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Devlet Teşkilatında 

iktısadi 
zihniyet 

Dil Kurultayında 
* ~ 

Köylüler 
)Diyorlar ki i 

f!Nesorarlarsa 
fônagöre cevap, , 
(CJereceğiz,Ama 

(öiy le Efendi' 
(fok ki herkes 
"Söylüyor. Bize 
ae sıra gele-

1 cekmiş. Buka-

* ~ 
Kadınlar 

Diyorlar ki: 

•• 
24 saatta 
Yedi zelzele 

1lf erkezi Selanik çe civari 
yaı ım adasıdır. 

. l Istanbul rasathanesi son yirmi 
f dört saat zarfında 5 i hafif 2 si 
, şiddetli olmak üzere 7 zelzele 
ı kaydetmiştir. Kuvveti iki zelzele• 

den birinin başlanğıcı ayın 28inci 
günü 18 saat 53 dakika 13 sa
niyede ikincisinin başlanğıcı ayın 
29 ancı güoil 5 saat 58 dakika 20 
saniyede olmuştur. 

Bunların cenubu garp istikame· 
tinden ve Istanbulda 380 - 400 
kilometre mesafeden geldikleri 
tahmin edildiğinden merkezleri· 

Devletin iktıaadi işlerle mefgul 
olması artık bir emri vakidir. Bu .. 
na ister liberalizmin iflası, ister 
etatizmin veya sosyalizmin gale· 
besi deyiniz, nasıl izah ereseniz 
ediniz bugün her devlette hükU .. 
metin iktısadi faaliyetlerle alaka
sı meydandadır. Bu alaka Rusya 
gibi bazı memleketlerde iktisadi 
işleri devlet tefkilatı içinde sevk 
ve idareye kadar ileri gitmektedir. 
Diğer dünya devletlerinde hükU· 
metlerin iktısadi işlerde bu kadar 
doğrudan doğruya müdahalesi 
yok ise de onlarda da hükUmetler 
muhtelif farklarla fertlerin iktısa• 
di faaliyetlerile milli iktısat nokta-
11ndan ali.kadar olrnaktadırlar. 

dar kalaba- \ 
ı.a;cıı~*-W• . ..,.._ .... ,, .... lı k ta sör le -

"Buradaki Ha
"ftlm lar bize 

.rııani bilir mi .. 
ıtiniz? diye so-
1J1YOrlar. Biz 
mani filan bil
ıpıeyiz, işte ko-' 

ru§ıtruz. Aca- ı 
6a ne kadar 
lcalacağız? Bil 

· nin ve fevkalmerkezlerinin Hal
kidikya yarım adasının sırtına 
tesadif eylediği anlaşılmıştır. 

Hele 1929 da Amerikada sanayi 
tesisatında ba~hyan buhran bütün 
dünyayı sararak cihan buhram ha
lini aldıktan sonra devletler milli 
hayatın zembereği olan milli iktı
sadi müvazeneyi koruyabilmek i
çin memleketleri dahilinde oldu
ğu kadar cihandaki iktısadi faali
yetleri de dört gözle takibe mec
bur oldular. Bunun neticesi, her 
devlette resmi iktraat organları, 
hususi ve ferdi iktısadi teşebbüs • 
leri murakabe ederek milli ve bey-\ 

m eğe sıkılırız,, 
lhitihyanın · "'Ovacııc 
k'>yünden Kurultaya ~ ~ 

' nelmilel bir ahenk tesisine çalıtı·' 
Yor, ve yine bu yüzdendir ki dev..' 
Jetlerin bu resmi iktrsat organları 
Ler aü ·~· d a ıı iı eme e 

kudretle§mek temayülünü a~i: 
yor. 

Cihan buhranından Türkiye ~..:. 
müteasir oldu. Ancak ziraat mem
leketi olan Türkiyenin çıkardığı 

' ham maddeler satılmak kabiliyeti ~ 
çok düşmiyen zirai maddeler ol
duğu için bu buhrandan nisbetle 
en az mütesair olan mem!eketler
dendir. Buhran içinde bu müstes· 
na yerine rağmen, Türkiyenin ik· 
tısadi hayatı dünyanın geçirmekte 
olduğu buhrandan zarar görme· 
mit ve görmüyor denilemez. An· 
cak bir taraftan Türkiye mahsul· 
lerini dünya piyasuı karşısındaki 
rüçhanlı mevkii buhranın çok hat 
bir safhaya girmesine mani olduğu 
gibi devletin iktısadi faaliyeti tan
zim için gösterdiği alaka da buh
ranın vüs'at ve şiddet peyda etme· 
aine ınini olmaktadır • . 

Bu alaka, Türk parasının korun· 
lllaa1 kanunu, Cümhuriyet Merkez 
Bankası tesisi, ithalat ve ihracatı 
tev:ıin için kontenjan usulünün 
tatbiki gibi tedbirlerle tezahür et· 
tiği gibi bizzat istihsal tıahasında 
hıüessir olabilecek teşviki ·sanayi 
kanunu, buğday satın alma kanu· 
nu gibi tedbirler de devletin iktı
ıat iflerine müdahale6inin ittilzam 
eylediği tedbirlerin bir kısmıdır. 

Cihaidaki iktısadi vaziyetin 
Türkiyedeki akislerinin lüzum 
gösterdiği bu tedbirlerin faydala
rı meydandadır. Bu tedbirler Türk 
Vatandaşlarının iktısadi teşebbüs
lerde ferdi faaliyetlerine engel ol· 
:ııııyan ve fakat bu faaliyetleri mil
li ve beynelmilel iktrıadi ~eraitle 
tanzime yarıyan tedbirlerdir. Bu· 
nun haricinde devletin bizzat gi· 
ti'tiği iktııadi isler vardır: Mese-

~elen köylü 

Dil kurultayı dün dördilncü 
topJanbsını yaptı. ':~afsilitı iç 
sayfamızda okm:.:u:akbr. Kunıl
tay bugün toplanmıyacak, yarın 
toplanacaktır. 

Kurultayda bulunmak ilzre ev
velki gün Kütahyanın Ovacık 
köyünden ikisi erkek ikisi kadın 
olmak üzre dört köylü ıehrimize 
gelmiştir. 

Köylü kadın ve erkekler kay
lü kıyafetlerile dün kurultaya 
gelerek içtimalarda hazır bulun
muşlardır. 

Dün bir mubarririmiz bu k~~
lülerle göriişmüştür. Köylült. 

~ \ 
diyorlar ki: 

- Biz evvela köylü değiliz, 
yörüğüz. Fakat az çok da yer
leşmiş sayılırız. Köyümüz ova· 
cıktır. Biz aşıretteniz. Babaları· 
mızdan analanmızdan işittiğimi
ze göre Karakeçili aşiretinin 
kolundamz. Gazi babamız bizi 
çağırtmış. Biz de geldik. Eksik 
o!masm. Dünya durdukça sağ 
olsun bizi yanma çağırdı. Bizim
le hal hatır etti. Sizinle daha 
konuşaca[ım .. dedi. 

v. Bizde bildiklerimizi söyliyece
gız. ,, 

- Ne biliyorsunuz? 

- Bizden ne istiyorlar acaba? 
Ne sorarlarsa ona göre cevap 
vereceğiz. Ama bey .. Öyle efen
di çok ki herkes söyJiyor. Bize 
de sıra gelecekmiş. Biz bu 
kadar kala~alıkta söz söylemiye Na. A. 

(Devamı Z inci sayıfada). :sıkılırız. 

') - k . --......-....-....= .... . mıyoru~ ı .. ,, . 
Ovacık klS ynnden 
Kurultaya getirilen 

diğer k9y_lii 
ismet Paşa Kurultaya gelen KUtahyal! 

körHller Elif ve_Emlne~H.laf' ' 

Kadınlardan Elif ve Emine 
hanımlar da şunları söylemişler
dir. 

- Bizim köye Tali paşadan bir 
lıaber geldi. Ovacıktan iki erkek 
iki kadın gelecek. Genç olmıyacak. 
Aklı baıında olacak demiş. Bir 
de oto~oıii Bizi aJdıl~r lstsu· 

Diln konferan·s verenlerden 
Hasan Ali Bey 

bula getirdiler. Ne memleket ne 
memleket. Meğer bizi Kemal 

Paşa çağırtmış. Kemal Paşanın 
yanına vadık. Bizimle konuştu. 
sonra bizi aldıJar. Şimdi rahat 
rahat yiyip içiyoruz. Buradada 
sözleri dinliyoruz. Bunladan bir 

şey anlamiyoruz ki.. Buradaki 
hanımlar bize (mani) biliyormu· 
sunuz? Diye sordular. Biz mani 
filin bilmeyiz. işte konuşuruz 
o kadar .. ,, 

Bu esnada Elif Hanım şu söz
leri ilave etmiştir: 

- Burada ne kadar kalaca· 
ğız. Köyde işimiz de vardı. 

* 4 -

Kemal Paşanıo uğnına o da 
kalsın. Ne olacak. Yalnız Kemal 
Paşa ile tekrar görüşürsek birşey 
yalvaracağım. A:na bir kere size 
sorayım.Kızar mı? Benim oğlum 
Bandırmada asker.. Onu dünya 
g8zile bir kere daha görebilir 
miyim ? Ona izin verip benim 
yanıma ıetirirler mi ? Kemal 
Paşanın eli her yere yetişir. 
Zaten oğlum onun askeri izin 
istesem kızma ya .. ,, 

Adanadan gelen üç köylü ile 
Kütahyadan gelen bu köylüler 
Muallim mektebinde misafir 

U:rfada hararetle 
karşılandı 

Urfa, 29 ,(A. A.) - Dün saat 
12,30 da Birecikten hareket eyli .. 
yen Başvekil İsmet Pa,ıa Hazret• 
leri Urfaya 15 kilometreden bin 
atlı ve otomobillerle istikbale ge • 
len zevat tarafından kaJ'1ılanmıt· 

( tır. Bir müddet köy oyunları sey· 
redilmit ve ondan sonra ıehre ha 
reket edilmittir. Yolun devamı 

müddetince bin atlı pllf&Jlın bin .. 
diği otomobil etrafında at koftu• 

{ ruyor ve OY.Un oynuyorlardı. Paşa 
Hazretleri tehrin methalinde bü -
tün Urfa halkının çok samimi ve 
lialpten gelen tezahüratiyle kartı· 
landılar, . 

Yunanlstanda galiba 
fırkalar ortak 

kabine yalpacaklar? 
Atioa, 29 (A.A) - Liberal 

fıkası ile Halkçı fırkasının kuv
vetleri arasında muvazene tees• 
süs etmiş gibi olduğundan M. 
Venizelos · ile reisicümhurun, 
halkçılardan cllmhuriyet rejimi 
hakkındaki ihtiraz kayitlerini 
geri almalaranı istemek suretile 
teşriki mesailerini temine çala-

r :~:1~.~.~~~~~:~:••n•n•r. ........................... ~.~-~.~~:~.~ .. ~:.~=-:~:~~~:.~~~.~~ .... -: ................................ ····--············································-···················· .. ····•···· 
Teslilıatı tahdit konferansındatı hala hayır yok I 
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Sabıkah - GUya silfihlar azalacak, milletler rahat ~Uzo· 
görecek diyorlar ; ama el otlu hAIO tepeden tırnaıa kadar 
pUr slllh ... 



Sayıfa 2 

I>evlet Teşkilatında 

iktisadi 
zihniyet 

(Batmakalemlzden devam) 

la, ,ham maddeleri memlekette pek 
mebzul ı0lduğu halde mamul hale 
girerek istihlake yarıyacak hale 
gelebilmek için fabrikalara ihti
yaç gösteren bazı maddeler ıçın 
tesisat vücuda getinnek gibi ... Şe
ker, mensucat fabrikaları vücuda 
getirmek üzere Türkiyenin ıarfet
tiği gayretler milli iktısatın tesisi 
için elbette çok yerinde gayretler
den sayılmalıdır. 

Tür ki yenin bilhaua Tanzimat
lan sonra bozularak devam eden 
iktısadi hayatına bir inki§af ve ni
zam verebilmek İ§İ kolay değildir. 
Bu İ§İ başarabilmek için hem fert
çe, hem devletçe"ıenelerce sarf edi
lecek emekler lazmıdır. lktısadi 
teıekküllerinin mahiyet ve kudreti 
henüz tam belli olmıyan bir mem
lekette devletçe alınacak tedbirle
rin nezaketi barizdir. Kezalik dün
ya piyuaıında yer tutarak haki
katen iktıaadi bir varlık teşkil e-
decek ham veya mamul meddeler 
yetittirebilmek te vatandatların 
uhtelerine terettüp eden ince ve 
çok gayret ve vukufa mühtaç bir 
i!tir. Normal terait içinde bile çok 
nazik olan bir itin iktısadi alemin 
kaynaştığı ve nasıl durulacağı ma
lum olmıyan şerait içinde tanzimi 
kolayca takdir olunabilir ki, haki
katen çok güçtür. 

Bu itin ehemmiyet ve nezaketi
ni her vatandaşın ve devlet maki
nesine girmi§ her memurun ayni 
derecede hassasiyetle idrak etme
si lüzumu karşısındayız. Çünkü 
buıün millihayata pek ıümullü ve 
derin bir surette nüfuz etmiş gö
rünen iktıaat unsuru yalnız devle· 
tin yükıek organları tarafından 
değil bütün vatanda~larca da ayni 
hassasiyetle takip edihniye değer 
bir mahiyet almııtır. Ufak ufak 
ali.kasızlıklar, duygusuzluklar bü
yük iktısadi menfaatleri hercü
merç edebilir. Bir iki misalle tav
zih edelim: 

Türkiye iktııadiyatı icin bir 
lran tranıiti iti vardır. Devletin 
bu transit işine ehemmiyet verdiği 
de Trabzondan ta İran hududun
da Kızıldize gümrük noktasına ka
dar 1000 kilometreye yakın bir §0-

ıeyi milyonlar sarf ederek adeta 
yeni ba.§tan yapmıyS: baılamasile 
de sabittir. Şimdi, eğer, faraza Kı
zıldizedeki bir gümrük memuru 
hauaa olmazsa, ve lüzumsuz en· 
gellerle lran transitini müıkülleı· 
tirecek bir vaziyet alırsa ve bu va-
2iyet ıür'atle merkeze aksederek 
izalesi mümkün olmazşa elbette 
devletin ehemmiyetli gördüğü ik· 
tısadi bir faaliyet çok sarsılabilir. 

