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Ceneral 
Mak Artur 
Dün Dil Kurulta
yında bulundu 
Amerika erkinı harbiye reisi 

Ceneral Mac Arthur dün sabah 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Ceneral Tilrk ve Amerikan 
bayraklarile söslenmit olan Hay
darp•t• istasyonun da kol ordu 
komandanı Şilkril Naili, koman
dan vekili Rllştil paplarla Vali 
Muhittin Bey, kolordu erkinı 
tarafından karşılanmış, bir müf
reze asker tarafından selimlan
Dllfbr. 

(De,,_. 2 incl Ml/Pada) 

C:en•r81 Mak Arturun dUnkl 
latlkball 

Konferanslardan Evvel : Encümenler 

Hasan Ef. 

Kurultayda 
"Memlekettekonuı

tu p maz laflan, 

aöyledlğimiz prlo
lan anlatmak için 

Iatanbula gelcllk.,, 
Ahmet ÇaV11f 

Köylüler 
\ "Btiyilk Gazimiz bizi 

çajlr cblar , aizhıle 

konupcağım, dedi
ler. Sıramu gelince 

anlatacajız. ,, 
Ylilt Aia 

Türk dili tet• ~~m etti. Zabıt 
kik cemiyeti Ku- ıİyııen kabul e· 
rultayının ikinci dildikten sonra 
celsesi diln sa• rumame muci-
at on d6rtte hince iki encü-
Dolmabahçe sa- m~n teıkil edile-
rayının merasim ceği bildirildi. 
salonunda top- Kazım Paşa 
lanmııbr. teşkilat nizamna 

Kurultayın bi· mesi enctımeni 
ne yakın azası,, ve teklifleri, tak-
muallim, muhar· rirleri tetkik en-
rir, şair, hukukçu cllmeni olmak 
blltün meslek sa- üzere iki encll-
hipleri erkenden Din Gazi Hz. ve misafirle Kurultayda. mene bütün aza· 

...l•'•ır..,ı'-iiıl• Oi.lıP. Gui -.Ea emal ~lleri 11111 Utedilderi aevabn namzet 
ciler kısmında ise diln beş yflz- de yanlannda dDa ıehrimfze ge- olarak giSsterilmeafni aiSyledi. 
den fazla kadm erkek bulunu- ilen lkbaat Vekili Celil, Adliye Bunun üzerine evveli Tiirk 
yordu. Vekili Y uauf Kemal, Maarif Ve- · 

dili tetkik cemiyeti umumi ki-
Tam saat 14 de Kurultay rei- kili Reşit Galip Beylerle Ordu tibi Ruşen Eşref Bey bu encü

si Kazım pa•a Hz. knrsüye rık- mlifettiıi f ahr~ttin Paşa ve bir 
., T mene seçilecek 1 S namzedi tek-

blar. çok meb'uılar olduğu halde sa- lif etti. Azadan bir çok zevat da 
MOştak bey ile Ali Riza bey lona ıeref vermiılerdi. yirmiden fazla namzet yazdır-

de katiplik mevkiini aldılar. Gazi Hazretleri ve yanlann- dalar. Nihayet Kizım Paşa tek-
KAzım paşa Hz. celseyi açh. lifleri reye koydu. Neticede ek-

MOştak bey bir gün evvelki seriyatle Ruşen Eşref Beyin 
Kurultay celsesinin zabıtlannı namzetleri olan şu zevat teıki-
okumıya başladı. IAt nizamnamesi encümenine 

Bu esnada Türk dili tetkik seçildi: 
cemiyetinin hami reisi b&yGk 

Celil Sahir, Ahmet Ihsan, · 

İskandaki Sahtekarlıklar 
Ali Canip, Ihsan, Saffet, Celi~ 
Ferit, lbrahim Necmi, Himit, 
Sait, Nusret, Ferit Znhtil, Hilmi, 
Beylerle Zahide, Mediha Muzaf
fer, Saadet Zihni Hammlar. 

--···----··--·-·················· .. ···-······· 
lskin müdürünü ölümle 

tehdit etmişler ! ! 

l&kindaki yolsuzluk, bir muakkip daha ! 
yak~an~,. bir __ Hanım aranıyor 

lskin işlerinde Y•pılan suiisti
mal ve sahtekirbk tahkikab, 
kirli bir çorap ıökilğil gibi ge· 
Dİflemeğe ve geniıledikçe alda 
hayret verecek bir çok gizli it
ler meydana çıkarmaktır. 

Tahkikatı yapan milfettişler 
ve allkadar dairelerin bu hu
susta azami ketumiyeti muhafa
za etmelerine rağmen, don bu 
meselenin içyüzil hakkında bazı 
dikkate değer tafsilat ve malu
mat elde ettik. 

Profeslr Ggop Martayan Bey 

daki zavat yerlerine otururken 
Mn,tak Bey zaptı okumıya de-

,.111ııı111111ıııııı111111ıııııı111111ıııııı111111ııııııı1111ııııııı1111ıııııııı' 

J Kurultayın ( 
~ Toplanma salonu ~ 
~ lstanbul, 27 ( A.A ) - Dil ~ 
~ kurultayı umumi katipliğinden: ~ 
~ Dolmababçe saraymın kurul- ~ 
: tay için intihap olunan büyük ~ 
~ salonunda işitme şartlarımn ~ 

Bundan sonra ikinci encümene 
Aza intihabına baılandı. Ve gene 
Ruıen Eşref Beyin teklif etmiş 
oldu{;u şu zevat ittifakla seçil
diler: 

Reşat Nuri, Hasan Ali, Ruıeni 
' A'1met Cevat, Ragıp Hulusi, 

(Devamı 7 inci aayıfada) 

Venizelos 
kazandı mı? 
Henüz : HA YIR 
Oaıha50mebus intihap 
olunacak ve netice 
o vakıt belit olacak 
DOnktl htanbul gazeteleri H. Venlzeloeun 

kat't ekseriyeU kazandığını bUdirtyordu., 
B1z1m dUnkU nUahamızda 1ae henüz H. Veni• 
zel08Uil kat'l ekaeriyetten uzak olduğu ya.
zılDll§tı. Dün gelen haberlerde :V AKIT ne,. 
riyatmm doğruluğunu teyit et.mı,ttr. K. 
Venlzeloa 87 rey aldıgı halde yalmz kralcı • 
lar 79 rey almqlardir. Halbuki Y~ 
daha on tuka var k1 bunlar birer meb'ulult 
almı§ olsalar gene :V enlzelos ekseriyeti tetld1 
edemlyecektır. Mum•flh neUcel Jrat'lye 50 
meb'U8UD lntihabmdan aonra 8.l!l&fllacaktır. 

• • • 
Atina, 27 (Huaat) - Dahiltye 

nezareti, b_µp iatihababa ilk 

il. Yenlzeloa 

tasnifi neticesini tebliğ etmiftir. 
Bu tebliga g6re Venizelistler 87, 
Kıraliyetçiler 79 meb'uıluk ka· 
zanmışlardır. !ikinci ilçllocll tas
nifin neticeleri ta•yylln edecek 
elli kadar meb 'usluk daha var
dır. 

(Devamı 9 uncu aayıfada) 1 

Duyduğumuza göre, fuzuli ye· 
re emlik tescili suretinde teza· 
hOr eden bu sahtekarlık bir şe· 
bekenin eseridir. Bu şebeke 
iskin dairesinde, mUbimce bir 
memurla uyuımuılar, filAnca 

(Devamı 2 inci aagılada) 

J temin olunamadığı anlaşıldı. ~ 
~ Bunun için o salonu terketük, i 
~ itilme ıartlannı temin eden ~ 
i başka bir salon hazırladık. i 
g Bu salon muhterem kurul- ~ 
~ tay azasıaa memurlar tarafın· ~ 
~ dan gösterilecektir. ~ 
..,,,11111ıı11111ıııııı1uıııııııı11ııı111uıııııııı111ııııııı11111ıııııııı1111 ... 

- Siz vazife nedir bllmez mlalnlz ? Elll defa tenblll 
ettim, ç•hfırken beni uyandırm•rın r•hu ••• 



Sayıfa 2 

Amerikalı Ceneral 
Mak Artur 
(Baş tarafı 1 inci sayı/ada) 

Ceneral askeri muzika selam 
havası çalarken selAm vaziye
tinde duran askerin önünden 

geçerek rıhtıma çıkmış buradan 
refakatlerindeki 2atlarla birlikte 
bindıği iş muşuile Seyrisefain rih-

tımına geçmiştir, Ceneral bura· 
dan doğruca Perapalas oteline 

gitmiş, öğleye kadar oteldeki 
dairesinde kalmıştır. 

Amerika erkim harbi,·e reisi 
öğle üzeri Tarabyada Tokatlı· 

yan oteline gitm;ş burada şere
fine şehir namma vali Muhittin 

B. tarafmdan verilen ziyafette 
hazır bulunmuştur. 

Ziyafette Muhittin B. cenerala 

daveti kabulünden dolayı teşek
kür etmiş ve ceneralm şahsında 

Amerika ordusunu selamlamakla 
mübahi olduğunu söyledikten 

sonra Amerika Reisicümhurile 
Amerika ordusu şerefine içmiştir. 

Cener.al buna teşekkür etmiş 
ve Gazı Hazretlerile Türk ordu· 
su şerefine içmiştir. 

Misafir ceneral Tarabyadan 
Perapalas oteline döndükten son· 

refakatinde baş yaveri binbaşı 
Yefer, dlin kendisile birlikte 

Ankaradao gelen Amerika mas· 
labatgüzarı M. Şov ve mihman· 

darı Münür lbrabim B. olduğu 
halde, saat on yedide Dolma· 

bahçe sarayma gitmiş ve Reisi· 
cümhur Hz. tarafından kabul 
edilmiştir. 

Amerika erkanı harbiye reisi 
Reisicümhur Hazretlerinin nezt· 
lerinde iken o esnada içtima 

halinde bulunan Dil kurultayı 
müzakerelerini dinlemek arzusu-

nu izhar etmit ve Gazi Hazret
Jerile birlikte kurultay salonuna 

gelmiştir. Misafir ccneral Gazi 

Hazretlerile birlikte salona gel
dikleri sırada Abmet Cevat B. 
konferansının son kısımlarım 

okuyordu. Ceneral Cevat Bey
den sonra tezini izah eden eski 
şark lisanları mlltehassısı Agop 

Mıntayan Efendinin konferansını 
yamnda keudısine tercümanlık 

,yapan hariciye vekaleti memur-

larından izahat alarak a1akn ile 
dinlemiş ve celsenin sonuna ka
dar salonda kalmıştır. 

Ceneral on sekiz buçukta sa
raydan ayrılarak doğruca Ame
rika elçiliğinde şerefine verilen 

çay ziyafetine gitmiştir. 
Amerika maslahatgüzarı M. 

Şov da geceleyin Maçkadaki 

evinde ceneral şerefine bir ziya
fet vermiştir. Ziyafette vali Mu· 
bittin Bey, Şükrli Naili paşa, 

Amerika sefareti ataşemilteri, 
ceneralin refakatine memur edi
len hariciye vekaleti erkanmdan 

Münir lbrahim beyle mihmandar 
miralay Sadık Bey ve ceneralin 
yaveri bulunmuşlardır. 

Ceneral Mac Artbur bu sabah 
müzeleri ve camileri gezecek, 

saat 12.40 da Taksimdeki cüm
huriyet abidesine bir çelenk ko
yacaktır. 

Amerika ataşamilteri binbaşı 
Kreyo Tokatlıyanda bir öğle 
ziyafeti verecektir. Bu ziyafete 
sivil zevattan kimse iştirak et
miyecek, yalnız Ceneral ve ya· 
verlerile Şükrü Naili ve Rüştü 
Paplar, Merkez lrnmandanı Feh
mi, Harp akademisi kumandanı 

VAKiT 

Mekkede bir hırsızlık 
aceriesvette'n bir parça ç8lııidı; 

yerine konu .. ken merasim yapıldı 
Mekkede çıkan U mmu) Kura 

gazetesinin verdiği ma!fımata 

göre Abdüssettar namanda bir 

Efğanlı Haceri Esvedin bir par· 

çasını çalmış ve onu kaçumak 

istemişti. Abdüssettar Hicar za

bıtası tarafından yakalanarak 

elindeki taş parçası alınmış ve 

kendisi şiddetli bir cezaya ui

ramıştır. Çalınan taş parçasını 

yerine koymak için büyük me- ~elik lbnlasuut 

rasim yapılmış, merasimde Melik 
lbnissuut ile devletinin bütün 
ricali bulunmuş, bizzat Melik 
taşı yerine yapıştırmıştır. 

Bu merasimden sonra Melik 
lbnissuut Mekkedeo Riyaza git
miştir. Hicaz hükumetinin son 
gUnlerde verdiği kararlardan 
biri (lbni Rifadeı isyaoıoa işti-

rak, yahut ona müzl\haret eden· 
!ere ait biltün emval ve emlakin 
mbsaderesidir. 

................................................................................................................................ . 
et er cemiyeti ruznamei müzakerat 

komisyonu re· si. : Tevfik Rüştü Bey 
Cenevre, 27 (A.A) - MıJlet

Jer Cemiyeti heyeti umumiycsi 
6 büyük komisyon reislerini in· 
tibap etmiştir. 

Türkiye hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Beyefendi, ruznamei mü-

zakerat komisyonuna riyaset 
edecektir. 

Komisyonlar yaran mesailerine 
başlayacaklardır. 

Alman hariciye nazırı 
ve Hariciye vekilimiz 

Londra, 27 (A.A) - Torkiye 
Hariciye vekili Tevfik Rüştil Bf. 

Alman Hariciye nazırı M. Fon 
Neurath'ı ziyaret etmiştir. 

Alman Hariciye nazırı, Maca
ristanda Milletler Cemiyeti nez
dindeki murahhası ceneral Tan
czos' un ziyaretini de kabul et
miştir. 

Deniz devletleri 
ve tahdidat 

Cenevre, 27 (A.A) - 10 Teş
rinievvelde tahdidi teslihat kon
for ansı divanı konferans azası 

olan devletiere 23 Temmuz ta-

rihli !\arar suretinde derp ş edil· 
miş olan bir aylık mütekaddim 
ihbarda bulunmamak icap edip 
etmiyeceğini tetkik edecektir. 

Binnetice bugDn siyasi sabada 
tesadüf olunan mütklilat haUe
dilmediği takdirde umumi komis· 
yonun bu hususu mUzakere et
mek üzere Teşrinisani ortaları 
na doğru toplanması muhtemel
dir. 

derson'un teklifi ilzerine tahdidi 
teslibat konferans divanı 10 teş
rinievvele tehir edilmittir .• 

Konferansın siyasi sabada ma
ruz bulunduğu müşkülat, 10 teş-

. rioievvelde bal ve fasledileme
diği takdirde umumi komisyon 
bu hususları mfizakere etmek 

üzere teşrinisani ortasına doğru 
toplanacaktır. 

Sir Jobn Simon, pek yakında 
bUyilk deniz devletleri arasın da 

yapılacak noktai nazar teatileri 
bak kaoda divana ma'umat vermi· 
ye memur edilmiştir. 

Fransa heyetini, hava bombar-

Sir Jhon Simon, bilyük deniz 
devletleri arasında yapılacak 
olan noktai nazar teatileri bak
lc mda divana malumat verecek 
ve 10 Teşrinievvele kadar bu 
hususa müteallik bir rapor ha
zarhyacaktır. 

M. Madaliaga hava l:ombar~ sini tetkik komisyonunda maz-
dımaolarınıo menedilmesi bak· bata muharriri M. Madariaga'ya 
kında bir rapor tanzim edecek sivil tayyareciliğin beynelmilelleş· 

F lirilmesi projesini tevdi edecektir. ve ransız heyeti bu rapora 
dercedilmek üzere mumaileyha Teknik komitelerin hepsi ra-
ıivil tayyareciliğin beynelmilel- porlarmı 10 Teşrinievvel içtima· 
leştirilmesi projesini tevdi ede- ında verebileceklerdir. 
cektir. M. Henderson, divanda dUn 

Almanya iştirak M. Fon Neurath ile görüşmüt 
olduğunu ve 48 saatten evvel 

etmediğinden bir kere daha görüşeceğini söy-
Cenene 27 (A.A) - M. Hen- lemi,tir. 
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eniz erde 
Bir tahtelbahir 

kazası 

r ... - ............................................. ~ 
Dünkü Sıcak 

Cberbourg, 27 (A.A) - "Per- • 
see,, tahtelbabirinde feci bir ka-

:)on baharda Yazda11 
kalan bir gün 

Dün lıtanbulun sayılı sıcak 
gllnlerinden biriydi. Sonbaharın 
bu son günlerinde bize Yazın 
en mlUhi~ sıcak günlerinden 
birini yaşattı. Derecei hararet 
gölgede 33 e kadar çıkmıştı. 
Eğer bu hararete bir de cenup 
rüıgirı inzimam etseydi lstan· 
bul balkının hali baraptı. Bere· 
ket arada bir şimalden gelen : 
hafif rüzgar ortalığı serinleti- S 

yordu. f 

za olmuştur. Akümülatörlerin in
filakı, birçok kimselerin yaralan
masına sebebiyet vermiştir. 

Tahtelbahir, bahriye prefek· 
törlüğünden imdat istemiş, orası 
da kaza mahalline hemen iki 
romorkör ve iki deniz tayyaresi 
göndermiştir. 

Deniz tayyareleri romorkörler
den birinin tahtelbahiri ark11sına 
tak_mış ~ı~_uğunu Vt Cherbourga 
dogru goturmekte bu'unduğunu 
görmüştür. 

Orada tamir icin her şey ha
zırdır. 

\. .................................................... ,,/ 

Bir ordu 
Seferberliği 

haberinin tekzibi 
Roma, 27 ( A. A.) - Daily 

Herald gazeteai, dünki nusha
ımda ltalyan ordusunun 1 mil· 
yon 200,000 ihtiyat efradının 
yeniden davet edilmiş olduğuna 
dair bir haberi hem de iri baf
Jerle neşretmiştir. Stefani 
ajansı böyle bir davet vuku bul· 
madığıoı yalnız harpten evvel 
de ·mevcut buluan ahklm ve 
nizamata tevfikan arada sırada 
bazı sınıfların kontrol edilmesi· 
nin mevzuu bahsolduğunu tas· 
rih eder. 

~ ·····················~·············································································································· 
Rifat Beyle, ecnebi elçilikler ata- semplon ekspresils Parise müte· çok mütehassisim. Ankarada ter-
şe milterleri, Yunan, Italyan ve vecciben memleketimizden ayrı- tip edilen askeri geçit resmi 
Fransız ataşe navatleri buluna- lacakhr. fevkalade güzel olmuştur. Bu 

caklardır. Amerı'ka erkAnı harbı'ye reısı b 1 .. 1 k · nı ünaıe et e ıuou soy eme ıs· 
Ceneral, akşam 17 de Yıldız- refakatlerindeki zavata ibtisasla- terim. Bu defaki seyahatimde 

da Harp akademisinde Şükrü rından dahsederken memleketi-
d f. altı memleket ziyaret ettim. Bu 

Naili Pş. tarafın an şere ıne ve- mizde göıdUğil mihmannüvazlık-
d b 1 memleketlerin hiç birinin ordu-

rilecek çay ziyafetinde e u un· ları ve buradaki mUşabedatınan 
duktan sonra Perapalasa döne- kendisinde çok iyi intıbalar basıl sunda Türkiye . ordusunda gör· 
cek, akşam yemeğini burada ettiğini ıöy)emit ve {öyle devam düğüm derecede intizam ve mil· 
Amerika maslahatgüzarile bir- etmiştir: kemmeliyet yoktu. Böyle bir or· 

tikte hususi surette yedikten - Bilhassa Ankarada bana dunun .kumandanlarile tan1ştı-
sonra saat 21 de hareket eden karıı gösterilen hüsnü kabulden ğımdan dolayı çok memnunum. 

28 Eyin? 1932~ 

iskandaki sahte
karlıklar ---·-( Btıf tarafı 1 inci ıavıf ada) 

emlakin filinca ,ahsa temellik 
edilmesi lüzumına dair sahte 
kağıtlar tanzim ederek tapuya 
göndermişler ve bu emllki teı· 
cil ettirmiye başlamışlardır. 

Bu sahte kAğıtlarda hatta 
Beyoğlu kaymakamlığına ait sah· 
te imzal~r da vardır. Bu kiğıt· 
lar iskan idaresindeki memur ta· 
rafından dolduruluyor, üzerine 
sahte mühür basılara:k muame· 
lesi bitiriliyor ve vilayette vali 
namına imzalattırılarak tapuya 
gönderiliyordu. Bu vaziyeti iyi 
bir tesadüf eseri olarak vaktin· 
de haber almıya muvaffak o· 
lan iskan müdürü Tahsin beyin 
müdahalesi ve keyfiyeti mülkiye 
müfettişliğine bildirmes• üzerine 
bu şebekenin faaliyeti durdurul· 
muş ve derhal sıkı bir tahkikata 
başlanmıştı. Eugün bu şebeke 
bemen tamamile yakalanmış bir 
haldedir. Azuı on kişiyi bulan 
bu şebe!<enin dördü is!<An korı· 
dorıarıoda bütün gün meşgul 
olan bazı muakkiplerdir. Bir.si 
kadındır, bir's . de iıklodaki me
murdur ki bu işin bütün mes'u• 
liyei: yükü şimdilik bu memurun 
üzerinde görünmektedir. 

Diğer . taraftan iılcin daire•. 
sindeki dört memura da işten 
el çektirılmiştir. Elyevm iskan 
dairPsinde işten el çektirilmiyeo 
iki memur kalmışlar. 

Maabaza işten el çektirilen 
memurların sahtekarlık işlerile 
alakaları kat 'i sur ette tesbit 
edilmiş değildir. Bunların ali'<a· 
lan o up olmadığı tahkikatın 
neticesinde anlaşılacaktır. 

Mukayyit de memuru atlatıyor 

Gene duyduğumuza g6re sah• 
tekArhk işinin hayJi gDlilnç ta· 
rafları da vardır. Mesell memu· 

""'ttln Doyıe şer yupuah u.o ... -r
f ak olduğunu ve para kazandı· 
ğını gören bir mu"<ayyit, bir 
aralık bu işleri kendiıinin niçin 
yapmadığanı dilşünmü~ ve 1ade
ce diişünmekle kalmayarak te
şebbüsata da giriımiştir. Netice 
kağıtlar elinden . geçtiği için bu 
yolda bir hataya (1) dnımemit 
ve muvaffak olarak o da kendi 
hesabma meD'uru atlatmııtır. 

Hangi emlak ? 

Şebekenin bu suretle teacil 
ettirmiye muvaffak olduğu evle• 
rin kısmı azamı Beyoğlundadır. 
Bir çok emla'< üzerindeki muame· . 
leler de teşebbüs halinde tutul• 
muştur. Muamelesi tamamlandı• 
rılan bu rr-ükler tabii istirdıt 
edilerek kanuni teklinde irca 
olunmuştur. Bu emlak arasın da 
Beyozluoda Sakız ağacın da 38 
numaralı ev de vardır. Adadaki 
poliı yatakhanesi ise teşebbUı 
halinde tutulan emlak arasında· 
dır. 

iki tevkif daha 

Evvelce iskin müdlirtı iken 
Edirne iı~an müdürlüğüne ·tayin 
edilen Cemil Bev Edirneden cel• 
bedilmiş ve dinlenmesini müte-
akıp nezaret altına alınmııtı. 
DDn de Şevket isminde bir muak
kip daha tevkif edilmittir. Bir 
hamm da tevkif edilmek Oze,. 
aranmak tadar. 

lakAn mUdUrUnD tehdit 

Gene duyduğumuza g&re, bd 
hadiseler dolayısile iskin mlidOrl 
Tahsin Beye meçhul bir adalll 
tarafından, tahkikattan vaz ıef' 
mesi, aksi taktirde ölOme m•~ 
küm olduğu ( 1 ) mealinde b!' 
tehditname gönderilmittir. Polil 
bu tehdit etrafanda da tahkikat' 
başlamııtar. 

Dnn lskin mlldürtı Tabd' 
Beyi g<>rerek bu tehdit mekto1'1' 
hakkında mütaleasını so

0

rduk h!! 
bir 9ey ıöylemiyeceiini be)'..,. 
etti. 
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Muayede salonu 
ve halkın sesi 

Bir gtln birinci Mecit Maliye 
llıarına sordu : 

- Dolmabahçe sarayı kaça 
-.ı oldu. Tanzimat Maliye nazı· 
l't lıeaapla defi], nükte ile cevap 
•erdi: • 

- 3500 kuruı padişahım. 
Padiıahın gözleri parıldadı. 

