 
Raul güldü, ve, teker teker şun 

)arı söyledi: 

- Aksi takdirde, gidip Zozoyu 
bulur, ve ..• 

Jorjöre anladı ve yumruklarını 
sıktı: 

- Doğruou benden istediğin 
§ey çok gUç. Vazifemi sui istimal 
edemiyeceğinı gibi.. 

- Sen bilirsin yavrum .• Y~ 
Klara, yahut Zozot !. 

- Meıele bu değil.. 
- Benim için mesele bu .• 
- Fakat .• 
- F akatı falan yok •• 
Jorjöre ısrar etti: 
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Çocukluğa mahsus oyunlardan niçid 
bu kadar hoşlanırız? 

Bir taraftan kametinin küçük· 
lüğünde, hututurıun inceliğinde, 
harekatının çevikliğinde, tavır· 

Jarmın zerafetinde ııesinin taze· 
Jiğinde diğer taraftan konuımıya 
davramşmda dUtünceyi deneyi· 
şinde, sert ve ani cevaplar veri· 
şincıe muhayyelesinin uyanmıya 

başladığını gösteriıinde füphesiz 
mukavemet edilmez cöZibeler 
vardır. Fakat çocuğun ab1aki 
noktai nazardan en büyük leta
feti bunlar da değildir. Bir takım 
çocuklar var: tavırları ağır ve 
kaba zekaları güçlükle inkişaf 
edecek derecede uyuşuktur. Bu· 
na rağmen uyandırdıkları alaka 
diğerlerinden az değildir. Bilakis 
bazı çocuklar vardırki parlak ve 
gösterişli oldukları halde onlara 
bakarken ıstırap duyarsınız çün· 
ki çocukluktan vakıtsız ve erken 
çıkmışlardır. 

Çocuğu, (ke:ıdi nefsinin cahili 
olan bir insan) diye tarif edebi
liriz. Çocuk, sE.vginin ne oldu· 
ğunu bilmeden sever; nefret 
nedir bilmeden nefret eder; 
bazan kendine bazan baikaları· 
na dikkat ettiği görülür, fakat 
kendini mi, başkasını mı düşü
nüyor farkında değildir. Ne ol
duğunu ne biteceğini bilmeden, 
anlamadan sevki tabiisine kapı· 
hr, tabiata karşı ufak tefek 
incizapları vardır, fakat güzelli· 
ğinin farkında bile olmaz, on· 
daki hayatiyet o kadar kuvvet· 
lidiS' kLı c1ii9ün~• 11,. 4 • ..ı~ı •• 
miye muhtaç değildir. Hayrete 
şayan bir kayıtsızlık ve emniyet 
içindedir. O, yalmz içinde bu
lunduğu dakikanın zevklerine 
mustağraktır. Hulasa çocuk, yel
kenleri daima açık duran bir 
gemi gibi rüzgarlara tabidir, 
rüzgar ne taraftan eserse essin, 
yelkenler şişecek, gemi hareket 
edecektir. 

Çocukluğa mahsus oyunlardan 
niçin bu kadar hoşlanırız, neden 
bunlarla bu kadar eltikalanm~? 
Bunlar, bize, önünü sonunu dü· 
şünmeksizin haz ve ıoadet için· 
de yaşıyan masum bir rubun 
varlığını ifşa ederler de onun 
için. 

Huzuıata müstağrak zannetti
ğiniz şu İnsana dikkat ediniz : 
Zavahire rağmen tamamile baz 
içinde değildir. Ya fikren mem· 

- Niçin bu sözleri söylc.mekli
ğimi bu kadar istiyorsun?. 

Raul bu suale covap vermiye· 
cekti Fakat kendini tutamadı ve 
titrek bir sesle: 

- Omm, dedi,fena bir hareket 
yapmasından korkuyorum. Kim 
bilir, bir adam öldürmUt olmak 
yesile .. 

- Demek onu bu kadar seviyor 
sun?. 

- Sevmek de söz mü?. 
Raul austu. Başmüfetti9in göz

lerinde bir parıltı görür gibi ol
mut tu. Maamafih, Jorjöre : 

- Peki, demişti, anlaştık •• Ylr· 
.mi dakikaya kadar döneceğim .. 
Olandan bitenden sizi haberdar 
edeceğim ve !en de .• 

- Ben de Zozot'u bırakırım. 
- Sö~ mü?. 
-Söz .• 

Jorjöre kalktı.. Garsonu çağı-

l 
rarak hesabı g8rdü ve ıüratle u· 

· zakla§tı. 

nundur, fakat hayalen muıtanpı' 
hr veyahut mubavyelesi lezzet 
ve meftuniyet içindedir, de ka• 
fası bir çok endiıelerle meıgul• 
dür. İnsanın huzuzahna düşünce 
karışır, insan, hazzın ancak bit 
deneyişten ibaret otduğuou bilir, 
zevkin en tatlı zamanında bile 
zihnen rahat değildir. Çünkil: 
işin akibetini mülahaza etmek· 

tedir. Nihayet bu kararsızlık, keıt 
disini ekseriya zaruret ve ibtiya" 
cın hududunu geçmiye, hazları

nın tabii ve münasip aabanıD 

haricinde aramıya ıevkeder. Bu 
yüzden ihtiraslara kapılır. Hitl" 
buki (ihtiras', daima ineana aı 
çok azap ve ııhrak veren bir 
ıeydir. Şimdide fU yavrucuğa ba"' 
kımz; oyunları ne kadar tabiidir. 

Sürur ve neşatına dikkat ediniz; 
ne kadar serbest ve dolgundur. 
Hareketlerinde. ıaybalannda v• 
çehresinde bütün ruhunun tere•"' 
siim ettiğini görüyorsunuz. Ne 
latif bir ıüküo ve huzur, ne 
mutmain bir haz ve saadet man• 
zarasının karşısmdasınız. Gerçi 
bu, büyüklerin aradıkları ve ell 

bahtiyarların bile şöyle böyle 

sezebileceklcri derin ve yüksek 
haı ve saadet nev'inden değil"' 
dir, sade ve tabiidir, hiç bir ı•1 
istemez, hiç bir ıeyden çe1'inmelt 
baılamak ve bitirmek gibi mef .. 
bumlarla mukayyet değildir. 

Çocuğun gülmesinde de a)'lll 
cazibeyi görürsünüz: Çocuğun 
gülmesi, bü.Yüklerde oldugu gıp 
gUlünç bir şey görmekten, fikir
ler arasında tuhaf ve itidilme" 
mit bir milnasebet fark etmekteO 

doA'maz; fakat !&dece iç varlı
ğındaki sürur ve neşattan fışkl"' 
rır. Çocuk, bir biç yllzOnden o 
kadar serbest, o kadar otguıı 
ve o kadar zenğia bir kabkab• 
atarki bunda derin bir huıurutl 
mevcudiyetini sezmemek mfim• 
kün olmaz. Bazen büyükler bile 
hiç bir mültıbazaya müstenit ol" 
mıyan ve en değersiz bir ıebe~ 
bin mahsulü olan bu kahkaha• 
Jarın tesirine kapılnıaktın ke119 
dilerini 1ı1lamaılar. işte bu, kah• 
kahaların en eyisi ve en sıhhi" 
sidir. Ruhi gerafoliklerimizi ge~ 
şeterek bize çocukluğumuıull 

mes'ut anlarını hatırlatır. 

(Dev~mı var) 

YUrelc heleeanı 
Sarı Klaraınm tevkif edilclilirıİ 

öğrendiği sıünden Jorjöre ile kO" 
nuftuğu zamana kadar geçen Jil\İ' 
det zarfında Raul pek ıstıraplı al' 

atler geçirmi,ti. Muhakkak ı,ıt 
ıeyler yapmak istiyordu. Falı-' 
ne?. zaman zaman kendini bulr' 
ranlara kapup koyuveriyor, bıl' 
Klaranın intihar etmek ihtimali.,l 
düşündük;e büsbütün çıldırı1or ' 
du. 

Raul, iri Polun adamlarınd-' 
biriGinin Otöy' deki köıkü po!~ 
haber vennc inden korkarak, ~ 
larmdan birisinin evine gitqılf , 
Bu ev polis müdüriyetinin c~ 
rmda idi.. Raul, oradan, P dl 
müdüriyetinde olan bir kaç •'ti 
mı vaııtasile, Klaranın vazi)'~ 
den haberdo.r olabilir, I ~,J 
pek fazla ~araaaulta olduJUl!;1 

onunla görUşemiyor, ve bir dl"'> 
tup falan gönderemiyordu. 

(Dıvamı _,},, 
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Niçin· içerler 7 
Rakıyı niçin ve nasıl içerler?sarhoş

luktan bekledikleri nedir? 
Grnçlik 
ff u yat 

lıattralannı canlandınnak için ıçıyoflllll~ 
ba.'\ka lliı lı'i !.fr?Cini vornı u . ., - Ral·a vı insa llalı :r (,., ;,, ~ ,, .,, J 

nıusalla taşuulrı lnrakrıcrıknuş ! 