Şahit olduğumuz bir hadiseyi de 
zikredelim- Seyrisefainin bir va
puru Sinopa uğradı. Bir tacir 30 
çuval Y abanova pirincini lstanbu· 
la göndermek üzere vapura getir
di. Vapur hamuleıini çok aldığın
dan pirinçleri almadı. Tacir ka
yıklarla pirinçlerini tekrar karaya 
çıkardı. Samıundan gelen vapu· 
run Samıun acentası vapurun dolu 
olduğunu pekili. bir telgrafla Si
nopa bildirebilirdi; yahut Sinop 
acentaaı tacirin müracaatında 
Samsundan malumat alarak taciri 
tahmil ve tekrar karaya tahliye 
gibi masraflı bir külfetten kurta· 
rabilirdi. Bu pek basit it yapıla
madığı i~indir ki tacir zarar gör
dü. 

Zahirde pek basit görünen bu 

VAKiT 

Yunanistanda Zelzele 
Hala devam ediyor. 

içinde: Tafsilat 
Halk dehşet 

yok. 
Atina, 29 (A.A) - Saat 19 da Halkidik

yada yeni ve şiddetli bir zelzele hissedilmiştir. 
SelAofkte 

SeJanik, 29 (A.A) - Saat 18 ile 6 arasında 
yeniden 10 kadar sarsıntı olmuştur. 20 ye 

' yakın büyük binada çatlaklar husule gelmittir. 
Zelzele, telefon mubaberahnı inkıtaa uğra· 
mıştır. Tafsilat yoktur. 

Cbarilaos tepesinde 1500 metre uzunluğun· 
da ve 3 metre enliliğinde bir çatlak hasıl 
olmuştur. 

Arnea'da birçok bina çökmfiş, yıkılmıttfr. 

Zelzele, Selanikt~ müthiş bir panik basıl 
etmiştir. Maamafih, hasar yoktur. Beı İngiliz 

harp gemisi, muavenet etmek üzere Yerissosa 
gelmiştir. 

Atina, 29 (A.A) - Halikidikya zelzele
ainde ölenlerin mikdara şimdiye kadar 300 
kişi olarak tesbit edilmiştir. Sarsmblar daha 
hafif olmakla beraber devam etmektedir. 
Yeriıoıı yakmmdaki ufak ırmak ortadan kay
bolmuştur. Ayoarsz kiliseleri hiçbir hasara 
uğramamışdır. 

Milletler cemiyetinde yeni bir saf ha 
-- --·-._.. ............. .__ ............. _______ ....... _ .......... - .......... 11.-• .. ·······-.. •• 

nazırı F ransanın Alı~an hariciye 
cevabına aldırıs etmiyor ,, 

Bu cevabı beklemeden memleketine hareket edişi 
Almanyanın bir tezahürü ve nümayişi gibi 

telakki edilmektedir 
Berlio, 29 (A.A.) - M. Von Neurath, M. recektir. Cuma günü, kabinenio bir içtimaında 

vaziyet tetkik edilecek ve mühim kararlar ah· 
nacakhr. 

Von Papen'den aldığı bir emir tlzerine M. Her
riot'nun nutkunu beklemeden gece Cenevre'den 
hareket edecektir. Nim reami mebafil, bu ıe
rait altında hareketin vaziyetin blitiin vebame· 
tini ortaya atmak için ihtiyari olarak ve heaap 
edilerek yapılmıı bir tezab6r tqkil edeceğini 

M. Voo Papeoln verdiği cevap 

beyan etmektedir. 
M. Von Neuratb Berline varar varmaz ihti

mal Marqal Hindenburaa ve muhakkak olarak 
M. Von P.apen ile teslihat meselelerinde kafi 

Bertin, 29 (A.A.) - M. Von Papenin Wolff 
ajansa vasıtaaile M. Herriot'a vermiı olduğu 
cevap burada büklim sürmekte olan hissiyata 
tamamen tercüman olmaktadır. AJmanyanın tes
libat sahasında hukuk müsavatı talebinin akame· 
te uiramq old~ ıoütale1sı serdedilmekte ve 

a kametiiı mes'uliyeti tamamen F rıınsanın ü-
bir nüfuz icra etmiı olan Von Scbleibcber'i gö· zerine bırakılmaktadır. 

Milletler Cemiyeti nelerle meşgul oluyor? 
Cenevre, 29 (A.A) - Millet

ler Cemiyeti bfiyük meclisinin 
celsesinde Bolivya murabbası 
M. Costadure!s "Paraguay ile 
Bolivya arasındaki ihtilafa dair" 
Paraguay murahbasınıo söylemit 
olduğu nutka cevap vermiştir. 

Mumaileyh, Cemiyet namma 
kan dökCilmesine mani olmıya 
çalıtmış olan konsey reiıi M. 
Matos'un basiretini ve hüsnü 
idaresini sena eylemi~tir. 

Mumaileyh, Bolivyanm harp· 
ten çok müteessir ve mustarip 
olmuş olduğunu ve binaenaleyh 
muslihane vesaitin kullanılma
sında geç kalmaktan miltevellit 
mesuliy eti üzerine alamıyacağını 
söylemiştir. 

Paraguay murahhası M. Ce
bellero de Bedeya oturduğu yer
den kalkarak verilen bu sulhcu-

yane teminattan malumat kay· 
dettiğini beyan ve Bolivyanın 
Paraguay gibi konseyin vesaya
sına ittiba edeceği ümidini izhar 
eylemiştir. 

Bundan sonra reis M. Politiı, 

bu muslihane beyanatları ehem
miyetle kaydetmiş ve her iki 
tarafa hararetle müsalemet tav
siyesinde bulunmuştur. 

Mnteakiben lsviçre reis" cüm
buru M. Motta, şimdiki içtima 
devresinde heyetlerin sükut et
melerinin yanlaş tefsir edilmesine 
karşı cihan efkirı umumiyesini 
tabzir etmek istediğini ıöylemiş· 
tir. 

"Mütarünileyb, bu hattı hare
keti büylik bir takım meselelerin 
ve bu meyanda tahdidi teslihat, 
Çin • Japon ihtilafı, cihan iktısat 
konferansı gibi meselelerin hali 
hazırda hususi encilmenlerde 

müzakere editmekte bulunması 
keyfiyetile izah etmiştir. 

Isviçre reis"cumhuru, devletle
rin mesuliyetlerile miiletler ce
miyetinin mesuliyet!erioi birbi
rine kauştıran kimselerin insaf
sız hareket etmekte olduklarını 
söylemiştir. 

M. Motta, . hususi matlaplar1· 
nın her ne bahaıma olursa ol· 
sun tetmio edilmesini istiyen 
bazı devletlerin miltetler cemi
yetini terketmek tehditlerini 
ehemmiyetle kaydetmiş ve ce
miyetin inhilal etmesinin küçük 
devletler için cihan siyasetindeki 
nufuzlarmı kaybetmeğe ve bü
yük devletler için de daha bii
yük rekabetlere ablmağ muadil 
olacağını beyan eylemiştir. 

Müşarünileyh, netice o!arak, 
miUetler cemiyetinin sulhun 
kal' esi olarak kalması lbım 
geldiğini söylemiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
hadise Seyrisef ain gibi bugün bü
tün sahillerimizde iktııadi müna· 
kaleyi üzerine almış bir idarenin 
bazı mamurlarının haaaasiyetsizli
ği yüzünden tacirlerimizi nasıl 
mutazarrır edebileceğini göster
mek itibarile kayda layıktır. 

Devletin milli iktısat itlerinde 
hakki le nazım ve fay dalı olabil-

mesi bütün teşkilatının bu işlerin 
nezaketini çok iyi takdir etmesine 
bağlıdır. lktısadi devlet, yani kud 
retinin kaynaklarını iktııadi f aa
liyetlerde arıyan muasır bir dav· 
let her halde bütün teıkilatında 

ve teıkilatının her kademesinde 
iktıaadın emrettiği hassaıiyet ve 
alakayı temine mecburdur. 

Na. A. 

Iogllterenln bir 
Alman tayyarecisinl 

daveti 
Frankfurt Ammaio, 29 (AA)

Volf ajansındaa: lngiltere hüku
meti, yelkenli tayyareci Robert 
Kronfeldi lngiliz Hindistanında 
yelkenli bir uçma seferi icra 
etmek üzere davet etmiştir. Eu 
seferi icradan maksat, ovadan 
yükselen sıcak havanın vücuda 
getirmekte olduğu cereyanların 

oralarda yelken kanatları kal
dırmak için zaruri olan anasıra 
malik olup olmadığını tesbit et
mektir. 

Kronfeld, bu kışı Hindistanda 
geçirecek ve iki yelkenli tayya
resini oraya götürecektir. 

Al manyaya 
lhraçlarımız 

Almanyamn fındık ithalatı se
neden ıeneye artmaktadır. 1929 
senesinde 12 milyon iken busene 
13 milyona çıkmıştır. Bu tezayüd 
son senelerde almanyadaki çi· 
kolata sanayiinin inkişaf etme· 
sinden ve umumi harpten sonra 
çıg maddelerle teğaddi usu· 
lünün teammüm etmes'nden ileri 
gelmektedir. 

Bizim de Almanyaya olan fın
dık ihracatımız seneden seneye 
artmaktad1r. 1929 senesinde 31 
bin kental olan ihracatımız bu 
ıene 53 bin kenctale yüksel
'miştir. Bu miktarın daha arta
ca2ı da ümit edilmektedir. 

Pariste iki Türk 
arasında 

Bir otomobil kazası 
Marsilya, 29 ( A.A ) - Türk 

tebaasından Paris cıvarmda mu
kim Deli Aurore Leon efendi is
minde bir doktorun kullanmakta 
olduau bir otomobil, gene Türk 
tebaasından eczacı Salib Bey is
minde bir zatın kulJanmakta ol
duğu diğer bir otomobile çarp
mış, içindekiler yaralanmışlardır. 
Bir genç biımetçi kız telef ol
muştur. 

Yoluna devam eden Dell Ef 09 

biraz sonra tevkif edilmiştir. 

İzmirdeki hafriyat 
lzmir, 29 (A. A.) - Namaz

gahta Koca mezarda altı aydan 
beri eski lzmiri meydana çıkar • 
mak için yapılmakta olan hafri • 
yat ehemmiyetli neticeler vermek 
te ve hemen her gün bir parça 
daha ilerlemektedir. Mezarlığın 
altındaki hafriyat neticesi ola • 
rak lıkenderi Kebirin jeneralle • 
rinden Lizimakin heykelinin kai -
desi bulunmuıtur. Aynca iki kai 
de kitabesi bulunmuıtur. Bunla • 
nn o devre ait meıhur iki ıporcu
nun bu meydana dikilen heykel
lerinin kitabeleri olduğu tabak • 
kuk etmittir. Bunlardan başka So 
maki mermerlerinden fevkalade 
güzel revnaklı bir yol dahi mey • 
dana çıkarılmııtır. Bunun lzmirin 
darbımesel halinde olan altın yol
larından biri olduğu tahmin edil
mektedir. l\lezarlığın altında bu • 
lunan tahtelarz me§hur meydanın 
da yakında meydana çıkacağı ü • 
mit edilmektedir. 

Çinin milletler ce
miyetine müracaatı 

Cenevre, 29 (A. A.) - Mil • 
letler cemiyeti nezdindeki Çin he• 
yeti, Cemiyet umumi katibine bir 
nota vererek bunu konseye ve ce
miyet azasına tevdi etmesini rica 
etmiıtir. Bu vesika Japon istila • 
sının batlangıcı tarihi olan 1819 
dan bu güne kadar Mançuri ihti· 
lafına ait aaf ahatın tarihçesini 
yapmıştır. 

Hadisata ait olan bu vesikaya 
hukuki noktai nazarları izah eden 
bu vesika ile ikmal edilmiıtir. Bu 
ikinci vesikada J aponyanın ken• 
diıini beynelmilel camiaya bağlı· 
yan muahedelere kartı göstermiı 
olduğu mükerrer kararsızlıklar • 
dan bahsedilmektedir. 

Gandl ile müzakere 
Poona, 29 (A. A.) - Yerav· 

da hapishanesinde Gandi, liberal· 
ler reisi Y ayakar ve Hint kongre 
ıi reisi Pandit Malavia arasında 

müzakereler cereyan etmekte • 
'dir. Arada husule gelecek itilafın 
hükumetle kongre beyninde ıulh 
ve teşriki mesai esasına istinat e
deceği zannolunmaktadır. 

Parlste para borsası 
Pariı, 29 (A. A.) - Pariı, 

dün göstermit olduğu mukave • 
metten sonra bu gün açıkça bir 
tenezzül hareketi göıtemıittir. Bi 
dayetten nihayete kadar umwmt 
temayül ağır olmuıtur. Kapanıtt• 
eıhamın ekıerisi günde en &§ağı 
fiatlerile kote edilmiıtir. Framıs 
eshamı piyasasının ıiması değif " 
miıtir. Bunlardaki tahavvüller e" 
hemmiyetsizdir. Gümüt para bit 
az daha ıağlamdır. 



so E-;ını 1932 

lialk Dili ve halkla 
alış veriş 

Dil kurultayı halk dilinin haki· 
illiyetini kurmağa çalı§ıyor. Ba§• 
•ekil dil kurultayının kararlarına 
._.iizaharet vadetti. Dil inkılabı· 
ilan tuttuğu yol, Türk siyaset ve 
İktrıat inkılibile ayni istikamette· 
dir. Halk hakimiyeti, halk dilinin 
Üatünleımesile tamaımlanır. 