Caıumsiyerek ho,landığım an· 
'•ttı . 
Naıır bir nliktc ile bir zafer 

~•zandı. Devlet re:si çenesine 
'1tke ile dokunulmuş bir çocuk 

libi sevindi • 
Padiıah Maliye nazırının tu

t..ınluluğundan Sadırazama bah-

•etti. Sadsrazam nüktenin ince 
•iyaıetini anlattı : 

- Şevketlim dedi, saray 
)ıpmak için 75 milyon liralık 

etraln nakdiye sarfeltik ... 

Pad;ıah afalladı. 
- Hani dedi 3500 kuruştu 

"•araf? Tilki sadırazam efendi· 

'İnin sinirlerini yatırdı . 
- Evet hünkarım masrafımız 

l500 kuruş .. Çünkü 3500 kuruş-
75 milyon frank!ı!< evrakı 

tıılrdiye bastık • 
•Not - O zaman tanzimat ma· 

bye nazırlarından biri r:.umarasız 
•t karıılıksız evrakı nakdiye 
bıınıayı bir siyaset sayıyordu.) ..... 
Numarasız kaymelerle yapıt~n, 
kat masrafı, halkın sayılı ca· 

ıa yoogaaile ödenen sara.y 
6tOQ taozimat, bütün meşruh· 
ti ~. 81rma -aci-

·n, ıüplirge sakallı lalaların, 
tvuklu cOcelerin , terelelli çer
eı lnzlanoıa, aygır damatların 

lfları bedenlerine nazaran bir 
Oplu iğne ucu gibi sivri, belle
. den aıağsı bir çınar gövdesi 

'bi iri ak ağalarm dolaşhğı, 
U1rında bağdaş kurarak fol 

tıp niyet bakan padişahların, 

çerelerinde ökse kurup kuş 
ıchzadelerin, horos ve 

Oç d6j'01Hlren sultan hanımla· 

ıeziadiği bir acayip yerdi. 
hlizlerinde halka cinayetler 
ırlan1r, balkın yoluna pusular 

lardu. Odalarında kilometre 

• ,,. 
Dolmabahçenin söz söylemek 
'ıı değil, etek öpmek jçin ku-

•• ıalonunda ilk defa halkm 
i rıdyoya bindi ve bütün an· 
er bu sözü dinledi. 

Öpülen saçakların yerinde 
'•etli basan halk ökçelerinin 
lc.rdıj1 sesler vardı. 
'1imariıi camiye, zinetleri ki
eye benziyen Muayede salonu 

Ytetle Orperdi. Çünkü bu aa-
kurulduğu ıllndenberi insan 

i duymamııtar. O yalnız sa· 

apen dudakların şıpırtısını 
ekkcp OstDne bastırılan bir 

kiğıdı gibi emmiştir. O· 

, İçin ıaıırdı. Duvarlar aki5 
eleriai o kadar unutmuşlar 
lı.lkın sesini, bir duvar öbür· 

• 6bOrkn kubbeye göndere-
)ordu. Buna hayret etmiyelim, 

lcQ Muayede salonunun mua
Yarı Osmanlı münevverleri

"1.taldarı da berrak halk se· 
"8rlarca duyamamışlardı. 

Sadri Etem 

-VAKiT' 
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Bir memur sinde doktorlarımız Kuponlar 

Bir çocuğu döğdü
ğünden tahkikat 

yapılıyor 
Dün saat üç sularında, Eminö.: 

nün de bir memurun koçük bir 
çocuğu döğmesi, halkı bir müd· 
det için yolundan alakoymuı ve 
neticede yirmi kadar şahitle 
Müll;:iye müfettişliğine kadar va
ran bir şikayet haJini alarak 
çocuk eczahaneye kaldırılmış, ve 
memur bakkanda derhal tahkika
ta giritilmiştir. Memurun kuliibe 
içersinde bir çocuğu tokatladığı· 
nı gören yo!cu ve o sırada orada 
bulunan bir mubarririmiz buna 
mani olmak istemiştir: 

Fakat memur durmadan sert 
muamelesine devam ediyor ve 
liüçüğü elinden bırakmıyordu. 

Sonra ensesinden tutarak 
gümrük dairelerine kadar ıil

rüklemiş, halk çocuğu memurun 
elinden almıye çalışmışlardır. 

Bu aralık muharririmiz; iki 
polis memurunun geldiğini gör· 
müş, bunlardan birisi döğen 

memura, diğeri de eczabaneyc 
götürülmekte olan çocuğa refa· 
kat etmiştir. 

Çocuk bilAhare mülkiye u.ü
f ettişliğine göt'lrülmDt ve mü· 
f ettiılik büyük bir hassasiyetle 
işe müc!abaJe etmif, derhal tele· 
fonla men:uru çağırtmıf, hak· 
lunda lazımgelen tahkikata gi· 
rffmlftlr. 

Anlaşıldığına göre çocu~< sat
tığı simitleri halka ilin için bi· 
raz fazla bağırmıı ve bundan 
müteessir olan memur çocuğun 
simit sopasmı kırmış ve işin 
şiddeti bu suretle başlamııbr. 

Halktan yirmi kadar şahit 
vak'anJD aydınlanmasına yardım 
için derhal adreslerini vermiş· 
lerdir. 

ismet Paşa Hz. le 
Tevfik Rllşttl Beyin 

refikaları 
Başvekil ismet Paşa Hz. le 

Hariciye Vekili Tevfık Rüştü 
Beyin, bir ay lcadar evvel tedavi 
ve istirahat için Karlisbad'a Ki
den refikalan Hf. ler dün sabah
ki semplon ekspresle şehrimize 
gelmişler, istasyonda bir çok 
zatlar tarafından karıılanmıılar· 
dar. Tevfik Rüttn Beyin refikası 
Hf. akıamki trenle Ankaraya, 
Başvekil Pş. nlD refikası Hf. de 
Heybeliadaya gitmişlerdir. 

Ocak kongreleri 
Halk fırkası ocak kongrelerine 

cumartesi günü başlanacaktır. 

Bütün kazalar mıntakalarındaki 
ocakların ne zaman ve nerede 
kongrelerini yapacaklarını bir 
liste halinde fırka merkezine 
bildirmişlerdir. Fırka idare hey'· 
eti azaları kongrede hazır bulu· 
nacaklardır. 

Hakaret davası 
Ahmet Hidayet B. ile Ertuğ· 

rul Muhsin B. arasındaki baka· 
ret davasma dUn birinci cezada 
devam edHmiştir. Dünkü celsede 
mildafaa yapılmış, muhakeme 
karara kalmıştır. 

" 
Tıbbiyeyi Ermeni doktorunun tesis 

ettiği yalan : Müzakereler 
Beynelmilel tarih tıp kongre

sınm dokuzuncusu 12 eylulde 
Romanyada Bükreş şehrinde ak
tedilmiştir. Bu kongreye her 
devletten murahhaslar iştirak et
mişlerdir. Türkiyeyi tıp fakültesi 
reisi profesör Tevfik Recep Be
yin riyasetinde müderris muavini 
doktor Ahmet Sübeyil ve Hase
ki hastanesi dahiliye polikliniği 
şefinden müteşekkil bir heyet 
temsil etmiştir. Hey'etimiz dün 
Romanyadan dönmüştür. Verilen 
malumata göre kongre Romanya 
Darülfünun binasında Karal Ka· 
rol tarafından açıJmııtır. 

Türkiye namma söz alan mu
rahhas heyeti reisi Müderris 
Tevfik Recep Bey kongre tara
fından fevkalade mazharı takdir · 
olan bir nutuk irat etmiş ve 
Türk tarih tıbbının şerefli sahi· 
felerirıden bahsederek Gazi in
kılibında Türkiye sıhhiye teıki
litının terakki merhalelerini an· 
latmış ve şiddetle alkışlanmışbr. 
Müteakiben doktor AhmetSübeyl 
Bey söz alarak 17 inci asra 
kadar Türkiyedeki hastaneler 
tarihçesi üzerine kongreyi çok 
alakadar eden ilmi tebligatta 
bulunmuş ve sözlerini vesaikle 
evai" etmiıtir. 

Ayni celsede Pariste Ermeni 
doktorlarından Torkonyan kon· 
greye yaptığı tebligatta 1839 
dan evvel Türkiyede doktorlu!c 
edenlerin cahil ve amprik olduk
larını ve Tıp fakültesinin Sultan 
Mabmudun hususi tabipliğinde 
bulunan Şaşıyan i~minde bir Er
meni coktorunun teşvikile açıl

dığını bildirmiştir. Tevfik Recep 
ve Ahmet Süheyl Beyler bu iddia
ları vesaikle cerh ve Türkiyede 

Iktısat Vekili 
dün geldi 

lktısat Vekili Mahmut Celal 
Bey dün sabahki trenle Ankara
dan şehrimize gelmiştir. 
Ce· ıı Bey Haydarpaşada meb'· 

us Mahmut, Rect!p Zühtü, Meh· 
met Asım, Hakkı Tarık, Şakir 
Beylerle iş bankası müdürü Mu-
ammer, Sanayi ve maadin ban· 
kası müdürü Sadettin, Seyrisefaio 
müdürü Sadullah, Ticaret mü· 
dürü Muhsin, Ticaret Odası reisi 
Nemlizade Mitat, Oda umumi 
kitibi Vehbi Beyle ve diğer bir 
çok zatlar tarafından İ<arşılan
mış, Haydarpaşadan motörle Is· 
tanbula geçmiştir. Ct.lal Bey Is· 
tanbulda on gün kadar kalaca· 
ğını söylemiştir. 

Sultanahmetmeydanı 
parkı 

Sultanahmet meydanının park 
haline getirilmesi için bahçeler 
müdürü Reşat bey tarafından 
bir plan hazırlanmış, belediye 
fen heyetine verilmiştir. 

Heyet bu p!anı beğenmiş ol
duğundan bütçe gelince mey
danda inşaata başianacaktır. Par
kın yapılması ıçan 20000 lira 
sarf edilecektir. 

tababetin pek eski bir tarihe 
malik olduğunu ispat etmişlerdir. 
Müteakip günlerde konirede 
dünyayı ve Balkan devletlerini 
müştereken alakadar eden mev
zular üzerinde müzakereler ce· 
reyan etmiştir. 

Bilhassa doktor Ahmet Sübc y: 
Beyin 15 inci asırde bir Türk 
tabibi taraf1Ddan yazılmış [Re
simli cerrabnsme) hakkındaki 
sözü ve gösterdiği vesaik kon· 
gre azalarınt son derece alika· 

Profes8r Tevfik Recep Es. 
dar etmiş ve azalar hu vesikayı 
yegin yegin tetkik etmişlerdir. 
Kongradan sonra Sinaya kadar 
seyahat yapılmış, hastahaneler, 
provaatoryomlar gezilmiıtir. Bey
nelmilel tarihi bp cemiyeti daimi 
azahğına Türkiyeden TeYfik 
Recep ve Ahmet Süheyl 
Beyler kabul olunmuş ve onuncu 
beynelmÜel tıp koograsının Mad· 

ritte toplanmasına karar veril
miştir. Müteakip koograom da 
Türkiyede yapılması temenniyatı 
izhar olunmuş ve kongrada 
lural Karol tarafından Tevfik 
Recep Bey (liyakat madalyası] 
ile taltif olunmuştur. 

Caddelerdeki 
garajlar 

Birioci sınıf caddeler üzerin- 1 

deki otomobil tamirhanelerinin 
kaldırılması için veri!en son müh· 
let bu ay nihayetinde bitecektir. 
Bir çok caddelerdeki garajlar 
kaldırılmıştır. 

Müddet bittikten sonra teftiş· 
fer yapılacak, ikinci sınıf sokak· 
lada kaldırılm17an garaj sahipleri 
hakkında zabıt tutulacağı gibi 
garajlar da kapatılacaktır. 

Kadık6yilnde park 
Kadıköy çayırımn park haline 

getirilmesine karar verilmiştir. 
Kadıköyünde güzel bir park bu· 
lunmadığı için bu karar Kadı· 

köylüleri sevindirmiştir. Bu sene 
sah::.nın tanzimi ile işe başlana
cak, gelecek sene de belediye 
bütçesine konacak tahsisat ile 
saba bir park haline getirile
cektir. 

Hem de fodul ... 
Tepebaşında bakkal Aristidi· 

nin dükkanına girerek eşya ça
lan sabıkalı Kigork, bakkal ta
rafm~an tutulunca çaldığı yetiş· 
miyormuş gibi, bakkalın gözüne 
bir yumruk vurmuş ve yarala
mı§hr. 

Meselesinin mü
zakeresi son 

safhada 
Soracojlu Şükrü B., kuponlar 

hamillerile aramızda hasıl olan 
son anlaşmanın kal'i esaslarını 

takarrür ettirmek ve mukaveleyi 

imzalamak üzre, önümüzdeki cu• 

ma günü semplon ekspresile Pa· 
rise hareket edecektir. 

Saracoğlu Şükrü Beyle birlikte 

Parise gidecek olan Nurullah 

Esat B. dün sabah Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

BALKAN 
3 üncü konferansı 

Bükreşte 
ÜÇüncü Balkan konferansı 

gelecek aylD on sekizinde Bilk· 
reşte toplanacaktır. 

Balkan birliği Türk milli gu• 

rupu reisi Trabzun meb'usu Ha
san bey dün bir muharririmize 
bu hususta şu izahah vermiıtir: 

- Bulgar milli gurupu tara• 
fından konferansın tehir edil
mesi hakkında bir teklif ya
pılmıştı. Bu teklif üzerine, 
bu seferki konferansın reisi 
olan Romen milli gurupu · 

reisine konferansın tehir edil
memesi yolundaki mütalea· 
mızı bildirmiştik. Diğer mil
li gruplar da aynı mütaleada 

bulunduklörı için Bulgar grupu• 
nun teklifi kabul edilmedi. Üçiln· 
cü Balkan konferansı teşrinievve• 

lin on sekizinde Bükreşle topla· 
nacaktır. Konferansın ruznamesi 

birkaç ay evvel Istanbulda top• 

lan Balkan konferansı mecliı İç• 
timaında tesbit e~lilmişti. Bu ruz• 

name ancak Bükreş konferan• 
sında tadil edilebilir. 

Üçüncü lrnnferansta Türk mil· 

li grupunu temsil edecek murah· 

haslar ikinci konferansta çahı· 

mış olanlardır. 

Murahhas heyetimiz teşriniev• 

velin on beşinde Bükreşe hare

ket edecektir. TeşrinievveJin on 

yedisinde konferans meclisi top· 

lanacaktır. 

Kadıköy - Haydarpaşa 
Kadıköy ile Haydarpaşa ara• 

srndaki ııhtımın pek harap bir 
hale geldiğini gören Kadıköy 

kaymakamı rıhtımın ve dalgala
rın tesirile günden güne aşınan 

yolun tamirine harar vermiştir. 

Yakında inşaata başlanacaktır. 

Kiralık Mağaza 
Mevkii: lstanbulda Bahçekapı

da, Dördüncü Valcıf Hanı kartı· 
sında mahallebici dükkanı. Mü
racaat olunacak adres: Galatada 
Küçük Millet Hanında 25 numa
rada Harant Ef. Telefon 41618 

'4431) 
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Ahmet Rasimin ölümü 
Bir alimin 
Bir · a.ıeı:-nJo 

ölümü 
ölümü 

Ahmet Rasimin ter· 
cümei hali hakkinda 
bir 9ey yazmıya Jü .. 
zum yok zaten mer• 
hum eserlerinde ken .. 
dini tespit etti deye .. 
cek bırakmadı ben, 
Rasimin ölümü mü .. · 
nasebetile ilim a• 
damları hakkında biı 
kaç. söz yazarak hem 
merhuma son arka· 
daşlık borcunu öde .. 
mek, hem de gençle .. 
rio fırsatı kaybetme .. 
yip geride kalanlardan 
istifade eylemeleri 
lüzumunu bildirece· Oç d8rt sene ewvele alt bir hetlra: 

ğim •• 

Ben kendimi bil. 
diğim vakit başlar 
tavana değer bir ıu
rette her ciheti kalın 

Hüseyin Rahmi Ahmet Rasim 
Mahmut Sadık 

[Bu üç gazeteci, romancı. fıkracı üstattan Mahmut 
Sadık ve Ahmet Raslm bizden ebediyyen aynldılar. 

Onlar yatukça lfüseyin Rahmi çok yaşasın .. ! 

taş " Sultan Velet ,, medrese· 
sinde buldum. Okuduğum Arap
ça kitaplan bir hastanın aldığı 
ilaç gibi naçar okuyordum. Be· 
rcket versin ki medresemiz 
" Hazreti mevlana ,, dergahı şe-
rifine bitişik idi. . 

Fırsat buldukça dergaha ka· 
çar, pirzadelerine hürmetkAr 
olan eski dedelerle konuşur, 
hayran hayran onlardan malii· 
mat alırdım. 

iyiliğini istiyen gençlerin kanına 
giriyorlarmış onlar da hariçte 
milleti uyandırmıya çalışıyorlar

mış. Huuu... Neler neler •.• 
Ben artık kitapçılardan sarf 

cümlesi, izhar, avamilden ziyade 
l ürkçe yeni eserler aramıya baş
ladım. Ne kadar körmüşüm. 
Körleri kanamayımz. Gören göz 
değil, dımağdır. insan uyanma
yınce göremez vesselam. Meğer 

benim medrese kitapları aldığım 
kitapçı sofuda ne eserler varmış. 
Edebiyata, bayata ait birçok kü
çük büyük eserler gördüm. Şöy· 
le gözden geçirdim. Bazılarını da 
aldım. ilk okuduğum yeni kitap· 
lar arnsmda <Ahmet Rasim) in 

(Teşekkülü Cihan) atlı risalesi 
de vardı. 

VAKiT 
. 

Vapurda bir kavga 

Feyziyi denize mi 
attılar? 

Bundan bir buçuk ay evvel 
Karadenizden lstanbula gelmek· 

\ te olan Dumlupınar vapurunda 
kamaradan Feyzi ansızın ortadan 
kaybolmuş, bunu öldürmekle 
maznun olarak kamarot Süley
man, ağır cezaya veritm•şti. 

Bundan başka kaptan Murat 
tahkikatı işkal ve tayıfalardan 
Emin, Hüseyin, Süleyman, Osman 
yalan yere yemin etmekten suç· 
lu olarak ağır cezaya verilmiş

lerdir. 
Dün bu davanın muhakeme

sine başlanmış, maznun Süleyman 
demiştir ki : 

_ Feyzi ile aram açıktır. 

Vapur istanbula doğru gelirken 
Feyzi bir gün ansızın kamarama 
girdi. Eli:ıde bir mavzer vardı. 
Bana iki tf efa ateş etti, korktum, 
yere düştüm. Yaralandığımı zan 
ettim. Feyzi kaçtı. Ben makinist
lerin yanına gittim. s:r yerimde 
yaram olup olmadığına baktır· 

dım. Bir kaç kişi biraz sonra 
gemide Feyziyi aradılar : 

- Süleymanı neden vurdun? 
deye soracaklardı. Aradılar, bu
lamadılar. Nereye gittiğini bil
miyorum, her balde denize at· 
lamışhr. 

Muhakeme bazı şahitlerin ge
tirilmesi için başka güne bıra· 

kıldı. 

Sabıkalı bir köpek 
Karagümrükte " Kurt ., isimli 

iri, yarı bir köpek, iki gün evvel 
Zuhal isminde beş yaşlarında 
bir kızcağızı ısırıyor. Bir giln 
evvel yine Karağiimrükte küçük 
bir çocuğu ısıran bu sabıka ı 

köpek dün Zuhalin babası mu· 
allim Lütfi Beyin şikayeti üzeri· 
ne Belediye tarafından yakalanup 
kuduz hastanesine gönderiliyor. 
1 abiidirki bu köpeğin hastanede 
on bir gün müşahede altında 

28 Evlül~ 

Bu akşamdan itibareD 

OPERA sinemasında 
iki sevimli ve canciljer'komlk 

DUZ1 ABAN ve BASI !BACAK 
KADIN AVCILARI 

r ,, __ ,... TAl{VIM 

MYarıAn akJtamiAKl 1-'2ttae 
1 

Sah Çarşamba 
28 Eylül 29 EylUI 

27 Cema.evvel 28Cema.e 

Hacı Kasımın 
BUY USU 

Fransızca sözlü film. 
HARRY BAUR ve 
RENE LEFEBVRE 

'----tarafından ___ _, 

-Yarın akşam-..... 

GLORYA 
Sinemasında 

Ramon Novarıo'nun 
Suzy Vernon ile bera· 

ber temsil ettiği 

Aşık rahibe 
(Sevilli şarkıcı) 

taıınamen Franat7ca aö7JU v 

şarkılı ilk filmin iraesi 
şerefine 

GLORY A CAZ'ın 
iştira kile 

Bl~lncl Gala 
Milsameresi 

Gün cıoğu§u S.49 S.51 
GUn lıatışı 18,04 lfl.02 
Sabıı.b namıw 5,35 5,3l 
Öğle nıunıı.zı 12.06 12.06 
lklndl nam::ızı 15.30 15,30 
Akpm namazı 18.04 18.0i 
Yatsı namazı 19,3;' 19,3S 
lmsıık 4,10 4,12 

Yılın geçen ) 259 
gllnlcrl J 260 

Yrlm kalan \ 
günleri J ıc6 lOS 

BORSA 

20 t. Fransl% 171 1 ŞU1n Av. 

1 Sterim 74-0- 1 Pe.zeta 
l Mark 1 Dolar 211,50 

20 Liret 219- ı Zolott 
1 Pengö 

20 t. Belçika 820- 20 Ley 

20 Drahmi 26.50 20 Dlııar 70"' 
20 lev!çre 243- ı Çervonec .... 

20 Leva 27- l Altın ~ı."' 

1 Florin 85- ı Mecidiye 38"" 
20 Kuron Çek 124- 1 Banknot 239"" 

rek ti&ifar;-(kap. ••· 16) 
Paris 12.06 Prağ ıs 9$ 
Londra 732.· - Viyana 3.~ $ 
Ne' York 0.4723 •rııdrlt 5 71 
Mll4.no 9.2150 Berlln J.98 
BrUkscl 3.4093 Va~ova 4,jf:i 
Atına 77.87 I'qtc 8.(,şt' 
Cenevre 2.4435 Bllkref 79 91 
So!yıı 6S.~32 Bctgrat 3~.6' 
• sterdam 1.1769 Moskovc. l(~İ 

Eaham 
-f-. _n_an_k-.as-,--!J-.2-0 r: L":=k-os-----='2s=-' ..... 

Ana.dolu 21,77 Çimento Ar. 9,g() 

_Re.il 4.90 ll~iODn~Y· ~ 
ŞI-. Heyrlye 14SO ...-"k ..,..7. 
Tramvay 4625 İtalya ~ ..... 
u. Sigorta J2 ı Şark m. ceza 95"" 
-ımontl 38:'77 Teletoo 5 55 

latlkarzlar. _ _ ..:.T-=•..:..h:..;:v..:..11:..:.1•~'-
Ist. dah1ll 96.50 Elektrik 
Şnrk o.yollan 4,ŞO Tramvay 
D.Muvnhhfde 56 50 Tünel 

-

Sonra dergib kütüphanesine 
dadandım. Tıklım hkhm edebi 
eserlerle dolu idi. Kütüphaneci 
Halit dede bana ,,Harabat" ı 
verdi. Hen orada yüzlerce şair 
isimleri gördüm, şiirlerini oku· 
dum, kendi mecmuama sevdik· 
!erimi kaydettim. Meğer ben de 
ıair imişim. ilk şiirlerim kaybol
du. Bir vakit "Kendi hanendir,, 
redifinde bir gazel yazmıştım. 
Bilmem kim benim bu gaze
limi Konya vilayeti mektup
çusu Nazım Beye [ meşhur 
şair Nazım Paşa : Nazım 
Hikmetin dedesi ] göstermiş. 

Ahmet Rasim, beni uyandiran 
iJk hocalarımdandır. Ben ( teşek
külü cihan ) ı okumazdan evvel 
bildiğim ( yer tabak gibi, gök 
çanak gibi ) sözüdür. Halbuki 
Ahmet Rasimin yazdığına naza· 

kalması lazımdır. Fakat sabıkalı '-~.._ ___________ _. 

köpek dün sabah nasılsa hasta
haneden ya çıkıyor, ya kaçıyor 
ve yine gelip Karağümrükte ki 
ciğercilerin önünde gezinmeğe 

Gllınrüklcr s,ıo Rıhtmı 
Bııydi maııı 4,20 Anadolu 1 
Bıığd.ıı.t 4,50 Ana.dolu ıı 

B. - b "K " t ır gun a:ıa onya gaze e· 
sini gösterdiler. Gazete, okuyu
cularına Hazreti Mevlana evla
dından bir genç şair takdim 
ediyordu. 

Benim gazelim hem nevzemin 
imiş, daha birçok iltifatlar vardı. 
gazete gazelimi baştan başa yaz· 
mış. Hali (Muhlis) beyiti batı· 
nmdadır: 
'Bugün bir ehli dilden ış ve rahat 

menbaın sordum, 
Dedi kim ey velet dünyada cennc~ 

kendi hanendır .. 