- 4 
Bey baba ... Altmış'ık zayıf, es· 

lber, kır pık bıyıklı, orta boy!u, 
tıkiden görmüş geçirmiş, hayli 
•lemlerde bu!unmuş, pişkin, sö 
lü ıu~beli yerinde bir za t ... 
Aııl ismi Veli E ey. . Mahlasıda 
(bey baba) secr.tini de söyJersem 
tanırsınız amma, buna kendisi 
llıüuade etmiyor, sonra diyor 
bizim kraliçe c!uıar, başım-. kı· 
h meti koparır. Kraliçe dedıği 
hanımıdır. eey baba ile kendi 
tvinin çiçekli bahçesinde ko:ıu · 
ltıyoruz, fakat kraliçe bizi belki 
Pençereden din!er diye yava ş 
konup/O:'uz: 

- Eey oğlum, nıçın içtiğim:, 

•triıoş:uktan ne bu:duğumu, ne 
be!il ediği mi soruro ~ sunuz. 

Es'< i gençlık hatıralarımı u
rıutmamak, da ima onlara gözü
lllün önünde canlandırmak, genç
lik hayatımı, hayalen o '.sun şim
di de yaşamak için iç"yorm:ı. 

- içince demek kendinizi ha· 
Yale kapt ırıyorsunuz? 

- Kim kaptırmıyor ki ? lçen
ltrin hepsi de kap t ırır. 

- Demek gözüniiz, gönlünüz 
hi:a gençlikte ? 

- Kimin değil ki, içenlerin 
hangisinin deği l ki. .. 

. - Meseli bu nasıl oluyor, 
lçinoa ljaitı•lizUn 6nUncte genç

liğinizi nasıl canla ndırıyorsunuz? 
- Haya l kuvvetile yavrum, 

hayal kuvvetile ! D ünyada hayal 
kadar zengin bir hazine var mı
dır. Kadehler bir i bir ini tak ip 
tltikçe gözümün önünde hayal
ı,, de pude perde açı : mıya 
başlar ! 

- Anlaşılan sı z gençliğin ize 
doyamamışsınız galiba l 

- G~nçliğe doyu u r mu a be
~~tıı iki gözü m, gençlik bu? Ü;ıa 
ırıı doymu1ki ben doyayım ! 

. - Adam Bey bab:ı, hiç rakı 
•le gençlık geriye gelir mi ? 

1
. - Kendisi gelmez a ma, haya-
1 gelir ya ! 

- Hayal karın doyururmı ? 

- Doyurmasa idi kış g ünleri 
•illemalar bu kadar kalabalık 
0'urmu ıdi? bak rrese!a, ben d ün 
'kıam şu sed in üstüne kuruldum 
•llah raıı olsun, bizim k ı raıiçe de 

:~~elce tepsimi hazırJayıp ge t iı -
d~' yanı baııma lcoydu, 0 ) 1 efen· 
ı111 O .'.ı , denize karş ı gel keyfim 

tel! 

g - Tabii gençlikde gözünün 
'-li'ııtle değil mi ? 
- Ne zannettin ya! Elbette 

t6:ıümUn önünde ... 

d Bey baba, burada biraz durdu, 
t "'6nerek denize, ufuklara bak
~cb~ir iki içini çekti, sonra baş-

~ - Ne yaparsın evlat, hayat 
ti~~~ t~rlü geçmiyor, hele benim 
t 1 lfaız güçsüz mütekaidini ki · -- .. ~ ıçın akıamları böyle üç beş 
d e atmayanca olmıy or. Dütön, 
~lln, dütün... Binin yarısı beş 
~ .. ; o da bizde yok! Neme la
~~ Alemin sekiz ge~i!ti, dokuz 
"" iu ! ftte geldik g idiyoruz, 
'it 01.aıın kabbe dünya! Eğer 
~lllları o da olmasa sıkıntıdan 

Yıcapm. 

işte şuracıkta, şu köşecikte 
her akşam kurarım lt:psiciğimi, 
yalnı7. başımJ , buan da sizden 
iyi oJmasın bir ahbap gelirse 
onunla karşı karşıya yaparım 
keyfimi, ondan soı.ra güzelce 
yerim yemeğimi, yatanm aşağı! 

- Akşamları ne kadar içer
siniz? 

Yetmiş be~. seksen, bazen yüz 
dirhemi de buldugum olur. 

- Bir ziyanını görmezmis'z? 
- Vaktile çok ziyanını gör-

müşüm görtceğim kadar. O pi
sin yüzünden baııma neler gel
miştir benim ki anlatmakla tü-
kenmez. Şimdi ise yüz dirhemi 
bu!ur veya geçersem ertesi gün 
yataktan biraz zorca kalkarım. 

Kaç senedir içersiniz? 
O luz beş senedir! 
Eğer otuz beş sene bunu 

içmeseniz :Ji şimdi kendinizde pek 
başkalık görmiyecek mid iniz? 

- iki gozum ev:adım, ben 
otuz beş sene zarfında bu rakı-
ya verdiğim para ile şimdi Fatih 
yerlerinde üç apartıman yaptı
rırdım. 

- Bari arhk bıraksanız! 
- imkan mı var, otuz beş 

sene fasılasız devam eden bir 
şeyi, ş imdi bu yaşta hangi ba
bayiğit bırakabilir? 

öz tapı byraya, srelipçe bah
çeye bitişik mutfağın pencere-
sinden kraJiçe atıldı: 

- Artık inşaallah musalla 
taşında bırakacak! 

Ç enen tutulsun! 
Senin tutulsun! 
Mis afir var, sJs ayıp! 
Misafir, gelsin de seni ak-

şamdan sonra görsün! 
Ben : 

- Akşamdan sonra Beybaba 
başka türlü mü o!uyor? 

- G elin de b r görün nasıl 
olduğunu şamamaum! 

Osman Cemal 

lstanbul ~ eşi nci Noterliğine 

lstanbulda Yeni Cami cadde
sinde 46 numaralı kundura ma
ğazasında mevcut emvali ticari· 
yemi dairenizde tasdik o'.unan 
bir kıt'a s~net mucibince 12 E y· 
lül 931 tarihinde Ağya Kalay
cıyan Efendiye satmış olduğum · 
dan keyfiyetin a li!<adarlarca 
malum olması için Cümburiyet 
ve Va ı t g azeteleriyle neşr ve. 
Hanına delalet buyurulmasını rica 
ederim efendim. 

Beyoğlunda Zambak sokağında 
5 numarada mukim Armenak 

LUsikyan Efendi 

Dosyada saklı aslına mutabık 
o'ar. bu nüsha talep veç:1ile Ya
kıt gazetesine tebliğ olunur. 

Yirmi dört Eyhil bin do~uz 
yüz otuz iki. 

24 Eylfıl 1932 
lstanbul Beşinci NoterJiği 

Meccanen aUnne~ 

Sirkecide Beıir Kemal ecza
hanesi kartısında Sünnetçi başı 
Halepli zade Ahmet Mehmet 
Bey pazartesi ve perıembeden 
maada günlerde fıkaraya mecca
nen sünnet ameliyesi yapmaktadır. 

Tel: 23755 (4057) 

VAKiT 
r 

Sa~_d 
lıtanbul dördüncü icra memurluğundan: 
Fatma Hanımın Nemllzade mahtumu MI

tat beyden istikraz eylediği meballğe muka
bil birinci derecede teminat lrae eylediği E
dirnekapıda HaUcesuıtıın mahallesinin kay· 
den KöküncUler mcvkllnde So!alıçeşme cad
desinde atik 67 mUlterrer cedit 9 numaralı 
maa bl\hçe bir bap hane ile gene aynı mahal 
de atık 67, tl7 mükerrer cedit 15- 7 numara
larla mürakkam iki bap hanenin nısfı otuz 
gUn müddetle lhalcl CV\'eliyc mUzaycdelcrl
ne vaz'olunarak her biri ellişer lira bedelle 
talibi Uhtcsindc olup ihalel kat'iyelerl icra 
lı:ılmmak Uzere yüzde beş zamla on beş gUn 
mtiddetıe ihale! kati'ye !IAnına konmuştur. 
Mezkur ga)Ti menkulatto. atik 6i mükerrer 
cedit 9 numaralı hanenin hududu cephC3i 
So!alıçeşme caddesi, sağ tarafı diğer !'atma 
Hanımın h~sl, sol tarafı medyunenln cedit 
il - 7 numaralı hane bahçC3l arkaBl J\:öken
cller bostanı ile mahdut lllettahmln 19'1 ar
şın terbilnde araziden 09 arşın murabbaı U
z~rlnde mebni olup kapudan gtrlldlkte zemini 
mozaik taşlı üzerinde bir oda ve merdiven 
altı ltömUrlUlt ve bir hclA zemini mozaik 
iki gömUlU küpU bulunan ve bahçeye ml<'ha-
11 bulunan bir mulbnlı ve bir yemelt odası 

mezi•iır taşlıktan ahşap nıerdivenle bir so
faya çıkılır. Burada birinde yuku \'e şahnlşl 
bulunan il:! oda bir halO. ve bir J;\ısülhane 