• "' 1(. 

Halk devletinde, halk dilinin 
iiıtün ve §erefli olu1u bir arzu de· 
°til, bir vakıadır. Geniş halk taba· 
katarının dili aiynsi ve iktısadi ha· 
kitniyetten sonra (asaletlu) lisan· 
la.rı tahttan indirmiş, teokratik 
diller aıasız ve abasız kalmı§lar· 
dır. 

imparatorluk rejiminin hakim 
olduğu yerlerde imparatorluğun 

bİzamını veren bir dil fikir ve 
•a.n'ate hakim olur. Bu dil çok de· 
fa imparatorlukla beraber yürü· 
~en ümmetin dilidir. Yani din ve 
bıedeniyet dilidir. lslam impara· 
lorluklarında Arap, Acem dilleri 
ıibi orta zaman Avrupasında mü· 
llevverler arasında yaşıyan Latin· 
te, Yunanca, Hindistadaki Sans· 
lcrit dili gibi. 

Alimler bu dille yazar, yazdık· 
11.rını biribirlerine okurlar. Şair· 
ler, edipler bu dille yazar, yazdı~
la.rını bir yerde toplanıp ancak bı
}'İhirlerine anlatırlardı. 

Bu zaman için alime bir muhit, 
kire okuyucu denen şey namev· 
cut idi. Alim ilmini kendi için, 
•an' atkar tiirini kendi için hazır· 
lardı. O zaman bugünkü gibi o· 
~"Yııl!u diye bir ~rnıf peyda olma
lllı§tı. Eser yazmak ehpabına mek· 
tup yaımak gibi idi. Nasıl ıiz bir 
&rkadatınızla aranızda hususi İ§a· 
tetler kabul ederek konuıabilirae· 
Jıiz o zamanın ilim ve san'at a· 
da.nılan da kendi aralarında mÜ§· 

terek iıaretlerle konuıuyorlardı. 

"' .. 
Monarıile derebeyliklerin en· 

kazı üzerine yükselmeğe başla· 
)'ınca itlerin rengi birdenbire de· 
aiıti. Çünkü hudutları geniıliyen 
lrıemleketlerde servetin kazanıl

lrıa.aı ve sarf edilmesi usulleri de 
'değiıti. San' atkarı bu defa, en 
hüyük servetin temerküz ettiği sa· 
taylarda görüyoruz. San'at artık 
}aylarda görüyoruz. San' at artık 
••rayda bir meslek haline geliyor. 
tn. büyük kıymetler Monarkların 
l'1t11nda ve servetinde toplandığı 
İçin san'atkir onun harpleı·ini, za· 
ferlerini, eğlencelerini, evlerini, 
l'lete'sini anlatıyor. Monarşiye 
lrıethü sena bu devir san'atinin 
farika.aıdır. Klasik san'at böyle 
hir ınuhitte doğdu. Monarklar es· 
ki devrin sairleri gibi Latince hil
bıedikleri ~ibi şairler kadar da İç· 
li değillerdi. 

San'atkarlar ekmeklerini ye-. , 
dikleri kapıya ıuurlu, şuursuz e· 
fendinin bildiği dille hitap ede· 
Cekti. Bundan milli dilin ıan'at 
dili olması çıktı. 

"' . .. 
ilk baskı makinesi san'atkira 

~onarktan sonra ikinci bir efendi 
buldu. Parası olan ve Monark gi· 
~ eğlenmek iatiyen bu adam san· 
'lkirdan ve ilimden başka hirşey 
d-ıta. istiyordu: Akıl! Monarkın 
'kla ihtiyacı yoktu onun kollan 
~dı. Fakat bu zengin efendi da· 

zenıin olmak için bilgiye ve 
~rete mühtaçtı. San'atk~r ve 
dil!tt ~na mühtaç oldu~u ~eyı ve~· 

• ~k aan'atkir caıze ıle geçı· --·- -

VAKiT 

-~--aa-n-a~n-·--: .. Hab-erıear; • · l 
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(Haber) in muhakemesi ~!..?.!:!:.:::::..:~~~: 
9000 lira 

Boziiyz'ikte ......................•. 

Ortaklar 
Kavgasında üç 

kişi vuruldu 

Türklük aleyhinde çalışanlara ait 
ntşriyat yüzünden çıkan dava 

Hakkı Tarık Bey şahitlik etti 
EozüyUkte bir kereste fabri

kasının sahiplerinden Numan ağa 
geçen giin ortağı Emin ağa ile 
iki kardeşini vurmuştur. Numan 
ağa öteden beri ortağı ile ge· 
çinemiyor, kavğa ediyormuş, bu 
kavgalar geçen gün fevkalade 
izap etmiş ve silahı çekince 
Emin ağayı kafasının üç yerin
den vurmuştur. 

Emin ağa çok fena ve haya
tından ümıt kesil<cek bir halde 
yatmakta isede kardeşleri Nu· 
man ağanın kurşunlarile hemen 
ö!mi1şlerdir. 

Numan ağa bu cinayeti işler 
işlemez dağa L:açmıştır. Arka
sından jandarmalar takibe çık· 
mışlardır. 

Maliye meslek 
mektebi 

Maliye meslek mektebine girmek 
isteyen maliye memurlanmn dün 
Defterdarlıkta imtihanları yapıl
mıştır. Dün imtihana beş memur 
girmiştir. imtihan evrakı vekile· 
te gönderilecek ve vekiletçe tet· 
kik edilecektir. 

Kontenjan dışındaki 
maddeler 

'(HABER) arkadaşımız Ameri· 
kada çıkan Ermenice bir agzete· 
nin Türkiye aleyhinde yazdığı bir 
yazının tercümesini birinci sahife· 
de bunu reddeder bir yazı ile bir· 
likte basmııtı. Türklüğü ve hüku· 
metin manevi şahsiyetini tahkir 
eden hu yazının naklini müddei· 
umumilik suç saydığından üçün· 
cü cezada dava açılmış, maz -
nun Hasan Rasim Beyin vekili, 
bu tercümeyi Hakkı Tarik Bey 
Ankarada iken gönderdiği için, 
Hakkı Tarik Beyin müdafaa fahi· 
di olarak dinlenilmesini istemiş· 

ti. Tarık Bey dün mahkemede bu· 
lundu. Rasim B~yin kardaşi oldu· 
ğu için yeminsiz dinlenildi. Tarık 
Bey dedi ki: 

- Tercümeyi Ermenice bilen 
bir meb'us arkadaştan aldım. Bu· 
nu diğer bazı meb'us arkadaşları· 
ma da okudum. Şüphesiz bu ne§· 
riyal" cihan ve Türkiye efkarı am
mesile Türkiyede yaşıyan Erme· 
niler dalalete dü§sünler diye yapı· 
lıyordu. Bunların tenviri muvafık 
olacağını ileriye sürdüler. Zaten 
ben de o fikirde idim. Gerek meh· 
us olarak, gerek gezteci olarak 
Türkiye düşmanlarının hareketle· 
rini takip ile vatandaşlara bildir· 
mek vazifemdir; onların da öğ· 
renmelen lia'ICları ır. Yazıyı (Ha· 

ber)e yolladım. (Neşrediniz vece 
vabını veriniz) dedim. Hatta na
sıl cevap vereceklerini bile yaz
mağa lüzum görmedim; onların 
nasıl düşünüp nasıl yazacakları· 

nı yakından bilirdim. Dediğimi 

yaptılar, bastılar, cevabını da ver
diler. 

Ben Türkiyede Türklüğü tahkir 
r.:r.:::m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m edecek ve Türkiye sınırlarının ha· 
nen adam değil, itibarlı bir nesne ricinde Türklük aleyhinde çalı· 

:Veni lıar•r .. aa muc.f.b:nce l>a
zı maddelerin ihracına mukabil 
kontenjana girmeyen malların 
memleketimize ithaline müsaade 
edildiği kaydedilmişti. Dün tica
ret müdüriyetinde yapılan bir 
toplanmada kontenjan harici it
hal edilecek malların ithali uıu· 
)ünün teferruatı etrafında tetki
kat yapıJmııllr. 

oldu. Tabı makinesi muhariri o· d b 
ıanların neşriyatını Türkiye e e· 

kuyucu denen iımi ve aayıaı ma· 
liim olmıyan müşterileri kazandı· 
rınca san' at ve ilim adamı daha 
çok halkın oldu, ve halkın safla • 
rına daldı. Yazma dili biraz daha 
halklaştı. 

Monarşiler yıkıldıktan •uııra 
devlet başına mütemadiyen halk 
tabaakları geçiyor. San'at hakim 
tabakanın nüfuzundan kurtulamı· 
yor. 

Dikkat ediniz, halkı hakim ol
mıyan memlekette halkın dili de 
hakim değildir. 

Osmanlı devrinde halkın diline 
nefret halkın sözlerinden nefret , 
saltanatın kendini tabii bir koru· 
ma vesilesiydi. Hatta denilebilir 
ki, bu sevki tabii ile meydana çık
mıt bir şeydir. Fakat nüfusunun 
yüzde sekseni köylü, devleti halk· 
çı olan bir memlekette genit halk 
dilinin hakimiyetine hi.li. dü~man· 
lık edenler halkla münasebeti ol· 
mıyan, hayatlarım, fikirlerini, ka· 
falarını halk araıında bir iğreti 
beden gibi dola§tıranlardır. 

nimsiyerek yazacak Türkçe değil, 
hatta Emıenice gazete bile bulu
nacağını tasavvur etmem ve hele 
bunun bir mahkeme hükmile te • 
yit edilmesine asla ihtimal ver • 
mem. 

Bu naklin, mündericatlnı ·red· 
deder bir hatlıkla ve ayrı bir ce· 
vapla yazılmış olması bunu suç 
olmaktan çıkaracağı gibi böyle 
cevap yazılmamış hile olsa bütün 

Bizden tiitUn 
alacaklar 

Haber aldığımıza göre. Sov· 
yet tütün fabrikaları mütehassıs 

ve ekisperlerinden müteşekkil 
bir hey' et bir kaç güne kadar 
şehrimize gelecektir. 

Hey'et Istanbul, İzmir ve Sam· 
sun piyasalarında mevcut tütün· 

lerin ucuzlarından bir kaç milyon 
kilo satın alınacaktır. Bu sene 

Rusyada yetişen tütünlerin ibti· 
yaca kafi mıktarda olmadığı için 
Sovyet Rusya memleketimizden 
tütün satın almıya L:arar ver· 
miştir. 

mevcudiyetini Türk milliyetinin 
müdafaasına vermiş, Türk tarihi· 
ni, Türk dilini hakim kılmaktan 

haıka gaye bilmediği her gün gö· 
rülen bir gazetenin nefriyatının 

heyeti umumiyesini düşünmek, 

bundaki neşir maksadını de pek 
ali anlatır. 

Burada bu yazıyı nakleden ga· 
zete aleyhinde bu muhakeme ya· 
pılırken, aslını yazanların naklini 
yapanlar aleyhinde neler yazmak
ta oldukları görenlerin edineme· 
dikleri kanaat bundan ba!ka ola-
maz.,, 

Tarık Bey tercümeyi kendi gön
dermiş olduğu ve bu tercümenin 
bu yolda netri ıuç sayıldığı nok· 
tasından Tarık Bey bir aralık bu
nu bir kaç kişiye de okumu§ olma· 
aının adeta kendi veziyetinde c!e 
meh'usluk sıfatının cevap verme
ğe mini teşkil edeceği bir hadise 
de doğurabileceği dü§ünülehilme
lidir, dedikten ve bunun icabında 
başka suretle de müdafaa oluna· 
cağını söyledikten ıonra muhake
me reisinin "bu makaleyi aynen 
yazacaklarına bazı parçalarını ya· 
zamazlar mı idi?,, sualine cevap 
verdi: 

- Bu tamamile gazetenin ya· 
zmın dizildiği andaki ihtiyacına, 
vaziyetine bağlıdır; fakat farze· 
delim ki bazı parçalarım çıkara· 
bilirlerdi, bu çıkarılan parçalar, 
aııl tecavüz teşkil eden, asıl nak
lolunması lazım gelen, gazetenin 
cevabında haklı olup olmadığını 

ilme müstenit bir kanaatle anla· 
mak ile de aııl görülmesi icap e· 
den yerleri, gene fimdi takibata 
esas teşkil eden parçaları olacak· 
tı; dedi. 

- Rasim Bey böyle bir suç ya
pabilir mi? Tarık Bey son olarak 
bundan bahsetti: 

- Rasim kardatımdır, ama, 
yolları, giditleri hirihirinden ayrı 
çok kardaşlar var. Rasim hiç bir 
vakit Türklük aleyhine neıriyatı 

kabul edecek çocuklardan değil

dir; o tamamile bendendir, benim 
malımdır, dedi. 

Müddeiumumi evrakı okumağa 
lüzum gördü. Muhakeme ba~ka 

güne bırakıldı. 

Çimento fabrikası
nın dumanları 

Zeytinburnundaki çimento f ab
rikasının bacasından çıkan du· 
mantarın sıhhate muzir olduğu 
iddiasile belediye tarafından 
fabrika aleyhine birinci hukuk 

mahkemesinde açılan davaya 
devam edilmektedir. Mahalinde 
tetkikat yapmak için tıp fakül· 
tesi müderris!erindtn Sadi Faik, 

fen fakültesinden Nazmi Asaf, 
eczacı mektebinden Ziya Beyler 
ehli vukuf tayin edilmişlerdir. 