Artık, sevincimden çıldırıyor· 
dum. Fakat bir taraftan da kor· 
kuyordum. Bizim memleket halkı 
çok sözcüdür. Korktuğum ba· 
şıma geldi. Akrabadan, ihvan· 
dan bir takım eski kafayı ken· 
dine bDyük bir şeref sayanlar, 
beni g\ıya ilim, dervişlik yolun· 
dan ayrıldı, ehli zahire, ehli su
rete kanşb deye aldılar ele, gir· 
diler yola .•• 

Ben aldırmadım. Mektupçu 
bey beni çağırdı, taltif etti, tak
dir etti. O da mubibban ve ih
vanımızdan· idi. Bir aralık bana 
(hilrriyet) koleksiyonunu mahrem 
olarak verdi. Haftalarca gece 
uykularıni bırakıp iki büyük cil
di hatmettim. Ben değiştim. 
Bambaşka bir adam oldum. 
Meğer Konyadan başka dün

ya da varmış. lstanbulda müste
bit bir padişahın kendini beyen• 
miı vezirleri varmış. Memleketin 

ran ne tabak var, ne 'Çanak var. 
Hem dünyanm yaradıhşını da 
tuhaf anlatıyor. Ona kalırsa dün· 
ya öyle alta günde ne gezer, alti 
bin yılda da değil de milyonlarca 

yıllar zarfında yavaş yayaş, hem 
de kendi kendine olmuş. Biraz 
ilk tohum meselesi karanlık. Fa
kat socraları gayet tabii surette 
çoğalmış. Ne melek eli karışmış, 
ne de başkaları. 

Vay imana yok vay. Hocalar 
böyle katiplere boşuna gavur, 
deme:zlermiş. 

Burası okadar garip değil. 
Zauıan geldi, zemin geçti. Ben 
Arapçayı bırakmadım. Şarkın 
başı mesabesinde lstanbul uya· 
nınca Halep, Şam, Mısırda uyan
makta gecikmemiş. Büyük mü
ceddit ( Şeyh Abdo ) Berutta 
göri1nerek Mısıra kadar tenvir 

etmış. Avrupayı gezüp lisan öğ· 
rendikten sonra Mısır müftisi 
oldu. ( Camiül ezher) e yeni fen· 
leri soktu. 

Ah o vakit bizde de bir abdo 
olsaydı. Başladı, yeni tercüme 
edilmiş Arapça eserler gelmiye. 
Her zamanda ekseriyet hilafına 
}Üksek düşünenlerden büyük a· 
limlerio - köşeden bucaktan, ek

serisi Istanbul kütüphanelerinden 
istinsah olunan • eserleri basılıp 
Iataobula gelmiye. Bir gün ki
tapçı Halepli Eminin dükk~mna 
uğradım, batta o gün büyük i· 
limlerimizden lzmirli Ismail Hak-

başlıyor. 
iki küçük yavruyu ısırdığı 

halde bu l<öpek müşahede al· 
tına alınmadan nasıl tekrar ser
best geziyor? Bu hayvan kuduz 
bile olmasa bunun her ihtimale 
karşı fenni müşahede altında 
tutulması lazım gelmez mi? 

kı hocamızla müşerref olmuştum. 
O gün (lboülcevzi) nin {Telbisi 
iblis) atlı kitabını aldım. Bu ki
tap eski mahdut kafalı şeyhler 

hocalar aleyhiqde kıyametleri 
ko}.larır. Bu zat altıocı asrı hic-

rinin en büyük hadis imamların· 
dandır. (imam Siyutiı gibi zatlar 
bu büyük adamların eserlerini 
telhis etmek suretile şö!ıret al· 
mışlardır. 

Diyeceğim, o kitapta bilmüna
sebe erzm yuvarlak olduğunu, 
arz ve sair yıldızların birer ko· 

caman .... yuvarlaklar olup feza
da dönüp durmakta olduklarım 

yazmaz mı. 

Ya, ben lbnülcevzinin tımağl 
bile olmıyan bizim büyük hoca
larımız va1zlarında yedi asır son· 
ra neye hali bize (yer tabak 
gibi gök çanak gibi) deyip du
rurlardı. 

Kastamonu mebusu 
Velet Çelebi 

(Şonu yaran) 

HA VA - Dlln ıııcaklık azamı 27, asgdrt 

18 derece olarak • teabit edilmiJtlr. Bug1ln 

rUzgAr mUtehavvil sUr'atle esecek, havıı ek-

acrlyetle açık olıı.caktır. 

1 KADYO 1 , ___ _ 
BugUn 

tSTANBUL - H ten 18 e kadar Dil Ku-

nıltayı, 18 den 19,SO kadar Muzaffer Hanım 

ve Hatıs Ahmet Bey, 19,30 dan 21 e kadıı.r 

orkeatra, 21 den 22 kadar MUnlr Nurettin 

Bey. 

VlYANA (517,2 m) - 12,30 konser, 13,•0 

pllk, 14,10 p!Ak konseri, 18,50 konser, 20,l50 

muaikl ve piyano, 24.5 konser. 

BOKREŞ (S9•,2 m) - 13 pllk, U plAk, 

18 koruıcr, 19,10 konser, 20,40 plft.k, 21 ke-

man konseri, 21,45 koııaer, 22,15 piyano kon
seri. 

ROMA (44.1,2 m) - 21 plılk, 21,45 oper<ıt. 

BUDAPEŞTE (550,5 m) - 10,15 konser, 

13,5 konser, 18 konser, 20,42 salon orkCS-" 

traaı, 23 dans, 2i çıgan orkestram. 

MOSKOVA (130i m) - 15,30 musiki, 19,10 

musiki, 1930 konser. 

VARŞOVA (Ull m) - 20,35 havadis, 21 

Pragtan nakll, 22 Krakovilden na.kil. 

KÖNİGVOSTER HAVZEN (1636 m) -

7jtmnaatik, 7,Ul konser, 15 konser, 

kon.ser, 21,80 opera, 22 ds.ııs. 

17,30 

PARİS (1725 m) - 20 musahabe (Klod 

Farra), 20,30 tıbbt mUsahabe, 21 edcbt mu
sahabe, 2140 moda, 21,45 Uyatro, 23 konser. 

Askeriye A. MUmesslll 

Darülbedayi 

Istanbul şe
hir tiyatrosu 
kış temsilleri-

ISTAHBUL BELEDIY 

ne teşrinievve
lin birinci cu· 
martesi günil 

~~ ~ ~~ 
akşamı Seniha 
Bedri Hanım 

tarafından 
nakledilen 

1111 

11111111 

"Yedi Köyün Zeyuebi,, iıi 

pıyesle başlıyacaktır. 

Zayi 

Müştereken yazmış o1duğut11 

" Emir emirdir " namındaki 

perdelik musikili komedinin 

rinci perdenin şiirlerile bera 

müsveddesini 22 eylül perşe~ 
günü saat 6· 7 raddelerinde ~ 
latasarayla Türbe arasında 1' 

o!unoıuştur. Kimsenin itine 

ramiyac11ğından bulan insani 

namına Yakıt yurdunda fti 
Nazmi adresine gönderme 

hasseten rica o!unur. 

~--- Ankara caddesinde 

l_,ı Orhan bey ~~n~a·~~mek 
yurduna müracaat. 
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1 K 

Tek ve çift erkek 
tenis maçları 

1 Genç Nesille Başbaşa 1 Türkte tarihçilik, 
tarihçiler, tarihler Futbolcu !1uhteşem Bey diyor ki : Sporu spok için 

Merkezi Sultanabmette bulu· 
nan tenis kordu bu ıene (tek 
ve çift erkekler) arasında bir 
tenis müsabası yapmııbr. Tek 
erkeklerde Ferruh bey birinci· 

yaparım- !1illi maçlarda milleti temsil etmek Istanbul lisesi talebesinden Fu
at Şükrll Bey tahsil hayatmda 
hususi tetebbua meraklı bir 
gençtir. Kendisi boı :umanlarao
da "Tilrkte tarihçilik, tarihçiler 

en buyuk şereftir 

~......-~-.,.._.,-~--~-...," 

Tenlaçnercten bir grup 

liği Derviş bey ikinciliği ç~ft 
erkeklerde Derviı ve lbrahım 
çifti birinciliği Melih ve M. Ba
ker çifti ikinciliği kazanmışlardır. 

Bu mlinasebetle bu sporcula
nn bir resmini basıyoruz. · 

Yakacıkta bir sUnnet dUIL'nD 

Geçen perşembe günü Vefa 
mezulan tarafınndan y akacıkt.a 

• Natık efen dinin ko~usun~a . b~r 
sünnet düğünü tertıp edılmıştı. 
Gençler burada bütün g~!~et-

. lerini göstermişler ve du~unil 
muntazam bir programla ıdare 
etmiılerdir. Oynanan eserler şun· 
!ardır: 

1- Bir izdivacı müteyemmen 
2- Bir azizlik 
3- Bir cihan gömdü~ 
4- Hizmetçi eğleniyor 
Programda daha birçok nu· 

na r ar ardı. ir iz ivaca mö
teyemmen) komedisinde bilhassa, 
Hasan Bedrettin, Musa, Talit 
Bey ıayanı tebriktirler. Bunu 
müteakip (Bir cihan gömdüm) 
faciası temsil edilmiş burada 
Aliettin ve Cemal Beyler çok 
muvaffak olmuşlardır. Bundan 
sonra ( Bir azizlik) ve . (Hiz
metçi eğleniyor ) pıyeslerı bal
kın sürekli alkışları arasında 
temsil edilmiştir. 

Aynı zamanda perde arala· 
nnda saz heyeti tarafından muh
telif parçalar çalınmış ve Yaka· 
cık halkı da hoş bir gece ge· 
çirmi§tir. 

Gençler tema,a gurubu 

26 Eylül çarı.amba_günü akıa
mı Üsküdar inşırab tıyatrosunda 
0 gençler temaşa gurubu,, aktör 
Necatı Beyin "şafak ~ök~rke~,! 
namındaki dört perdelık pıyesını 
temsil edecektir. 

Sağımız ıolumuz dart duvar 
pencere namına birşey yok ••• 
Yalnız tepede birkaç delik bu· 
lunduğumuz yeri aydınlatmağa 
çalışıyor. 

Kendimi Fransaoın Guya zin· 
danlarında zanediyorum. Demek 
ki bir eıi de bunun Türkiyede var· 
mıt- Öyle sıcak var ki durulmak 
mUmknn değil. 

Kim derdiki Istanbullu Muhte· 
tem Beyle Bursa da hem, kap· 
lıcalarda mDIAkat yapacağım. 
Ben her ıeyi aklımdan geçirir· 
dim amma bunu geçirmezdim. 

O ammada çok lstaJbullu Yar· 
mıf. Bizim cUmhariyet gençler 
mahfelinden Baha Hulusi Bey, 
Galatasaraylı tevfik Bey ve bir 
çok Vefa, Kumkapıh gençler 
hep burada. Muhaverelere ku· 
lak kabarttım: 

- Eğer Bursalılar Ankaralı 
Tevfiği antrenör olarak çağırma
saydılar yiyecekleri goller dQzli· 
neyi geçerdi. 
Canım Tevfik te baıkaıının 

mahallesinde atup duruyor. Ken
di mahallesinde ötıe ya ... 

- Yok ıu bu değil amma 
Tevfik kıymetli istikbal için çok 
ümitler veren bir futbolcıdır. 
.~ • . ı;a&ıiı....,..,JaJar lille 

onun iyi bir oyuncu olduğunu 
takdir ederek lıtanbulspordan 
ayarttılar. 

Baktım mubaverelerin sonu 
çapan oğlu çıkacak fazla dinle· 
medim. Büyük havuzun öbür 
tarafında yüzmekte olan Muhte· 
ıem beyin tarafına gittim. Ken
disine mUlikat yapmak istediği-

mi söylediğim zaman güldü, gUl· 
dük, gfilüştük. Ôyleya tam ze
min ve zamanıydı. Zararı yok 
gazetecilerin zemin zamanı ol· 
maz. Raat geldikleri yerde mil· 
lAkat yaparlar. Erenlerin sağı 
solu olmaz. 

Muhtetem B. havuzdan çık
mıfh. Kaplıcanın giyinme oda
sında Mubtetem Beyle karşı 
karııyayız. Elinde gazoz barda· 

iki Gülüşlü Kadın! 
Ar•en Lüpenin yeni bir maceraaı - 57 

1/a.mH.: ...Hods fö.pta.,,... ~ ~UA: fa. 

Raul bir ıeyler ümit ediyor ı ıelerini teskin etmek, muhtemel 
tnuydu?. bir tehlikenin .önüne geçmek de • 

Klarayı kaçırmağı dütünınüt· mekti. Hatta, ıcabmda Y3:,lan ha • 
tij, Fakat bunun için uzun müddet vadiıler bile uydurmak lazımdı. 
hazırlanmıı olmak lazımdı. O gün öğleden ıonra Raul, po 

O gün, gazeteleri tetkik eden liı müdiriyetinde çalııan adamla 
lturvil, akşam gazetelerinden bi- rından biriıile görü9tü. Bu adam, 
l'iıinde ıu havadiıi okumuıtu: Klaraya yakla9abilecek bir vazi • 

" Dün haber verdiğimizin hildlına yette bulunan bir arkada91 vasıta 
Olarak, meşhur haydut iri Pol, ölme- ıile, Klaraya bir mektup gönder
'>tiftir. Yarası pek ağır olmakla bera meyi taahhüt etmi9ti. 
6

e>-, vllcudu pek sağlam olan bu hay Raul, bundan baıka, Jorjöre i
fllldun ölümden kurtulmak ihtimali le kanıı hakkında ki.fi derecede 
llek kuvvetlidir .. .., malumat edinmiıti. 

Raul derhal haykırmıttı: Fakat sa.at altıya doğru, henüz 
- Aıııan bu haberi Klaraya poliı müdiriyetindeki adamın • 

~erelim. dan hir haber alamayınca, ma • 
Filvaki bu haberi Klaraya öğ- dam Jorjörenin ıık ıık gittiii 

l'etnıek demek, onun bütün endi • danı salonuna gitmif, onu derhal 

ğından birkaç yudum içti ve ha
yatını anlatmıya başladı: 

- Spora ne zaman başladı· 
nız ! 

Spora bilhassa futbola çok 
küçük yaşta başladım. 925 se
nesinde Istanbul erkek lisesine 
devam ediyordum. Burada sıoıf 
maçlarında arkadaşlarım arasın
da benim iyi bir mevkiim vardı. 
Hepsi beni takdir ederlerdi. Da
ha sonra gayrı federe kulüplerin 

· birinci takımlarında oynayordum. 
Yaşım çok ufak olduğu halde 
bu takımlarda kendimi çabuk 
tanıttım. O zamanlar Vefa id
man yurdu Şebzadebaşında Hi· 
lAl bahçesinde idi. EYimiz kulnbe 
yakın .olduğu için her zaman tey-

Futbolcu Muhte,em Ber 

zezadem Elvan beni oraya götü
rürdü. 

Bahçe içinde Vefanın gayet 
güzel bir tenis kortu vardı bu
rada tenis oynardım. Futbol 
antremanlarıoı da şimdiki darül
fünun sahasında yaparlardı. Ben 
de bazen onlarla oynardım. Bu 
suretle bende ilk kulüp muhab
beti Vefalılar arasmda uyandı. 
Birkaç sene sonra Vefa lisesine 
girmem bu samimi muhit beni 
biisbntün yaklaştırdı. ilk zaman· 
lar Vefa üçüncü takımında oy· 
nadım. O serıe çok kuvvetli bir 
takımımız vardı. Birinci takımda 

tanımııtı. 

Bir saat ıonra, Raul, Zozot'u 
kafese koymuf, ve yeni oturduğu 
eve getirmişti. Sonra, ıaat 9,30 
da baımüfetti§le görütmiye mu • 
vaff ak olmu§tu. 

Bu ıuretle, Raul, iıleri yoluna 
koyduğunu zannediyordu. Bunun 
la beraber, Jorjöre ile olan müki· 
lemesinden Raul, fena bir intiba e 
dinmitti. Netice itibarile Jorjöre· 
yi ele geçirdikten sonra, bırak • 
mı§tı. Acaba ba,müfetti9 dediğini 
yapacak mıydı? Bunu nasıl kon • 
trol edebilirdi? Ya Jorjöre verdi· 
ği aözü kendisinden zorla alınmıf 
olan bir söz gibi telakki eder ve 
vazifesini yaparsa? 

Raul, Jorjörenin yanına gelip 
oturmasına, kendisini tevkif et· 
memeıine ne gibi hislerin ıeebp 
olduğunu biliyordu. Fakat batmü 
fettiı ıonradan düşünebilir, daha 
makul hareket edebilirdi. Hem, 
belki de Jorjöre onu, yalnız batı· 
na yakalıyamıyacağını anladığı i· 

ilk oyunum Galatasaraya karşı· 
dır. 

O gllnkn maça çıkarken he-
yecanımı hiç unutmam. Artık bi· 
rind takımın bir oyuncusu ol- ı 
muıtum. 

- Hangi sporlarla me,gul 
oluyorsunuz? 

Futboldan sonra en çok sev· 
diğim spor denizdir. D~nizi sev-
diğim içindir ki yazı çok seve· 
rim. Diğer sporlardan da sev. 
diklerim ve muvaffak olduklarım 
vardır. 

- Milli takımı gençleştirmeli 
mi? •• 

Sadece evet diyeyim, çDnkü 
arbk bunun hakkında söyliyecek 
birıey kalmadı. 

- En fazla beyendiğiniz ıpor· 
cu kimdir? 

Avrupalılardan Sparta takımı 
• sağ hafı Kulatatı, Macar gençler 
ta.kımından Şaruıi, bizden Zeki, 
Nihat ve Rebiidir. 

- Son senelerde memleketi· 
mizde spor cereyanları nasıldır? 

Son senelerde bir çok ecnebi 
temaaları yaptık. Fakat maalesef 
ekseriya fena neticeler aldık. 
Tabii bu da memleketimizdeki 
sporun gerilediğini gösteren bir 
hakikattir. 

- Temsili bnngi maçlarda 
oynadınız ? Gayeniz. 

letanbula Macar gençler muh
teliti ile Bulgar gençler milli ta
kımı geldiği zaman onlara karşı 
oynadım. Sporda gayem sporu 
spor olarak yapmak isterim. 
Maamafib milli maçlarda mille· 
timi temsi etmek benim için bil· 
yük bir ıereftir. 

Melih Nazmi 

Gençlerin tenezzUhlerl 

Geçen cuma gunu Vefa, 
Kumkapı takımları Bursaya bir 
gezinti yapmışlar ve orada Bur· 
aa sanatkiran takımile bir fut· 
bol maçı oynamışlar. Bursahla· 
rın çok iyi oynamarma rağmen 
Vefa takımı gö~ bebeği Muhte· 
ıemin ayağile yegane şeref sa
yisını yaparak galip gelmişlerdir. 
Vefa,Kumkapıhtarı tebrik ederiz. 

Fuat ŞDkrU BeJ 

ve tarihler,, adınCla 186 sayfalık 
bir eser hazırlamııtır. Fuat ŞOk· 
rü Beyin eseri iki kısımdır. Bi
rinci kısım tarihçiliğin cihanda 
ve Türkiyedeki tekAmülil g~ste
rilmektedir. !kinci kısımda mü• 
verrihlerin biyografisi, karakter• 
Jeri, eserlerin tarih uıulüne na
zaran ve kitabirat noktai naza
rından tetkikleri vardır. Genç 
tetebbüe bilyük muvaffakıyetler 
dileriz. 

Otcllo KAmll gecesi 
Bir zamanlar aabnemiı:in .en 

meıbur aktörlerinden olan Otel· 
lo Kamilin bugün bir bacağı 
kesilmiş ve diğer bir bacağı da 
kesilmek üzre Gureba hastane• 
sine yatınlmışhr. Bu münasebet· 
le "Gençler temaşa grupu,, önü· 
müıde!<i hafta Fransız tiyatro· 
sonda bir müsamere vermek 
için çalışmaktadırlar. Bu müsa
merede "Ladam Okamelya,, na
mındaki piyesi tccısil edilecek 
ve 110teUo Kamilin,, en muvaf
fak olduğu eserlerden babsolu
nacakhr. 

eu gecenin hasılatını tamami
le Otetlo KAmile terketmek gibi 
bir civanmertlik gösteren "Genç• 
Jer temtşa grupu,, heyeti idare 
azasını tebrik ederiz. 

Necmettin Sabri 

çin, yanına polisler alıp avdet et· Diyerek otomobilini hareket et 
mek İçin gitmitti. Raul: tirdi ve: 

- Öyle ya, diye mırıldandı, - Maamafih, diye dütündü, 
tamam .. Alçak herif muhakkak hiç olmazıa bu ıaatten ıonra Kla· 
bunun için bu kadar memnunen rayı rahatsız etmezler .• 
ayrılpı. Raul, Zozotu bıraktığı arkada· 

Ve derhal garsondan bir ka • §ının evine gelerek baktı. Zozot, 
onu bir hayli aradıktan aonra, ni· ğıt zarf istiyerek Jorjöreye hita • 
hayet uyumuştu. Poliı müdüriye • 
tinden hiç bir haber yoktu. Mek· 

"Dütündüm, taımdım, Zozot • tup verilmit miydi?, Meçhul. 
un yanına gitmeyi tercih ediyo • Raul arkadaşına: 

ru.m.,, - Zozotu, dedi, yarın öğleye 
Raul mektubu patrona vere • kadar alıkoyayım. Hiç olmazıa 

rek yüz metre uzakta bulunan o· Jorjöreyi kızdırmıı oluruz. Yarın 
tomobiline bindi ve dans salonu • gelir ben kendisini alırım.. Siz, 
nun kapısını tara11uda başladı. perdeleri kapatınız ki nerede ol• 

Raul aldanmıyordu • Muayyen duğunu f arketmeıin. Eğer bu ge• 
aaatte Jorjöre geldi, yanında bir cebir §ey öğrenirsek bana Otöy'e 
ıürü polis vardı. Onları danı ıa· telefon et. Oraya gidiyorum • 
lonu etafma dizdi. Sonra yanın· Otöy'deki evde kimseler yoktu. 
da muavini Flaman ile beraber i· Raulün bütün adamları aeferbew 
çeri girdi. Raul kendi kendine: olmuftu. Baıta Kurvil olduğu hal-

od . ld k 1 . k" d .. ı de, hepsi çalıtıyorlardı. - eplllf O U •• Yl 1 U• 

·· .. .. (Devamı var) tunmu~um .. 

ben tu satırları yazdı: 
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Dün Dil KurultayıDda Profesö 
Türk, Sunıer ve Hint Avrupa diller 

Agop MartayanB. uzun zamandanberi TUrk lisanı hakkında 
tetkikat yapmaktadır. Ermeni ProfesörUn bu tetkikatlnın 
ne kadar mUhlm olduOu dUn verdiği konferansta anla· 
şılmıştsr. 

ı 
gi bir Alp dfü.le derhal mukayese edi- ı Türk ve Hint - Avrupa dilleri ara- (Kahin) kelimesi hasıl olmuştur. El'" 
lebilir. Muhtelif fikirler veren (in - sındaki rab:taların tetJciki için ETi meniler de bu kelimeyi ımanasile 
fix, suffix) leri esas itibarile bil'u - ler de haddi zatında büyük bir kay - mbcr almışlar Ye yalnız harfleri!' 
munı Alp dillerinde aynidir. Türkçe nak teşkil etmektedirler. Umumiyet· yerlerini değiştirerek (metathese) )1· 
SEVIŞTIRILl\.IEMEK kelimesile me- le zannedildiği gibi ETi ler bir tek ne kahin manasını ifade eden KUR~l 
sela Sumer lisanındaki AGUZIGA ke dil konuşmuyorlardı. Onların impara kelimesini yapmışlardır. ProfesörUn konferansı son derece ilmi tetkiklere istinat 

etmektedir. Dil tetklklerlmlzde bu konferanstan çok istifada 
edileceljl gibi karilerimiz de bundan mUstefit olacaklardır. 
Biz bunları dUşUnerek konferansı aynen nakletmekteyiz: 
Türki dilleri (Türki kelimesini türk 

dillerinin heyeti umumiyesini Osman
lı türk dilinden ayı;rmak için kullanı 
yorum) Sam' lisanları gibi yekdiğeri
ne o kadar benziyorlar ki, dil müte
hassıslan çok defa onlan ayrı lisan
lar addedecek yerele dial~ktler zanne• 
der. Ecnebi dillerden tecrit edildik
leri cihetle yalnız Siberyadaki yahut 
1ürkçesHe merkezi Rusyadaki Çavus 
türkçesidir ki ayrı bir manzara ve hu: 
susi bir inkişaf tarzı arzetmektedirler. 