U.ııt katta bir aofa Uzeıinde k fl " iki oda 
vardır. Sofada camekO.nlı kı zemini 
çinko di.i~ell bir balkona çıkıl.ı . _ t)rununda 
borçlu Fatma Hanım saldndir. Bahçede 
iki dut ağacı mevcut olup gerek bahçeden 
ve gerek sokak cihetinden methali bulunan 
bodruma girilir. Cedit i numaralı hane ze
mini beton bir tll§lık Uzcrindc bir oda bir 
mutbah, mutbahın zemini tuğla dö~ell olup 
bir hell mevcuttur. Üst kat bir sofa üzerin
de iki oda olup ve derununda borçlunun 
mahtumu sakindir. Ta.5lıkta gömUIU bir küp 
vardır. Sahaııı G6, bahç!'..ı;I 29 cem'an 9:> arşın 
terbilndedlr. Hududu: cephesi Sofalıçe..,me 

caddesi sağ tarafı tnedyuna ait hane, sol ta· 
rafı 5 numaralı hane 'Ve bahçesi, arkası Kö
kUnclller bostanı ile :mahduttur. Cedit 5 nu· 
maralı hanenin hududu: Cephesi So!alıçeşme 
caddesi, sağ tanıcı i numaralı hane, sol ci
heti Zeynel arsaııınm hane ve bahçesi, arka· 
111 KökUncUler bostanı ile mahdut olup saha
sı alettııhmln 53 arşın ve iO arşın bahçe ki 
cem'an 123 arşın terbllnde sokaktan haneye 
glrlldikle sağda bir aralık Uzerlnde bir oda 
solda zemini toprak bir mutbah mezkür a· 
ralıktan Ust kata çıkıldıkta blrlal kUçUk iç
lı;e iki oda olup derununda borçlunun hemşi

resi Şerife Hanım sakindir. Hane tamamen 
ahşaptır. 9 numaralı hanenin tamamının 

kıymeti muhamnılnes.l 1180 lira ve 7 numa
ralı hı\ne tam kArgir olup tamammm kıy

meti muhammlnesl 772 lira ve 5 numaralı 

hane ahşap olup tamamının kıymeti muham 
minesi 250 llra olup talip olanlar kıymeti 

muhammlnele:-ine muslp ınlktarın yUzde o· 
nu nlıbetin ı;in rak ~2S - 3351 
doaya nuııur:raslle 13 - -:ıo - 982 tarthllldC! 
saat H ten 17 ye kadar lstanbul dördUncU 
icra memurluğuna müracaat eylemeleri llA.n 
olunur. 

Yeni Fi/i mler 
Opera Sineınasznda 
······················································ 17 

Pat, Pataşon Kadın Avcısı 
Bu eğlenceli 1'1llm 28 EylUI Çarşamba ak§ammdnn itibaren (OPERA) 

sinemasında göstorllccektlr. 

DUz taban ve Bastı bacak: Bu lkl do~lu
muz yeniden çol: garip bir vak'a geçlrml:;ı • 
lerdir. 

Lı1tif iki genç kız, Tilli ve Sllll, k~ndllerinl 
ekspresin kompartlmanında yalnız görerek 
geniş bir ne!eıı alırken portatl! lılr ~ramofon 
onlan daruıa te_şvik etmektedir. Rıı ca:..ibeyc 
hnngl genç kız mukavemet edebilir?. 

nu sırada, vagonun kanepeleri altıııcta bir 
şey lumıldanır. Uzanan eller etrafı yoklar 
ve bunu' vücütlar takip eder .. DUz tabanla 
ilıı.stı bacak görllnUrler.. O esnada kontro· 
!ör <le ıncydnna çıkar ve bedava seyahat et
mek l!!Uyen bu lld kurnazı ya!mle.r .. 

Sllli \'e Tllll oo:ırarak kontrolörü ikaz et
mek sureUle bu iki zavallıyı fena bir mevkle 
ltoyduklanna pe;ılman olurlar ve kontrolö
rü tekrar ça;iırırlar .. DUz tabanca Bastı baca 
ğın ı.ııet paralarını verirler \'C bu iki tuhaf 
adamla karşı 'karşıya kalırlar. Hepsi de ya
kında bulunan ı,ıchre çıkacaldardır. 

Bllli ve Vllll garip fikirli iki gençtirler •.. 
İkisi de deniz kenarında bulunan bir kulübe 
de yalnız oturmnl<tadırlar. . Babalarmdan 
kendilerini şehirde beklediğine dair bir mek
tup almışlardır. Bir do11tun iki lltit ve izdi
vaçtan başka bir şey dUşnmlyen kızları var 
dır .. Şu halUe, Sllli, Tilll ve B1111, Vllli iki 
IAtit çift teşkll edebilirler .. 

Vakit kaybetmeden bir kaç pırtıyı çabu· 
cak toplıyarak kendilerini yeni kayın pedere 
takdim etmek üzere şehire giderler .. 

Bunlar, yerlerini terlteder etmez, iki §tip· 
heli şaht.'I, Tim \'e Tom ku!Ubeyi ele get{rlr
ler ve hiç şüphesiz makbuz mükabllt alma· 
dıklan çok kıymetli bir mUcevheri ocağın 

içine ııaklarlar. 

Sllll ve Tllll, §chre gelir gelmez babalan• 
nm DUz tabanla Bastı bil.cağ'! yanma alma
ınnı rica ederler. Fakat, her güzel kızı olan 
baba gibi, o da bunu bir deaise zannederek, 
dostlarımızı kovar .. 

DUz t aban ve Baatı bacak bu yeni !nk!sa
n hayal karıUJmda limanda bağlı bulunan 
bir motöre g irip isUrıı.hat ederler. 

O esnada Sllll ve Tllll, babalarmm kendi· 
!erini evlendlrcceğtnden haberdar edllml§ler
dir. l\:Atlp, anlan, yeni selcnlerl göstermek 
Uzerc pencereye çağnr. 

Şık Sinemasında 
··-··-··-··-··-·-- ... ---·-···----18,19 

Aman yarabbi .... YUzlerlnde kırmızı leke. 
!er." Çırçıplak bacaklar .. Kaba göı:IUklerll• 
bu iki korkuluk nedir.. YuvllS!Z haklkt Ud 
kU§... ' 

sıııı ve Tllll, bunların nlşnnlanacaklaıı: 

adamlar olduklarını zannederek babalarının. 

inllhabrnd:ı.n memnun olmayıp, evi terkettlli: 
lerlne dnlr bir mektup yazar ve giderler. 
Bunların hl'psl bir su! tefehhümderı ibaret

Ur. Bllll ' 'c Vllll, o esnada babalannın huBUll! 
yazilinncsindc bulunmaktadırlar. Rakıı.~ nt• 
§Mlılarının knfrstcn uı;tuldarını duydukla
rı zaman çok müteessir olurlar. 

Firarilerin ele geçirilmesi kararlaştırılır. 

Fakat, onlar motörlerlne g1tml§lcr, ve orada 
istirahat için girmiş olan Düz tabanla Bastı 
bacağı bulmu;ılardır. 

Hareket ettirilen motör, 40 - ~ - 6Q 
kilometre sür'atle banyo sahiline tevecctlh 
eder .• Uç defa mUsader.:ıeden kendilerini kur .. 
tarırlar.. DördUncUde batarlar. Dördü d~ 
motörUn sandalına binerler ve biraz uzaklaf 
tıklan sonra motör berhava olur. 

Kazazedeler kumsala gelirler. Fakat ba.D .. 

yolarda bulunacak yerde kendilerini kulü.,.. 
nl:ı önünde bulurlnr.. İçeri girerler ve e,. 
yalan mUmkUn olduğu kadar tanzime çal~ 
zıırlnr. 'I'lm ve Tom, onlan glSrmO§ ve bil: 
hücuma hazırlanmaktadırlar. 

Gece olunca. ku!Ubenin muhtelit pen~ 
!erinden silllh atılır. Tim ve Tom, mUlt~ 
re imdat geldiğini :r.annederler. KulUbe ~ 

•"" sökünclyc kadar kahramanane mUda.faa. ~ 
dillr .. Cephane biter ve açlık, dört mmu;dYI 
fsUIAya bn.Şlar. Nihayet, kurtulma saat! 
kurtulma saaU yaklaıımo.dadır. Bllll ve Vıl• 
11, Sllli ve Tillinln babaslle gelirler. 

lnUhap olunan gençler buluşurlar ve b1rf 
birinin hoşuna giderler. 