Tetkikat başlamıştır. 

Fındık ihraçları 
Eğer bu münevverlerle halka· 

rasında bütün hayatlarınca doldu
ramıyacakları iktısadi bir uçurum 
olmasaydı teniyetin idealini pek 
çabuk duyarlardı. Anlaıılan on· 
)arın halkla alıt veri9leri yok! 

Barideki arpalarımız Bu sene Ağustosun 15 şinden 
Eylulün 15 şine kadar memle· 
ketimizden 69,961 kilo kabuklu 
ve 1,502,061 kilo iç fındık ihraç 
ed ilmiıtir. Sadri ~tem_ 

Bari sergisinde teıhir edi
len arpalarımız ltalyanlar ta· 
rafından çok beğenilmiş ve si· 
pariıler verilmiye baılanmııtır. 

ihtilasile maznun 
memurun davası 

Belediyenin balıkhancdeki ok• 
trova resmini tahsile memur lb
rahim efendi zimmetine 9000 
lira geçirmekle ruaznun olarak 
tevkif edilmiş ve Ağırceza mah· 
kemesiae verilmişti. 

Dün Ağırcezada lbrabim efen
dinin muhakemesine dev.am edll· 
miş, sabık oklrova müdürü Meh· 
met Ali bey şahit olarak din• 
lenilmiştir. Mehmet Ali bey maz• 
nunun getirdiği tavsiyeler üze• 
rine bu vazifeye tayin edildiğini 
ve ihtilas yapmak arzusile gel· 
diği bu vazifede emeline muvaf· 
fak o!duğunu söylemiştir. Maz• 
nun buna şu cevabı vermiştir: 

- Müteaddit defalar beni bu 
vazifeden kurtarın dedim. Din• . 
lemediler. Başıma l u iş geldi. 

1 
Reis, maznuna bir diyeceği 

olup o!madığını sormuş, lbrahim 
efendi oktrova müdürlerinden 
Osman, balıkhane müdürü Ah· 
met Muhtar beylerle kontrol N!l
ri efendinin müdafaa şahidi ola
rak dinlenmesini istemiş ve mu
hakeme bu şahitlerin getirilmesi 
için başka bir güne bırakılmıştır. 

Bir müstehcen 
neşriyat davası 
"Rahip ve Rahibeler,, ismin

deki tefrikasından dolayı bir ay 
beşer gün hapis cezasına mah
kum olan Akşam gazetesi mu
harrir!erinden VAia Nurettin ve 
Iskender Fah.rettin Beyler hak· 
kındaki dava evrakı mahkemei 
temyizden nakzen gelmiş ve dün 
yeniden ikinci ceza mahkemesin· 
de davanın ruyeline baılanmıştır. 
Temyiz mahkemesi müstehcen 
görülen fıkraların tasrih edilme· 
miş ve eserin heyeti umumiyeıi 
hitam bulmamış o!dujiu hakkın

daki te!llyiz la yıhalarını nazarı 

dikkate alarak bu noktadan da· 
vayı nakzetmiştir: 

Vala Nurettin ve Iskender Fah· 
rettin Beyler vekillerinin dava 
gününden haberdar edilemedi
ğinden bahisle davanı talikını is
temişlerdir. Mahkeme bu talep 
üzerine davayı pazartesi gününe 
talik etmiştir. 

Şimal memleketle~l 
ve mallarımız 

Şimdiye kadar şimal memle• 
ketleri bilhassa Isveç memle
ketimiz mahsulatını mutavassıt 

memleketlerden almaktaydı. Ha· 
ber verildiğine göre ofisin te• 
şebbüs ve oradaki elçimizin bu 
sahadaki faaliyeti müsbet neti
ce vermiş ve bu memleketler• 
den c!oğrudan memleketimiz 
tüccarına müracaat başlamıştır. 

Yedlkule arabaları 
Aldığımız bir mektupta gece 

yarıları Yedikuleye işleyen tram• 
vayların yaniız birinci mevki va• 
gonları tahsis edildiğinden ve bir 
saat fasıla ile gelen arabalar 
arasında ikinci mevki bulunma• 
dığından şikayet ediliyor. Nazan 
dikkatı celbederiz. 



Sayıfa 4 

Ortadan kaybolan adam .................. -........................................................ . 
Hikmet Bey deli mi, 
yoksa meczup mı idi ? 

Onu otelde daima ·ziyaret eden 
genç çocuk ve bıraktığı para .• 

Galiba pac alacı alınca savuştu 
Hikmet Bey, Ahmet Muhtar Pa

şadan dul kalan hanımla evlenmiı 
olarak müthiş bir aervete aahip i· 
ken Mayısın 25 indenberi ne ol· 
du? Son defa Fransada bulundu· 
ğu için Fransız polisi arıyor ve ha
li Hikmet Beyin izini bulamamıı· 
tır. Fakat tahkikat gün geçtikçe 
güçleşmektedi,r. Fransız polisi bu 
sabık bahriye zabitimizin akibetİ• 
ni öğrenmek hususunda ümitsizli· 
ğe düşmüştür. 

Anlaşıldığına göre Hikmet Bey 
bir çok defalar akıl buhranlarına 
tutulmuştur. Müvazenesi bozuk, 
hafızası noksan, hiç bir şeyi hatır· 
lıyamaz olmuştur. Franaada hatta 
§una hile ihtimal veriliyor: 

Belki Hikmet Bey birdenbire 
aklını kaybetmif, kendisini dört 
ay evvel yakalayıp bir Fransız ti· 
marhanesine götürmüılerdir. Hik
met Bey orada ne ismini, ne hüvi
yetini söyliyemediği için kapalı 
kalmıştır. 

Fransız polsi Hikmet Beyin Pa
riste en son oturduğu Matoren ıo· 
kağı otelinde yaptığı tahki· 
katta oraya Hikmet Beyi ziyarete 
'daima genç bir §8.rklının geldiği· 
ni öğremniıtir. 

Bu otelin garsonlarından birisi 
Hikmet Beyi ziyarete gelen bu 
genç hakkında fu izahatı vermİf· 
tir: 

- Bu genç şarklı 22 veya 25 
yaşında kadar tahmin olunabilir· 
di. Her zaman öğleden sonra ge
lir ve akşam yemeğinden evvel 
çıkar giderdi. Gayet iyi giyinir ve 
Hikmet Beye karşı pek hürmetkar 
'davranırdı. Hatta Hikmet Bey ıo· 
kağa çıkacağı sırada pardesüsünü 
tutar, bastonunu kendisine uzatır· 
ar. Ama bu genci Hikmet Bey git
tikten sonra bir daha hiç görme· 
'dik. 

Anlaşılıyor ki bu genç adam 
Hikmet Beyi sureti hususiyede ta· 
nımakta idi. Hakkında malumat 
vermek üzere polise müracaat el· 
memesine hayret edilmektedir. Bu 
zengin adam, yani Hikmet Bey a
caba ne kadar paraya sahip idi? 
Polis bu ciheti de tahkike teıeb
büı etmiştir. Pariıte Şuta soka· 
gmdaki bankada Hikmet Beyin 
530.400 frangı varmıf. Fakat şim· 
'di 233 bin frangı kalını§, yani 18 
bin 600 lira kadar bir şey ... Fakat 
yalnız bir bankadaki parası diğer· 
!erini de Fransız polisi tahkik e· 
'diyor. 

Bizim tahkikabmız 
Bizim Istanbuldaki tahkikatı· 

mıza göre Sait Hikmet Bey aslen 
Malatyalı bakkal Hüseyin ağanın 
oğludur. Sait Hikmet Bey zabit
liğinden tekaüt edildikten sonra 
(Hüsrev pa§a oğlu) unvanile or· 
taya çıkmış ve bu isim üzerine 
yeni bir nüfus tezkeresi almıştır. 
Bundan sonra da Ahmet Muhtar 
paşanın dul zevcesi Duhter ha
nımla evlenmiştir. Zevcesi Duh
ter hanımın vekaleti ile, Duhter 
hanımın son zamanlarda ölen 
oğlu Bedrettin Beye ait miras 
işlerini takip ~tmek üz~re -~vru-

paya gitmiştir. Binaenaleyh Sait 
Hikmet Beyin iki pasaport taşı· 
ması ve miras meselelerini hal· 
lettikten sonra asıl ismine çıka
rılmıı olan pasaportunu kullana· 
rak muhayyel Husrev paıa zadeyi 
ortadan yok olmuş gibi göster
miye çahşması bir ihtimal olarak 
ileri ıQrülmektedir. 

Sait Hikmet Bey Ahmet Muh· 
tar Paşadan Duhter H. ma inti
kal eden bisıyi almak üzere ve 
Fransaya gittikten bir hafa son· 
ra buradaki ailesine bir kart 
gelmiştir. Fakat bundaki imza 
Sait Hikmet Beyin el yazısı de· 
ğildir. Bundan on gün ıonra 
Sait Hikmet Beyin im zasile bir 
mektup gelmiştir. 
Mayıs başlanğıcında gelen bu 

mektuptan sonra kendisinden 
hiç bir haber alınamamıştır. 

Duhter H. kocasından hiç bir 
haber alamayınca Paris konso· 
Josluğuna müracaat etmif, kon· 
solosluğun Fransız zabitesine 
haber verilmiştir. Fakat Sait 
Beyi bulmak mümkün olama· 
mışbr. 

Dün bir muharririmiz Duhter 
Hanımla görüşmek üzere otur· 
makta olduğu Nışantaşında Bed· 
rettin bey aparbmanına gitmiştir. 

Muharririmize Duhter hanı• 
mın ve aiJeıi efradının Erenkö· 
yllode akrabalanndan birinin 
evine gittikleri ve apartmanda 
kimse bulunmadığı cevabı veril· 
miştir. Aparhman kapıcısından 
aldığımız malumata göre Sait 
Hikmet B. miras meselelerile 
meıgul olmak üzere geçen ra· 
mazan bayramında Parise gitmiş, 
kurban bayramı arefesinde Is· 
tanbula gelmiştir. Sait Bey Pa
risteo geldikden sonra lstanbul· 
da on gün kadar kalmış ve tek· 
rar Pariae gitmiıtir. 

O zamandaoberi kendisinden 
hiç bir haber yoktur. Duhter 
H. oğlu Bcdrcttin Beyin genç 
yaşında ölümünden zaten çok 
mütessir bulunuyordu. Bunun 
üzerine bir de zevci ortadan 
kaybolunca kadıncağız müthiş 
bir tee11fire kapılmış, birkaç ay 
içinde on kilo kaybetmiş ve 
kendisine sinir buhranları gelmi
ye ba~lamıştır. 

Romanya döviz 
lhraeatı 

Romanya büldimeti döviz ih
racatı hususunu müsaadeye tabi 
tutmuştur. 

Romanya milli baokasınm 
nqrettiği bir kararnameye göre 
5 bin Leye kadar olan döviz 
ihracatı serbesttir. Bu karar ih
racatçılarımızı alikadar etmek
tedir. 

Berllnde mürettipler 
BerJin, 29 (A.A) - Hugen· 

berg'in nasyooal - Alman gaze· 
telerinin tabedilmekte olduğu 
Seheri matbaalarının 3000 mü· 
rettip ve amelesi, ücretlerinin 
tenzili yllzlinden grev ilin et
mitl~!.~İr. 

VAKlı 

Kazadan sorı ra ..................................... 

öle 
için mahpus yatan
ların muhakemesi 

Alman teb'asından Hayınzer· 
mah yanında iki arkadaşile Ka
ra köyden Büyükdereye otomo· 
bille giderlien GaJatada Topçu
lar caddesinde mada m Agavni
nin be., yaşındaki Agoba çarp
mış, Vf" ölümüne sebebiyet ver
mişti . K azadan sonra Hayınzer· 
mahm arkadaşlarından Adolf 
ve Vahan otomobilin çekildiği 
garaja giderek yüksek bir ma· 
kamdan emir alc!ıgını söylemiş

ler ve otomobilin makinesini ka
rıştırmışlar ve alah cilrmiyeyi 
değiştirmekle maznun olarak 
Hayınzermahla birlikte Ağırce· 

zaya verilmiş~erdi. 

Dün Ağucezada her üç maz· 
nunun isticvabı yapılmış, Hayın· 

zermah: 
- Hava karanlıktı ve büyük 

lambalar yanmıyordu. Birdf'nbire 
önüme bir çocuk atladı. Derhal 
fren yaphmsa da çocu ğun c!ört 
metre kadar sürüklenmesine ma· 
ni olamadım demiştir. Diğer iki 
maznun da dinlenilmiş, bunlar 
otomobilde hiçbir şeyi imha et· 
medıklerini ve istintak blkimli· 
ğinden aldıkları müsaade üze· 
ıine olomobili açtıklarını söyle
mişlerdir. 

Bunlardan sonra yedi şahit 

dinlenilmiş ve maznunların vekili, 
müvekkillerinin kefaletle tahliye
sini istemiştir. 

Mahkeme heyeti müzakereye 
çokllmi9 v• Hoy •n•Onn bl n b :l • 

ka diğer iki maznunun beşer 
yfizer lira kefaletle tahliyesine 
ve diğer bazı şahitlerin getiril
mesi içıo muhakemenin beşka 
güne birakılmasına karar ver· 
miştir. 

iki za · 
Biri bir fabrikada 

diğeri duvar 
dibinde 

Dün lstanbulda iki kişinin 
yaralanmasile neticelenen iki 
kaza olmuştur. 