Bir zamanlar bu tür1ki lisan !arını 
MOG~L - TO~GUZ lisanları gru
puna dhal ederek ALTAY lisanı gru
punu teşkil et'!'ek adet olmuştu. Buna 
FİNNO - UKR grupu da il~\·e edile 
rek KOREALILAR Jisanrru, Japonca
nın ,.e S.Al\IOYE1' dialektlerinin dahil 
bulunduğu büyük URAL - ALTAY 
ailesi meydana ç:Jkarılıyordu. 

~unları bir araya topbyan (lingu
istıque) \'asfa gelince, (aglutination) 
tesmiye edilirdi, Ye huna klasik nii -
rnune olarak da türkçe SEYIŞTİRIL 
l\IE::\IEK kelimesi gösteriliyordu. 

l\laamafL"t bu Ural - Altay noktai 
nazan dil mütehassısları nezdinde 
daimi surette makbul addedilmedi ve 
Finno - Ukr lisanları hakkındaki tet
kikler dcrinleştik<'e, dil mütehassısla
rı nıezkür grupu ~ALTAY kıAA'ırndan 
ayırarak iptidai bir URAL -Al.TAY 
lisanının mevcudiyetini cerhettiler. 
Binnetice, bugün Türki lisanları umu
miyetle yalnız MONGOL ve TONGUZ 
lisanlaıır grupuna ithal ediliyor veya
hut bazı dil rnütehassıslarma göre 
büsbütün ayn bir grup reşkil etmek
tedirler •• 

Türki lisanları niçin bu suretle ted
ricen tecrit ediliyor ve esaslt rab~ta • 
lar niçin inkar ediliyor'!. 

Bu sualin revabını türıkiyatta tat
bik edilen metodlarda aramak lazım
dır. Dil :ilmi, umumiyetle (linguistiqu
e hl! torique) metodudur, Jd Sami, 
Finno - Ukr ve bilhassa HİNT -
AVRUPA lisanlan gruplannın ayrı 
ayn ietkiklerinde k"lymetli nefü:eler 
vermiştir. Ancak, isminden de anla
şıldığı veçhile (linguistique histori -
que) metodu ıtarihi devirlere ~it ,.c 
ni<;beten yeni lisanlara uygundur. 
Sami, Finno - Ukr ve Türki <!illeri 
tarihi devirlerde inkişaf etmiş diller
dir. Fakat lisan gruplarının KAR· 
J,ETTARIHI rnbıta"ını meydana çı
karmak hususunda (linguistique his
torique) acizdir. 

Kablettarihi hayat (milletlerin do
]asmaları, yekdiğerine karısmalarr 
ihlhare) öyle bir man1.ara ar~edivor 
ve öyle hir zemin hazırlryor ki, ora.da 
(Lingui tique histori<ıue) m{!todu faa
liyette bulunnma1. Bundan dolay:ıcL 
ki, !kablettarihi rabıtaların tetkiki da
ha derinlere nüfuz edebilen bit' me
toda muhtaçtır. Bu metod da (jafeto. 
logie) de tatbik edilmekte olan (Lin
guistique Ontologiquc) yahut Pale-
onıt.ologique metodudur. . . 
Yekdiğerini tamamlıyan bu ikı me

todu Türki lisanlarına tatbik ettiği
mizin sebebi de, türklerin Alp ırkına 
\'e Hint - Avrupa grupuna .mensuı> 
olduktan :neticesine '·armış olduğu
muz teşkil etmektedir. Yekdiğerin
den ne ıkadar da a:rrı meseleler olsa, 
ırk ile lisan, kablettarihi devirlerde 
yak"Tlldan biribirfoe bağh bulun~yor 
ve yekdiğeri üzerine kunetli tesırler 
bırakmıştr.r. Irki bir tedbir olan AI~P 
kelimesi bile amı ırkrn konu;'tugu 
lisanın esas !ka.rakterini göstcrmektE'• 
dir. 

Benim noktai nazarıma göre haddi· 
zatinde ALP kelimesi eski 1ürk~edir. 
Etimolojik noktai nazarından Avru
palılara göre lfttinccnin ALPES ıkeli
mesinden alınmıştır. ALP dağlarına 
verilen bu isimi e GAELlK- KELT· 
lerinin "YÜl\SEK DAC., manasmr 
ifade eden ALP kelimesinden alınmış 
tır. IRLANDA KELT1erinin lisanında 
AlLP kelimt-si ''KiTLE •• manasını t• 
fade eder .• Yüksek dağların kar wya 
tebeşir ıkayalar.ilc örtülü bulunduğu
na kaste latincede "b2yaz., rnana~nı 
ifade eden ALBUS kelimesinin de 
ALP kelimesilc rabıtası vardır. l\foz. 
kur AI.RUS kelimesinden ise eski ln
gilterenin ALBlON ismi ileri gelmiş
tir. 

Maamafih, eski Yunancada dahi 
(ALVION') (ALBIOV) !kelimesi var•r ki, mitolojide IrnRKOL tarafın
dan 'katledilen NEPTUNU:N resur 
oğluna verilen isimdir. 

Hint -Avrupa, ve bilhassa KELT 
dille:inde kullanılan bu ALP kelimesi 

öz türki dillerinde de ayni şekillerle 
mevcuttur. Gök türlderin ilk ılbidele· 
rinde ALP kelimesi : •'CESUR,, , 
"kahraman,, mana~mda görülmekte • 
dir. (Hadolff, "Versuch eines Wör
terbuch der 'J'ü11k Dialecte,, , Sahife 
430) • .Ayni .ALP kelimesinden başka 
i...:imler de teı.kil edilmi;;tir ~öyle ki: 

Gök· Tünkçede ALPAGU 
Roman - 'l'ürkç.ede ALPAUT. 
Tobolsk - Türkçede ALPAGIT. 
Her üç lisanda da bu kelimelerin 

manası "asilzade .. , "emlak sahibi., dh·. 
Her üç Jiclim~in esasını teşkil eden 
ALP lkelim~ine gelince "Cesur., , 
"Kahraman,. manasını ifade etmekte
dir. Anadoluya akın eden Selçukların 
ALP ASLAN prensi de tarihin malü
mudur .• 

l~te türkç~de (cesur) , (kahraman) 
manasını ifade eden bu ALP !kelimesi
dir ki Yunancada etimolojik (ejder
ha) KELT lisanlarında ise (büyük 
yükseklik) manasında kullanılmış l'e 
binnetice Alp dağlarına isimolmuştur. 
Esasen "türk,. kellmesi de (kunct) 
manasını ifade ettiğinden (ALP) ,.e 
('l'ÜRK) kelimeleri (Sinonim) adde; 
dilebilir. 

Hint - .A vrupalr KELT ler Braki· 
sefal olup ALP ırkına men up adde
dilmektedirler. 

Bu Alp ırkını en iyi şekilde tetkik 
etmiş olan W. Z. Ripley (The Races 
of Europe) onun A~yadan geldiğini 
beyan ediyor. lşte türkler de bu Alp 
ırkına mensuptur. Onların dili de ay
ni rrkın konuştuğu dil grupuna dahil 
olduğu için bu dilim esaslı hususiyet
lerini aşağıda hülftsa ediyoruz. 

(Türk tabirinden daha ,-ftsi, ve daha 
!iÜmullü bir mahiyeti haiz bulunan 
ALP tahirini dil ve rnk ilimlerine ait 
Paleontolojik bir esas olarak kabul 
ettikten sonra, türk diline ırkd~ o
lan diğer dilleri bu va.si sahaya geti
rerek onları türk dilile kolayca mu· 
kayese etmek \'e bu büyük ailenin bü
tün husu~iyetlerini meydana çıkar • 
ma.k kabil olacaktır. 

Kahlettarihi dolaşmalar ve tecritler 
hasebile Alp dilleri kelimece birbirle
rinden çok .farklıdırlar. Hatta iki kom 
şu Alp dillerinin hile yekdiğerinden 
büsbütün ayn kelimeleri vardır. Tür
ki Ye .l\fongol lisanları için de vaziyet 
aymdır. l\foselfL Tüıkçe SÖZ, Mongol
ca UGE (söz) , tüııl\~e AK, Mongolca 
ÇAGAN (beyaz. Zahiri farklara rağ
men hu kelimeleri dikkatle tetkik et· 
tiğimiz 7.aman göze çaı·pan rabrtalar 
da meydana cıkanlahilir. Alalım Su· 
mer ve Türk dHlerinin atideki kelim(• 
terini: 
Sumer lisanı: Türkçesi: 
AD (baba) ATA (baba) 
ADAM (mahllık) ADAM (insan) 
UKU (uyumak) UYKU (uyumak) 
UGU (doğurmak) ÖGE (ana) 
GIS (adam, <'rkck) KIŞI (insan) 
KtA (n~hir ık<>.narı) KIYI (sahil) 

Bu !kelimeler meyanında en ziyade 
Sumer li~an. ndaki UGU ''e tüııkçede· 
kiöGE l:elimelerini şayanı dikkat ad· 
dediyorurn. ÖGE kelimesi münha.....,ıran 
Gök - Türkçede görünmektedir. Bu 
:kelimenin ''A•ıa,, manası için (Vam
bery) nin "Etymologisches Wörter
huch der Ttırko - tatarischen Sprac
h~m,, eserine müracaat ediniz. (sahife 
4~). ltADLOF'a ~elince, ayni kelime• 
yı !Jyg~r - .'.fürk~c.-;inin OK (Ruh) 
kelıme~ıle muka~·ese ediyor. Osmanlc 
türkçesi~in UKSOZ "(yetim), •(ana
s~z),, J<el~~::Si de hundan ileri gelmiş
tır, ve butun bu kelimelerin aslı Su
mer r. anın~aki UGU (doğurmak) 
manasıle alnl.adardır. 

Mi!ctarlar11:ım çoğalması kahil olan 
bu hir kaç mısal Sumer ,.e Türk lisan 
lannın rabıtalar.:m (Vokabuler) nok
tai nazarından i .. pat etmel\t('(lir. 

Fonetik deliller clahi ayni neticeyi 
i-.pat etmektedir. Fonetik itibarile bu 
Ji;;;anlarda en ziyade teHiffüz ahengi 
(Vokalharmoni) göze ~arpmaktndır. 

Mesela Sumer li. anındaki DAGI..I, 
MURUR, NAGAH. URUDU kelimek. 
rin de Türkçe ÜZÜMÜ, KIZl~IZ. ke 
limelerinde olduğu gibi telftffuz ahen 
gi (\;lmlharmonie) muhnfaz.a c?iln1iş
tir. Göt{ • Tiirkçede ve Sumer lısanm
da }<' harfinin me,·cut olmaması son 
derece şayanı dikkattir. . 

'l'ürk ve Sumer lisanların aynı 
Alp g-rubunda ta.;,nif eden en kunct· 
li deliller (grammaire) ,.e (Syntax) 
sahalarında mevcuttur. (l\lorphoJo • 
gie) noktai n:ızarıınclan (agglutina • 
tion) hususiyetile Türk lisanı her han 

limesini mukayese ediniz. Bu kelime- t.orluğu birkaç dile malik bulunuyor• Slavlac;maktan evvel Türk ırkına 
de A harfi ·~kuvvet,, GU kelimesi du. Sonrada?t gelme ve istilacu ana- mensup oiup hir müddEt Kafkasyads. 
"boyun,, ZlG kelimesi "kaldırmak,, sırın dilinden tamamile ayn bir dil jk:ım~t eden Bulgarlar da "put,, ma. 
manasını ifade etmektedirler. Bütün konuşan yerli ETİ ler "Alp,, ırkına na.,.ını ifade eden KUMlH kelimesinı 
kelimenin manası ise ''boynunu kuv • mensup bulunuyorlardı n (aggluti- err.ıenil<?rin KURNİ undan alm:şlar 
vetle yukarı kaldrrm:tk, "kuvvetlen - native) imrakterlerile esas itibarile dır. l{Ul\IRA ve KURNI kelimeleri 
mek,, "Sabah., (güneş sabahleyin kuv- Türk diline çok benziyen bu yerli iki Sumer - Asuri putperest devrinden 
vetlenmiye başladığı için) manasını i- dil PROTOHATTI ve BALAI tesmi- kalmıştır. zira daha sonraki Asuri li-
fade etmektedir. ye edHir. sanında KAHiN; KARNA ikelfmele • 

Kelime teşkilinde e~as kelimenin Mesela PROTOHATTl lisanında- ri mevwttur. Ermeniler mezkur KAH 
tekerrürü de yine Alp lisanJannın bir ki VA_ AH_ KU _ UN kelimesi· NA kelimı~inden olarak papaslara 
hy~usiyetidir. Mesela '1.'~rkçe ~~p • ni te~il eden VA, AH, KU, UN .keli• KABANA derler. 
KUH~ BEMB~YAZ kelımeler!nı ~u- meleri ayrı ayrı manalar ifade edi • Sami lisanları sah:ı.«;ım terketmez.. 
mer lısanındakı. ~:'--RB~R kelı~~sıle yor, ve Türkç2dc olduğu gibi kelimele den evvel şunu da k~ydedelim ki, es-
mukayese cde?.ılınz. Zır'!', ~AR par- rin teşkilinde .. EDAT,, rolünü Ha e- ki MıSlr lisanında dahi ayni K, R, 
J~mak., tekerrur ederek guneş,, (ya- der. Sivas ve Tokat arasında konuşu- köküne tesadüf etmekteyiz. Mesela 
nı çok parlı~an) manasma alm~şt,ı.~: lan yerli ETi lerin BALAI lisanında KART l<elimesi "mabet,, manasını ifa 

(G ) ah d dahı ı U rk de eder ("'ani kırılacak e<Hlecek yer) rammaıre s asın a • LUKI LUKlNT A kelimesi vardır ki ~ '" 
ve Alp d.~lleri arasındaki rabıtala.~ manas:"Jta şiddet vermek için kökü ~ R ve L Ye harfleri yekdi.ğerinin ye • 
derhal g?ze çarpmaktadır. Sumer lı nün tekrar edili~i itibarile türkçe rini tuttuğu cihetle, KIPTi lisanında. 
sanındakı NAM~AG:'--RRE~.ZEN <<>: KUPKURU kelimesine benzetmekte. "eğilmek,. mamtsını ifade eden KOW 
turrnayasm). ke1ımesıle. Turkçed~kı dir. Sonradan gelen ETİ ler de HUL kelimesine tesadüf ediyoruz. 
~\"mek, se~,ı~~k, sevdırm_ek: ~vdı • killcünü tekrar etmek suretile ayni Arapç..-ıddq KARAM (türkçe . "keoı 
nlmek, ~evıştır.ıl'!l'ek, sevıştı~l~_me : kalıp üzerine HULHULlY AV AR keli rem.,) kelimesi de ayni "eği.l.mek,, hUr 
mek, kelım.ele~mın tarzı teşekkullen mesini vücude getirmişlerdir. met etmek) manasını :ifade eder. Gök 
ara~ında hıç bır fark yoktur. . 

1
. 

1 
. . k.k ·Türkçenin bu KIR esasını Hint - Av-

B·ı· Al 1" 1 'b. T'.rk Rınt • Avrupa ke ıme erını tet ·ı rupa lisa:nlannda takip etmekten ev· ı umum p ısan arı gı ı u • t •v• · ..:ı 11 TURJ7 ALP 
d d h ( ) · (d 1) yoktur e tıgımız;1e ası arı " - o- vel Kafkasva ve l<'inlaudiya - Ukran· 

~: Cpr~~zis;:s ye~~ne uÜ>ostpozis : lan büyük bir kelime kitlesine tesa • ya lisanlarinı alalım. 
düf edeceğiz. Bu kürsüden, başka ar- GORCÜ lisanında K R. kökü mev· 

yon) kullanılmaktadır. kadaşlar, size bu rabıtaları ispat~n ' cuttur ki "k1rm:ı.k, la yakından ala• 
Alp lisanlarının ba.c;:lıca hususiyeti birçok kelime listeleri gösterecekler- kadar' olan "ayır~ak .. manasındadır. 

(Sentax) ta rnahfuzdru. Alp lisanla- dir. i\I{'Sela: Hint • Anupa müteha~· GAKRA (ayırmak) TZAKRA (üstün
rmda bil'umum ikinci derecedeki ana- sıslan "bab_u, rnanas.mı ifade eden den atmak) DAKRA (silk.emek) keli· 
sır birin.ci derecedeki anasırdan ev • GOTLAR ı d k ATTA Si 
vel vaz'olunur ve tabii hallerde fiil ısanın a ı ve av- mcleri hep KR aslından ileri gelmiş • 

ca OTETZ ıkelimelerinin A~yadan a- tir. 
cümlenin sonuna gelir. Bu hususiyet lındıklannı beyan etmektedırler. Ay· "Hürmet etmek iğilmek,, manasın• 
Alp lisanlarını diğer lisan grupların- ni ATTA kelimesi HlTIT lisanında da FINLAN'DA li~anında KUMAR • 
dan ayırmak hususu?tda hayati bir da "baba~, man~ile .. görü~üyor \'e TA, Estonya lisanrnda ise KUMAR• 
rol oynamaktadır. Türkçedeki EViN Sumerlenn AD ıle Turklenn ATA DAMA kelimeleri vardır. "Rica et • 
KAPISI ve SUYU iÇTİM cümleleri kelimesinden ileri gelmiştir. Bundan mek manasını ifade eden macarca 
Alp lisanının bu hususiyetlerinin en maada Hitit lisanında "'·alide., mana- KEREM de dahil olmak iizere bütün 
bariz şekilde i._pat etmektedirler. An- s·m ifade eden ANNA kelimesinin bu kelimeler "eğilmek • .kırmak,, ma· 
cak türk dilinin tekflmülü sayesinde Türkçe A!\NE kelimesile olan rabı • nasın:ı do~ru gitmektedirler. Finno • 
türkçede mananın darbesine göre fiil taları meydandadır. Ukranya lisanlanndan ÇEREMISCE 
yer değiştirir: Mesela KIT ABI BA • Bazı etimoloJ'ik lQgat kitapları de l{ADIR (~gv ri) ve KART (illin) 
NA \'ER, VER BANA KİTABI, BA· 
NA VER KiTABI. Halbuki tabii hal- "eşek,, manasına tekabül eden Hint - kelimeleri ,·ardrr KART kelimesi ta· 
forde fiil daima cümlenin nihayetine Avrupa kelimelerini "aslı mt!~hul,, farca dahi ayni manada kullanılmak· 

yahut füranieen-in ATON (dişi e k) tadır. 
gelir. ke 1rn na --ı e eı . rar:tea 1e • · mOltD\TJ. Jfsanında KHtı!'ıao 

Sumer lisanındaki Al\L,fA • DA Me~la: Ll.Uince SINu'S, İslandalı - (eğmek, t.oplamak) VOTYAK lisanın· 
DAl\fGARA EDAG (umma şehrile Iann ASNl, Slavlann OSEL, Keltle - da KlMANI ~le ZlRYEN lisanında 
harbetti) cümlesinde de fül nihayet • rin ASEN kelimeleri şahsi tetkikleri- KlMMl (devirmek, altüst etmek) La 
tedir Halbuki Hint - Avrupa lisanla- ne nazaran bu kelimenin aslı Sume~ pon liı;:.anmda KURK (üstünden at • 
rı a;ni cümleyi teşkil ederken fi~l Jisanmda "eşek., mana..~ını ifade e~en ma.k) "rica etmek eğilmek,. manasmı 
failden sonra ve mefulden evvel geti- ANŞI kelimesinden ileri gelmiştir, ifade etmekte olup türkçeııin KIR ın 
rirler. fakat bilahare harfler (metathese) daa farksızdırlar. 

Hulfısa, kelime, (vokalharmonie) surt!tile yerlerini değiştirerek Türkç': Hint • Avrupa lisanları sahasına 
şekil, (grammaire) (agglutina~~on ve deki EŞEK ve ermenieedeki EŞ k~lı· girdiğimde evvela i<:lerinden en aykı
(Sentax) n<>ktai nazanndan Türk ve m~ ine tetabuk eden AŞNI. ASNI, A- nsı olan ermeniceyi ahyorum. Orada 
Sumer dillerinin Alp ailesine mensup SIN şekillerini almıştır. bile GOR (eğri) kelimesi KIR kök kc• 
oldukları sabit olmnktadır. Keza türkçe KEDi kelimesi lngiliz lim~ine tetabuk e~mektedi~. ''KELT.: 

Maksadım misall~r zikredip bu ak- ce CAT, Latince CATUS, Slavca KOT ailesine me.ı~upT Çi-ALL l~sanındakı 
rabaUh taklit etme~ değildir. Bura· Rumca KATTA, Ermenice GADU ke- KUIR BRE1.0N lısa.nındakı KUA~ 
da an~ak esaslı prensipleri işaret et• limelerine tetabuk etmektedir. Baz1 lRLANDA lısanındaki FlAR ,.e esk~ 
melde iktifa ediyorum. Bu münasebet. etimolojik IUgat kitapları bu kelime· GALL lisanındaki VERO k~Hmelerı 
le kadim tarihin en eski dilini teşkil nin karsısma. da "aslı meçhuldür,, de karnilen "eğri,, manasını ıCade et· 
eden Sumer lis.:ınile en eski kitabesi- kaydım :.koyuyorlarsa da, ağlebi ihti - m-ektedirler. 
nin milattan S<>nra. 8 inci asırdan ge- mal 0 da Alp. Türi<.çe lisanına men • Hint· Avrupa lisanları umumiyet· 
len türk dilinin ayni dil olduklarını suptur. le bir M ilave suretile KIR kök ke-; 
vokabüler Fonetik, Morfoloji, ve Syn· Sizleri fazla işgal etmemek ,.e ay- li~esini kullanm~şlaı:dır. M harfı 
tax delillerile ispat etmektedirler. ni zamanda Hint • Avrupa dillerin • Hınt • Avrupa dıllennde ~ok defa 

Hint - Avrupa ve Türk dilleri ara- den başka FlNNO _ UKR, KAFKAS· (DETERMlNATIF) rolünü ifade e • 
sındaki rabıtalara gelince, yukarda y A hatta SAMI diller ile Türk dili der. 
zikrettiğimiz veçhile İrlanda.ya. kadar ara~ındaki ana rabıtayı ispat etmek i- KIR'ın il!< diğer manası "eğri., dir. 
imtidat eden KELT ler KRA~OLO • çin asıl kökü Türk olan bir kelime !!· Meself~1: ~Keltlcrin ".C~O~., ~iman • 
Jl ve VOKABÜLER itibarile AL~ larak onu bütün komşu ve uzak dıl- canın hrumm., lnırıiızcenın Crump, 
ırkına mensupturlar. Esasen aynı lerde'tetkik ediyorum. Danimarkalıların "Krum., Felemenk 
ALP kelimesinin KELTO • TÜRK Ben GOK TÜRKLERİN en eski )erin, .. ~rom,, ki kamile? "eğıı!,.. ma. 
mahiyetinde bulunduğunu vve "T~~k,, edebi eserlerinde zikredilen KlRIG . nasını ıfade etm~ktedır. Llt~nce 
kelimesine (Sinonim) oldugunu gor • Llô kelimesini alacağım. "Parça,. ifa "cu,~\·us,. Fransızca :'.c?_urbe,. lta}yan• 
müştük." · ~ b. de eden bu kelimeyi "Tiirkçe KIRI:S- ca . Curva,, ~u!"~a v ~ırt?"',, kehme : 

Hint • Avrupa dillerinin dıge.r. ır 1'I kelimesile mukayese ediniz) kökü• len de gene egrı egnlnuş,, manasın 
ucunu teşkil eden SANSKRiT dılı de ınR dir dadırlar. 
SUMER lisa..nile rabıtalar göstermek: • Slav ailesinden rusra "Kri,·izi., lelt 

b 1 1 I "''T08 Evveffl milattan 4000 sene evvel ~ tedir. Bu ra ıta ar ya nez H • ce "Kirzivi,. Bulgarca "l{riv,. kelime· 
nehri kenarlarında kain MOHE~ CO Mesopotnmyada yaşıyan SUMBR ter· feri ej!,ri manasınd:ıdırlar. Ruı;;lar~n 

llARAl>I,A h Ilennde in lisanında GIR kelimesi vardır ki, DARO ve ma a . "KRUG,, Çe::rnslovakların "Omuz .. 
bulunan Sumer medeniyetini izlerıle "kesmel{,, ma!tasınr ifade eder ve kö- (yanj i~rilnİiş yer) manasını ifacle e-
değil, ayni zamanda SUMER. ·ve kü de ayni manada bulunan KUR ke- elen J\RAK kelimesi hep ayni KIR• 
SANSKRİT kelimelerinin benzeyı!jle Ji.mesidir. SUMER lerin GIR ve Türk dan ileri ~elm"'l\te<lir. 
rile de sahit olmaktadır. llunlardan lerin KlR kelimesi ayni manayı (kır- Ayni KIR, mnt _ Anupa lisanla• 
biri SUMER lisanda "göz., manasını mak) (kesmek) ifade eden ayni keli- rında "böcek., "yılan .. manasını da al· 
ifade eden lGl kelimesidir ki SANS- medir. mıstır (kıvrılmak eğr:ilmek kabiliyet· 
Kİtl'l' lisanında AKSl şeklinde görü- Yine Sumer lisanında UKURRIM ıeri nazarı itibara alınarak) nitekinı 
nür, ,.e bunun KOT lisanında.ki mu • kelimesi kflhin manasında kullanıyor- Sanskrit u-.anında KRMRH acemee -
kahili de EAGE dır. du. Burada kelimenin kökünü teşkil de KlRM. SOG'l' lisanında KlRM• 