DUz taban ve Bastı bacak da çok blr pare 
ile mUkll.fatlandınlırlar. 

İki dostumuz, bundan maada, hllimü tallf 
de mazhar olmuşlardır. 

Saklanan mUcevhcrl bulur \'C ııahibine la· 
de ederler. O da, mUcevherl bulana YadetU· 
ğl l1Uyük mUkAfab bunlara verir. 

Böylece, iki dost, yeni llınltlcrle )·enl ser· 
gUzc§Uer peşine giderler. 

iki filim b i rden 

Yaşasın 
Hakikat 

Salnt Granler - Meeg Lemonler 
Bir cemlycU hayrlyenin sandık emini olan 

Nikol Lanber cemiyete alt parayı §Uphell bir 
bankere tevdi ediyor ; ve bu banker de pa· 
ralarla beraber sırra kadem basıyor. Şimdi 
ne yapmalı ?. 

Zira ertesi ak§&m, cemiyeUn bir lçtlmam. 
da Nlkol hesap vermekle mükellef .• 2• saat 
zarfında 250,000 frangı nasıl tedarik etmeli? 
-..-rıkol'a t evkatO.de meftun olan babasının -

lstanbl lkir.ci icra Memurlu· 
gundan: Bir borcun ödenmesi 
için mahcuz ve paraye çevril
mesine karar verilen Kundura, 
Camekan, Lastik vesairenin 2 -
10·932 tarihine müsadif pazar 
günü saat 9 dan itibaren Osman 
beyde Hamamcı zade aparbmanı 
önünde ikinci arttırma sure
tile satılacağından taliplerin 
aynı gün ve saatte mahllinde 
memuruna müracaatları ilin 
olunur. (~472) 

'--------- ----------İstanbul üçüncU icra memurluğundan: 
lstanbulda :Mercan hanı arkasında iki nu· 

mo.rada mukim komisyoncu Abbas Hllm\ 
Beye: 

•r, Ta. C. piyango mUdUriyetınin lstan~ .ıi 1 
mahkcmei asil.Ye l inci ticaret malıkemesln ı 
den istihsal eylediği 23 • Ey1UI - l92D t arih 
ve 248 numaralı 1111.mına istinaden zimmeti· 
nlzdo matlubu bulunan 31!! Uranın 22- Ni
san - 1929 tarihinden itibaren ;,1lzdo 5 faiz 
ve yüzde 5 Ucretl \'ekO.let ve masarifi muha· 
keme ve l::ralyenin haciz yolu ile tahsili 
hakkında vaki takip talebi üzerine tarafmı· 
za &!Snderllen icra emri zahrına mUba§irl 
tarafından verilen m"'ruhatta mezkür mahal 
de olmadığınn: ,.e zabıta fle yaptırılan tahkl· 
katta bunu müeyyet bulunm~ olduğundruı 
lllncn tebllğat icrasına karar vcrilmiJUr . 
Tarihi 11Andan illbaren t:ir ay zarfında bor
cu ödemeniz lAzımdır. Bu müddet içinde 
borcu ödemez veya tetkik merclinden ya 
tcmyb; veyahut lndei muhakeme yolu ile alt 
olduğu mahkemeden icranın gert bırakılma
sına dair bir karar getirmez faenlz hakmız· 
da cebri icra :rapılacagı vo gene bu müddet 
içinde icra ve l!lAs kanununun 74 Uncu mnd· 
desi mucibince mal beyanında bulunmanız 

ve bulunmaz.sanı:: hnplsle tazyik olunacağı
nız ve hakikate muhalif beyanatta lıulunur
sanı7. hapisle cezalandırılacnğınız mezkur 
icra emri tebliği maltamına kaim olmak ilze· 
re ilA.n olunur. 

Satahk arsa 
Ayasofya civa r ında Jshakpaşa 

mahallesinde denize ve adalara 
nazır içinde mahzen ve kuyusu 
arsamız ehven suretle satılıktır. 

Arzu eden Kadı'.~öyi\nde Mühür· 
darda Rızaiye sokağında 41 nu · 
maral& haneye müracaat olunsun. 

(4350) 

ıenıı:ı Bob Bamet \'akU muayycnınae ıcap e
den paranın teminini vadediyor .. 

Bob bu parayı evvel! Lanberden isfıyorsa 
da mumaileyh, Bob'u beecrikslzllkle itham 
\'e, talebini reddediyor. Bunun üzerine Bob 
becerikliğln ancak yalan ıöyleınekle kabil 
olduğunu, fakat kendisinin yalana alışkın 
olmadığım ileri ıUrUyor. Bu muhavereye §3· 

hlt olan diğer bir zengin Van Düsen hayatta 
dalma doğru söylemenin kabil olıı.mlyacağını 
hattA kendi.sinin bile 24 saat zarfında tama
men doğru söyllyemlyeceglııi ileri cUrerek 
Bob'la 250.000 franga bahse girişiyor. Bu 
§eralt tahtında 250.000 frangı ele geçlrme~ri 
ümit eden Bob bah:ıı kabul ediyor. 

Artık bundan sonra daim doğruyu söyll· 
yerek baruu kazanmak mecburiyetinde Bo
bun başından bir ııürU eğlenceli macera geçi
yor .. 

24 saat hitam bulmadan Bob feci bir tc· 
ııadü! olarak yalan sbylemek meebuıiyetln· 
de kalıyorsa da bu fecaate mukabil saatlerin 
yaz saatine tebdil edUmesl imdadına yetişi· 

ı 
yor ve Bob bu suretle Nlkol'a llzım olan pa· 
radan maada Nlkol'un muhabbetine de ta
mamen sahip olarak saadete kavu§Uyor. 

Kitti Kellerman 
Davası 

Wllly Frtch - Lillan Harrey 
Şöhret bulmamı§ bir ressamın karıaı olan 

Kitti Kcllerman, fukara olan kocasından 
kurtularak müteaddit ·ve zengin peresti§kAr
larmdan birine varmak tııammüdile ve koca
sını öldürmekle tahtı muhakemeye almml:§
tı. 

Beg aydanberi mevkut olan Kitti muha
keme başladığı zaman masumiyetini iddia 
ediyordu. HattA kocasmı her seyden (azla 

ııevdlğ!ni bile ilAve ediyordu. Halbuki, bütün 

bu hAd!sntm cereyan ettiği esnada bir mU· 
zayedc salonunda kocasının tabloları altın 

pahasına kapt§ılmaktadır, ı.,,In garalktl bu 

tablolar valttrıe kimsenin a.slıı rağbet et -
mediği nesnelerdi. 

Muhakeme esnasında hizmete;! kız, mada· 
mm kocnsmın ve!atmdan iki snnt sonra ma· 

damının lılr erkekle müsııhnbatı B§ıkancde • 
bulunduğunu ııöyltiyor. BUtUn bu ifadat kıı· 
dının bir aşıkı b:ılunduğunu ve bu yUzden 

kadının, l•ocamm lmUetUğfnc heyeti h:ıklmc
)i ikna ediyor .. . 

Yalnız bu katle ııebeblyet veren mççhul 
a!Jık kim?. Fakat bu esnada mahkemede 
gayri mali'ım bir ı;ıahıı~ meydana çıkıyor ,.c 
verdiği ifade netice.sinde kendisi tahtı tev
kife alınarak Kitti I\ellerman tahliye edili· 
yor .. 

Bu film \\'illi Frilch'in çok muvaffak ol· 
duğu ve lıl)rke~ln takdirini celp ettiği bir fi· 
llmdir. Bllha.cı:;n alle lınrlmlne sokulan hiz-

metçilerin nelere muktedir olduğunu bütUıı 

fecaatıle ı;österlyor. neyoğlunun gllzel slnc
malanndıın biri olan Şılt sineması bu iki f il 

mi birden gösterecektir. 



Savıfa 10 

Hasis cömert 

Birinci sınıf eczacı - zaten 
hangisi ikinci sınıftır? - bir dos· 
tum vardır. Ara sıra görüıürüz. 

Bir gün bana hayatta nasıl mu • 
va.Hak olduğunu anlattı. Oldukça 
tuhaf .. Ba.knız, siz de dinleyiniz. 

· - Eczacı mektebinin ıon ıınıf • 
larında iken, Bayazıtta, bir pan· 
aiyonda oturuyordum. Babam, ba
na, memleketten kafi miktarda 
para gönderiyordu. Bu para ile 
ancak geçinebiliyordum. Ara sıra 
hikayeler, fenni makaleler yaza
rak "V akıt,, e getiriyor, oradan 
aldığım para ile de eğlence maa
raf ımı temin edebiliyordum. İti
raf edeyim ki, bu eğlencelerim 
pek saf geçiyordu ve ancak, haf· 
tada bir defa Beyoğluna çıkıp, 
Taksim bahçesine veya bir sine· 
maya gidebiliyordum . 