Mercaıı hanında oturan hamal 
Şükrü dün çadırcı l arda Ab c!ul-

' lah Efendinin Eskişehir mobil ye 
fabrikasına tahta götürmüş, tah
taları bıraktıktan sonra b iraz 
dinlenirken kendisini makine 
kayışma kaptırmıştır. Şükrü has· 
taneye kaldırılmıştır. 

ikinci kaza Kadıl<öyünde ol· 
muştur. Kurbağahderede Hasan 
pehlivanın yaptırmakta olduğu 
binanın duvarı dibinde ame!e· 
den Hasan yemek yerken duvar 
birdenbire yıkılmış ve Hasan 
duvar altında kalarak ağır su
rette yaralanmıştır. Hasan has~ 
taneye kaldırılmışhr. 

Almanya ithalat 
ve ihracatı 

Alman istatistiklerine göre 
almanyanın 1932 senesinin 6 ayı 
zarfındaki ithalatı 2,387 milyon, 
ihracatı ise 2,927 milyon marktır. 
Almanyanın ithal ettidiği 

maddelerden bizi alakadar eden
ler kuru meyva, pamuk ve yağlı 
tohumlar..flı!._ 

30 Evlüll~ 

Bugün 2 sinemada 2 büyük film gösteriliyor: 

MELE I{ E LHAMRA 
sinemasında 

Aşk - musiki ve güzellik filmi 

AD A L 1ll~ 
Ş A Rl(l S I 

'Sinemasında 
Neşe - K ahkaha ve 2evk filmi 

DAlt1 lLOl\TUl\T 
1ZD1VACI 

(L1 Rumba d'Amour) Mümessilleri: 
Mümessilleri : M A R Y G L O R Y 

Lupe Vcloz • Lawrenco T ibet ve M ARGUERlTE MORENO 
Bugün ucuz seanslar: E!hamra'da 10,45 ve Melek'te 11 de 

~r::ıl!:!!llRAMO VARRO-.... 
SUSY VERNON ile beraber dUıı akşam 

G. 'da 
Gösterilen ta'llamen Fransızc a sözlü ve şar k ılı 

i BE AŞ 
( Sevllle'll Şarkıcı) 

Filminde p:ırlak muYa[fakiyetlcr kaz:ınmışıır. 'Glor)a caz,, pek büyük takdirlere 
mazh:ır olmu~tur. \' e bu filmin de,·amı müddetince bütün SU\ arelerde 

iştirak edecektir. 

AJm.:ıa;;ı:ımc:a::a:ıı:ısu Bug ün ___ ._,,'\ 1 - T A K V 1 M 
Hoş iki saat g eçirmek için 1 Perşem~e Cuma 

R1 29 EylUI 30 EylUI 
AS Sineınaya 2 9 Cema.evveı 30 Cema.evvel 
gidiniz ve kahkaha kıralı 

BU51ER KEATON'u 
Tamıımen lspan) olen söılü ve şıırkılı 

1\1 A L E I\. 
harbe Gidiyor 

filminde gorunuz. 
.. Metro· Go:dvyn· Mayer filmi 

lstanbul Tramvay Şirketin in 

tahvilat hamiller ine 

1 LAN 
Tabvi lit üzerinde yazılı me· 

tindeki (Dördüncü fıkra) şartlara 
tevfikan, tedaviilde kala n tekmil 

tahvi!at bedellerinin 1 nisan 19J3 
ten itibaren ve aşağıda göste ril
diği veçhile tediyesine Meclisi 
;cla•• o• 1. 

duğu lstanbu l Tramvay Şirketi
nin tahvilat hamillerine bild irilir. 

Mezkur metne tevfıkan mev· 
zuu bahis tahvilat 1 nisan 1933 
ten itibaren faiz getirmiyecek 

ve bedelleri tediye edilmek için 
1 nisan 1933 te vadele ri hulfı

Jetmemiş o!an bütün kuponları 

hamil olacaktır. A ks takd irde 
noksan kuponlar bedeli tediye 

olunacak meblağdan tenzil edi 
lecektir. 

Vadesi hulul etmiş kuponla rın 
beş sene zarfında müruru za ma· 
na tabi olarak hükumsüz kaldığı 
bu münasebetle hatırlatı lır. 

Bundan maada tahvilat hamil· 
)eri arzu ederlerse 1 nisan 1933 
vades ini beklemeden 1 teşrini-

evvel 1932 den itibaren t ahvil· 
lerini tediyeye ibraz edebilme· 

terine Meclisi idare karar ver· 
miştir. Bu takdirde tahvilat be· 
deli ile beraber son kuponun 

tediye tarihi olan 1 teşrinievvel 
1932 den itibaren ta hvillerin 
tediyeye ibraz gününe kadar 
işliyen faizler dahi kendilerine 
tediye olunacaktır. 

Tahvilat tediye edilmek üzere 
şirketin Beyoğiunda, 1 Unel mey· 
danmda, Metro hanında k fıin 

merkezi idaresine veya G alatada 
Osmanlı Bankasına ve yahut 

GaJatada Selanik Bankasına ib· 
raz olunmalıdır. 

lstanbu l ikinci icra memurluğundan: 
Bir borcun ödenmesi için mahcuz ve 
par aya çe\'rll mesi ınuk:ırrer ev eşyası 

5. 10·9 2 tarihine mUsadif Çarşamba 

günü Sııat 9 d:.n itibaren Şişli Hoca 
Mansur sokak Acemyan apartımanının 

1 numarasında biıinci ftçık: :ırttırma su· 
retile sa tılaca~ındnn ta'iplcıin aynı gün 
ve saa tte memuruna müı:ıc:ıatl.ırı iıftn 

olunur. 

GUn do~ŞU 5,49 5,51 
G Un lıa t.ışı 18,04 ı ~.02 
Snb:ıb namazı 5.36 ~.34 

Öğle nıımazı 12.06 12.06 
lWndl namazı 15,30 15,30 
Ak§Rm nama~ 18,04 18.02 
Yatsı namıızı 19)17 19,35 
imsak 4,10 4,12 
Yılın geçen ' 26') 261 gllnlcrl I 
Yılın kalnn ) 

günleri i ıcs 104 

HA VA - DUn sıcaklık azamı 26, asgari 
20 derece olarak t.esbit cdllınlşUr. Bu.gilJI 
rüzglr Poyrazdan esecek ve hava açık ol:ı.· 

caktır. 

RADYO f 
BugUn 

lSTANilUL - 18 den 19,80 a kadar Bedi• 

Rıza Hanım, Belkis Ha.nmı - 19,SO dan 21 • 
kadar Orkestra - 21 den 22 y6 ka dar lnci 
Hanım, Elizc Hanım, Cennet Hanım - 22 
A- ı,,.ru,.,. ı:r:nlma.fOA. 

BORSA 
29 EylUI 1932 

----:-N:-ukut (Sataş) 

Kuru~ Kuruı 

20 t. Frnnauı 171 1 Şilin Av. 28-
l Sterlin 736 - ı Pezcta 17-

ı Mark so-
ı Zolotl 24-
l Pengö 3~-

20 Ley 25-
20 Dlnıır 70-

ı Dolar 211,50 

20 Liret 218 -

20 t. Be!çlka 820-

20 Drnhml 26,50 

20 Isvlçr• 243- 1 Çervoneç 

20 Leva 27- , ı Altm ~ı.-

1 Florin ss- ı ı Mecidiye 38-
20 l{uron Çek 124- ı Banknot 239-

,..ek Hatlara (kep. aa. 16) - -Parts 12 06 Pro;: 1597 
Londra 730.7,; Viyana 4.· -
Ne, York o 4730 • •'.ldrlt 5 778! 
ınıano 9.2115 Bcrlln t .9850 
Brüksel 3.4041 Va~ova 4.i 234 
AUn:ı 77 9S l'\'.lşlc S.6597 
Cenevre 2.4520 BtlkrCJ 79 6!50 
Sotyıı 66.01 Bclgrat 32.01 
· stcrdam 1.1750 Moskovc l oP6. 

1 
------;;;E~sham ..,;_.._ __ _..., __ 
t-Banka.sı 9,'iO j l'~rkoa 28-

2 1,60 Çimento Ar. 9,-Anadolu 
Reji 5,05 Unyon Dey. 2190 
şı-. H oyrlye 
Tramvay 

1450 Şark ocy. ~so 

4625 !talya !-
U . Sigorta 12 2 Şark m. ccm 95-
-·montl 38777 Tete!on S 5515 

- - -=-----,ı;Ukerzlar Tahviller 
lst:" dalılll - 96.50 ı Elektrik 
Şnrk O.yollan 4,7!i Tramvay 4,9 
D.MU\'ahhlde 57.- 1 Tünel J~SO 
CUmrükler 5,101 Rıhtım I!I 
Saydl maııı 4,201 Anadolu ı 33,-40 
Bağdat 4,50 I Anadolu 11 83 40 
t:erlye - 1 A. MUmessW 3S,S0 

Darülbedayi müdfirlfiğündeo: 

lstanbul şe
hir tiyatrosu 
kış temsilleri· 

ne teşr inievve· 

lin birinci cu· 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~~~t~ ~~ 
martesi günü ı 
akşamı Seniha il il 
Bedri Hanım 

tarafından 11111111 
'n a k l e d i 1 en 
' 'Yedi Köyün Zeynebi,. iıiotl' 
pıyesle başhyacaktır. 



30 EylOI 1932 VAKiT Sa)"lfa S 

Hirisfiyanlıktan N.fislfimanlığa ,. 
•••••-•••aew·--•-••oe o w-.ı-• ----·-- =--·-·------•••--•--•••••••-• 
Bir lngiliz kadını niçin 

Müslüman olmuş ! 
Ayşe kızın hendeğin önünde gördüğü 
adam köşkü tarassuda mı gelmişti, kimdi 

takma saçlı 
bu adam? 

Bu kadının taşıdığı bütün mücevherler 
kendisine ait değil, kiralıktır .• 

-18 -
Yanımda bir teke vardı. Onu 

çayıra çıkarmı~tım. Fakat tam bu 
yola gelince hayvan duvarın Ö· 

nündeki hendeğe doğru kotıtu. 
Kayboldu. Arkasından gittim. 

Arandım, tarandm. Hendeğin bir 
tarafı otlarla ve dallarla örtülü i
di. Tekeyi ararken bir de baktım 
ki, hendeğin bir tarafında bir bi
siklet yatıyor. 

''Buraya bisikleti neden sak • 
lamıtlar?,, diye kendi kendime 
sordum. Ama hendekte bir hışırtı 
iıittim, başımı çevirince tekeyi 

buldum. Hemen bacağından tu
lup ite kaka hendekten çıkardım. 
Tanı hendeğin bu dal budak için
deki yerinden ben de çayıra çıka
cağım sırada ne göreyim? 

Tam oracıkta, kuru otlann ara· 
sında bir adamın batı .•• Uzun kı

vırcık saçlı bir adam... Yerde ot· 
ların içine u:z.anmı§, sizin duva • 
ra bakıyor. Ama ne fena suratlı 

adam, ne fena fena bakıyordu. 
Bereket ki beni görmedi. 

- Sonra? 
- Sonra efendim, yoldan ge-

çenler onun başını göreceği ıçın 

ikide bir batını çevirip etrafı gö
zetlivordu. 1 te böyle bir sırada 
nefes bile almadan hendekten çık
tım. Öbür tarafa, yola doğru lcot 
tum. Duvarın bir ucuna gelince 
ben de yere uzanıp bekledim. 

- Duvarın bu ucundan onun u- , 
zandığı yer görülüyor mu? 

- Hayır, görülmüyor ama, a· 

Yağa kalkarsa görülür ya .• Sonra, 
batının ucu, s~çları biraz f arkedi
Jiyordu. O zaman bu yoldan bir 

ıu arabası geçiyordu. Baktım ki, 

adam batını kaldınp arabayı gÖ· 

rünce küfürler etti ve hemen bqı· 
nı eğdi, otların arasında iyice 
kayboldu. 

Aaraba geçip uzaklafınca tek· ı 

rar batını kaldırdı. Ayağa kalktı. 
Hendeğin o tarafında bakın 
çalı çırpı çok olduğu için üstünü 

baıını temizledi. Sonra bisikletin 
olduğu tarafa gelmek için hen· 
dekten fırladı. 

- Bisiklet te hendekte değil 
ıtıi? 

- Evet ama, ikisinin arasındaki 
otlar ve dallardan dolayı hende
iin içinden geçip oraya gelemez
di ya. Onun için hendekten fırla
dı. Biraz yürüdü. Diğer taraftan 
tekrar hendeğe atladı. Sırtında 

lllavi bir caket ayağında ıiyah 
çizgili pantalon vardı. Ayakların-
daki pabuçlar toz toprak içinde i· 
di. Ama hendekten bisikleti alıp 
dııarıya çıkarırken, yalnız batın • 
daki fes değil saçları da dü§mez 
ıtıi? 

- Saçları mı? 

- Evet ya, meğerse bu ıaçlar 
kendi saçları değilmif, fesi bir ça· 
lıya takılıp dütünce altından kısa 
lcı.a tek tük, kırmızı saçları çıktı. 

""8 memunı kemali hayretle: 
- Yok canım, e sonra? 

- Orada da bir küfür ıavurdu, 
bisikletini otların arasından çekti, 

geline seni bu evde tutmam, kapı 
dıfan ederim. 
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gene etrafına bakındı, kimseler 
yoktu, hemen bisikletine bindi, 
çabuk çabuk bu tarafa doğru 

gitti. 
- Ne tarafa? Kadıköyüne doğ-

rumu? 
- Evet, işte bu tarafa. 

Polis memuru sordu: 
- Sen bu gördüklerini hiç ora· 

da burada, evde kimseye söyle
din mi? 