Türk \'C Hint • Avrupa dillerinin eden K ve R seslerine bir 1\1 ilave e- Ya~nohi lisanda. KIIUM Trükçede 
rahıt.aları yarı Hint - Avrupalı, ve diliyor. KiRiM. O='SE-t lisanında KRUl!'l 
yarr Alp addedilen ,.e kadim tar~hi Sumerlerin komşusu olan ASURi Liltineede UERMtS, Almanrada VtJ• 
devirlerde MESOPOTAl\lY A ya gı • lerin "hürmetle eğilmek., manasında· UM. Ru·mcad:ı ROl\tOS, Litvanlılanrı 
ren l{OSALILAR vasıta.sile de ispat ki KAMARU kelimesi bu üç sesler lisanında KIRMIS kelimeleri (böcek) 
edilmektedir. KO 'ALLAR'ın başlıca üzerine yapılmıştır. yahut (yılan) (yani eğilen hay,·an) 
nususiycti atı Anadoluya getirmiş ol- SAMI arapların da "kamer., için manasını ifacie ctrıekteclirler. Litvan• 
m:ıları te:.-l<il eder. Halhuki atın bida· J{AJ\IARUN kelimesini kullandıkla · yalıların lisanında J\:UPAS ''eğri,, V 
yette Türklerin yaşadığı Orta Asya n da şayanı dikkattir (müdev\'erleş - tonlan:ı lisanmda~d ı'RIHVS "paJ>3-:.~ 
yaylalarında bulu:ıduğunu biliyoruz. mek mana.<.;ile kullanılm1ş olması kelimeleri de gene (ibadet etmek içiJ1 

Bundan maada KOSASILAR ın muhtemeldir) Halbuılq lbraıvilerle ha ~ğilm~k manasınr ifade etmektedir " 
iliihı da TURGU tesmiye ediliyordu. besler ''kamer,, i VARHA tesmiye C?· ler.) 
TURGU kelimesi ise "Türk., kelime• de~ler. Burada K ve R harfleri esas Ayni K R \'e M sedaları Hint.~": 
sile ayni manayı ifade eder ve ETl tutarak bir S ilave ettiğıimizde gene rupa lisanlarının atideki kelimeler11• 
lisanında "kuvvet,. manasını \·eren arapçanın "kırmak., manasındaki KA d d h' tt s k 't r ın " 
TARGU kelimesine bağlıdır. Başka SARA kelimesine tesadüf ederiz. d: :K\;A~:v~~·es~ Ji:;:,~a ~:1\f..4' 
kaynaklardan da tetkik ederek ''Türk,, Sumerlerin UKUBRlM (Kahin) ve RA, ermenice KAMAR, Latince J{.ı:\" 
k~limesinin de '%.unet,, manasını ifa- Asurilerin KAMARU (eğilmek) keli -
de ettiğini yukarda gördük. mesinden gene Asurilerin KUMRA ( Devamı 7ncl sahifede ) 
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Agop Martayan'ın Konferansı 
arasındaki rabıtalar nelerdir • 

(Ba, tarafı 6 ıncı say.tada) 
1\t:ERUS (''kemer., "eğri yer,, manasın 
da) er.menicede K.Al\IAK kelimesi de 
'·ardır. 

İşbu oldukça zengin kelime ~ergisi 
ltint - Avrupa lisanlannm türkçe 
lUR kök kelimesile olan esaslı ;rabı
tayı ispat etmektedirler. Bu rabıtayı 
L pat eden yalnız KIR lie1imesi değil
dir. 

Bu kelimelerden maada gramatik 
demler de Hint - Avrupa diller-ile 
Türk dili arasındaki rabıtaları ispat 
etmektedirler •• 

Hint - Anupa diller:inde bilhassa 
göze çarpan UMLAUT (yani klime • 
lerin te.c:.k.ilinde harf değiştirme) ha • 
disesi TUri< dilinde de mevcuttur. Her 
kesin bildiği se§i.ı harflerin değiş • 
"l?U :~ı~aw) upı.>uw uupununu"B}f aw 
Irk • Balığ'J, ekmek, ekmeği) daha de
tin UMLA U'flar vardır. Mesel:\: el -
almak, halkın telaffuzu da bunu te
Yit ediyor, zira SÖYLEMEK fiilin -
den SÖYLEYECEK f.iiline mukabil 
SöYLIYECEK fiilini ~ıkanyor. 

isimlerin ahvaline gelince Ft:"i' li· 
~nda 17 nevi ahvali isim m~vcut 
iken. türkçedeki ahvali isimlerin Hint 
-Avrupa lisanlarının miktarına mua -
dildir. Nominatif. accusatif, genetif, 
datif, locatü, ablatif ve instrumental. 
ETl dilinde de bu ismi halleri aynen 
tnevcuttur. Türkçede instrumental ha 

linin mevcudiyetinden bahsedişim bel 
ki bazrlarrnm hayretini mucip olmuş
tur. Fakat LlNGUlSTIK tetkiklerin 
eskiden türle dilinde bu halin mevcu
diyetini dspat ettiklerini bilmemiz i · 
cap eder. E~-ki 1'ürkçede mezkur ins
trumental hal lN edatı ile nihayet 
buluyordu. 

lsmj haJieri 1\.llKT ARJarından ma
ada bazı hallerin ESASlarr itibarile 
de türle ve Hint - Avrupa dilleri mu
kayese edilebiUr. Mesel:i:: accusatif, 
çok defa N He neticelenir ANTRO -
POS, ANTROPON YAKUT TÜRK 1i 
sanında da ACCUSATlF ~E ile nj • 
hayet bulur. GcnCtif de Hint - Avru
pa lisanları N ile neticelenir. Mesela: 

KOT Lisanında Wato - Watins 
ETİ lisanında Watar • Watenas 
SANSKRiT lisanında Udhar - Ud 

nas. 
LATiNCEDE Femur. Feminis 
Hint· Avrupa lisanları GENETIF 

LE rindekj bu N, Türk lisanmıdaki 
GENETU''in IN ine bağlıdır. Zira 
Türk dilinde de GENE'l'lF lN ile ne
ticelenir. Misal olarak KİTAP - Kİ· 
TABIN muzafünileyh hali gösterebi
lirfa. Bu münasebetle ~unu da kayde
delim ki, bugünkü ermeni dilinin is
mi halleri türkçenin hallerile aynen 
mul<aye~e edilebilir, şöyle ki: 

ERMENiCE TÜRKÇE 
SJNDUK SANDIK 

SINDUKI SANDIGI 
SINDUKlN SANDIGIN 
SINDUKEN SANDIKTAN 
Bundan başka ermeni lisanında 

CEMEDAT mı teşkil eden NER türk 
dilindeki LER CEMEDAT ına te..'4.a
bül etmektedir. Birnci ve ikinci şahıs
larda olsa bile zamirlerde ve fiiller -
de dahi Türk ve ermeni dilleri ara -
srnda bir aynilik vardır. Esasen bir 
çok lisanlarda üçüncü şahs zamir 
gayri muntazamdır. Mahim olduğu 
veçhile Hint - Avrupa dillerinde hal 
(lNDlCATlF PRESENT) ın birinci 
şahıslar .M. ikinci şahıslar da S ile ne· 
ticelenir. 

Mesela Sanskrit dilinde EM1. E -
Sl (gidiyorum. gidiyorsun), ETi lj -
sanında. EŞl\Iİ, EŞSl (- iM, -
SIN), Ermeni dilinde (y) EM (y) 
ES. 

Birinci şahısta~i M harfini, Gök
Türk dilinin şahsı zamirini teŞkH e -
den MEN de (<>smanlıca BEN), ikin
ci ş.ıhı:-taki S harfini ise SEN zami
rinde görmekt<?yfa. Türk lisanmda fi
iJler de ayni ıkalıp üzerine tasrif olu
nur: GiderlM, gidersin. Türk dilinde 
(pronom possessif) tayin edatını teş
kil eden M harfi de bunu ispat etmek
tedir. Ayni tayin edatına mukabil 
SUMER ve E'I'I dillerinde de MU ,·e 
MIŞ şekilleri mevcuttur. 

Dundan başka Türk~ede olduğu gi -

bi ETİ dilinde zamirlerin cemi birin
ci Ye ikinci ~hıslar VES ile SU.MES 
tir ki, bunların da esası V ile S se
dalarıdır. Net<?kim türkçe BlZ kelime 
sinin B harfine Gök • 'l'ürkçedeki Y 
sedası tekabül etmekt<?dir. Barınak, 
varmak, birmek - vermek, yalbarmak
yakarmak. Şu halde ET( dilindeki 
YEŞ ve ŞU.MES zamirlerini vız ile 
S1Z (Analogie) lerile karşılaştırabi -
liriz. 

Türk ve Hint - Avrupa dilleri hak
kındaki bu sarfi tetkikatı derinleştir
mek kahil olmakla beraber çok uzun 
sürecektir. Fakat, sözümü bitirmeden 
fiillerin teşekkülündeki ~yanı di!< -
kat ayniliği de kaydetmek isterim. 

Hint - Anupa lisanlannda fiill2· 
rin müfret gaip şahıslannm (pos._c:es
s:if) ı;ekilleri ınihayetlerine - NT he
ce~inin ilave .. ile husule getirilmekte -
dir. 

ET1 lisan-·nda - NTARl, SANS
KRiT lisanında BHARATE - BHAR 
NTE. Rumcada FERETE - FERON 
te, Uı.tincedc LEGl'fUR - LEGUN -
TUR. "KOT,., dilinde BA1RADA - BA 
lRANDA edatları da ayni işi görmel{
tedirJer. 

Hint - Avrupa lisanlanndaki- ~T 
tür:kcenin N ile DIR edatlanna teka
bül etmektedir şöyle ki: Kaşım::ık -
k:ışmma.k, kaşındırmak. Bilhassa. ETİ 

lisanındaki - NT ARl (Passit) edah • 
nm türkçe KAŞINDIRl\IAK fiilinin 
- NTIR edatile benzeyişi son derece 
şayanı dikkattir. 

Yurttaşlarım, 
Sözlerimi burada bitirirken, söze 

henüz başlam:ş olduğumu hL--sediyo
rum, zira her türlü kabiliyetleri ve 
birçok lchçelerile asırlardan beri mev 
cudiyetini muhafaza eden Ana Türk 
dilinin heyeti umumiye~ini örten a • 
sırdide perdenin ancak bir ucunu kal· 
dırmak kabil olmuştur. 

Şunu da ilave edeyim ki, bu büyük 
perde açıldrkça TürJdyat ıilmi ile 
Türk dili tarihinin tedricen Mongol 
muhitinden cıkarak tetkikine henüz 
başlanmış olan Alp ırkının k-0nuştu -
ı1u liı-.ana bağlı bulunduğu.'1u görece
ğimize derin bir inanışla inan:ınlarda 
nrrn. 

Bu suretle, tam 1200 sene evvel 
ORHON nehri kenannda GÜL - TE • 
kin tarafından izhar edilen arzu on 
isi a~•Tlrk bir kayıtsızlıktan sonra 
Ga:r.i Mustafa Kemal Hazretlerinin 
yaratıcı elile tahakkuk etıni~ olacak 
,·e bütün diinya GÜL - TEKıN'in ta· 
rihi sözünü tekrar edecektir. 

BENGEN 1L - TUTA OLURTA -
ÇISYEN: 'l'ÜRK BUDUN. 1 

anı, 

"Ey Tiir!t ırJlleti, sen ebedi bJr fm 
p:ıratorluğu muhafaza edece..1<cin." 
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(Ba§ taralı 1 inci sayıfada) 
Rnknettin, Fethi Ismail, Ihsan, 
Sadri Etem, lsmail Sıtkı, Baha, 
Mehmet Vahit, Hakkı Nezihi, 
Ali Fevzi, lsmail Hikmet Beyler. 

Saim All Beyin konferansı 

Encümenlere azalar seçildik
ten sonra Kazım Paşa doktor 
Saim Ali Beye söz verdi : 

Dolltor aim Ali Bey ( ürk 
dili ile Hint - Avrupa dillerinin 
münasebetleri) ismindeki konfe-

ransına başladı. 
Saim Ali Bey konferansmda 

Hint-Avrupa dillerinin münase
betini birçok noktalardan araş
tırdı. 

Saim Ali Bey dillerin Filoloji 
noktasından tahlilini yaparak di
lin kendi anasıra ile başka diller 
arasmda Fon o tik münasebetleri 
tetkik etti ve diller arasında 
menşelerinden itibaren tabii bir 
müşareket mevcut olduğunu söy
liyerek noktai nazarını muhtelif 
ınisallerle tevsik etti. 

Konferanscı bilhassa Türk fj. 
lolojiıi Ye Türkçenin dünya dil
leri arasındaki mevkii üzerinde 
tevakkuf ederek lisaniyat tetkik
lerinin aynı zamanda Kronolojik, 
Antropolojik ve Arkeolojik ana
aırın da yardımına muhtaç oldu
i'unu beyan etti ve Tiltkçemizle 
lvrupa dilleri, bilhassa Etrüsk 
lehçeleri arasında bir çok keli
ineler üzerinde mukayeseler ya

l>arak mevcut müşareket ve 
lnüşabehetleri tebarüz ettirdi. 

Bu konferans bitince on dakika 
iatirabat verilerek celse tatil e
dildi. Tatilde Gazi Hz. ve yan
larındaki zevat salonu terkede
ttk dairelerine çekildiler. 

ikinci celse: Ahmet Cevat 
Beyin konferansı 

• ikinci celse açıldığı zaman re· 

~•lik kürsüsünü gene Kazım Pş. 
1
fial etmişti. Yalnız katiplik 
~evkiinde değişiklik olmuştu. 
b lZ:a beyin yerine Refik Ahmet 
~ ty katiplik mevkiinde bulunu
" 

0
tdu. Celse açılınca Ahmet Ce

~t bey ıöz aldı. (Türkçe ile Su
tıt~r:enin münasebetleri) ni araş-

Ahmet Cevat Bey, Türk tari
hi tetkik cemiyetinin milli kültü
rümüzde açtığı yepyeni çığırda 
dil işlerile uğraşanların da ça
lıımasını millet severlik borcu 
saydığını söyliyerek izahatına 
başladı. Hülasaten dedi ki: 

"Sumerliler yazıyı, riyaziyeyi, 
heyeti ilmini , icat edemez ve en 
es i ve ço i er emiş bir mimar
hk ve heykeltıraşlık eserleri bı
rakan Türklerdir. Kendilerinden 
4 bin sene sonra gelen ve ölmüş 
medeniyetlerile bugünkü Avru
payı dirilten Helenlerin bile geç
mediği bu cıilletin harikaları 

garbin bütün vaktini üstlerine 
çevirdi. Alimler ilkin onların 
lndo Evropeen ailesine mensup 
olduklarını isbata çahştılar, mu· 
vaffak olam'adılar. Lisanlarının 
arıyen olmadığı kat'i surette an
laşılmıştır. Ondan sonra Sumer
ceyi saır.i lisanlarla karşılaştır
dılar.,, 

Amerlkah Ceneral geldi 

Gazi Hazretleri henüz ikinci 
celseye gelmemişlerdi. Yalnız 
kulaktan kulağa hafifçe bir ha
ber dağıhyordu : 

- Şehrimizde bulunan Ame
rikan erkanı harbiye umum reisi 
kurultaya gelecekmiş .• 

Filvaki biraz sonra koridorlar
da bir hareket oldu. Meb'uslar 
ayağa kalktı. Gazi Hazretleri 
yanlarında misafirleri Amerikan 
erkanı harbiye umum reisi ol
duğu halde salona dahil oldular. 
Yerlerini işgal ettiler. Misafirle
rine de sol taraflarında yer gös
terdiler. 

Amerika erkani harbiye reisi 
resmi oniforma taşıyordu. Göğ· 

sünde omuzlarına kadar nişan· 
lar takmıştı. 

Kendısine hariciye vekaleti 
memurlarından Orhan Bey tercü
nıanhk ediyordu. Gazi Hazretleri 
tercüman vasıtasile erkanı harbi
ye reisine bir çok malumat veri
yorlar ve kendilerine iltifatlı 
sözler söyliyorlardı. 

Cevat Beyin konferans bitince 
salonda derin bir sessizlik başladı. 

Bu sessizliği reis Kazım paşa· 
nın gür sesi bozdu : 

- Agup Martayan Bey •• 
Aza arasında ve en geride otu

ran uzunca boylu matruş ve orta 
yaşlı gözlüklü bir zat ayağa kalk
tı ve kürsüye doğru iJerledi. 

Agup Martayan Bey uzun 
zamandan beri şark lisanları hak
kında tetkiL:at yapmakta idi. Bu 
sebepten kendisinin konferansına 
çok büyük ehemmiyet veriliyor
du. Netekim Martayan Bey bir 
saat kadar devam eden (Türk
Su:ner ve Hint - Avrupa diUeri 
arasındaki münasebetler) mevzu
lu konferansında çok derli toplu 
bir şekilde münasebetleri buldu, 
misallerle ispat etti. 

Agop Martayan Beyin konfe
ransını Gazi Hz. ve misafir bu
lunan Amerika erkanı harbiye 
umum reisi sonuna kadar tak
dirle dinlediler. 

Nihayet Martayan Beyin kon· 
f eransı alkışlarla bitti. 

Kizım Pş. Hz. kurultayın ikin
ci celsesinin bittiğini ve bugün 
için saat 14 de toplanılarak iç
timaa devam edileceğini bildir· 
diler. 

Gazi Hz. ile misafirleri ve 
hazır bulunanlar salonu terket· 
tiler. 

Türk köylüleri 
Öz Türk dilinin Adana hava

lisinde bozulmıyan güzelliklerini 
kurultayda söylemek iizere sis 
Kozanlı Ahmet çavuş, Misis!i 
Hasan Efendi, ve Kozanın Kar
san aşiretinden Yiğit ağa, Ada
na ilk tedrisat müfettişi Ali 
Rıza Bey ile birlikte şehrimize 
gelmişlerdi. iki· gündenberi ku
rultayın ictimalarına devam et· 
mekte olan üç köylü ile dün 
bir muharrimiz kunuşmuştur. 

Ahmet çavuş, Hasan Efendi 
ve Yiğit ağa dilde yapılan yeni 
inkılap hakkında diyorlar ki : 

- Hiz oralarda öz Türkçe ko· 
nuşuruz. Bizim memleketteki ko
nuştuğumuz lafları, söylediğimiz 

şarkıları anlatmak için biz de 
kalktık lstanbula geldik. Büyük 

Gazimiz bizi yanlarına çağırdılar. 
Sizinle konuşacağım dediler. 

Biz böyle büyük emir üzerine 
burada kurultayda dinlemiye 
başladık. Bize de sıra gelince 
köylerimizde Aşiretlerde söyle
nen öz Türkçelerden anlataca-
ğ&z.,, ' 

Bundan sonra Yiğit ağa Adana 
civarında söylenen Türkçe ile 
şu manileri söyledi : 

Karaca oğlan der ki: 

Şu yana ne oldu 

Ak gözUm kan ile doldu 

Saatim ay, gUnUm yıl oldu 

Gelip geçmez kara günden usandım .. 

Daday oğlundan: 

Başın görünmez de dumandan, pusta.ıı 

Başı eğrlcell senalar çeket Hastan 

S'lğm Serecek, solun ElbU.Stan 

Elin Av§ar değll, ciridin Blnboğa 

Karaca oğlan derki ne idi kasUn 

Al geydln de bağrıma bastın 

Zor Ue de olsa alırrm dostum 

Harem ise gUzel olmayaydın 

Türk Dili T efkik 
cemiyeti nizam-

• 
namesı 

1lf aksat 
nıerke:::, 

-" 
<'Ç uınıanı 

teşkildt1 

Dün kurulfay azasına dağ:hlan 
nizamnameyi aynen alıyoruz: 

l\tadde 1 - Türk dilinin öz güzel
liğini ve zenginli~'ini meydana çıkar
mak ve onu dünya dilleri arasında de 
ğerinc yaraşır yüksekliğe eriştirmek 
m:ıksadile 12 temmuz 1932 de Türk 
Dili Tc&ik Cetniyeti adlı bir cemiyet 
kurulmuştur. 

Madde 2 - Türk dili tetkik cemiye 
tinin merkezi Ankaradadır. 

Madde 3 - Rei:"icümhur Gazi 
Mustafa Kemal hazretleri Türk dili 
tetkik cemiyetinin hami rcjsidir. 

Madde 4 - Tüııkiye cünıhuriyeti 
m:ıarif vekili cemiyetin fahri reisi -
dir. 

Madde 5 - Cemiyetin i~Ierine ,.e 
çalışmalarına umumi merkez heye -
tince düzen verilir. 

Madde 6 - Umumi merkez heyeti
nin bir reisi, bir umumi katibi ve ye
di azası vardır. Umumi katip ayni za
manda. cemiyetin rn~s'ul murahhası -
dır. 

Yedi azanın her biri onuncu mad
dede gÖ3terilen i~ ve çalı>ma kolları
n:n başlarıdır. Bu yedi azadan Hd;;I 
umumi merkez heyeti tarafından reis 
vekili olarak seçilir. 

Umumi merkez h~yeti, dairnt ve ya 
muvakkat olmak üzere, lüzum göre • 
ceği kadar yardımcı aza seçer. 

Madde 7 - Umumi merkez heyeti 
kurultay tarafından seçilir. 

Madde 8 - iki kurultay arasında 
reislikte, umumi kf,tipH!ite ,.e azalık· 
larda açılacak yerfore yenilerini u -
murni ı::ıerkez heyeti seçer n ilan e
der. 

Madde 9 - Cemiyetin veznedarı 

1 
umumi merkez heyeti tarafından se -
~ilir. 

Madde 10 - Umumi merkez heye
tinin kuracağı iş ve çalı~ma kollan 
şunlardır: 

1) Filoloji 
2) Lengüistik 
3) Etimoloji 
4) Gramer ve sentaks 
:>) Lugat 
6) Derleme 
7) Neşriyat 

Madde 11 - Umumi merke1. heyeti 
memlekette bulunan her türJü tes-ki -
lattan faydalanmayı te-min edecek • 
tir. 

B. DIŞARI TEŞKiLATI 

Madde 12 - Tüt1k Dili TetJ<ik Ce
miyetini:t her vilayet mer.keZ.:nde bir 
merkez heyeti vardır, Halkevi bulu -
nan \'ilayetlerde hal'ievinin dil, tari!t 
,·e edebiyat şubc~i v.ilayct merkez he
yetinin yerini tutar. 

Vilayet merkez heyetleri dil işler!
Ie alak:ılı hu~uslarda doğrud:m doğ

ruya umumi merkez hcyetile muha -
bere eder. 

Madde 13 - Henüz halkc,·i bulun • 
m yan yerlerde (kazalarla nahiye ve 
köylerde) umumi mer:kez heyeti J-ar:ı 
rile şubeler kurulur , .e ya muhabir 
a7.<-ılar tayin olunur. 

Madde 14 M Yilayet mer:kez he -
yetleri ve şubeler teş..\Hfttile muhabir 
azaların çah~mıı programları ,.e tali
matnamel~ri umumi merkez heyetin • 
ce hazırlanır. 

C. UMUMi HÜKÜMLER 

Madde U - Türk dili tetkik cemi 
yeti Tür:{ olnn veya olmıyan dil fl
limlerine, umumi merkez heyetinin ka 
rarile, fahri azalık veya mtihabir 
azalık unvanı verebilir. 

D. KURULTAY 

Madde 16 - Türk dili kurultayı 
umumi ıne1'1kez heyetince tesbit edile
cek zamanda n yerde toplanır. 

Toplanma tarihi en az 3 ay önce 
ilan edilir. 

Kurultayın toplanma şekli, çalış • 
ma programı umumi merkez heyetin
ce tesbit olunur. 