Yalnız, Tak.imde, kendime bir 
'dost edinmiıtim. Bu adam ihtiyar, 
eıki fakat temiz elbiseleri olan, 
fevkalade zeki bir yahudi idi. 

Davit Goldenbah ile her hafta 
muntazaman Taksim bahçeıinde 

buluıuyorduk. O, bar tarafına hiç 
aitme:ı:, çocukların oynadıkları 
yerde, bir kanapede otururdu. 

Da.vit Goldenbah çok okumuş· 
tu. Bana Türk edebiyatından ol· 
sun, mükemmel ıurette bildiği 

Fransız, lngiliz, Alman ve Rus e· 
aebiyabndan olsun bahsederdi • 
Ben de onu o kadar dikkatle ve 
he't'eıle dinlerdim ki, nihayet, be
ni, kendisine adeta bir manevi 
evlit telakki etti. Ben de, her haf 
ta onu bulduğum zaman, kendi
mi lstanbulda bekar telakki et • 
mez, "1afta batı ailesini görebilen 
bir talebe f arzederdim. 

Davit Goldenbah, fevkalade o· 
kumuı ve zeki olmasına rağmen 
·dehtetli surette hotpeıent idi •• 
Kendisinden gayri kimsenin bir 
teY aöylemesine müsaade etmez , 
kimsenin iti, gücü ve derdi ile a· 
li'kadar olmazdı .. 

imtihan verip mektebi bitirdik· 
ten sonra dütünmiye başladım.Ar 
tık babamdan para beklemek doğ· 
ru olamazdı. Zavallı adamcaiı • 
zın esasen serveti buna müıait de· 
ğildi. Hayatmıı kendim kazan· 
mak vaziyetinde idim. Zihnimden 
bir eczahane açıp itletmeği ıeçi· 
riyordum. Bunun için iıe, hiç ol· 
muaa beı altı tane binlik kliıt 
lizmıdı ve '.bu parayı bulmak be
nim için kabil deiildi. Bunun için 
Beyoilunda Kiryakidiı eczaha
neıine kalfa olarak ıirdim. Bura
sı fena bir yer değildi. Yemek, İç· 
mek ve 7atmak ona ait olduktan 
BOnra yirmi lira da para alıyor· 
'1um. Bu bana kafi idi. Esasen faz 
la murafı sevmem ve çapkın da 
~ellldim. Yalmz, tabiaten aerizat 
yarabldığım için kendi baııma bir 
ft kurmak iıtiyordum. 

Bir cuma, her zamanki gibi ge
ne Taksim bahçesine gidip doı· 
tum Goldenbahı buldum. Malum 
ya, cuma günleri bahçe pek kala· 
balık olur. Zaten canım da. ııloh· 
yordu. Suratı umııtını. ihtiyar 
! dostum, mutadı hilafına benimle 
alakadar oldu. sılantnnın ıebebi
ni sordu. Nasıl oldu bilmem, ona 
dertlerimi döküverdim. Golden
bah beni dikkatle dinledi ve : 

- Yazık, dedi. Siz kabiliyetli 
bir gençıiniz. Eminim ki bir dük· 
ki.nınız olsaydı, muvaffak olur • 
dunuz •• 

Sonra bir dütünceye daldı, bet 
on dakika sonra batını kaldırdı: 

- Hele, dedi, bir dütüneyim • 
later miıiniz, yarın alqam bulu • 

plrm. Aleon sokağında Otomatik 
bir meyhane var. Hem gayet ucuz. 
On kul'Uf& bir kadeh rakı, meze· 
sile beraber.. Birer tane içeriz • • 
Belki ıize bir naaihat verebilirim • 
Saat tam onda orada olurum. 

Nashat mı?. Nasihati ne yapa· 
caktım ?. Bununla beraber, ihti • 
yar dostumun hatırını kırmamak 
için kabul ettim ve ertesi ıün bu· 
luttuk .• 

Birer ta.ne içtikten sonra, Gol· 
denbah: 

- Azizim, dedi, size bir fey i
tiraf edeceğim. Ben huis bir ih· 
tiyanm .. Evet, bir hasiı, fakat his 
ıen cömert bir haıis.. Emin olu· 
nuz ki bu iki hi11in mücadelesi, 
beni pek fena mustarip eder •• 
Para sarfetmek beni öyle feci bir 
ıekilde kıvrandırır ki tarif ede
mem.. Bunun için gayet fakirane 
yaıarım. Şimdi, bu hastalığım iki 
misli artb .. Ve eier büyük bir ak
sülamel yapamazsam, öyle zanne· 
diyorum ki açlık ve sefaletten öle· 
ceiim.. Bununla beraber size bir 
yardım da bulunmak istiyorum • 
Evet, kat'iyyen iatiyorum. Dünden 
beri aradım ve size bir dükkin 
buldum. Yeri ıayet müsait, akıllı 
bir adamın değil, ahmak bir ada· 
mın hile burada. muvaffak olma· 
ma.11 kabil değil. Hem zanneder• 
sem eczacılık para ,tiren bir mes· 
lektir. Bu suretle bu dükkanda 
PARA KAZANABiLiRiZ. Ser· 
mayeyi ben koyarmı. Zira epey 
param var. Siz çahıırsınız, pek 
tabii ticaretten bir hiueniz olur. 
Böylece, hem benim hasiılik ta· 
rafıım tatmin edilmit olur -zira 
sizin muvaffak olacağımzdan e· 

minim ve param tehlikede değil
dir- Hem de ıizin arzunuz yeri· 
ne gelir .. 

Eczacı dostum bir müddet ıus· 
tu. Sonra deYam etti: 

- Üst tarafı ehemmiyetli de· 
ğil. it muvaffak oldu, ve para ka· 
zandık. Goldenbah pek tabit as· 
lan pa.yını kendine ayırmıftı. Bu
nunla beraber, ben, bir kaç dit 
macunu, kolonya ıibi husuıi ıey· 
ler yapmıı, bunların mülkiyet 
hakkını kendim almak ıuretile , 
onun pençeıinden kurtWnıaia. mu· 
Yaffak olmU§tum. 

- Aynldınız mı? 
- Evet amma ıayet iyi dost o• 

larak .. Şimdi Goldenbah, haftada 
iki rün bana ıelir. Aktam yemek· 
lerini beraber yeriz. Bu suretle 

' eaaaen pyet az olan yemek mu· 
rafını debtetli surette iktıaat et • 
miı olur. Bazan onu erteai rün öğ 
le yemetine de alıkorum. O za· 
ma.n pek memnun olur. Hot, bü· 
tün aenetini ölünce bana bıraka· 
caima da eminim .• KimHsi yok .. 

- Çok paruı Tar mı ki?. 
- Çok amma... Dotruaunu 

iıteraen ıözüm yok.. Bununla be· 
raber, kendisine bu lika.ydimi ih· 
ıaa edersem, zavallı ıücenir diye 
sesimi çıkarmıyorum. 

--·----- - - - -
lıtaobul yedinci icra memur

luğundan: Bir borçtan dolayi 
mahcuz ve paraya çevrilmtsi 
mukarrer gayri mnbadillere ait 
Qç adet bono 24 9·932 tarihinde 
borsa harici icra kılınan mllıa· 
yide neticeaiude mukadder kıy· 
metini bulmadığından tekrar 
ikinci arttırma ıuretile 29· 9 932 
tarihine milsadif Perşembe günü 
aaat 11 ill 12 araaında lstanbul· 
da dCSrdOncli Takıf hanında esham 
ve tabvillt borsaıı haricinde 
paraya çevrileceji ilin olunur. 