- Hayır, söylemedim. Sade e
fendi babam Kadri ağaya söyle
dim de, bana kızdı, dedi ki: 

imparatoriçeyi son görütüm • 
Onun için, ben de kimseye bir dü. Biz evden ayrılıyorken impa· 

fey söylemedim, ama Adil Bey ratoriçe pencereden bizi selamlı • 
batka, Ahıen Beyi de gönem, ona yordu. Ondan sonra hatmetli Oje 
da söylerim. Ah~en Bey benime- niyi bir daha göremedim. Uzun 
fendimdir. Geçen ıene, ben hasta bir zaman sonra onun öldüğünü 
yattığım zaman hekim parasile, haber aldım ve ona acımak iste -
ilaç parasını o vermi9ti. Hem de medim. Çünkü kulaklarımda o • 
Kadri ağa Ahaen Beyin korkusun- nun "Lüzumundan fazla yaşa -
dan beni kapı dıtarı atamaz. Çün- dnn !,, sözü hali çınlıyordu. 
kü Ahsen Bey tembih etti. Şimdi o devrin en canlı hatıraların -
Ahıen beye onu kimin öldürmek dan biri Ledi Londonderry'nin o 
istediğini beniın gördüğümü aöy- zaman devrin en büyük siyasileri
lerainiz değil mi Adil Bey? Hem ne verdiği ziyafetlerdir. O sırada 
de sakın kimseye söylemezsiniz. 1 Ledinin evi en büyük adamların 

- Merak etme Ayte kız, hiç toplanma yeri idi. En me~hur ri • 
kimseye söylemeyiz, eğer Kadri cal küme kiline onun ıalonlann -

rı kimseye söyleme, eğer zaptiye ağalar seni kovarlarsa hiç keder da' görülürdü. Muhtefem bir hal, 
haber alırsa, seni Erenköy kara· etme, doğru kötke gel, seni köıke avizelerin ortaya serptiği ıtıklar, 

- Aptal, deli kız, sakın bunla-

koluna tıkar, bizi de sorguya çe· yerleştiririz. ıalonlarda toplanan erkek ve ka • 
ker ... Eğer baıımıza böyle bir şey (Devamı var) dınların tatıdıkları giranbaha mü 

cevherleri pırıldatıyordu. 

Komşumüz İran 
•··•···················································· 

Eşkiya ve aşiretlerin 
Şarktan Garba nakli 

iki mebusun te rii masuniyetleri kal
dırıldı ve ceza mahkemesine verildi 

ıranın yeni asker kıyafetlerl 

Tahran, 28 ( Hususi ) - Iran 
Adliye nazarı mecliste irat ettiği 
mllhim bir nutukta hükUınetin 
siyasetini ye icraatım izah et
tikten sonra memleket ve millet 
aleyhinde çalııanlardan bahse
derek meclisin iki meb'ustan 
teşrii masuniyeti kaldırmasını is· 
temiştir. Teşrii masuniyetlerinin 
kaldırılması istenen meb'uslar 
Ismail Fiş~ ani Han ile Nasır 
Handır. 

Sebep ıudur: 
-Iran hükiimetiFişkani kabile

sinin temerrUdüne nihayet vermek 
için buıılan bulundukları yerden 
başka bir yere nakle karar ver
miıti. Fitkaniler hUkfımetin ka
rarana muhalefet ederek şeka
vatk4rane hareketlerde bulun
muılar, ve ismi geçen iki meb'· 
usun da bu hareketlere ittirak 
ettikleri anlaıılmııbr. 

Iran meclisi Adliye nazırının 
talebini kabul ederek iki meb'u
sun teşrii masuniyetini kaldırmış, 
hükQmet de iki meb'usu ceza 
mahkemesine sevketmiştir. 

A'lretlerln nakil 

Tahran, 28 (Hususi) - Iran 

hükumeti bir çok atiretleri y~r
lerinden kaldırarak batka taraf· 
lara nakle karar vermiştir. Ira· 
nm garbindeki aıiretler Iranın şar· 
kına, şarktaki aşiretler de garba 
naklolunuyorlar. Iran hükdmeti 
bu siyase.ti tatbik ederek aşi
retleri tedibe muvaffak olmuş
tur. Bununla beraber şayi olan 
bir habere göre aşiretler için
den iki yüze yakın efrat dağla
ra kaçmışlar, ve asayişi bozmı· 
ya tefebbüs ederek bazı oto
mobilleri yağma etmişlerdir. 

Hükumet de eşkıyayı muha
sara altına almış ve bunların 
bir çoğunu yakalıyarak adalete 
teslim etmiştir. 

Macar kabinesi 
Peşte, 29 (A.A> - Başveka

let makamı için kendisinden en 
ziyade bahsedılen milli müdafaa 
nazırı M. Gombos'dur. 

Mumaileybin teşkil edeceği 
kabinenin Jish.si ve programin 
ana hatları hazırdır. Binaenaleyh 
kabinenin şu suretle teıekkül 
etmesine muhakkak nazarile 
bakılmaktadır: 

Başvekil ve milli müdafaa na
zırı M. Gombos, Maliye nazırı 
milli ~a~~a mfidiri Dr. lmaedv. 

Bir gün Ledinin evine giriyor· 
duk. Ledi Margot Askit önüm -
den merdivenleri çıkıyordu. Ko • 
ca.aı yanıbqında idi. Margot ko • 
caaile konU§uyor ve ona biraz iler 
de duran mükellef bir kadının ta· 
tıdığı elmasları gösteriyordu. Ve 
anlatıyordu: 

- Bunlar ne kıymetli ıeyler?. 
Lort Askit dikkat etti ve ce -

•• vereli: 
- Hakikaten öyle .. 

Biraz ıonra ilerledik. Lort As 
küit ile zevcesi uzun boylu, narin 
ve pek kıymetli elmasları taşıyan 
kadına yakla§tılar ve onu ıüzdü
ler. Lort Aıküit hakikati anlamış 
ve kanıma anlatmıttı: 

- Bu kadmm tafıdığı elmas· 
lar kendisine ait değil. 

- Akrabasından birinin mi? 
- Hayırl 
- Nereden bildin? 
- Biliyorum. 
- Ben de bilmek istiyorum. 
- O halde anlatayım. Bu ha-

nım bütün bu mücevherleri kira • 
1 

lamıttır! 
Hepimiz hayret içindeydik. 

Böyle bir işin yapılmadığını bili
yorduk. Lort Asküit anlattı: 

- Buraya devam edenlerin ço· 

Fırtına ve kasırğa 

Fransada Nar 
eyaletinde 

Draguignao, 29 (A.A) - Ge· 
celeyin Draguigna da bir kasır
ğa olmuş, mıntaka dahilinde 
ehemmiyetli zarar ve basarata se
bebiyit vermiıtir. 

Sainte • Layimedaki köprünün 
sel tarafından 30 metre genişli
ğinde bir kısmı alınıp götürül
mOıt!lr. Civardaki gazino. bile 
ıularıil aıındırması yüzünden teh
likeye maruz bulunmaktadır. 
Saiote • Trapez ile her türlü mü
nakalit inlutaa uğramıştır. Saint
Repbael mevkiinde gece vakt 
kopan fırtınanın tesirile Garoone 
nehri havzası kenarında akan 
bir ırmak birden bire taşmış, 
mahallelerin basık ve mun-

ğu böyle yaparlar. Hatta yalnız 
mücevher kiralamakla kalmaz. 
Elbise de kiralarlar. 

- Elbise de mi? 
- Evet. Hem kadınlar, hem 

erkekler elbise kiralıyarak bura • 
ya devam ederler. Herkeı kendi
ne göre elbise, mücevher bulur ve 
küçük bir ücret mukabilinde bu • 
raya gelebilecek hale gelir. Hatta 
şunu da söyliyebilirim. Ayakka • 
bılarım bile kiralıyan kadınlar 
vardır. 

Hepimiz hayret için.de ainli • 
yorduk. Fakat bir lahzede hayre • 
timiz hicaba döndü. Çünkü bu 
sözlerimizi giranbaha elmasları 

taııyan kadın da duymu9, birden 
bire yüzünü çevirip uzaklapnıftı. 
Lort Asküit de vereceği izahatı 
tamamlamaktan vazgeçerek kıp 

kırmızı kesildi. Bu kadının kalbi· 
ni kırmış olmaktan pek derin ıatı 
raplar duydu .• 

Fakat Ledi Asküit kocumm 
verdiği izahata kartı kahkahaları 
nı zaptedemiyerek kocasına tesel 
li verdi: 

- Pek fazla mahcup olmayı • 
nız. Kadın mecbur olduktan ıon• 
ra başka ne yapabilir? 

- Yapmasa da olmaz mı? 
- Olmaz. 
- Bizim kabul ıalonlarrmız 

ancak elmaslara ve incilere açı • 
lır. Başka türlü hareket edenler 
buralara giremezler. 

- Doğru! 
Asküit, bu sıralarda henüz 

genç, yakışıklı, mavi gözlü, tatlı 
gülüşlü bir adamdı. Henüz nazır· 
lık mevkiine yükselmemitti. Onun 
Londradaki en bellibatlı töhreti, 
çok iyi giyinmek, güzel ıöz Miy· 
lemek, ve bu hususta zevceıinden 
geri kalmamaktı. Kan koca biri· 
birlerine pek bağlı idiler. Ledi 
Margot, an'anelere pek ehemmi • 
yet vermez, ıözü biraz açık söy • 
ler, ve bu yüzden Asküit biraz 
muztarip olurdu. Bununla bera • 
her Asküitin karısını çok sevdiği 
ve onunla rnaerur olduğu besbelli 
idi. 

(Devamı var) 

lsviçrede 

Memur maaşları 
indirildi 

Bern, 29 (A.A) - Milli meclis 

memurların maaşlarında tenzilat 

yapılması hakkında federal hü

kumet tarafından tanzim edilen 

kanun 58 muhalif reye karşı 83 
reyle tasvip etmiştir. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-::==:==== 
hat kasımları su altında kal

mıştır. Birkaç yüz kilokmetrelik 

bir sahayı kaphyan sular 300 den 

fazla evi tehlike karşısında bı· 

rakmışhr. Ahali damların üstüne 

çıkmıştır. Kurtarma ameliyeleri· 

ne askerler de iştirak etmekte
dir. Zarar ve hasar miktarı yüz· 

Jerce milyonu bulmaktadır. 



Sayıfa 6 VAKiT 

Kurultayın dün 4 üncü günü idi 
Saf Türkçeye doğru mühim adımlar atılıyor 

Dün liurultayın dördüncü gü -
nü idi. '.Azalar erkenden kurulta
yın içtimalarına ayrılmış olan sa
londaki yerlerinde oturmuşlar • 
dı. Saat 14 te Gazi hazretleri yan 
lannda kurultay reisi Kazını pa
şa, Maarif vekili Reşit Galip, 
Moskova sefiri Hüseyin Ragıp, 
ve Fethi beylerle birlikte salona 
dahil oldular. Bütün aza Gazi haz 
retlerini görünce ayağa kalkmış· 
)ardı. Gazi hazretleri azaya mu -
kabelede bulundu .. Sonra kendile 
rine tahsis edilmiş olan locaların
da oturdular. 

Kazım paşa da riyaset mevki
ine ile:rliyerek kürsüye çıktı. Ka
tipliklere de Müştak beyle Rıza 

, bey oturduktan sonra reis zili çal 
dı ve dedi ki: 

- Müzakereye başlıyoruz. 
.. Dünkü zabıt okunacaktır. 

Müştak bey zaptı okudu. Ay· 
nen kabul edildi. Bu esnada Bed 
ros Zeki bey bir takrir verdi. Bu 
takririni sıraaı gelince okunaca . 
ğı söylendi. 

Kazım paşa bundan sonra: 
- Kurultayın çalışması mü -

nasebetile bir çok telgraflar gel
miştir. Cemiyet umumi katipliği 
tarafından binlerce telgrafın hep· 
sine ayrı ayrı cevap vermek im • 
~ansızlığından dolayı Anadolu a· 
Jansı vasrtasile cevap verilecek -
tir. Müsaade ederseniz hazırlan
mış olan teşekkür telgrafı okuna • 
caktır. Azadan arzu edenler ilave 
buyursunlar. Telgraflar da çekil
sin. 

Bu teklif kabul edildi. Müştak 
hev Anadolu ajansı vasrtasile neş 
redilecek olan Türk Dili Tetkik 
Cemiyeti r .mumi katibinin teşek· 
kür telgraf m• okudu. 

Çok güzel bir türkce ile yazıl· 
mı~ olan telgraf okunduktan son· 
ra azadan bir zat kalktı ve (Ala
ka) kelimesi yerine bağlantı ke -
Jimesinin l<:ullanılmaaını teklif et
ti. 

Dünkü celsenin ruznamesine 
göre türk dili tetkik cemiyetinin 
tesbit ettiği dört esastan ikinci 
kısmına başlanacaktı ve bu esas 
Türli dilinin kendi muhiti içinde
ki inkitafı idi. Cemiyet namına 
Ragıp Hulusi, Samih Rıfat ve Ha· 
san Ali beyler söz söyliyeceklerdi. 
Bundan sonra da Köse Raif pa • 
sa zade Mehmet Fuat, Aptullah 
Battal, ve Zakir Kadri beyler 
kendi tezlerini sö:vliyeceklerdi. 
Ragıp Huldst Beyin 

· konferansı 
Program mucibince evvela Ra 

gıp Hulusi bey söz aldı. (Türk 
<lilinin Jiendi muhiti içindeki in • 
kiıafı) namındak konferansını 
söylemiye başladı. İki saat devam 
eden bu konferansta konferansçı 
Türli dilinin kökü türkçe olan di 
ğer diller arasında bir çok mu • 
kayese yaptı. 