Sayıfa 8 VAKiT 
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Be . C81'8tl Dört aydanberi or

Bizim eve gelen ziyaretçinin adedi 
günde 120 yi bile buluyor 

tadan kaybolan bir 
bir zabit: Hikmet Bey 

Yazan : ? Tefrika : 12 
- Böyle bir evde yafıyalıdan ı yer deği§tirm ~ b km kt 

b" • 1 k t" .. ll"kl . . eımege a a ır • • 
ın mem e e ın guze ı erını B · · d .., . unun ıçın e genç olmak lazım • 

aeyretmege vakıt bulamaz. Seher y k 
kt

. . . o sa yaşayacak olursa sonu fe-
va ı ve saat dokuzda ıstırahat i- na D"" d b" . l ~. . · k k ... unya a ızım mes egımız 
çın apı apanır, o da eğer kala- k d . 
b 

. . a ar garıp meslek olamaz. Yor-
alık çatmamak ıçın erkenden bi- gunu h I . . b" d" l . l . b 1 m, a sızım, araz ın enme-

rı ge mıı u unmazsa.. Burası g" e m ht u acım .. 
durmadan işler... E d" y·· ·· d "Ik d f sne ı.. uzun e ı e a o-

Onun ifadesinde de geçen gün lara endise ve elem aA ·· d ·· J k L R , . . - sarı gor um. 
n a oz un ıfadesınde hisset· Parmağı ile misafirlerin toplandı-

tiğim hayret ve takdir eseri hisse- ğı salonu gösterdi: 
diliyordu. Devam etti· Halbuk" d" 1 ~ kt" · - ı ın en.mege va ım 

- Buranın adamlarını dünya- yok .. Orada kimbilir kaç tanesi 
da tasavvur edemezsin. Dünyada beni bekliyor .. Eğer geçiktirecek 
başka hiç bir dütünceleri yok der· o!ursnm sonra mÜJteri kaybede
ain Müthit şey! Bir kazitadan çı· rım. 
kar en yakın başka bir kazitaya - Ben girerken, dedim, içeride 
dalarlar. Böyle mahluklara dün- bet ki!i vardı. 
yanın baıka bir yerinde tesadüf Hiddetle yerinden sıçardı ıonra 
edilebileceğini zannetmem. Bunu cevap verdi: 

söylerken kadında, dükkanından - Merak etme timdi on tane 
çıkan müşterilerin tekrar batka dir .. Mütemadiyen sarfediyorum • 
dükkana girip yemek yediklerini Fakat bitmiyor ki, biri giderse be
gören bir ahçının teaccüplü ve ti geliyor; mübarekler tahtabiti 
mazun hali vardı. gibi .•• 

Gözleri daldı. Geçirdiği hayatı Ruhunun ısyanı bu kadar sür • 
bir sinema ıiridi gibi seyrettiği an dü .• Sonra gene mesleğinin icabı 
laşılıyordu. Sonra içini çekti ve olan rehavetli ve sakin hali avdet 
sözüne devam etti: etti ve dedi ki: 

- Sen de anlarsın ya! Böyle bir - Çok nazik davrandın cicim .. 
meslek insanı yıpratır. Sana bir Geldiğine tefekkür ederim .. Ge -
şey söylersem inanmazsın. Bunu ne oğra iyi mi?. Adresimi def. 
romanlarda bile yazmamışlardır • terine kaydet de görüıelim .• 
Dü ·· k" b · k Dışarı fırladım .. Hem yolda gi-

şun yavrum ı enım a"itam 
sibi bir evde günde gelen ziyaret diyor hem de bu feci hayatı ta-
çinı"n "kt k · b savvur ediyordum. Zavallı genç 

mı arı ıe senı, yüzü azan 
da yüz yirmiyi buluyor. Artık va- kadının bana söylediği sözler ha-
satiyj ıen ona göre hesap et .. FiJ.. la kulağımda ötüyordu: 

hakika kar çok, beher ziyaret beş - Ah! .. Bu meslek yok mu? .. 
pezodur. Hesabını yaparsan ol- Bu meslekte insan mütemadiyen 
dukça kazandığımı anlarsın. Bu düşer .. Bu mesleğin yükaelmeıi 
paranın yarısını hane sahibi, ya- yoktur. Bizim yaptığımız it kadar 
rısmı da adamım alır. yevmiye garip iş nadir bulunur. 
aldığımız parayı değme ticaret .. ( Devamı var) 
hane kıramaz zannederim. Fakat !~~~~~~~~~~~~~~ 
bu parayı ıkazanmak için adam 
akıllı çalışmak lazım. Burada tem 
bellik sökmez. Tem bel bir kadın 
gelecek olursa çabuk foyası mey
dana çıkar. Vasati para biraz düş
tü mü patron suratı asar. Bir iki 
defa ihtar eder, eğer vasati düş
mekte devam ederse kapı dışarı 

eder. Buna parça başına çalışmak 
derdinin fenalıkları derler .. Öyle 
ya! Bugün şu kadar iş gördün. 

Yarın o kadar iş yapmadın mı?. 
Suale çekiliyorsun.. Niçin? Ben 

bunu haksızlık addediyorum. Hoş 
adalet nerede vardır ki.. 
bana derdi ki: 

"Kızım dikkat et, parça başına 
çalışmak kadar dertli bir şey yok
tur! insanı adam akıllı istismar 
ederler!,, Çok haklı imiş .. Baba 

sözünü dinlememenin derdini çe
kiyoruz İ§te .. İnsan bir kazitadan 

kapı dıtarı edilirse diğerinde yer 

bulabilir .. Fakat ne olursa olsun 
yeni kazita ötekinden bir derece 

'düfüktür. Burada daima alçalmak 
var .. Aıla yükselmek yoktur. Mes 

leğimiz çok garip meslek! Öteki 
ınesleklerle taban tabana zıt. Ev· 
vela herkeı gezerek, dolaşarak 

çalıtır. biz bunun aksine: Sonra 

öteki mesleklerde günün birinde 
itlerin düzelmesi ve vaziyetin sa
lah bulması ümit edilebilir. Bizde 
fmna imkia yoktur. Her tebeddül 
aleyhimizedir. Daima aşağı doğ
ru yuvarlanıyoruz .• En iyisi çok 

Kari sUtunu: 

Çöplerden çok 
haklı bir şikayet 
"Kulalı Kadıoğlu Ziya,, 

sile aldığımız şu mektup 
dikkattir : 

calibi 

"Edirnekapısına temdit edilen 
tramvay ve geniş uzun yol pek 

güzel bir hale getirilmiştir. 

Mevkii yüksek ve havadardır. 
9u itibarla binlerce halk cuma 
ve paıar günleri akm akın sur 
haricine çıkarak hava. almağa 
çalışır. Halkın çoğu yeni baştan 

tes:s ~dilen bağlara gider. Bağ
lnra gıden yolların en kestirmesi 

Bayrampaşa • Maltepe caddesi
dir. Bu caddenin 1 SO meh 0 ile
risinde birisinin tarlası çöplük 
ittihaz edilmiş. Yüzlerce araba 

buraya çöp taşır. Buranın sahibi 

de ilkbahara doğru tarlanın ke
narlarını kazar ve eker. Bu esna· 

da çöpler kısmen tarlaya ve yol 

kenarına atıhr. Bu çöplükten 
başkalarının çöp alması memnu

c!ur. Bu çöFler halen caddenin 
nihayetine doğru yol üzerine ve 
kenarına depo edilmektedir. Pis 

kokudan bu yoldan geçmek pek 
güçtür. Bu halin önüne geçilme· 

si ve sıhhati umumiyenin vika· 
yesi için nazarı dikkati celbet· 

tirmenizi rica ederim efendim.,, 

Pariate sabık Türk bahriye za· 
bitanrndan Hikmet Bey iıminde 
bir zat dört aydanberi eararen· 
giz bir surette kaybolmuftur. 

Hikmet Bey Gazi Ahmet 
Muhtar Patanın dul zev· 
ceıi ile evlenmitti. Geçen ilkba· 

harda mühim bir mirasa konmak 
için Pariae gelen bu zat 20 Mayıs 
tarihinde Lozana giderken kay
bolmut ve izini bulmak mümkün 
olamamııtır. 

Hikmet Bey Ahmet Muhtar 
Patanın zevcesini aldığı zaman 
eline bir kaç milyon para geçmit 
ve bu parayı türlü eğlencelerde 
yemiye başlamııtı. Sık ıık Pariıe 
gelerek eğlence mahallerine gi· 
derdi. Son gelitinde az durmut 
ve Mahmut Muhtar Patanın ya
nına gitmek üzere Pariaten ayrıl
mıthr. Hikmet Bey Mahmut Muh 
tar Pata ile buluıarak iki sene ev 
vel Kan' da vefat eden Bedrettin 
Muhtar Beyin mirası hakkında 
mevcut bir ihtilafı halledecekti. 
İsviçre Bankasında 80,000 dolar
lık bir mirası taksim etmek lazım 
geliyordu. Hikmet Bey on dokuz 
Mayıs tarihinde Mathurim soka
ğındaki 50 numaradaki odaaını 

terkederek Pariı - Liyon - Ak
deniz sürat katarı tirkotinden Lo
zan için bir bilet aldı. Ertesi gü
nü Larote indi ve istasyon oteline 

giderek bir oda tuttu. Otelci erte· 
si günü yatakta yablmıf olduğunu 
ve odayı tutanın bulunmadığını 

gördü. Yalnız eıya olarak bir ba
vulla bir ıemsiye vardı. Otelci me 

rak ederek bavulu açmıt içinde 
yalnız kirli ça.matır olduğunu 

görmüıtür. Bir kaç gün sonra ken 
disine telefon edildi. Hikmet Be
yin efyasının Cenevredeki Türki· 

ye konsolosluğuna gönderilmesi 
bildiriliyordu. Otelci oda kirasını 
almadığından eıyayı göndermedi 
fakat iki gün sonra yirmi frankla 

Türkiyenin Cenevre konsolosluğu 
başlıklı bir mektup aldı. Mektup .. 
ta eıyanın Sidney otele gönderil· 
mesi yazılı idi. Otelci bu sefer et· 
yayı gönderdi. O vakitten beri 
nam adı. 

Hikmet Beyin Paristeki dostla· 
rından Agamenjan isminde bir 
Ermeni sarraf ta demiftir ki: 

- Hikmet Bey Lozana bilet a
lırken beraberdim. Hikmet Bey 
bana ayrılırken: "On bet gün ka-

dar yoğum. Arasıra mekteup ~ 
deririm. Yanıma az para aldım. 

Fakat dönü§te yüklü geleceğim.,, 
Demişti, onu bir daha göreme· 

dim. 

Berlinden Londra
ya 4,5 saatte 

gidiyorlar 
Bertin, 27 (A A) - Bremenin 

Focke Wu'f atölyelarmda inşa 
edilmiş olan Falke tayyaresi Av
rupamn en sür'atli tayyaresidir. 

Seriinin Tempelbof tayyare li· 
manından yapmış olduğu ilk 
umumi uçma teşebbüsleri büyük 
bir muvaffakiyetle neticelenmiş· 
tir. 3 yolcu nakledebilecek olan 
bu tayyare, 200 beygir kuvve
tinde bir motörle müc~hhez olup 
saatte azami 255 kilometre katet
mektedir. Binaenaleyh, Bcrlin -
Londra hattını 4,5 Berlin - Viya
na hathnı da 2,5 saatte katede· 
cektir. 
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Çocuk neşesi kadar kederi de çok 
olan bir mahluktur 

Çocuğun ağlamasında bile 
cazibe vardır. Hiddet veya ız
tıraptan doğan ağlamalardan 
değil fakat darğınlığın mabsulil 
olanlardan bahsediyoruz. Çocu
ğun ıztırabı, bilakis yilrek parça
layıcı bir mahiyettedir. Çünkü 
sebebini anlayamazsınız çünkü 
bu körpe yavrunun taravetile 
kendisini tazyik eden ızbrap 
arasında niıbet ve mfinasebet 
göremezsiniz. Çocuğun hiddetini, 
aciz ve cehil kelimelerile izah 
etmek mümkün olmakla beraber 
az çok sakil ve münasebetsizdir. 
Halbuki çocuğun dargınlığı bi
lakis en cana yakın şeylerden 
biridir. Bu sebatsız mahluk ne 
kadar ehemmiyetsiz şeylerden 
kederlenir ve ne kadar ehemmi· 
yets"z sebeplerle yola gelir. Ço· 
cuğun pek kolay ve pek çabuk 
kederlenmesi, beıeri bayattaki 
büyük ıztırap ve ıefaletlerden 
tamamen uzak ve bihaber oldu
ğunu ispat eder. Bundan başka 
pek hafif bir sebebin pek patır· 
tılı bir ıztıraba meydan Yerdiii
ne bakarak aynı zamanda hem 
haz, hem de teessür du} arız. 
Maamafih: Çocuk, neşesi kadar, 
kederi de çok olan bir varlıktır. 
Denilebilir ki: Çocuklar da ken
dilerini az çok gayrı iradi dil· 
şüncelere kaptıran büyüklerde 
göremiyeceğimiz veya pek nadi
ren tesadüf edeceğimiz bir ke· 
der bolluğu vardır. Buna mu
kabil, . bUyU,~ler!!,e ke<~er, da· .. 
ha derındir; rubu mlltcmadiycn 
oyar durur, zahiri değildir. in
sanın iç varlığını kırar ve tahrip 
eder. Halbuki çoçuğun kederi, 
büyük bir patırdı ile parlar, bir 
dakika içinde bütün ruhunu is· 
tili eder. Fakat hiçbir iz bırak· 
madan geçer gider. Adeta; bir 
nevi, bayat işaretidir. Bu man· 
zara karşısında aynı zamanda 
hem haz, hem teessür duymamı· 
mızın sebebi işte budur. 

HüJasa: Çocuğun bütün hare
ketlerine dikkat ediniz; hepsinin 
de hoıa gidecek şeyler o!duk· 
larıoı tasdik edeceksiniz. Çünkü 
bunlar do'gun, hür, bahtiyar, 
masum, emio ve mutmain bir 
varlığın ıahitleridir. Çocuk ba
yıltan tamamen bihaberdir. Dert· 
li olmaksızın dertlenir, acı duy· 
madan ağlar. Bazan fenalık ya 
par. Fakat şerir ve fasit değil· 
dir, fenalık nedir, bilmez. Dik
kat ediniz: Tabiatın her tarafta 
yetiştirdiği müstesnalardan bahs 
etmiyoruz: Şüphesiz cismani ve 
ahlaki sefaletlerin hırpaladığı 
öyle çocuklar vardır ki: Bunlar 
beşeri sefa~et duygusunu vak
hndan çok evvel benims~mişler· 
dir. Bundan başka sefilane ye
tiştirilmiş veya fıtrattan sefil bir 
istidat ile doamuş öyle çocuklar 
vard1r ki: ihtirasları henüz duy· 
madıklaıı halde bütün feıahat· 
!erden haberdardırlar. 

Fakat umumi bakım noktasın· 
dan çocuk daima iyidir, daima 
bahtiyardır; fakat ne bilerek iyi
dir, ne iıtiyerek bahtiyardır. 

Kendilerini betbinlikten kur
taramayan bazı müdekkikler, 
çocukta beşeri fesadın mevcu .. 
diyetini iddia etmek isterler. 
Fakat bu çocuğu [ munhasıran 
zarif, naıik ve .şen olmasından 
değil sade, saf ve gafil olma-

sandan do!ayı) sevmemizi ica• 
bettiren tabiata muhalif bir id
diadır. 

Çocuğun asla feoahk yapma
dığını iddia etmek batta bazı 

kerre bu fenalığı istiyerek yap
tığını inklr etmek istiyoruz. Fa• 
kat evveli düşünmeliyiz ki ço-
cuklukta muhtelif devreler vardır 
Eyilik ve fenalık fi_krinin her 
hanki bir devrede çocuğun zib• 
nine gireceği Ye bu itibarla 
ruhuna iradi bir fenahk temayll• 
lünün nufuz edebileceği inklr 
edilmcı. Eu devrenin çocukla· 
rın kabiliyetlerine göre veya geç 
geleceği muhakkakhr. Fakat, 
bütün çocuklar için bir ilk ço
cukluk devresi vard1r ki: tama• 
men tabiidir. Bu devrede çocuk 
fenalık yapa bilir, fakat bilme• 
den veya hiç o'mazsa anlama• 
dan yapar. Şüpheaiz bir ıeyin 
fena olduğunu takdir etmekle 
beraber yapa bilir de onu 
asıl bilmediği (kötü bir ıey 
yapmamn neden fena) ola· 
bileceğ:ni anlamaktan ibarettir. 
Çocuklar hakkmda hiikllm ve• 
rirken, kendi ef'alimize tatbik 
ettiğimiz ölçüyü kullanmaktan 
sakınmak lizımdır. Bazı hare• 
ketler vardır ki bllyüklcr için 
pek fena telakki edildikleri hal· 
de çocuklar için velevki k11den 
irtikap edilmit olaunlar hiçbir 
mana ifade etmezler. Çünkü ço· 
cuk bunları bizim ölçümüze 
vurarak yapmlf değildir. 

Maamafih tocukların hareket• 
leri bazan pek vahim neticeler 
verebilir: Meseli, Jao Jak Rus· 
ıonun (itirafat) ında naklettiği 
ve mesuliyetinini masum bir biz• 
metçi kadına yüklediği şu meş• 
bur mendil hırsızlığı. ŞOpheıiz 
bu harekette hakikaten mekruh 
bir leimet, ati için derin şeamet 
vardır. Fakat, kendi ifadesinden 
de anhyacağımıı veçbile Jan Jak 
RuHo pek lusa bir çocukluk 
devresi geçirmiştir. Bundan bar 
ka. gerek iyilikte ve gerekıe 
götülükte fevkaladelik göstermit 
olan ıahısların münferit hareket• 
ı~rini mülahaza ederek çocuklar 
hakkında hüküm yürütmek caiz 
değildir. 

Çocuğun, fenalıktan bihaber 
olduğunu ifade ederken kusur
dan salim olduğunu da iddia 
etmedik. Bu no"tada iki tilrlO 
kusur mülahaza etmek lazımdır. 
Çocuğun fıtratında mevcut o!ao 
kusur, bir de fena bir terbiye• 
den gelen ve yahut herhangi 
bir tabii istidadın teşvik edilme
sinden hasıl olan kusurlar. Bi• 
rinciler; çocuğun sevimli halini 
izale edemezler. Vakıa bunları 
ıslah etmek için dikkat ve ibti• 
marnla çalışmak liumdır. Fakat 
baıan da idare ederek tabam'" 
mül etmek zaruri olur. Diğerleri 
ekseriya , zar&fet ve nezaket 
maskesine bürünürler. İtte asıl 
izale edilmesi ve hatta kö':<Oo• 
den çıkarılıp atılması elzem olıO 
kusurlar bunlardır. Müstesna tY' 

larak bu mUnasebetı "zlikler baSS 
çocuklarda fıtri gibi görünür&' 
de umumiyetle bizden sirayet 
ettikleri ır.uhakkaktır. Bu itib•t' 
la bir taraftan sirayete mani ol
mak, diğer taraftan sirayet el
mit olanları izaleye çalışmak ıa" 
ıımdır. 

,(Devamı var). 
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Japonların Ruslarla 
iktısadi bir anlaşması 

Amerika donanması Japon sularında 
çok dolaşıyor, buna karşı Japonya 
Amerika yerine Rusyadan petrol 

ve benzin alıyor 
Nevyork, 25 (Hususi) - Ja

l>onyanın çelik sanayii ve ticareti 
hthriyesinin en müh!m simalarm

dtn olan Kojiro Mnt:;uknta pet
to} ve benzin işlerini I.on:.ı~mak 
Uıere Motkovaya gitmiştir. 

Bu ziyaretin resmi bir mahiyeti 
01rnamakla beraber, japon hüku-
~eti M. Matsukata'nın teçebbüs

lerini tasvip etmekte ve mükale

ttleleri alaka ile takip etmektedir. 

Amerika donanmasının Havay 
ldaları civarında. da.imi surette 

hı.ılunmaıı, Japon askeri fırka:;ı 
tltaf ından dostane olmıyan bir 

hareket telakki edilmektedir. A

~erikalıların iktuadi sebeplerden 

dolayı bu hareketi ihtiyare mec

bur olduklarını söylemelerine 

~limen Japonlar, iktisadi istik -

llUerini muhafazaya karar ver

~itlerdir. 

Şimdiye kadar, Japonya pet -

~l ve benzini Amerika, İngiliz ve 
'lolandalılardan mürekkep bir 

~onsoraiyomdan alıyordu. 
Şinıden s~nra bu maddeleri 

So•yetlerden e.lmağa k'arar vcr-

~ittir. Yalnız, petrol ve benzini 
l\aradeniz sahillerinden Japonya 

a •evketmek meselesi mühimdir 
e ancak altmıt günde kn· 
İldir. Amerikadan 

evkiyat günde yapı -
lbiliyor. Buna mukabil pet-
ol ıahasında Japonyanın Rus· 

'-tla anlatması Rusların Mançu:~

tdaki menfaatleri n~ktai naza· 

l'ldan mühimdir. Malum olduğu 

Başvekilimizin 
tetkik seyahatları 

Antep, 27 (A. A.) -BaşYekil ls -
t paşa hazretleri Kilis yolunda 30 
oınetre mesafede karşılanmışlar _ 

1!· Şereflerine öğle ziyafeti ver.il _ 
1Ştir. Kilislilerin tezahiiratrndan 

<>k mütehassi~ olan lsmet Paşa Haz 
leri kendilerine Kiliste bir halkevi 

Stlacağını vadetmişlerdir. 
Paşa hazretJerj dün akşam Antep 

Ik fırkasında 160 kişilik ziyafetin-
f Muhtar beyin fırka namına söyle
t hitabeye çok samimi bir muka • 
e-de bulurJmuşlardır. · 

Antep, 27 (A. A.)) - Jsmet Pa~a 
azretıeri şercffoe Jki gündeııbe~·i 

lMlevinde açılmış olan Antep malla
llÜ.•une sergisini ziyaret ederek be 
~l\m~ ve muhtelif mahsul \'e san'at
t hakkında ayn ayrı rnalfımat al -
'tlar l'C kumaşları seyredeı'kcn iki 
ı";Ye kadar bunların ince iplikleri . 

e Yapacağız demi . .Ierdfr. 
l Antep, 27 (A. A.) - l~ntet pa~a 
ttetıeri bu gün kaçakçılık işleriyle 
l'aftı, sonra müdafaa harp cephcle 
ti gezdi. Meb'u u:muz Şahin Rev 

1afından şanlı sahneler haklanda 
afla t '"erdiler. 

illetler cemiyeti 
um11mi katibi 

istifa etti 
ıta}ene.ne, 27 (A • .A.) - Milletler 

Yeti akdettiği gizli bir i~timada 
il Senesi haziranında rnzifesinden 
bfcek olan katibi umumi Sör E
~rnrn<>nd'un pazartesi günü ,·er

il fae.u Jcabul etmiştir. 
h'?~llk ınecl:is gelecek tc rinisani
~cağı toplantıda müstafi kati
.._'llbiain halefini tayin edecektir. 

üzere Uzak §a.rldaki büyük de
miryolunu Ruslarla Çinliler müş • 

tercken i§letirdi. Şimdi yeni te
tekkül elmiş, fakat hakikatle Ja
ponyamn himayesinde demek o -

lan Mnnçuryn hükUmeti, Çinlile· 

rin bu demiryolundaki hakla -

rını gaapetmİ§tİr. 

Bundan ba~ka Ruslar, Mançur
yaya kumaş, cam, teker ve daha 

bir çok sanayi efyası ihraç edi· 
yorlar.. Bu sebepten Japonlar, 

Ruslarla anlaşarak onlara harici 

Mongolistanı bırakıp dahili Mon· 
goliı;tar.ı Mançuryaya alıkoymak 

suretile bir çarei hal arıyorlar • 

Rusların orada topladıkları 
300,000 ki~ilik kuvvet, Sovyetle-

rin Japonlara kartı çekingen ol • 

duklarını gÖ3termektedir. Bunun
la beraber, Sovyetler, Japonlara 

kar!ı düşmanlığı ile tanınmı§ olan 

jeneral Blüher'i çekmitler, onun 

yerine jeneral Brusilof'u koymu~

lardır. Japonlar bu hareketi mü
sait bir §ekilde telakki etmi9lerdir. 

Hüli:sa olarak diyebiliriz ki 
Japonlar, Rusların bet senelik 

planın muvaff akıyeti için kendi
lerile anlatacaklarını ümit ediyor

lar .. Buna mukabil Japonlar Rus· 

lardan petrol Ye benzin alatak· 
larClır. 

Amerikalılara gelince, bu me· 

sele hakkında §İmdilik bir hare -

kette bulunamazlar. Zira, intiha
bat arifeıindedirler.. Böyle bir 

zamanda mühim bir karar almn

ları kabil değildir. 