( 4465) 

VAKiT 

Sabbk haneler 
Beylerbeyinde vapur iskelesi 

kurbinde 1 ve 3 numaro!u yek
diierine muttasıl haneler aalıhk· 
tır. 1 numarolu hane dört oda 
iki sofa 1 mutfak dört yüz arıını 
mütecaviz bahçe ve tatla suyu 
tulumba abdesbane ve aaireıi ta· 
mamdır ve beş senelik gayet 
sağlam binadır. 3 numarolu ha· 
ne ise altı oda iki sofa ve bir 
hamam tatla suyu havi kuyusu 
mevcuttur, birda küçlik bahçesi 
vardır. Görmek ve ge:mak arzu 
eden zevat 1 numarolu hanede 
ikamet eden zata müracaat 
buyursun. (4459) 

lstanbul DördOccü icra Me
murluğundan : T amanıına on bir 
bin sekiz yilz yetmiş lira kıymet 
takdir edilen Galatada Emekye· 
mez maballeı:nin Okçu Musa 
tramvay caddesi ve Jpekçıkmazı 
noktai iltisak1nda 33, 35, 37 
numaraJarla murakkam 198 met· 
relik arazi dahilinde tahtında iki 
bap dükkanı ve fevkinde sekiz 
oda ve müıtemilih saireyi havi 
maa aralık bahçe 2emio katında 
maada üç katla kigir hanenin 
tamamı açık arthrmıya vaı.edil· 
miş olup 10 Teşrinievvel 932 ta
rihinde şartnamesi divanhaneye 
talik e~iterek 27 Tetrinievvel 932 .. 
tarihine mllıad;f Perıembe günQ 
saat on dörtten o::ı alhya kadar 
lstanbul D6rdilncll icra Daire· 
ainde açık arttırma ~uretile satı· 
Jacaktır. Arthrma Emlak ve Ey· 
tam Bankası kanununa tevfikan 
bir defa olup en ziyade arthrana 
ihalesi yapılacaktır. Arthrmıya 
iıtirak için yüzde yedi buçuk tc· 
minat akçeıi alınır. Müterakim 
vergi, Belediye, vakıf icrası mDş· 
teriye aittir. 929 tarihli icra K•· 

nununun 119 uncu maddesine 
tevfikan hakları tapu ıicillerile 
aabit olmıyan ipotekli alacaklar 
ile . diğer alikadarlaran ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 
mllsbitelerile bildirmeleri Jiıım· 
dır. Aksi halde hakları tapu si· 
ciJJerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Alakadarların işbu mad· 
dei kanuniye ahkamına göre 
hareket etmeleri ve daba fazla 
malumat aJmak iıtiyen?erin 930· 
270 dosya numarasile memuri· 
yetimize mllracaaUarı illn olu· 
nur. (4471) 

Jstanbul mabkemei asliye bi· 
rinci ticaret dairesinden : Mah· 
kemece satılmuıoa karar veril· 
mit olan ve Galatada Perıembe 
pazarında Kuyumcu sokağında 
7 numaralı ardıyede mevcut bu· 
lunan bobinlere sarılmış tabmi· 
nen 30 ton antimuvanlı kurşun 
talleri almıya talip olanların 

3 • 10 • 932 Pazartesi saat 10,30 
da mahallinde hazır bulunmaları 
ilAn olunur. (4470) 

Fattb Sulh ikinci Hukuk Mah· 
kemesinden: Pederi Raif afradan 
alacağı 20 liraya karıı Poyraz 
k6yündeki ev ve tarlaya koydur· 
duğu haczin kaldırılmasına dair 
Nazire hanımın Ortak6yde imam
lar sokağında 1 numroda Nabi· 
de hanım aleyhine açtığı davj 
15-10·932 Cumartesi saat 10 da 
görülecektir. Dava basit usule 
tabidir. Müddeaaleybin yevmtl 
meıknrda mahkemede bulunmaz 
ve delAilini gandermezae gıya· 
ben g6rüleceği ve gıyap kararı 
tebliğ edilmiyeceği ilin olunur. 

(4466) 

27 EylOI 19~ 

Devlet Demlryolları ilanları J 
Hattın Diliskelesi - Vezirban kısmının tamiratı müoasebetll• 

ana bat yolcu ve muhtelif katarlarımızıo ve dolayısile H. Pıt' 
Banliyö katarlarımızdan bazılarının val<ti hareketlerinde tadiljt 
ie?a edilmittir. 26 • 9 • 932 tarihinden itibaren tadilita uğrıyaO 
katarlarımmn takip edeceldP.rİ vakti hareket saatleri aşağıd• 
gösterilmiştir. 

Haydarpaıa ·Eskişehir kısmı 

2 No. lı Anado!u sür'at katarı 1 No. h Anadolu sür'at katırl 
her gün her kün 

Köprüde hareket 16 10 (vapur) Eskişehirden hareket 1 50 
H. Paşadan ,, 17 40 H. Paşaya muvasalat 10 25 
Eskişehire muvasalat 2 38 Köprüye ,, 16 5S(vapar) 

4 No. 1ı Toros sür't katarı 3 No. h Toros sür'at katırı 

Cumartesi, Çarşamba günleri Pa:ıartesi, Perşembe günleri 
Köprüden hareket 9 35 (vapur) Eskişehirden hareketl 1 37 
H.Paşadan ,, 1015 H.Paıayamuvasalat1920 I 
Eskiıehire muvasalat 18 24 Köprüye " 19 SS(vapO' 
8 No. b Adana muhtelit katarı 7 No. lı Adana muhtelit katatl 

Cuma, Pazar, Pazartui Salı, Cuma, Cumartesi, Pazar, Sah. 
Perıembe günleri Çarşamba günleri 

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

Eıkişebire muvasalat 21 17 Köprüye ,, 19 35(vap&Jf 

Adapa7.ar • Arifiye kısmı 
119 111 117 121 113 123 12S 
her her her her Pazarteai her bel 
S(On giln gün gün Perşembe gün gUO 

Adapaıar hareket 
Arifiye muvasalat 

2,45 6,20 13,00 14,10 15,40 20,50 ~ 
3,05 6,40 13,20 14,30 16,00 21,10 24,vr 

110 120 122 114 118 124 112 
her her her her her Pazartesi · bet 
gün gOn · gün gün gün Perşembe gtıo 

Arifiye hareket 
Adapaz•r muvasalat 

ö.2s 3,25 6,55 13,32 14,50 16,18 ~ 
0,45 3,55 7,15 13,52 15,10 16,38 ~1,5 

Köprü 
Haydarpafa 
Haydarpaşa 
Kınltoprak 
Feneryo!u 
Gödepe 

Eren köy 
Suad iye 
Bostancı 
Kllçlikyalı 

Maltepe 
Kartal 
Yunus 
Pendik 

Pendik 
Yunus 
Kartal 
Maltepe 
KUçükyab· 
Bostancı 
Suad iye 
ErenkiSy 
Göıtepc 
Feneryo?u 
Kızıltoprak 
Haydarpafa 

Haydarpaıa 
Köprü 

Haydarpaıa • Pendik kısmı 

~2 katar 
H. 10 00 
M. 10 20 
H. 10 25 

10 33 
10 37 
10 42 
10 47 
10 50 
10 55 
10 s:s 
11 05 
11 14 
11 18 

M. 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 

M. 9 38 

H. 9 45 
M. 10 05 

10 07 
10 11 
10 20 
,, 

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

11 03 
11 20 

23 
10 42 
10 4s · 
10 49 
10 58 

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

11 38 
11 55 

34 katar 
17 30 
10 45 
17 45 
17 -,s 
18 J2 
lt. 7 
18 2 
lb ,5 
lb o 
18 J.3 
18 30 
18 39 
18 43 
18 46 

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

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

18 38 20 03 
t8 js 20 20 

Değiıilclik yalnız Haydarpaşa · Eskişehir kısmında olup diğel 
kısımlarda halen tatbik edilen vakh hareket tarifeleri 26 Eylol" 
den sonra da aynen tatbik olunacaktır. Ana hat trenlerinin ar' 
istasyonlardan vakh hareketleri istasyonların ilin tahtalarına y•" 
zılmıştır. Keyfiyet muhterem halka ilin olunur. (4973) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

25 Ton Benzin ı Kapalı zarfla münakasası : 28 Eylisl 
932 çarşamba günü saat 11 de. 

400 Adet Yiln Battanıye: Açık münakasası: ~8 Eylul 932 ~ 
şamba gllnll saat 14 de. 

40 Ton Mazot : Açık mükasasası: 28 Eylül 932 ça~ 
ıamba günti saat 15 te. 

10 ,, Maden yağı : Açık münakasası : 28 Eylul 932 ç.ı' 
şamba gtinli saat 16 da. 

Deniz kuvYetleri ihtiyacı için lilzumu olan yukarda ciıı• fi 
miktarı yaııh levazımın bizalarındaki güo ve saatlerde mlloalc~ 
aaları icra kılınact1ğından ıartoamesini giSrmek istiyealerin b 
gOaı ve Yermeğe talip olacakların da teminat mazbuzlarile b~ 
likte mDnık11a gOn ve saatinde Kasımpaşa'da Deniz LevıV' 
Sabnalma komisyonuna müracaatları. 4613 
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Ilkmektep Muallimlerine 

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

lsmall Hikmet Beyin şimdiye kadar bir eşi görfllmemfş derecede mOkemmel,hayat btlglsloe uygun, 
yanhşsız,son derecede nef1$,cazlp bu eseri Tilrklyenio her tarafında bllyük bir muvaffaklyet kazandı. 

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

bütiin kıymetli muallimler, bu eseri almakta, 1evkaltldele{Jini tasdik ve tebrik etmektedirler. 

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

Sühulet Kütüpanesi Tarafından Çıkarılmıştır. 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

lstanbul Helediyesiodeni 
22 Eyliıl 932 Perşembe gDnü akşamından itibaren Beyoğ!u, 

Üsktıdar, Kadıköy mıntakalarında dahi otomatik olarak telefon 
muhaberesi başlamıştır. 