K 1 4 •• •• • • •• çalışacağını söyliyerek Is lam ·di· 
~ı11111ııııı1ııııııııııı 1111111 ıııııı1111 1"'· uru tayın uncu gun u .,, ....... ,, ........ ıı1111ııı1111ıııııııııııg ninin T~rk aleminde .. yayıl~ıya 
a ~ başladıgı zamandan ıtıbaren arap 
% §1 ca ve farisicenin <lilimh:e nasıl ka 

I Kurultayın teşekkürü ' ;ışmıya başladığını, münevver: 
= = ler arasında halkın anlamadıgı 

i .. . . . d"l·) ve anlam:ıdığı için sevmediği ye• 
~ lstanbul 29 (A.A) - Turk dıb tetkık cemı- Büyilk maksada ermek için çok kuvvetli ~ ni bir edebi dilin nasıl vücut bul· 

=--_= yeti umumi li atipJig-inden : lek ve sürekli eme1c isti yen bu işte kend.sine _-_El Tu··rk 
duğunu izah etti, bilhassa 

~ Türk dili tetkik kurultayı, toplanmasını kut- hız kaynağı olan resmi makamlara, ilim ocakla· ~ dili, Türk edebiyatı için karanlık 
~ lulayao binlerce tel yazısı almıştır. Yurdun her rıoa, milli ceteiyetlere, yurttaşlara candan duy- ~ bir devre olan Selçuk devrinde sa 
~ yanındaki resmi makamlardan, ilim ocakların· gularını ve teşekkürlerini bil<lirmiye kurultay, ~ ray erkanının iltifatlarına kapılan 
~ dan, milli cemiyetlerden gönlü yüce ve duru . Umui katibini memur etmiştir. Bu tel yazılarına ~ methiyeci şairlerin Türk dilinin 
~ Türk dili sevgisile ışıklı yurttaşlardan gelen bu gecikmeksizin ayrı ayn cevap yazmıya vakit ve ~ bakımsız ve Türk edebiyatının sö 
~ tel yazılarını girişilen bu büyük millel işinin imkan olmadığından u ,numi katiplik l uru:tayın ~ nük kalmasına sebep olduklarını 
~ yüksek ehemmiyeti ile bütün yurtta eyice anla· ve değerli reisinin teşekkürlerini iblağa Anadolu bildirdi. 

'ff şıldığına, derin bir bağlı lık ve coşkunluk uyan· Ajansmı tavsit etmiştir. Konferansçı, Selçukilerin son 
~ dırdığma inan verici değerli işaretlerdir. Umumi lıalip: Ruşen Eşref = ve Osmanlıların ilk zamanlarında 
~ıuııııııı 111 ıııııı 1111111ııııııııı:••"":r..ıı•"''! ·ııııı•ı•ııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııı•ııııııı11 ıııııııı11111111 ııu uıııııı111111ııııııı1111ıııııı111111ııı ı ıııı1111ııı111111111ıııııu11111ııııı1111111ııııııı11111ıı 11111 ııı1ıı1111111ıııı11111111r. bir aralık edebiyatımızda halka 

lehçelerinde dilin yapısını kuran deki lafız san'atları, o zamanki (Ebuselik) tarafından icat edil· doğru bir dönüş hareketinin baş• 
unsurlar yani ses, şekil ve nahvi Türkçenin en yüksek mefhumları diği muhakkaktır. Bu devletin rcs ladığını, mistik halk şairlerinin zu 
tertip itibarile karşılaştırmalar ya ifadeye kadir bulunduğunu gös - mi lisam türkçe idi ve halk ana hur ettiğini ve bu cereyanın ba • 
parak ayrı ayrı tek seslerin, kısa termektedir. dili olan türkçeden başka bir dil şında Yunus Emre ve Aşık paşa• 
ve uzun seslerin, şekliyatın ve na Konferansçı, kodatkobiliğin konuşmazdı. k 
hiv unsurlarının tahavvül ve inki- Çin edebiyatından da mülhem Samih Rifat bey, her din de • nın bulunduklarını söyliyere 
şaflarını tetkik etmiştir. Konf e - olmadığını, o zaman Çinle şarki ğişmesinin kendinden evvelki e • bunlardan parçalar okudu ve bu 
ransçı, izahlarını bir çok misaller· Türkistan arasında iktısadi müna serleri ortadan kaldırdığını ve bu şairlerin terennüm ettiği türkçe· 
le tevsik eylemiş ve alkışlanmış • sebetler mevcut olmakla beraber sebeple elde eserler mevcut bu • nin temiz ve açık ifadesini, ya • 
tır. edebi ihtilatların vücuduna dela- lunmadığını beyan ederek Muta • hancı tesirlere boğulmuş divane· 

Kurultay, 15 dakika tatilden let edecek veısaik bulunmadığını sem halife zamanında F erganeli k k f d 1 ·ı 
sonra ikinci celsesini yapmış ve anlattıktan sonra İran edebiyatı - bir Türk asilzadesi ve Abbasile • dehiyatının arışı i a e erı e mu 
Samih Rifat bey konferansını ver nın türkçe ile b&.§ladığını, ilk 1 • rin çok dt!'ğerli bir valisi ve ku • kayese etti ve: 
miye ba,lamıştır. ran şairlerinin hep Türk oldukla- mandam olan Efşin'in evinde "Türk halkını yerinden oyna• 

Kazım paşa riyuet mevkiine rını izah etmiştir. İran edebiyatı Türklerin eski dinine ait bir kitap tan, onu coşturan, canlandıran ve 
geçtikten sonra katiplikler mev • miladın dokuzuncu asrı ipti dala - buluodugv u için araplar tarafın - l B k l . 

B d nihayet acı arını avutan a i erın kilerini de Refik Ahmet beyle A· rında teessüs eylemiştir. Halbuki dan nasıl kitapla beraber ağ at 
d d k ·ı ld v h t tumturaklı sözleri değildir.,, dedi. li Rıza beyler işgal ettiler. o evre e şar ve garp müverrı l· topraklarına gömü ügünü a ır • 

Evvela söz alan Samih Rifat lerinin İran devletleri arasında ]atmış ve konferansını şu sözler • Karaoğlandan, Köroğlundan ve 
bey, 11 inci asırdaki Türk edebi- saydığı Tahir oğullarının şiir ve le bitirmiştir: Dertliden misaller getirerek hu id 
yatının eserlerini ve Karahanlılar musikide çok ileri gittikleri, tahir- Y almz garp müelliflerinden diayı ispat eden mukayeseler yap 
edebiyatını anlatmıya başladı. puselik makamının Tahirilerden öğrenerek değil, onlara öğreterek yaptı. 

Kodatkobilik ile Şehname ara- 1 ve göstererek de milli hazineleri· 
sındaki vaziyetleri anlattı. Şehna 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

" ımizi maziden istikbale taşıyaca • 
menin korkunçluğuna mukabil Diin Dil Kurultayında 
Kodatkobiliğin sadeliğini ve be • okunan 
liğ oluşunu söyledi. 

ikinci celse : Samih S c r·· k .. } 
Rlfat B.tn konferansı af ur çe şıır er 

Samih Rifat hey, Türk dilinin 
inkişafı yanında Türk edebiyatı -
nın inkişafını da tetkik etmek is
tediğini ve Karahan Türkleri ede 
hiyatını tetkik edeceğini ıöyli -
yerek hulasaten dedi ki: 

"Bir devrin edebiyatı ya ken· 
disinden evvelki asırların, yahut 
milli ihtilatların tesiri altında mü· 
talea edilebilir. Halbuki Avru -
pa müellifleri bu kaideyi Kara • 
hanlılar edebiyatı aleyhinde kul • 
lanmışlardır. Şark Türkistamnın 
İslamiyetten sonraki eserlerini 
tetkik edenler on birinci a11r ede
biyatını kısmen İran tesiri altında 
görmek ve göstermek istemiıler -
dir. Kodatkobilik 1070 senesinde 
yazılmıştır. Şehname ise bundan 
yarını asır evvel bitmiştir. ikisi 
arasında üslupça bir benzerlik ol
madığı gibi san'at, fikir ve duygu 
itibarile de en basit bir andırma 
yoktur. Şehname bir destandır. 
Kodatkohilikte efsaneyi ve des
tanı hatırlatan tek bir kelimeye 
rast~am~ıaz. Onun bütün gayesi 
cemıyetın toplu bir devlet halin -
de intizamla yaşamasını temine 
yarıyacak ahlaki ve içtimai esas • 
ları bir araya toplamaktan ibaret· 
tir ve ona göre her şey cemiyet 
içindir ve cemiyet için olmalıdır. 
Şehname ile Kodatkobilik arasın· 
daki münasebet ikisinin de ayni 
vezinde yazılmış olmasına mün _ 
hasırdır.,, 

' 

Sen bunda garip mi geldin 
Niçin ağlarsın BUlbUl hey! 
Yorulup iz mi yanı:Idm, 

Niçin ağlarsın BUlbUl hey? 

Karlı dağlan mı aştın? 

Derin ırmaklar mı geçtin? 
Yarinden ayrı mı dUştUn 
Niçin ağlarsın Billbill hey? 

Hey ne yavuz inilersin 
Benim derelim yenilersin 
Dostu görmek mi dilersin? 
'.::lllçin ağlarsın BUlbül hey! 

Kanadın açabllllrsUn 
Açıp uçabUUrsün 
Hicaplar geçebllUrsUn 
Niçin ağlarsın BUlbUl hey? 

Kaleli şehrin ml yıkıldı 
Ya namm ıı.rm mı kaldı 
Gurbette yarın mı kaldı 
Niçln ağlarsın bülbül heyi 

Gülistanıarda yaylarsm 
Ta.ze güller mi yolarsın 
Yavlık zarlık eylersin 
Niçin ağlarsın BWbW hey! 

Uyhuclan gözün uyandı 
Uyanıp kana boyandı 
Yandı §Ol yüreğim yandı 
Niçin ağlarsın BUlbUl hey! 

Noldu gol yonusa noldu 
Aııkm deryasına daldı • 
Yine babaristmı oldu 
Niçin ağlarsın BUlbUl hey! 

Yunus Emre 

Yok, yok!. 

amıh ı a ö!ym--ıconreramı 

hare.retle alkışlandı. 
Nihayet şu beyti okudu: 
Gülen az gülen az 
Ağlıyan çok gülen az 
Bülbüle niyaz düşmez 
Güle naz gülen az •. 
Samih Rıfat bey, eski edebi • 

yattaki elf az ve tantana düşkün • 
lerinin yaptıkları f enahklardan 
bahsettikten sonra gene öz lisan· 
la yazılmış bir beyit okudu. 

Ve o şairin "Öz Türkçede bir 
satırla ifade ettiğini bu gün sayı· 
falarla ifade etmekten aciziz.,, 
dedi. Bu sözler aza tarafından al 
kışlarla karşılandı. 

Bu esnada azadan bir zat aya· 
ğa kalkarak dedi ki: 

- O günün büyük eserlerine 
mukabil bu gün Türkün büyük 
tarihinin asırlarca yaşıyan eserle· 
rin fevkinde bir sözü var. "Ha -
nımlar, yüzünüzü açınız. Cihanı 
S(Örünüz. Cihan da sizi görsün?,, 
Samih Rıfat bey bu zatın sözleri· 
ni alkısladı ve cevaben: 

- Yalnız bu eser de~il, bütün 
inkılaplarımız büyük Gazinin e· 
seridir, dedi. B;r alkıs tufanı sa
lonu doldurdu. Kürsüden iI!di. 

Hasan An Reyin 
konferansı 

Samih Rıfat bevden sonra Ha
san Ali bey söz aldı. lslam dini
nin Türkler arasında yayıldığın -
dan, Selçukilerden Mevlanadan 
ve nihayet Sultan Veletten bahset 
ti ve Aşık paşa ile Yunus Emre -
den hircok misaller getirdi. 

Hasan Ali bey, öz dilimizin 
halkta .Y'a anaya devam ettiğini 
ve münevverlerin Chlınde ise l<ell· 
me ve cümle itibarile türkçemizin 
nasıl bozulmu~ olduğunu meyda • 
na koymak için Korl"Ut kitabını 
tetkik mevzuu olarak aldı ve bu 
kitaptaki hikaye parçalarını di • 
van edebiyatı ile karşılaştırarak 
Korkutun temiz ve kuvvetli ifa· 
desinin diğerine faikiyetini teha • 
rüz ettirdi. Bu kitapta bir tek bi· 
le yabancı terkip kullanılmasına 
lüzum görülmediğine dikkati cel 
betti, ve dilimizin, kısa cümleler· 
le büyük manaları ifade etmek ka 
biliyetini ispat eden kuvvetli mi • 
saller verdi. 

Hatip bundan sonra ikisi de 
Erzurumlu olan Nef'i ile Emrahı 

mukayese ederek yabancı kelime• 
lerin dilimize girişinin en kudret• 
li şairlerimizi bile kekeme yaptı • 
ğını ve hu tesirlerden kendini kur 
tarmıya muvaffak olmuş halk şa • 
irlerimi:::in sözlerinde ise öz dili • 
mizin izlerine daha çok rasgelin· 
diğini beyan etti. Bundan sonra 
Hasan Ali bey divan edebiyatının 
cansız ve mefkUresizliği ve buna 
mukabil halk edebiyatının derin 
bir mefkUre ve canlılık kaynağı 
olduğunu ve millet ve memleket 
duyguları taşıdığım tebarüz etti • 
ren misaller zikrederek konferan· 
sını bitirdi ve alkışlandı. 