Bulgar amele ve 
poHst arasında 

Sofya, 26 ( Hususi ) - Dün 

gece amele ile zabıta arasmda 

g~ne silabh bfr çarpış~a olmuş

tur. Yalunda yapılacak olan 

Sofya belediye intihabı münc:se

Öetile cadde üzerinde toplanma 

yapmak teşebbüsünde bu!unan 

amele teşkilatının bu teıebbüsü
nü akim bırakhrmak istiyen za

bıta korkutmak kastile evvc!a 
havaya birkaç el si!lb atmış 

fakat bir tesiri görülmedi~ini 
görünce atla11 amelenin üzerine 

sürerek kamçı ve kılıç tersile 

dağıtmak istemiştir. Eu arada 

atılan si!ablardan bir amele ağır 

surette raralanmıştJr. Eunlardan 

13 kişi de tevkif edilmiştir. 

Bir spor tebliği 
lstanbul, 27 (A.A) - Türkiye 

Denizcilik federasyonu yüzme 

komitesi reisliğinden: 

Su sporları muallimi Herr Te

gethoff 27 ve 28 Eylôl salı ve 

çarşamba günleri öğleden sonra 

Moda'da, 29 Eylül 932 perşembe 
günü öğleden sonra Büyükdere 

yüzme havuzunda ve 1 Teşrini

evvel 932 cumartesi öğledE'n 

aonra Moda'da bulunacaktır. 

VAKiT 

Venizelos 
kazandı mı? 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

ikinci tasnif neticesinde Ve
nizelist meb'usların adedi mühim 
miktarda artacakbr. 

Bütün nazırlar, biri müstesna 
olmak üzere tekrar intihap edil· 
mişlerdir. 

Atina, 27 (Hususi) - Larya
dan gelen telgrafnamel~re göre 
Kıraliyelçıler dün Argos şehrin
de çıkardıkları hadiselerden baş
ka Larp şehrinde de sokaklarda 
kıral Kostantinin m&rşını çalarak 
nüm<iyişler yapmışlar ve göya 
her. tarafta Kıraliyetçilerin ka· 
zandıklarını işae eylemişlerdir. 

Savıfa 9 

Yeni Fi/imler 
Artistik Sinemasında 
················································--·· 20 

Kocam Beni Aldatırsa 
Alice Cocea - Andr6 Roane 

Kıraliyet fırkası reisi Çaldaris, 11 

taraftara o!an gazetelere beya
natında intihabatın verdiği neti
ceden cür'et alarak Yunanista· 
nm her tarafında ahalinin kendi 
fırkasına teveccühkir olduğunu 
ve fırkasının ekser vilayetlerde 
daha fazla rey ICazandığını iddia 
etmiştir. 

Atina, 27 (Hususi) - Reyle
rin muhtelif fırkalara dağılma
sından dolayı, vaziyeti siyasiye· 
nin inkişafı müşkül görünmekte
dir. Kabiliyeti hayatiyeyi haiz 
bir kabina teşkili için siyasi 
mehafil tarafından üç sureti tes· 
viye ileri sörülmektedir. Eu suret 
tesviyelerden birinc"si, Venize
listlerin ve Kıraliyetçilerin iştira
kile bir kabina teşkilidir, bu 
tarzı tesv:ye, memleketin iki en 
büyük fırkası arasındaki zıddiye
ti izale edecektir. füinci sureti 
tesviye, muhalif Cümhuriyetçi 
grupların Kıraliyetçilerle teşriki 

mesa~sine ,aittir. Eu sureti hill, 
parlamentoda ekseriyeti kendi· 
sine temin etmekle beraber, Ve
nizelist fırkanın muhalefetine 
oğrayacak ve bu takdirde par
lamentodaki komün!stler, rol oy
naya bileceklerdir. Üçüncü sure
ti hal, Venizelist fıkalarla mu
halif Cüml:uriyetçi fırkaların teş
riki mesaisi tarzındadır. Eu su
rt.ti tesviyeye imkan görülmiyor. 
zira bu sureti tesviye kabul 
edilirse Cümburiyetçi fırkalar, 
yıprano:cak ve Kıraliyetçiler kuv
vetlenf'cektir birinci ve ikioci 
sureti tesviyenio tahakkuku ise 
Kıraliyetçiler tarafından Cüm

buriyet rejiminin bila kayıt ve 
şart tastikına mütevakkıftır. 

M. Venizelos, Reisicüınhuru 
ziyaret ile vaziyeti ve şekli hüku
met hakkındat<i no!dai nazarını 
izah edece!<lir. 

• 
lngiltere 

Kabine buhranı 
ehemmiyetli bir 

safhada 
Londra, 27 (A.A) - Sir Jbon 

Simon'un Çarşamba günü akdo· 
lunacak olan kabine içtimamda 
hazır bu'.unmak üzere yarın Ce
nevreden buraya gelmesine in
tizar olunmaktadır. Kabinenin 
bu Jçtimamda Ottava itilafları 
ile libera~ nazırlarm ve M. Snov
denin istifası hususlannı tetkik 
edecektir. 

Dün avdet etmiş olan M. Bal
dvin, bugün M. Mak Donald ile 
uzun uzadJya görüşmi:ştür. Mu
maileyh, muhafazakar arkadaş· 
)arından bir çoklara ile de gö
rüşmüştür. 

29 Eylül peroembe akıamı ARTİSTİK ıııı;emamnda gösterilecek olan 

(Kocam Beni Aldatırsa) filminden blr sahne.. 

Nikol1 kendini zevci Lüsiyen 
Versen ile küçük oğlu Fransua• 
nın saadetine hasretmit latif bir 
kadındır. 

Bir kaç aydanberi çok para 
kaybettiğini söyliyen Lüsiyeni bü
tün lüzumsuz masraflardan sa· 
kınmak için "nazarı dikkati celp 
etmiyen bir kadın vaziyetile hiç 
bir zevcenin muvaffak olmadığı,, 
hakkında annesinin söylemiş ol· 
duğu sözlere rağmen tekmil süs
ten sarfınazar eder. Kocasının 
üzülmemesi için bütün masrafla
rı kısr:ıasına mukabil, Lüsiyen1 

bir dansöz olan Şişet'in eR ufak 
arzusunu yerine getirmek üzere 
avuçla pat'a sarfetr.ıektedir. 

Şişet, yıldızı bulunduğu temsi
lin bir matinesinde çok hırçındır: 
Terzisi gene ona ısmarladığı yeni 
bir elbiseyi teslim etmemiştir. 

Lüsiyen namuslu ve herkesin 
iyiliğini sui istimal ettiği karasız, 
samimi bir dostu olan Lafiyeti el
biseyi a!r.nıya gönderir .. Fakat, La 
fiyet, Şişetin adresini vcrmeği u
nuttuğundan elbise Nikol'a tes
l:m edilir .. 

Nikol, terzihaneye telefon eder 
ve rakibesinin İsmini öğrenmekte 
geçikmez. Sür'atle kararını verir, 
kutuyu tekrar kapatır, şapkasını 
giyer ve Şişetin evine gider. Ona 
orada kapıyı Lüsiyen açar. Nikol, 
kutuyu onun kolları arasına atar 
ve kaçar. Lüsiyen karısını deli gi
bi takip eder. Fakat, o halk ara
sında kaybolur. 

Lüsiyen eve geldiği vakit Niko
lü çantasını hazırlamakla meşgul 

lunan ebeveyninin yanma bir 
müddet için gidecek, o, kocuınıtr 
gaybubetinde dütünecek ve ıü•. 
kUnet bulacaktır. 

Nikol ertesi günden itibaren 
mahviyetperver evini tebdile ibaı• 
lar. Apartıman asrileşir. Hatta, 
Nikol bile "müfrit,, bir genç ek .. 
santrik kadın şeklini alır .. Lafiyet 
buna mütehayyirdir. 

İşte bundan sonra zamanın gel
diğini düşünür. Kocasını çağırır .• 
Onun şerefine bir suvare tertip e• 
der. Buna bütün dostlarım, hatta 
Nikolün Lfüiyenin zevcesi oldu .. 
ğundan haberi olmıyan Şişcti bile . 
davet eder. 

Nikolü göz ya~ları içinde bula· 
cağını zanneden Lüsiycn etrafına 
bakınca şaşırır. Hiddetle herkesi 
kov:ır. Sonra, Niholdan izahat is· 
ter. Buna Nikol kolayca cevap ve• 
rir .. Lüsiyen başka yerde ve baş• · 

kalarile eğlendiei takdirde evin
den soğuyacağını düşünmÜ§, ho· 
şuna giden her şeyi eve getirmiı· 
Lir. Onun ekı:antrik bir ı~adını ai
le kadınına tercih ettiğini anla· 
mış, kendisi de eksantrik olmuş
tur. Kısa bir münakaşadan sonra 
Nikol, davetlilerile birlikte Mon· 
martra gider ve Lüsiyeni evde bı· . 

rakır .. 

Kendisine refakat teklif eden 
sehhar dansöz Luizito onu bekar 
odasın:ı sürükler. Fakat Lafiye• 
tin haberdar ettiği Lüsiyen Niko
lün tam faziletini ayal< altına al
mağa karar verdieini isb:ıt etmek 
iste?iği bir anda yetişir. 

bulur .. Onun e ~i terketmek istedi- Lüsiyen haln somurtmaktadır .• 
ğini zanneder. Fakat karısı bu Fl:.kat Nikolün sihirine ve küçük 
zannım tashih eder. Nikol kendi- Fro.nsuanın nüvazişlerinc uzun 
si değil, fakat kocası eyalette bu- müddet mulmvemet kabil mi?. 

Alman boksörd Sch
meling, Amerlkah 
Mfckey Walker'i 

nakavt etti 
Nevyork, 27 (A.A.) - Schme

Jing, l 5 ravnttan ibaret olması 
lazım gelen bir maçın sekizinci 

ravntmda Amerika'lı Mickey 
Vall<er'i teknik bir surette na
kavt etmiştir. Çünkü Amerika
lmm menajeri, kendisini ringi 
terketmeye mecbur etmiştir. 

Walker, rakibi tarafındon 3 

Gandi ne halde? 
Poona, 27 (A.A) - Doktorlar, 

Gandinin so:ı derece zayıf ol
makla beraber, pek y::ıkında iyi
leşeceğini ve 8 güne kadar nor· 
mal rejime tekrar baş'ıyabilece• 
ğini beyan etmektedirler. 

defa yere düşürülmüş, birinci 
defasında bir;nci ravnlta 6 sani
ye yerd:i kalmışhr. Sekizinci 
ravntta ise iki defa düşmüş, bi
rincisinde 6 ikincisinde ise 9 sa
niye yerde kalmıştır. 



Nedamet 

Nihayet aöyliye söyliye olmuı· 
lu. "Hükkam ve arkadaıları,, ti • 
yatrosu bat artisti, ·ve "Yıldız 

İilm,, tirketi müdürlerinden Mak
bule, genç avukat Sırrı Vahit be.· 
yin Y.azıhanesine telefon etmıt 
ye: 

- Azizim, demitti, ıana her 
saman "nasıl olsa bir gün ıana 
muhtaç olacağım,, derdim ya •• 
'Çabuk ıel.. Baıımdan bir kaza 
.eçti. 

Sırrı Vahit, derhal pek mühim 
olan itlerini bırakarak otomohili
Jle bindi, Makbulenin Taksimde 
yeni yaptırdığı apartımamna git· 
ti. 

Ma.kbulenin aparbmanında bir 
ıürü kalabalık vardı. Odanın bi • 
rinde bir komiser, peritan bir ka· 
'dınm ifadesini alıyor, kadın hıç· 
kırarak ağlıyordu. 

Mald>ule, Sırrı Vahidi görür 
ıörmez koftu: 

- Aman, dedi, bqıma gelen· 
leri sorma. Şu bizim Kadri yok 
mu, tütün tüccarı Kadri.. Onu 
vurdular. 

- Kim vurdu? 
-Karısı. 

- Anlat bakalım. 
- Zaten Kadri artık baıımın e 

tini yemiye ba§lamı§tı. Bu sabah 
rene geldi. Yalvardr, yakardı, il
le benimle evlenecekmit, biz böy
le mecalleıirken kapı çalındı. Hiz 
me~ gidip açtı. Kapı aralığında 

bir patırtı oldu. Ne var, ne olu • 
yor diye anlıyana kadar, içeriye 
'bir kadın hücum etti. Kadri "Ey 
vah, karım,, dedi, demedi, kadın 
çantasından bir tabanca çıkarıp a 
t~e baı ladı. Kendimi yatak oda
sına dar attım ve hapıyı kilitle • 
'dim. 

nu biliyordum. Mukavemet göater 
medim. Ertesi günü bana pırlan • 
ta bir yüzük gönderdi. İkinci ıe
f er geldiği zaman kendisine de • 
dim ki "llk defa için kredi yap • 
tını ama, bir daha olmaz,, güldü, 

gitti. Bu ıefer bir gerdanlık, son

ra da bir bilezik gönderdi. Niha
yet, sekiz ay içinde galba parası 

bitti ki, gelip evlenmekten hah -
setmiye baJladı .• 

- Yazık doğrusu. Çoluk ço -
cuk sahibi adam, öldüğü zaman 
üç bin lira da borç bıreJmııı .• 

- Bana ne? Paraaım çalma .. 
dııp ki •. Kendisini de davet etme 

diın. istedi, geldi. Sonrasını bili

yonun. Doğrusu böylesi ilk defa 
bqnna geliyor .• Hem de evimde .. 

- Demek dıtarda böyleleri 
çok oldu .. 

- Zannedersem. Benim için 
iflia edenler çok.. Ölenler ancak 
iki üç tane •• 

Bunlan söylerken Makbule 
masum çocuk gülütile - bu er .. 

kekleri çıldırtan gülütü ile - gü
lüyor ve sigarasının dumanlarını 

tavana savuruyordu. 

Sırrı Vahit bu lakaydi ve mer· 
hametsizlik kar§ııında titredi. 

- Küçük hanımefendi, dedi, 
hiç bu yaptığınızdan nadim olmu
yor musunuz? Hiçbir vicdan aza· 
bı filan .. 

Makbule kahkahayı bastı. 
- Ne münasebet, dedi, para • 

ları olduğu zaman gelip benimle 

eğlenen, ıonra bitince iflas edip 
ölenlere mi acıyacağım. Onlar i .. 
çin mi nedamet duyacağım. Doğ 
ruau tuhafsınız vallahi! 

Makbule burada sözünü kese .. 
rek birdenbire ciddileıti: 

- Sonra 1 - Hayatımda, dedi, nedamet 
- Sonrası, polisler filan gel • ve vicdan azabı denilen şeyi duy-

ai, komiser gelip kapıyı çaldı, an madım değil.. Ve bunu hayatımın 
cak o zaman dııarı çıktım. sonuna kadar beraberimde götü -

Sım Vahit Makbuleyi teskin receğim. Bu çok eski bir hikaye .. 
ettikten sonra dıtarı çıktı ve tah- dir. Daha çocuktum. On altı ya -
kikata baıladı. K k 

§İmda ya var, ya yoktum. ız ar 
Kadri bey iki yerinden vurul- detimle beraber oturuyordum. 

muı, kurtunlardan birisi tam kal Saime _ kız kardeıim _ evli i
bine gelerek onu derhal öldür - di. Kocası bana aşık olmuftU. 
müttü. Karısını tevkifhaneye gö • Ben de onu seviyordum. Böylece . 
türmütlerdi. Sım V ahidin komi -
aerden öğrendiğine nazaran za .. ikimiz de yanıp tutuıuyor, fakat 

k biribirimize bir ıey söylemiyor • yallı kadın, ocasının evi ibarkı 

çoktan terkettiğini, iki haftadır duk. Nihayet, bir gece, odama gel 
aç. olduklarını, bütün servetini bu di ve yatağımın bat ucunda aaat
attiıt uğruna ıarf ettiğini, maksa- lerce yalvardı .•• 
'dımn kocasını değil, asıl Makbu- Makbule, hikiyesinin burası .. 
Jeyi öldürmek olduğunu, fakat ko na gelince kalktı, dolaptan bir ıi 
eaıınm, tabancayı çektiği vakit fe konyak çıkardı. Üst üste iki .. 
metresinin önüne geçip muhafaza kadeh içti, bir de avukata uzattı. 
'etmek istemesinden vurulduğunu - Hayır, te§ekkür ederim Mak 
~ylediğini öğrendi. bule hanım.. Demek, bu hayata 

· • • • ~z kardeıinize ihanet etmekle 
'Aradan on gün geç.mişti. Halk, başladınız .• 

Makbulenin oynadığı piyesleri ve Makbule sarardı. Haykırarak: 
lilmleri boykot ediyordu. 

d t - Hayır, dedi, hayır ... Çıldı .. 
Makbule can 11kıntısın an pa rasıya sevdiğim bu adama, kız 

lıyordu. Nihayet dayanamadı, 
kardeıimin hatırı için mukave -Sırrı V8.öhidi telefonla aradı: 
met ettim ve atkımı feda ettim. 

- Allo .. Allo! .. · Sırrı Vahit Fakat sonra ne oldu, biliyor mu .. 
\ey mi?·· Pek sıkılıyorum, bütün sunuz? Bu adam, bir başka kadın 
'doıtlanm beni bıraktılar, vaktin 

la kaçtı ıitti. Ben de atk namına :ıvarsa gel de görüıelim .• 
duyduğwn yegane hissimi bu ıu • 

- Geliyorum. retle kaçırmış oluyordum. Ve, e • 
Şimdi, salonda karıı karşıya o d b 

min olunuz, o gün en sonra ir turuyorlar. SDTı soruyor: 
daha sevemedim. - Şu meseleyi bana anlatır 

mısın nuıl oldu? 

- Bilmiyor musun? 

- Hadiseyi evet. Fakat Kadri 
:b'eyle nasıl tanıttığını! .• 

- Vallahi galiba tiyatroda ta· 
JUfDllftık. Birkaç gün sonra eve 
aeldi. Kendisinin .zengin olduju 

Amerikanın cenu
bund·a mütareke 
Lapaz. 27 (A.A) - Bolivya, 

bitaraf devletler tarafından ya 
palan mUtareke teklifini kabul et
miştir. 

VAKiT 

Yeni Nesriyat 

Radyo Konfe
ranslarım 

Selim Sırrı B. radyoda verdiği 
ı,onf erans!arı güzel bir kitap ha
linde toplayarak neşretmiştir. Bu 
eserde, pedagoji, beden terbiye· 
si, iyilik, doğruluk, güzellik, mu
siki, edebiyat ve raks mevzuları 
dahilinde dikkatle okunacak ve 
istifade edilecek bahisler vardır. 
Karilerimize tavsiye ederİL 

YolJarın sesi 
Yolların Sesi mecmuasının 

üçüncü sayısı pek zengin mün
derecatla çıkmıştır. 

Cenap Şahabetlin, Hıfzırrah
man Raşit, Sadri Etem, Mahmut 
Ragıp, Fuıl Mahmut, Burhan 
Sahir, Abdullah Cevdet, Hama· 

mi nde lbsan, M. Macit, Saadet 
Leyla, M. Fevzi, Emin Recep, 
Nazım Hakkı, Beylerin yazıları 
vardır. Bilhassa muallimleri alA· 

kadar eden bu mesleki, edebi 
ve fikir mecmuasını olrnyucula
rımıza tavsiye ederiı. 

lstanbul Asliye Mahkemesi 6 ıncı 
Hukuk Dairesinden: Ali sarayda 

Etmeydanında Ahmediye cadde· 
sinde 58· No lu hanede sakin 

Esma H. tarafından kocası Ta
hir efendi aleyhine ikame eyle· 
diği boşanma davası hakkıo da 

verdiği arzuhal bili tebliğ iade 
kılınmış ve mumaileyhin bilabe
ra Selçuksultan mahallesinin Se-
fai sokağmda 9-No.lu hanede 
mukim iken bir semti meçtmle 
gittiği mübaşiri ve heyeti ihtiya· 
riyesi tarafından verilen meşru· 

hattan anlaşılmış ve ilanen teb
ligat icrası karargir o1muş bu
lunduğundan ycvrnn tahkikat 

olarak tayin kılınan (2-10· 932) 
pazar günü saat· l 3,30da Istanbul 
As!iye mahkemui 6-ıncı hukuk 
dairesinde tahkikat bakimi huzu
runa gelmediği ve itiraz dahi 
etmediği takdirde hakkında gı
yaben tahkikat ıcra oluoaca~ı 
ilan olunur. (4494) 

lstanbul Evkaf MndOriyetin
deo: Babüssande ağası Bosnevi 
Akhisarı Ahmet ağa vakfının 
icarei vabideli akarahndan bu· 
lunarı Beyoğlunda GıJavani so-

kağında 11 mnkerrer No. lu ote
lile tahtında kain bodrum ve 
Ayaz paşada Yahya• çelebi ma
hallesinde acı çeşme sokağında 
18·20 No. lu ve beş icattan iba
ret Ahmet ağa aparhmanı yirmi 
ay müddetle beher kah ayrı ay· 
rı kiraya verilmek üzere 22-Ey
Jôl· 932 tarihinden itibaren 15-T. 
Evvel-932 tarihine kadar, Yirmi 

gün müddetle müzayedeye vaıedil· 
miştir. Talip olanların % 1 1·2 
pey akçelerini müslashiben Çen· 
berli taşla mlllhak vakıflar ida· 
resine ve yevmi ihale olan 15-T. 
Evvel·932 Cumartesi günü saat 
15 şe kadar Evkaf Müdüriyeti 
encümeni idaresine müracaat ey· 
lemeleri ilan olunur. 

' 
Meccanen sUnne~ 

Sirkecide Beşir Kemal ecza
lıanesi karşısında Sünnetçi başı 
Halepli zade Ahmet Mehmet 
Bey pazarttsi ve perşembeden 
maada günlerde fıkaraya mecca· 
nen sünnet ameliyesi yı:pmaktadır. 

Tel: 23755 (4057) 

Ucuz kiralık 
Bomontl cadd~sinde No 65 apartıma· 

nın 4 n 5 odalı ~ \'e 3 üncü katları 
20 • 25 liraya' kiralanacalnır. 

Sişli Has:ıt · Perih:ın sokak No. 93 • J 
müracaat. (4483) 
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Niçin içerler 7 
Rakıyı niçin ve nasıl içerler?sarhoş· 

luktan bekledikleri nedir? 
İçmeyince uyuyanııyo,,nuş .. Gece raıakta du.y11fatı 

çifte telli .. - Bugiin Cıuna d<'ğil, boyu posu 
devrilesi, bugiin Cuınartesi ... 

-5 
Otuz, otuz iki yaşlarında yarı 

efendi, yarı külhan tavıriı biri ..• 
Bir usta yanında seyyar satıcılık 
yapıyor. Kendisi lstanbullu ve 
bekar .•. Evde bir ihtiyar annesi, 
bir de babası var. Zayıftan, so
luk çehreli biri... ismi Sadık ... 
Sadıkla bir zerzevatçı dükkanı· 
nın önünde konuşuyoruz: 

- Rakıyı niçin içersin Sadık? 
- Ben de bilmiyorum birader 

~unu niçin içtiğimi ! Her gün 
yüz türlü zararını gördüğüm bal· 
de gene içiyorum I 

- Mademki her gOn yOz tllr· 
in zararını gördüğünü biliyorsun, 
şu halde zararın neresinden dö· 
nersen ~Ardır. 

- Nereye döneceğim? Sağa 
mı, sola mı, öne mi, arkaya mı, 
şimale mi, cenuba mı, şarka mı, 
garba mı? Sen ne söylüyorsun 
birader? Ben döneyim dedikçe 
büsbütün başım dönüyor ve ba
şım döndükçe de gözümün önün· 
de fırıl fırık kadehler dönüyor. 
Ncrden de alıştık l:u tıkkıma 
kardeşim ? Ö!üsü kandilli şey, 
sanki anamın ak ıülü imiş! 

- Her gün yüz türlü zararını 
görüyorum di}orsun, bunlar ne· 
gibi zararlar bakayım? 

- Ne gibi olacak efendi bi
llder, insanda ne kafa kalıyor, 
ne sinir, ne mide, ne ciğer, ne 
bağırsak... Üstelik işinden, gü
cünden olduğun da caba! 

- Galiba çok içiyorsun? 
- Çok ta Jafr.:11 a iki gözüm? 

Akşamları yüz elli dirhemden 
aşağı olmaz, e~seriya yaum ok· 
kayı da bu'.urum ya ..• 

- Akıamlardan başlca içer· 
misin? 

- Eh işte, arasıra gündOzleri 
hatta aabahlarıda birer parça 
yapınmı l 

Hele bazı cuma1arı sabahtan 
başlar, gece yarısına kadar iş!e· 
rız. . 

:.._ Peki ama niçin içiyorsun 
bundan ne lezzet alıyorsun? 

- Dedık a .• Niçin içtiğimin 
ben de tarkında değilim ki ! A· 
Jışılmış bir kere bilider, içme
den olmıyor ki ! Hele ir.sanm 
yanında bir iki de kafa dengi 
falan filan oldu muydu artık da
yan Garabet ağa zum o:uncaya 
kadar. 