Bu münasebetle yangın haber vereceklere kolaylık olmak için 
tanzim edilen cetvel aynen aşağıya konulmuştur. 

iye . an o unur. • , 
YANGIN ZUHURUND.b 

Istanbul mmtakası ••• 24222 , a 20321 
Beyoğlu • • • • • • • • • 44644 
Üsküdar • • • • • • • • • 60625 
Kadıköy . . • • • • • • • 60020 

Yeşilköy 

Bakırköy 

Bebek 

Tarabya 

BUyDkdere 

Paıabahçe 
Kandilli 
Eren köy 
Kartal 
Büyükada 
Heybeli 
Burgaz 

Bu mmtakada bulunanlar l<endl mınta
kalarrnda zu~wr e ecek \ aııgın . m ıh
bar için muı..ja c mem'4. c!S ne YAN
GIN kelimes.oi söyıemelerı kaf ıdir. 

Kınalı 
Beyazıt yangın kufeıi 21996 Yangının nerede olduğunu 

anlamak isteyenler 
Galata ,, ,, 40060 Bu numaralardan sorarlar. 
ihtar: Yangını haber verenler evvela kendi telefon numara

sını söylemeği unutmamalıdırlar. (5089) 

Galatada Fermenecilcr caddeıinde 17-161 No. lı dOkk&n pa• 
ıarlıkla kiraya verilecektir. Talip olanlar tafsilAt almak için Le· 

~azım Müdürlüğüne pazarlığa girmek için de bir seneliği için 
67,5 Uç seneliği için de 202,5 liralık teminat makbuz veya mek· 

tubu ile 29-9-932 Perşembe iUnü aaat on bete kadar Daimi 
E:ncUmenc muracaat etmelidirler. (5088) 

•••••Yerli ve Avrupa kumaılarından kusunuz ••••ıl 

lsmarlamı emiseler 20 lira~aı ~uslar 
•-••ıiiHiiazır pardesü ve elbiHler fevkalade ucuzdur. 

Eminano, Kazmirci Ali Riza müesıe11h ••••• 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
b ~ü.b~yaasına lüzum görülen yüz bin kilo birinci lıfeban Töm-
2 ekısımn (13213) numarala kararnamenin takasa taalluk eden 

,3,4 üncü maddeleri mucibince ye kapalı zarf uıulile münaka· 
••ya konulmuıtur. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün 
._ teklif mektuplarile birlikte yüıde yedi buçuk teminatı mu

Galdcate akçelerini 10-10-932 pazartesi ıüaü aaat (15) e kadar 
alatada Mübayaa Komisyonuna miiracaatlara. (4842) 

- .. 

1
3UncU Kolordu Satın•lmal 

Komisyonu 11An13rı 

lzmir müstahkem mevki kıtaatı 
ihtiyacı için (70881) kilo sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya kon· 
mu9tur. lhalesı 23-10-932 pazar 
günU saat (15) te i r. ihaleye işli· 
i'a~ edecelderiq J yakti muayye•, 
ninde lzmir müstahkem mevki 
ıatınalma komisyonuna müra· 
caatları. (824) (5082) 

Yerli fabrikalar mamulatından 
,8,000) kilo sarı sabunlu kösele 
kapalı zarfla münakasaya kon
mu,tur. ihalesi ~O- 10 • ~32 per- ' 
ıembe günü saat (15) te yapıla· 
caktır. Tallpierin ıartname ve 
numunelerini görmek Uıere her 
gün ve münakasaya iştirak ede
ceklerin o gUn ve saatinden evvel 
Ankara merkez Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (829) (5087) 

b:mir mUıtabkem mevki kıtaatı 
ihtiyacı için (1181) kilo sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 23-10· 932 pazar 
günü saat (15,30) dadır. ihaleye 
iştirak edeceklerin vakti muay· 
yeninde lımir Müstahkem mevki 
satınalma komisyonuna müra· 
caatları. (823) (5081) 

• 11- :ıı. 

lzmlr mUstahkem mevki kıtaatı 
ihtiyacı için (1200) kilo ıığır eti 
kapalı ıarfla münakasaya kon· 
muıtur. ihalesi 23-10-932 paıar 
günü saat ( 16) dadır. ihaleye iş
tirak edeceklerin vakti muayye· 
oinde l:ımir müstahkem mevki 
ıatınalma komisyonuna müraca· 
atları. (822) (5080) 

Kartal Malmtldllr
lilğllnden ı 

Maltepede Gülsuyu mevkiinde 
yarım dönüm miktarmda 30 lira 

kıymeti mubammineli tarla tem
liken satılmak üzere müzayede· 
ye çıkarılmıştır. ihalesi 8· 10-932 
tarihinde icra kılınacaktır. Ta
liplerin malmUdOrlOjilne m01a• 
caatlara. (5000) 

Şirketi Hayriyeden 
Boğaziçi vapurlarına mahsus Sonbahar tarifesi EylülDn 28 inci 

Çarıamba sababmdan itibaren tatbik edilecektir. 
Tarifeler giıelerde satılmaktadır. 

Yüksek Muallim Mektebi 
~ 

Müdürlüğyı:rden: 
Bu ıene mektebimizin Fizik - Kimya, Riyaziye Tabliye .znm

relerine 25 talebe alınacaktır. 
Kayıt ve kabul müddeti Eylulüo 30 uncu günü akıamına ka· 

dar devam edecektir. 
Müsabaka imtihanlara Teırinievvelin dördüncü salı ve beıinci 

çarşamba günleri yapılacaktır. (5057) 

Tabii siye Umum MUdDrlUğllnden: 
1 - numaralı Tahlisiye Roket tabancaaına mabıuı 1500 ili 

2000 adet roket fiıeği ile ayna miktardan % 30 fazla olarak maa 
kapıOl bortucun iıtıali kapalı zarf usulü ile miloakaaaya konul· 
muştur. idarede mahfuz nümunesioe tevfikan Tlltkiyede imali 
meırut ohm fişekler!e tefetruahnın 1.10.932 tarihine milaadif 
cumartesi gUnO Hat 14 te ihalesi icra kıhnacağından imale talip 
olan fabrika sahiplerinin bu baptaki şartname ve nllmunelerini 
giSrmek Uıere Tahliı:ye Umum Nildürlüğüoe milracaatlan. (47S9) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

idaremiz iJ;ıtiyacı için mubayaa olunacak (400) kilo Küulü .. 

mutlak, (75) kilo Kinin (17,500) kilo Ambalij kiğıdı, iki milyon 

beş yüz bio Mantar ve üç yiiz bin adet fİfe kapslllQ ıartname
leri mucibince ayrı ayn kapalı zarf uıulile münakasaya konul• 
muıtur. Talip~erin ıartnameleri görmek ve almak üzere her ,On 
ve münakasaya iştirak etmek için teminat akçelerile birlikte 

zarflarını nihayet 8· 10·932 cumartesi günü 11at (15) e kadar 

Galatada Mübayaa komisyonuna vermeleri. 4871) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Depo ve imalithane!erimiz için pazarhkla (15,000) kilo yerli 

malt Tonga İJIİ ile(l5,000)metre Amerikan bezi alu~acakbr.Talipleria 

nümune ve şartnameleri g6rmek Uzere her gOn pazarlığa İftirak 

etmek Oıere de 3 • 10 • 9:i2 Pazartesi günfi saat 15 te % 7,5 
teminatlarını hamilen Galatada mDbayaa komisyonuna mOra• 
caatları. (4950) 

Kadıköy Mal MlldilrlOğllnden: 
25·7·932 tarihinde mülkiyetinin müzayedesi ilin olunu Kadı· 

köy Rasim Paı~ Oton Efendi sokağı 27-29 No.11 baae ve 

dükkan müzayede neticesinde verilen bedel haddi layikinde 

g6rDlmeditl cihetle mUzayedeai bir Jıafta uzatılarak 2 'Ieırinievvel 

932 pazar günü saat iki buçuğa talik edildiği ilin olunur. (5066) 
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Türk Anonim Şirketinden: 
Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolarından kırıstal toz, 
sandıkta ve çuvalda küp şekerleri atideki fiatlerle her 

isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, ~ilosu 38,J~ -tuuoı~o ~öp ~ilosu 38
1/2 -~on~ı~ta ~öp, ~ilosu 391/2 ~uru~tur. 

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

ve mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adres: lstanbul, Bahçelcapu 4 üneü Vakıf Han, 4 üncü kat-Telgraf adresi:Istanbul şeker-Telefon: 24470/79 

Cünbüş 
Fabrikası: 

fstanbul, Beyazı t r\o: 39 - 41 

Doktor 

Aristldi 
Muayeneh:ınesi: 

EminönU: EmlnönU ha."'l 3 UncU kat No.8 

Doktor 

A. Kutiel 
Cilt n zUhrevt hastalıklar t eda\ihanesl 

Karaköy börekçi fırını sırasında 34. 