- Sen daha gençsin de ayol! 
- Genciz ama, genç denecek 

surat kaldı mı bizde l baksana, 
daha otuz yaşında façası bozuk 
moruklara döndük ! 

- Nasıl alrşt.o bu rakıya ? 
- Sorroa, şeytana uyduk, 

alıştık işte l Gençlik da:g,sı l::u, 
vaktile sonu çıkmaz, fasa fiso 
efkira kapıldık, onun zorile 
alışbk. 

- Sanki şimdi bıral<san ne 
olur? 

- Bırakayım diyorum ama, 
bırakamıyorum ki ... lçm.edim mı 
idi gece uyku tutmuyor. 

- Peki, · ıen de gündOz ve 
sabah içkilerini bırak, akıamları 
da az iç 1 

- Elimde değil ki ... 
- Kafayı çekince, neler his 

ediyorsun, ııeler duyuyorsun 
bakayım? 

- Ooo ! Eğer adam akıllı çt 
kecek olursam neler duymamkiL 
Hele yatağa yatar yatmaz kula' 
ğımın dıbinde davulJar, brampe«' 
ler, zurnalar, kılarnetler başlat• 

Hatta bey ağabeyciğim, geçel 
cuma gecesi henüz uykuya d•' 
larken baktım, bizim odauıll 
tavanında ince sazla bir babrİ" 
ye çiftetellisi başlamasın mı 1 

- Ey sonra? 
- Sonra, haydi b,n yataktaıı 

fırlayınca odanın içinde don gödl" 
lekle başladım. 

- Neye başladm? 
- Oynamıya ..• Der"en efen-

dim, uzatmıyahm, biraz sonra. 
elinde lamba ile bizim koca k•' 
rı damladı: 

- Oğlan bu ne bal, sen çıl
dırdın mı? 

- Ne çıldırması be, duyml" 
yormusun, tavandaki çifte telliyi! 

Koca karı şaşırdı, yalvardı, 
yakardı, beni güç halle tekrat 
yatağa uzattı. 

- Ve sende artık mıııl mı,d 
uyudun değil mi? 

- Ama ne mışıl mıııl l Baca" 
ğımdan sürükJeseler farkında ol
mıyacaktım. 

Neden sonra bir de glSzih110 
açayim ki koca karı gene gel
miş, başucuma dikilmiı bağırıyor: 

- KaJk ulan artık. lualk! S,.•l 
dokuz buçuğa geliyor, işe reÇ 
kaldın! Bu sarhoşluk yOıOndeO 
seni iıiodcn de koğacaklarl 

- Hangi iı be, cuma güoll 
iş olurmu hiç? 

- Ne cuması boyu poeu defi' 
rilesi ne cuması! Cuma dllodilı 
bugün cumartesi ..• 
Meğer bilAder efendi, biz cu• 

ma ile cumartesi gecesini de 
uykuda geçirmemiş miyiı? 

- Çok fena, bu kadara ço~ 
fena! 

- F eoa ki fenal Amma Dl 
yapayım ki bir defa kendimisl 
kapbrmışıL 

Osman Cemal 

Cinsiyet meselele 
Prağ, 26 (Huıusi) - Diloyl" 

nan cinsiyet mevzuu üzerinde elll 
büyük mütehassıslarından mOte' 
şekkil kongre burada açılmııh'' 
Alimlerin en büyük hedefi cill" 
siyet meselelerini 11lahtır. Koll" 
greye iştirak eden alimlerin d 
yısı 80 den fazladır. 

Halledilecek meseleler miti' 
nevvidir. Bunların arasında e'f 
kek ve kadının siyasi ve iktıs•' 
di müsavatı, evlenme ve bot•' 
ma işi ile va devlet müdaball 
sinden azade kılmak, doğ'umlaıt 
müralrnbe, gayrı meşru çocuklaıt 
olan kadınlan himaye, fubf' 
meu ve içtimai hastahklard,
tevakki, çocuklara cinsiyet tef' 
biyesi vermek. 

Kongre Mazarik Darülfüo&J' 
nunda toplatımaktadır. 

Doğru mu? 
Kopenbağda çıkan Politl~e' 

gazetesi, Hbık Sovyet barbit 
kumseri M. Troç.kioin iki kolP~ 
rans vermek üzere Danimark•r 
gideceğini yazmaktadır. 
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Halis limon 
~çeklerinden HASAN KOLONYASI ile NESRiN 

müstahzar 

kolonya 
losyon ıarından 

büyük 
Tenzilat 

vapılmıştır. 
HASAN ECZA 

deposu 

Türk 

Zerinin en 

bü.vük ı'azitesi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu v 8 

Muktesit 

Yetiştirmek. 

Ziraat 
Bankasından 

Hi~ n u n ıı 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

15 Ton Mazot: PazarhkJa ınübayaası: 29·Eylul·932 perşembe 
gGnll Mat 14 te. 

1 Ton Tarbin yağı:. Pazarlıkla mnbayaeın: 29-Eylul·932 per
ıembe gllnü saat 15 te. 

Yukarda yazılı iki kalem malzemenin pazarlıkla mubayaası 
nıukarrer bulunduğundan talip olacakların hizalarındaki gün ve 
saatlerde Kasımpaşada Deniz Levazım Sahnalma Komiıyonuna 
nıüracaatları. (5108) 

-----~~~~~~~~~~-------------------------

SEYRISEF AIN 
Mertezl idaresi Gal:ıta köprillıaşı B 2623 

Sube A. Sirkeci .l\1übilrdar zade Haıı 2264-0 

Trabzon postası 

(KARADENiZ) 28 Eylül 

Çarşamba 18 de dönüşte Ti

rebolu'ya uğranalacaktır.(5048) 

l LA N 

Arnavutluk Krallığının Cene· 
tıl konsolosluğu 29 Eylül cuma 
ıtlnlinden itibaren Cumhuriyet 
~dd.eıinde 185 numaralu hane• 

e ıcrayi vazifeye mubaşeret 
tdeceğini allkadarana ilin eyler. 

Arnavutluk Krallığı Ceneral 
konsolosluğa 

1 
lstanbul Asliye Mabkemes 

üçüncil hukuk dairesinden: Kosti 

efendi tarafından zevceai Beyoğlu 
su teraziıi sokağında 21 No. lu 

Jostin aparbmanında 1 No. lu 
dairede mukim madam Efterpi 

aleyhine açtığı boıanma davası 

bllküm derecesine gelmiı oldu· 

ğundan gıyabında cereyan eden 

muamellta 5 gün içinde itiraz 

etmediği taktirde gıyaben hükilm 

verileceği karargir olmuı ve 

mahkeme 19 Teırinievvel 932 

çarıanba aaat 14 de bırakılmıı 

olmakla H. U. M. K. unun 406 

ıncı maddesine tevfikan ilin 

oluounr. ( 4482) 

Sadıkzade Biraderler 
VapurJarı 

KARADENiZ POSTASI 

Dumlu Pınar 
29 vaf;ı~ Perşembe 
glinü akıam saat 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 

(Zonguldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Gireaon, Trabzon, Ri· 
ze ve Hopeye azimet ve av· 
det edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında acen
tahğına müracaat. Tele. 22134 

Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğünden : Rumeli fenerinde 
iskele sokağında Çapik oğlu 
Dimitriden metruk 70 No. Ju 
hane ile Maslak mevkiinde Sul· 

tananıo pederinden metruk iki 
kıt'ada 10 dönüm tarla isklnı 
adi suretile Hüseyin kızı Fatma 

Hanıma tahsis kılınmış olduğun
dan muamelei tesciliyesinin ic
rası Sarıyar kaymakamhğıodan 
it'ar kıhnmış ise de mezkur 
gayrı menkulatın tasarruf kayıt
larına tesadüf edilemediğinden 
senetsiz tasarrufata kıyasen tah
kikatı mahalliye icra kılınaca

ğından işbu mahaller hakkında 
tasarruf iddiasında bulunanlar 
mevcut olduğu takdirde tarihi 
ilandan itibaren bir ay zarfında 
tapu müdüriyetinde Beyoğlu ta

pu baş memuriyetine 932·4581-
4583 muamele No. sile mi.iraca
atları ilin olunur. (4485) 

1 A•kert Fabrikalar llAnlar1 1 
On beş bin küsür kilo muk· 
ayese markalı muhtelif cins ve 

-eb'atta çelikler 

Yukarda yazılı malzemenin 
kapala zarf suretile 3-1. Kinun 
932 tarihinde saat on dörtte 

ihalesi yapılacaktır. Taliplerin 
şartname için her gün öğleden 

sonra; münakasaya girmek için 
de o gün teminat ve teklifat ile 
müracaatları. (4970) 

Ademi iktidar ve bel 
gevşekllğine 

karşı en müessir de,·a SERVOIN hap· 
landır. Deposu, ls t:ınbul'da Sirkeci'de 
Ali Rıza Merkez eczanesidir. Ta~raya 

150 kuruş posta ile gönderilir. lzmlr"dc 
Irgat pa:t.anndaki, 1 rnbozon 'da Yeni Fe
rah eczanesinde bulunur. 

Yeni köy Sulh icrasından : Bir 
deyinden ma.hcuz iki çift kürekli 
bir sandal 3-10-932 Pazartesi 
günü saat 15 de lstinyede Ka
lafat yerinde satılacağından ta
lip olanların mahalli mezkurda 
memuruna muracaatlara ilin olu· 
nur. (4492) 

Sultanahmet 11Ulb mahkemeeı ı lncl hu
kuk hAklmllğlnden: 

MUddcl gUmrUk ldarc:ılnin mUddee.aleyh 
BakrrkByUnde Zeytinlikte Karamehmet so
kağında 16 numaralı hanede mukim gUmrllk· 
ler umum mUdUrUğU istatistik mUdUriyeti 
sabık mUmcytzi Memduh Beyin elbise ve 
ppka avansından borcu olan 16 liranın tah
.ıu hakkmda ikame eylediği davanın car1 
muhakemesinde mUddclaleyh esnayı muha
kemede hazır bulunmama.ar haaeblle gıtyab
en muhakeme fcraama karar varilerek cari 
muhakemede mUddel evrakı resmiye ibraz 
etrni§ olmuma nazaran vaki talebi üzerine 
muamelell gıyap kararının UAnen tebliğine 

karar verllıni§ olduğundan yevmi muhakeme 
olan 10 Tetriniaani 932 t&rUılne mtlaadit per
tembe g1lnü 11aat 13 buçukta mahkemeye 
gelmediği veya müddeti kanunlyeat zarfmda 
itiraz etmediği takdirde mahkemeye kabul 
edllmiyeceğini mUbeyyin muameleli l'lYap 
karan tebliğ makamına kaim olmak üzere 
11An olunur. 

Asabın mukavemet kuvveti tükenince 
-en küçük bir heyecan sonsuz bir ümitsizliğe, en hafif 
bir sada en yüksek bir gürültü hissinin husulüne, hemen 
hemen her cisim sizi kızdırmağa sebep olur. Bütün ra
hatsızlıklar, heyecanlar .. ~··. Adalin tabletlerinin si
nirleri teskin edici tesiratı sayesinde izale edilebilirler. 
Adalin tabletleri aynı zamanda asabı da kuvvetlendirerek 
kederli zamanlarda insanın biricik mel cei olan derin bir 
uyku temim eder. 

dal in 
tabletleri. 

ECZANELERDEN REÇETS iLE At.INAllLI ... 

lstanbul Belediyesi 116nları 1 
Bevkoz Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Kapalı zarfla mü· 

zayedeye konulan Paşabahçesinde incir köyünde Sait molla cad
desinde eski 28 yeni 28-1 numaralı abıap hane enkazına teklif 
olunan bedel haddi liyikinde görülmediğinden Teırinievvelio 
ikinci Pazar günü saat 11 de pazarlıkla ihale edileceği ilin 
olunur. (5114) 

Beyoğlu Belediye Şubesinden: Bir erkek manda yavrusu bu· ' 
lunmuştur. Sel<iz gün içinde sahibi müracaat etmeHe aatda-
cakbr. (5115) 

Beyoğlu Belediye Şubesinden: Bir keçi bu!unmuıtur. Sekiz 
gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktır. (5113) 

inhisarlar Umum 
müdürlüğünden: 

1000 kilo (10) numaralı siyah saç 
300 " (10) " Galvanizli saç 

Mubayaa olunacak bu iki nevi saçı vermek isteyenlerin pa• 
zarlıia iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen (4-10·932) 
Salı günü saat 14 de Galatada Mubayaa komisyonuna müraca· 
atları. (5044) 

Yedinci icra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayi mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer lo
kantaya ait maa sandalya 1· 10-
932 tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat dokuzdan itibaren 
Beyazıtla çadırcılarda bilmüza
yede paraya çevrileceğinden ta· 
liplerin yevmi ve saati mezkur
da mahallinde hazır bulunacak 
memurine mOracaatları ilan olu· 
nur. (4488) 

Sabhk arsa 

Aya sof ya civarında Jshakpaşa 
mahallesinde denize ve adalara 
nazır içinde mahzen ve ku}'usu 
arsamız ehven suretle sahlıktır. 

Arzu eden Kadıköyiinde Mübür
darda Rızaiye sokağında 41 nu· 
maralı haneye müracaat olunsun. 

(4350) 

Galatada Kemankeı Karamus· 
tafa Paşada Eski Aleksiyadi Ye
ni Melek Hanmda 23 N. da mu-
kim iken elyevm ikametgibı 
meçhul Godva Karl Efendi: 

Istanbul ikinci icra Meraurlu
ğundan: Melek Hanı sahipleri· 
nin kira bedelinden matlubu 
olan mebaliğin temini için tahtı 
isticarımzda bulunan Melek Ha
nmde 23 N. lu odada mevcut 
bu!uoan emvalinize haciz vez 
ediluıiştir. icra kanununun 103 
ncü maddesi mucibince zabıt 

varkası tutulurken hazır bulun· 
madığımz cihetle tarihi ilAndan 
itibaren üç gün zarfında daire• 
mizin 932/1336 N: lu dosyasma 
müracaatla zabıt varakasını tet• 
kik ve bir deyeceğiniz varsa 
bildirmeniz luzumu davet vara• 
kası mekamına kaim olmak üzre 
ilanen tebliğ olunur. 

Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

1 O O. O O O Liradır 
Piyango ıimdiye }cadar binlerce kişiyi zeııgin etmiıtir. 

Fır satı Kaçzı ma}1znzz 
iştirak Ediniz ! . 



VAm 

e 
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Istanbul ve Tr şe 

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

isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 
Kristal toz, ~ilosu 3&,n -~uuoı~o ~üP ~ilosu 38

1/2 -8on~ı~to ~üp, ~ilosu 39
1/2 ~urHtur. 

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: Istanbul, Bahçekapu 4 ilneü Vakıf Han, 4 ttnctt kat-Telgraf adresl:Istaubul şeker-Telefon: 24470/79 

Doktorlar ~ lif; RAofuM4\t\MUHTEREM 
---~Do~kt-or----.. 1 ~ Ü Ü Ü ~ I 

~~ı!n~~· \\ HAliS ISVEÇ ÇELl~i fi vatandaşlar 
Emlnönn: Emlnıınu han 

3 
Uncu kat No.s Şayet bugüne kadar HAKiKi RADIUM tıraş bıçaklarımız kullanmadınız 

A. K:t le 1 ise vakit kaybetmeden hemen bir tecrübe ediniz ve diğer ecnebi tıraş bıçak-
cnt ve zUhrevt hastalıklar tedavlhanest larile mukayese ederek kanaatinize göre hareket etmeniz menfaatiniz ikti-

Karaköy börekçi fırını sırasında 34. d k d k 
oı, doktoru 

Arşak Sllrenyan 
Beyoğlu latiklll caddesi numara 303 
MlBir apartmıanı. Milracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Parla Tıp FakWtesi mezunu 
Cilt Ye zUhrevt ha.stalıklar mUtehassısı 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babıali caddesi Meserret oteli karııısmda. 

A'Yld Bey apartımanı 125 Sabahtan 
Alqama kadar 

Doktor 

Balıkçı yan 
Kuayenehaneaı: Beyoğlu mektep sokak 

No. 17 Telefon 3626 Beyoğlu 

Orolol • Doktor 

Feyzi 
Böbrek, mesane, idrar yolu hastalıklan 

mUtehassısı 

Beyoğlu, lsUklll caddesi Elhaınra 
apartmıan No. 3 Her gün 6ğleden sonra. 

Tel. Beyoğlu 2835 

Operat8r Doktor 

Halli Sezal 
Dlvanyolu: Doktor EmiD Pqa. aokak 

numara 20 Muayene saati: 13 - 18 
Telefon 23390 

Urolol Doktor 

Hakkı Riişttt 
İdrar ve TenasW yolları birinci smıt 
mUtehassısı "P ARİS., den Diplome 

latlklAl Caddesi Yıldız apartımıı.n 
No. 322 

Doktor 

Horhorunl 
Muayenehanesi: EmlnönU Valide kıraa -

tanesi yanmda. Tel: 4303 İstanbul 

oı, Tabibi 

Y ervant Arşak 
Beyoğlu, Ağacamı, lstlklAl caddesi Ma

rinopulo apartımanı No. (98) 

~----J 

zasındandır. Her taraf ta arayınız. Hem metin hem ehven ir. Pera en etanesi 5 uruştur. 

R d• T• th • Telefon: Beyoğlu 2878 a 1Um tcare anesı Telgraf: Radium lstanbul 

lstanbul 
Halkına 
K . aylık 
•• •• 

1 
1 

Sultanhamamı'nda 
Yeni bir Şube açıyor 

Ankara Nafıa 

Satıhk haneler 
Beylerbeyinde vapur iskelesi 

kurbinde 1 ve 3 numarolu yek
diierine muttasıl haneler satılık· 
tır. 1 numarolu hane dört oda 
iki sofa 1 mutfak dört yüz arşını 
mütecaviz babçe ve tatla suyu 
tulumba abdeshane ve sairesi ta
mamdır ve beş senelik gayet 
sağlam binadır. 3 numarolu ha· 
ne ise altı oda iki sofa ve bir 
hamam tatlı suyu havi kuyusu 
mevcuttur, birda küçük bahçesi 
vardır. Görmek ve gezmak arzu 
eden zevat 1 numarolu hanede 
ikamet eden zata müracaat 
buyursun. (4459) 

Başmühendisliğinden: Maarif Vekaleti Celilesinin 
1 - Kapalı zarfla münakasaya konulduğu evvelce ilin olunan ruhsatı resmiyesini haiz 

Ye bedeli keşfi (21745) lira (3) kur.;ştan ibaret Ankara - lstanbul N k K Z k 
yolundaki (32) menfez için verilen peyler haddi layık görillmedi- e tar . aru yan 
ğinden 24·10-932 tarihine kadar her pazartesi ve perşembe günleri HAN 1 M LA R 
Vilayet Daimi Encümenine gelecek taliplerle pazarlık yapılarak Biçki , o iki ş o er san esi 
haddi layık görüldüğü takdirde ihale edilecektir. Cumadan mada kayıt için her 

2 - Talipler münakasa kauunu mucibince bedeli keşfin gün müracaat kabul olunur. 
% 7,5 u olan ( 1630) lira 188) kuruşluk teminat mektuplarını ve Ailenizin bir senelik dikişine v~rece-
iktidarı fenni ve itibarı mali vesikalarını ibrazla münakasaya ğiniı ücretle üç ay zarfında biçki ve 
iştirak edebilirler. dikişi naza. 1 ve ameH olarak esaslı 

3 - Keş;f, şartname ve sair evrakını tetkik ve fazla malumat sureue tedris eder ve musaddak 

Dr. Ihsan Sami almak istiyenler her gün Başmübendisliğe müracaat edebilecekleri şehadetname verir 
ilan olunur. (5072) Beyoğlu Altın bakkal icadiye caddesi 

Gonokok aşısı Çayır sokak No 63 Telefon: 

Çeltl.k Fabrı·kası ·--...... __ 1:..·t:ın-bu.ı 2.073•5 --seısoğukıuğu ve ihti!Atlanna k:ır~ı -

ek tesirli ve tazı: aşıdır. Divanyolu LE t K b k' Ş" kA F d k' f b 'k T k' 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 me ara e ı~ ve ure asanın ener e ı a rı a~ı ür ıye-

------------- egine son sıstem ve en büyiik fabrikasıdır. Ücret gayet 

1 LAN ehvendir. (Telefon 20732) telgraf lstanbul Kabar --

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

lstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: Bir borcun ödenmesi 
için mahcuz ve paraya çevril
mesi mukarrer hane eşyası 

3- 10 - 932 tarihine müsadif pa-
zartesi günü saat 12 den itiba
ren Y eniköy köy başı caddesi 
153 nurnaralu hanede birinci 
açık artırma suretile satılacağın· 

3U ncU Kolordu Sabnalma 
Komisyonu lllnları 

lzmir müstahkem mevki kıta• 
atı için 43720 kilo gaz yaK"ı ka· 
palı zarfla münakasaya konmuı• 
tur. ihalesi 13 - 10 - 932 Perşem• 
be günü saat 16 dadır. ihaleye 
iştirak edeceklerin vakti muay• 
yeninde lzmir Sa. Al. komisy~ 
nuna müracaatları. (803) (4896) 

• .y. • 

lzmir müstahkem mevki kıta• 
atı için 46360 kilo sade yağı 
kapalı zarfla münakasaya kon• 
muştur. ihalesi 12 -10 - 932 Çar
şamba günü saat 16 dadır. lha· 
leye iştirak edeceklerin vaktimu• 
ayyeninde lzmir satınalma k~ 
misyonuna müracaatları. 

(804) (4897) 
• • .y. 

Kıt'at için yerli mamulittan 
(500) adet eğer takımı kapalı 
zarfla mDnakasaya Monm~r. 

ihalesi 20-10-932 Perşembe gü• 
nü saat (14,30) da yapılacakbr. 
Taliplerin şartname ve nümune
sini görmek isliyenlerin hergün, 
ihaleye iştirak edeceklerin vakti 
muayyeninden evvel Ankara 
Merkez Satınalma Komisyonuna 
muracaatları. (832) (5102) 

.y. • ,,. 

Yerli mamulatından (2000) 
adet velense kapalı zarf suretile 
mllnakasaya konmuştur. ihalesi 
22.). ci Teş. 932 tarihine müsa• 
dif Cumartesi saat (14,30) da 
yapılacaktır. Şartnamesini g&r
mek üzere taliplerin hergtın 
miinakasaya iştirak edeceklerin 
o gün ve saatten evvel Ankara 
da Vekalet Satınalma Komisyo
nuna müracaatları. (838ı (5107) 

VAK 1 T 
GUndelik Siyasi Gazete 

Iatanbul Ankara Caddesi. VAKiT )'Urdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 14379 

dare telefonu : Ul'JO -Telgraf adresi: lstanbul - VA.KIT 

Posta kutusu No. '6 .__ 
Abone bedelleri : 

TUrklye Ecnebi 

Senelik 

6 aylık 

S aylık 

ı aylık 

1~ 21<>0Ki: 
750 1450 • 
400 -; 800 • ... 
150 ~~ • 
~ ;r.:m...;... -

llAn Ucretlerl : 
ReSaiı il~nların bii=Batrn 10 Kuruı 

Ticari lllnlarm bir satırı 12,tS 

Ticari llllnlann bir santimi 2li • -KUçUk lllnlar : 
Bir detaiİ3o iki defası 50 Qç defası eli 

dört defaaı 7:i ve on defası 100 kuruJtuı' 
Qç aylık ııruı verenlerin bir defam mecca' 
nendir. Dört satın geçen lllnlıırm t..ı
satırlan be§ kuru§tan hesap edlllr. 

Faruk Nafiz Beyin telif ettiği 
ve (Tecelli) matbaaaında tabet
tirdiği bir (Ömer böyle geçti) 
atla üç yüz iki sahifelik şiir ki
tabı müellifin eserdeki kanuni 
tasarruf haklarmı teyit etmek 
Oıere 20-9-932 tarih ve 16-153 
numara ile lıtanbul maarif 1da

Kapalı zarfla evvelce münakasaya vazolunan lstanbul Limanı 
ve Belediye ,hududu dahilindeki nakliyat için vaki olan teklifler 
muvafık görülmemiştir. Yeniden pazarlık suretile münakasaya 
konmuştur. Talip olanların şartnameyi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde yedi buçuk teminat akçe
lerini hamilen 6-10-932 perşembe saat 15 te Galatada Mubayaa 

dan taliplerin aynı gün ve ayna uı. 

saatte memuruna muracaatlan sAHlBI: MEHMET ASIM 
.. l VAKIT MATBAASI - lSTANB 

reşi11ce tescil olunmuştur. komisyonuna müracaatları (4995} ilin olunur. (4486) Umum! Ne,riyat KUdUrU: F1KRET JJJI': 