Oiş doktoru 

Arşak Sürenyan 
Bıyoğlu lsUklıl.1 caddesi numara 303 
Mmr apartımanı. MUrncaat: Cuma pa
zardan maada her gUn 9 - ıs ve ı~ - 17 

ye kadar. Telefon 404!?4 

Pı:.ris Tıp FokUltesi mezunu 
Cilt •• zUhrevt hastalıklar mUtchassısı 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babıali caddesi Mcsl'rret oteli kar§ısmdıı 

A vnl Bey apartımanı 125 Sabahtan 
Ak§ama kadar 

Doktor 

Balıkçı yan 
Muayenehanesi: Beyoğlu mektep sokak 

No. 17 Telefon 3626 Beyoğlu 

Oroıoa • Doktor 

Fe y zl 
Böbf'elr, mesane, idrar yolu haataııklan 

m U tehassısı 
Beyoğl u, lstikldl caddesi Elhamra 

apartmıan No. 3 H er gtln öğleden sonra. 
Tel. Beyoğlu 2835 

Operatör Doktor 

Halil Sezai 
Divanyolu: Doktor E min Paşa sokak 

numara 20 Muayene saati: 13 - 18 
Telefon 23390 

Urolo§ Doktor 

Hakkı Rüştü 
İdrar ve TenasUl yolla n birinci mnıf 
mUt.ehassısı "PARlS., den Dlplome 
lstUdAı Caddesi Yıldız apartıman 

No. 322 

-------------------------Doktor 

Horhoruni 
Muayenehanesl: EmlnönU Valldo kıraa -

tanesi yanmda. Tel: 4303 lstanbul 

Doktor 

Mehmet Akif 
Ebe ve kadm hastnııkları mütehassısı 
Beyoğlu lsUkla.ı caddesi Rus sefareti 
yanında No. 451: Tel B. O. 2005 

Her gün öğleden sonra 

. . . . ' . ~ . . . •• ' f' 1 
.· .. ,. . . \ • . , ı " .• • . . . 

Snrııçhane B3şında 1\Jünir Paşa konağında 

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

eler· ller türlü bonolnrla mazbata. karar 
sureti ve deyin ilmuhaberi ve sair 
vesikalar üzerine her şekilde işler 
\'apar, Balıkpazar Maksudiye ban 
L\o. 35 Uğurlu zade 1\1. Derviş -

Tl"lefnn · 23397. 
' . "' '. ' ...... ..,,. -· . ':' . , " .. . 

l\l ıı :ııif VelıAleti celilcsir.in 5 4 932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere tamim edildiği üzere r~smt 1 
muadeleti mdik edılmiş olan mektebimizde talebe kaydına başlanmıştır Ecnebt li sanlarına ilk sınıflardan itibaren 

ba~lanır. i\ehari talebe mektebin hususf otomobil ve otobüslerile nakledilir, Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt 8'••!!111-m!ml_BI! ____ , 

muamelesi yapılmaktadır.Talep vukuunda dosta ile tarifnamegönderilir. Tel. 20530 4 
.. _D_ .. , Dr. Ihsan Sami •• • 

ü2I:sürük şurubu 
Öksürük ve nefes darlığı boğmaca 
'e kızamık öksürükleri için pek te · 
sirli ilaçtır. Divanyolu Sul tan l\lnh· 

- mut türbesi .No. 189 

Istanbul dördüncü icra memur
luğundan : Tcmamına 2351 lira 
luymet taktir edilen Boğaziçinde 
Kuruçeşmede Mezarlık çılc ırı azı 

sokağında raklrnmı ebvap eski 
10/12 yeni 10/12 numaralarla 
murakkam kayden yalnız bir bap 
hane halen maa bahçe bir bap 
hanenin l cmamı açık artırmaya 

vazedilm iş olup 1-1O·932 tari
hinde şartname si divanhaueye 
ta lik edilerek 22· 10-932 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 14 
den 17 ye kadar Istanbul cör
düncü icra dairesinde açık ar
tırma He satılacaktır. Artırma 
ikincidir birinci artırmasında 1000 
liraya talip çıkmış olup bu kerre 
en çok artıranın üstünde bırakı
lacaktır. Artırmaya iştirak için 
yü.Lde yedi teminat alınır, müte
rakim vergiler ile belediye re
simleri vakıf icaresi müşteri
ye aittir. 1424 Numaralı lc· 
ra ve iflas kanununun 119 uncu 
maddesine tevfikan hakları tapu 
sicilleriyle sabit olmiyan ipotekli 
alacaklılar ile diğer alikadaranıo 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususiyle faiz ve 
masarife dair olan iddialarım 
ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle bil
dirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicilleriyle sabit 
olmiyanlar satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Ala
kadarların işbu maddeyi kanu
niye abkamma göre tevfiki ha
reket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 
932-562 dosya numarasiyle me
muriyetimize müracaatları ilan 
olunur. (4462) 

1 
Kız· Erlı:ek ilk mektep Nehari 

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

ücretler çok ehvendir. 
Cağaloğlunda, Emniyet Sandığı karşısında Molla Fen eri 

so!<ağında No. 34 

Sa bab uykudan uyanınca. dili.ıı 

paslanmı~ buJ11nmas1, midenin 
rahatsızhguı.a al1mettir. Tabi! 
hazmi temin ve inkibazdan mtıte• 
•ellit avarızdan sizi vikaye 
edecdt olan Eno's "Fruit Salt" 
md.stahzaruıı almak için malılik 
ha.atın budusuncı beklemeyiniz. 

Sabah ve ek~em bir bardak su 
derununda bir kahve kaşıgı 

- ~ 
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Kız ve Erkek· Leyll ve Nehar1 c====~"-

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

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

Şebzadebaşı Polis merkezi arkasında 
j T&lefon 22534 c::=====~ 

~_,..·••••••• Leyli ve Nehari ••••.•••llt 
Feyziati i e ı Kız Erkek 

Bogaziçi - ARNAV UTKÖY - Çifce saraylarda 

Ana sındı • ilk kısım • Orta ve Lise sınlfları 

Kayıt için her gün mektebe müracaat edilebilir. 

Telefon: Bebek 210 

ÖZÜ 
UNU 

SEYRiSEFAIN 
Mcrl.'.czl idaresi Gal.:ıta köprübaşı B 2G23 

Şu lJe A, Sirkeci Mühürdar zade Han 22640 

lzmir • Pire • lskenderiye 
postası 

(EGE) 27-Eylul- Salı 11 de 

Trabzon postası 

(KARADENiZ) 28 Eylfıl 

Çarşamba 18 de dönüşte Ti
rebolu' a u2'ranılacaktır. 

lzmir • Mersin postası 

(ANAF ARTA) 28 Eylül Çar

şamba 10 da Galata rıhtımın· 

dan kalkarlar. (5029) 

VAK 1 T 
GUndcllk Siyası Gazete 

tstanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaralar1 
Yazı işleri telefonu: 21879 

' dare t elefonu : 24370 -Telgraf adresi: lstanbul - VAKIT 

Posta k utusu No. '6 -Abone bedelleri : 
TUrkiye 

Sene ilk 1 400 

6 aylık 7l'i0 

3 aylık 4.00 

ı aylık 150 -llAn Ucretlerl : 

Ecnebi 

2700 Kr. 

1450 • 
800 • 

• 

Resmi Udnlarm bir satm 10 Kuruı 

Ticart Ulnlarm bir satm 12,5 • 

Ticari Utınlarm bir santimi 25 • -KUçUk llAnlar: 
mr defası 30lki detası ıso Uç defası M 

dört defası 75 ve on defası 100 kuru~tur 
Uç aylık Uln verenlerin bir defası mecca
nendir. Dört satırı geçen U~arm fazla 
satrrları be~ kU111§tan hesap edlllr. 

:VAKIT MATBAASI - lSTANBUL 

SAH!B! : MEHMET ASIM 

Umumt Neşriynt MUdUrü: FİKRET ADtfİ 

Cünbüş 
Fabrikası: 

lstnnbul. Beyazıt ~o: 39 · 41 

buğdayı nişastasile yapılan maballebi ve tatlıların nefasetine payan yoktur. Heryerde Hasan 

ile, çocuk ve yavrularınızı besleyiniz, saf hilesiz ve pek mükemmel 
bir gıdadır. Kemikleri ve vücudu kuvvetlendirir. Çocuklarm neşvll 
nemasına azim faideler temin eden Hasan beıelya, mercimek, pa'" 
tates, arpa özü unlarından yapılan yemekleri çocuklarınıza ve bil'" 
hassa hali nekabatte olanlara yediriniz. Hasan pirinç öıü ve Hasad 
markasına dikkat Kutusu 25 kuruştur. Hasan ecza deposu. 