Ragıp Hulusi Bey, türkçenin 
Orta Asya dil aileleri arasındaki 
mevkiini ve muhtelif alimlerin 
tasniflerini hulasa ile konf eran -
sına başladı. Y almz Altayca de • 
'ğil ondan daha evvelki ve yalnız 
Hint - Avrupai değil diğer Sami 
ve sair dil ailelerinin de anası o· 
lan dilin türkçe olduğunu söyle -
miş, Türkçe ile diğer orta Asya 
dilleri arasındaki karabete temas 
etmiştir. Fransız alimi Pelliot'un 
dediği gibi türkçe ile Mogolca a
rasındaki karabet asli değildir; 
belki uzun zaman süren bir kom· 
şuluk neticesinde vücuda gelmi§ 
bir medeniyet iştiraki mahsulü • 
dür. Türk tarihi tetkik cemiyeti • 
nin ortaya koyduğu tarihi haki • 
katler de bunu ispat etmektedir. 
Ragıp Hulusi bey bundan sonra 
Türkçenin eskiden yeniye doğru 
devir devir, tabakalanması şekli -
ni tasnif ederek en eski ve daha 
eski Türkçe devri, orta Türkçe 
dem, yeni Te daha yeni türkçe 
devri diye kısımlara ayırmış, bü
tün bu devirlere dahil olan Türk 

Samih Rifat bey aruz ve hece 
vezinlerine temas ederek İslami • 
yetten evvelki eserlerde, ezcümle 
uygurca Uğuz menkıhesindeki 
sözlerin manzum olduğunu ve he 
ceye olduğu kadar aruza da teva
fuk ettiğini söylemiş, aruzun a • 
raplardan alındığı iddiasını cer • 
hetmiştir. Kod'atkobilik şarki Tür 
kistanda yazılmış ilk manzum e -
ser değildir. Kodatkobilikte her 
bahisten sonra daha evvelki bir 
şairin bir krt'asr, bir koşuğu, bir 
fikri üccet gibi alımr. Bu eserler-

Sabahtan uğradım ben bir fidana 
Dedim mo.hmur musun dedi ki yok yok 
Ak elleri boğum boğum kınalı 
Dedim bayram mıdır dedi ki yok yok! 

Dedim inci nedir dedi dişimdir 
Dedim kalem nedir dedi ka,mıdır 
Dedim on beş n~dir dedi y&§ımdır 
Dedim daha var mı dedi ki yok yok 

Dedim Erzurum nendir, dedi elimdir 
D edlm gider misin dedi yolumdur 
Dedim Emrah nedir dedi kulumdur 
Dedim satar mısın söyledi yok yok 

Erzurumlu Emrah 

ııııuuııuııuııııııuuııııuııııııııııuıııııııııııııruıııııııııııııııııııııııııııııı 

Oz türkçe ile yazılmış olan Dede 
Korkuttan ve (Nergisi) den misal 
Ier okudu. Hasan Ali heyin halk 
edebiyatı ile divan edebiyatı ara
sındaki mukayesesi c;:ok güzeldi. 
Aza.far misalleri okudukça Hasan 
Ali beyi alkı~lıyorlardı. 

Hasan Ali bey, konferansında 
halk ve divan edebiyatları arasın· 
da mukayeseler yaptı. Dilimizin 
halk edebiyatında özünü müm -
kün mertebe saklamış, münevver
lerin eseri olan divan edebiyatın
da ise türkçenin nasıl bozulmuş 
bulunduğunu meydana koynuya 

Hasan Ali beyin konferansı bi• 
tince Kazım paşa kurultayın cu • 
martesi günü sa.at 14 te içtimaa 
devam edeceğini söyliyerek cel • 
seyi tatil etti. 

Yarınki program 
Dil kurultayı bu gün cuma ol -

duğu için içtima etmiyecektir. Ya. 
rın öğleden sonra gene Dolmabah 
çe sarayında kurultaya tahsis edi
len salonda içtimaa devam ede -
cektir. 

(Devamı 9uncu •aylfada) 
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o 
1 bret alınız: 

2 Küçük küfeci 
Onu tanımıyan hiç kimse yok

tur. Kadın, erkek, çocuk, genç, 
ihtiyar bir ıey taşıtmak istedik
leri zaman muhakkak surette 
onu ararlar. 

O bu seyyar pazar yerinin en 
nqeli çocuğu idi. Küçük küfe
sini albna alır. Üstünde bağdaş 
kurarak _oturur. Islıkla şarkılar 
sısylerdi. 

Onu tanımıyan hiç kimse yok
tur demiştik. Fakat onun bu 
koca ıehirde t.ıınıdığı bir tek 
kiti bile yoktur. 

Boğazından aşağı annesinin 
bir damla südü de akmadığı için 
ana ve baba ıevgisini katiyen 
bilmez. O kimdir? Nedir? Ne
reden gelmiştir? Bunlara hiçbir 
zaman cevap veremez. Bildiği 
yalnız bir hadise vardır. 

Kendisine bakan ihtiyar ka
dmm ölmeıi.. Ondan sonra so
kak ortuında yap yalnız kalmasi •• ...... 

O mlltemadiyen kahkaha atar, 
gelip geçenlere takılır ve her
kesle şakalaıırdı. Bunun bu va
ziyetini görenler : 

- Ammada çok tanıdığın 

suuktu. Kar buram buram yağı- 'r-:~ıı;;;;~~~ 
·yordu. iki gündür yanhz bir ihti
yar kadının bohçasını taşıyarak 
5 kuruş almıştı. Bu beş kurutla 
ne alacakb. Ekmek mi? Köpeğine 
etmi? Yoksa kapıcıyamı verecek-
ti? Çok müteessirdi. iki gGndür 
köpeği kendisi açtı. Kapucıya 
para vermemişti. Cameklnlara 
bakarak ilerlerken birden bire 
yerde köpeğini gördll. Bu ak 
renkli güzel hayvan hem beyaz 
karın arasında kaybolmuş gibi 
idi. 

Dikkatle baktı. Bu kendi kö
peği idi. Yere yatmıı, can çeki
şiyordu. Etrafını birçok çocu'"' · 
Jar da almışb. 

I 

Küçnk küfeci bunu görüne~ ' · KDÇtilCler'P' .. ·Ani.mızın~ buanız nTmeHı11miU1,• ••fk11t11re111e ' 
deli gibi oldu. Köpeği yerden beslenirken sok11klarda;.aUrUnen kl111•eslz yavrulara 
kucağına alıp unutmayınız. Onlara yardım ediniz ,.. 

==== :===-

* '~ ..... e.u .. n•la•r•ı .. B•l•ll•y•o•r .. nı•u .. su•n•u .. z•? ....... • 
Ne kadar kazanıyoruz? Tetrlnlevvelde dolanlar? 

insanların Son beş asırda ne Teırinievvelde doğan erkekler 
kadar gömilş ve ne kadar altın çok inatçı fakat işgüzar olurlar. 
kazandıklannı biliyormusunuz? Bununla beraber çok şendirler. 
Aamerikanın meşhur alimle- Ama çok da hasistirler. 

Sayıfa 7 

o 
GUzel çocuk maaabek•· 
sına gelen fotoıraflar 

(V AKIT) Çocuk sayıfa11 kari• 
leri arasında güzel ve ıtırb6z 
çocuk mnsabakaaı açıyor. Bu 
milıabakaya if tirak etmek için 
biç bir şart yoktur. Kupoıı iste
mez. Yalnız: 
1- Beı ile oiı 

yaf - aresındaki 
kız ve erkek 
yavrularınızın f<> 
toğraflarını gön
deriniz. 
2- Mllsabaka· 

mn mnddetinin 
bitmesine Oç haf 
ta kaldı. 

"' 
4 

• EmetlJtmıt-=PaiıgıTti 
Müsabakaya İf• Fatinefendl sokak 

tirak edenlerin fotoğraflarını her 
hafta birer birer bU.ca~ Ban• 
dan sonra , tertip edeceği~ mil· 
sabikada birinci gelen en gllzel 
ve gtirbüz yavruyu Tllrkiyenin 
en güzel çocuğu ilin edeceğiz. 
Kendiıine de bir mfiklfat ve• 
receğiz. 

f- •• " 

Taıradan mllsabakaya· lıtliak · 
etmek iıtiyenlerin yivrulannın 
yalnız fotoğrafını gandermeleri 
kifidir. 

Yar •• derlerdi. 
Fakat ona göre bu insanlar 

yabancı değillerdi ki.. Oturduk
lan bu koca ıehir koca bir ev •• 
Sokaklar bu evin odaları.. Gelip 
geçenler de kadın, erkek bu evin 
aile efratları idi. Bunlarla şaka
laımayip lflmın e talialapcak •• 

rinden biri bir hesap yapmış. Kadınlar ise çok iyi kalpli 
Bu hesaba göre 16 ıncı asırda olurlar. intizamı çok severler. 
insanlar 230450 kilogıram gü- Lakin biraz kıskançtırlar. 

''####AF& Bili ## ##### w:a 

Kime kahkaha atacakb? •• 

• • • 

~ı. __ _..iiiliiiiliİİillı_ ... 

150 kariimize 
Bir numaralı bilmecede kazananların 
lslmlert 10 Teşrinievvel Pazartesi gllntl 

ayrıca IU\n edilecektir 

Yeni bilmecemiz hecelerdir. 
Bu b~celeri birleştirerek bir elim
le yapınız. 

Tnrk - ruz • li - yo - sa - nı - nı -
ilin - la - kul • son • ler - suz - m e • 
lce- bi - li - ce - gil - nebi - zel-çin
lilc • ni - leri • ken - var. 

Doğru halledenler arasında bi
rinciye bir saat, beş kişiye birer 
~Urekkepli kalem, yirmi beş ki
tıye birer kutu şekerleme, elli 

•riimize birer kutu çikolata ve 
~~mıı dokuz kariimize birer 
'tll'tpoıtal hediye edilecektir. 

Kupon istemez. Gazetenizi 
kea111eyini1. Bir ~iğ~da bilmece-_ 

nin haJJini yazınız. Okunaklı is
minizi yazıp gönderiniz. 

Bir numaralı bilmece 10 Teı
rinievvel paıartesi. iki numaralı 
bilmece 17 Teşrinievvel pazarte
si günü neşredilecektir. 

Mükifatlar da her perşembe 
günü öğleden sonra saat 12-18 
arasında dağıtılacaktır. Taşra 

karilerimizin hediyelerini idare
hanemizden aldırması rica olunur. 

Bilmecenin halli ile birlikte 
fotoğraf gönderenlerden kaza
nanların resimlerini de pazartesi 
günleri _gazetem,zde neşredece
ğiz. 

mllf ve 3,138 kilo altın kazan- Bu ayda doğan kadın ve er-
mqlardır. kek san'atkir ruhlu olurlar. Ser-

17 inci asırda ise 372,160 ki- beat meslekte, siyasette, dok-
lo gllmllş ve 9,128 kilo altm. toılukta, ticarette muvaffak olur-

18 inci aswda S70,;;i49 kilo lar. Muhakemeleri çok kuvetli 
gGmilş ve 19,001 kilo altın, 19 un olduğu için aYukat olurlar, takdir 
cu asırda 1,261,200 kilo gümüş kazanırlar. 

Güzel san'atlarla, resim, mu- 1 

ve 156,320 kilo altın ve 20 inci sikile uğraşanlar ise muhakkak 
asırda ise 6,012,394 kilo gfimüş tanınmış san'atkir olurlar. Bu 
ve 588,470 kilo altın kazanmış- ayda doğanların hemen hepsi 

ı wdar. Eğer insanlar böyle gi- bahtiyardırlar. Çünkü sıhhatli v~ 
derlerse evlerini altın ve gümüş ne~'elidirler. Sıhhat en büyük 
ile dolduracaklardır? servet değil midir? 

=====:=-=··-:.:::-::::=:::::::::::::::::====:====:::== 

Hokkabazların 

~srarh 

.ı 
t \ 

µ ~ 

~-n~~~ 

.Hokkabazlıkları 

Sandık 
muavin sandığın Ozerinde otu· 
ruyor. 

Bundaki hokkabazlık el çabku
luiudur. Hokkabaz sandığı kilit· 
lemez. ÜıtOndeki örtfiyü de ya
vaş yavaı yukarıdan doğru indi- j 
rir. Bo esnada hokkabazın mu- • \ 
avini çoktan sandığın kapağını } 

açarak dışarıya çıkar. Hokkabaz 
ı 

da örtilyü kaldırınce muavin ga- ) 
rülilr. \ 

- ~ / tlokkabaz sahneye bir sandık ,_. __ 
getirir. Sandığın her tarafını hal
ka gösterdikten sonra muavinini 
sandığın içerisine koyar, gGzelce 
kilitler. Bağlar. Hokkabaz bir
denbire bir örtn aha·. Sandığın 

Dikkat 

Ozerine örter. 
- Bir, iki, üç.. der. Örtüyü 

kaldmnce bir de bakarsınız ki 

Bu sayıfaya ait yazılar, re· 
simler, mOsabakalar, bilmece

ler için doğrudan doğruya 

"Çocuk sayıfası muharririne,, 
şifahen veya tahriren müra
caat ediniz. 

Londrada yapılan gGzel çocuk 
müsabakasını Mis Barbara Bar• 
ret kazan mı ıtır. MOsabaka beıle 
yedi yaı arasındaki çocuklara 
münhasırdı. Mis Barbara beuı 
güzelliği hem gürbnzlo;n ile bli· 
tün çocuklar arasında temaynz 
etmiı ve ittifakı ira ile birinci 
gelerek milkifat almışbr. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a:::rm:::::::s 

Vakıt Kulübü 
(V AKIT) Çocuk sayıfası karileri arasında bübük bir kulüp 

açıyor. Bu kulübe yazılı olan biltün kız ve erkek okuyucula
noıza birçok kolaylıklar göstereceğiz. Kulübe kaydolmak için 
şimdiden iki fotoğrafınızı hazırlayınız. 

Gelecek haftaki taf•lllb okuduktan sonra heman (VA· 
KIT KulUbU) ne aza kaydolunu:ır. -

..-- Kart Postal --
• 

Ve Pul Milbadele edenler 
Tilrkiyenin ve dilnyanın her 

tarafındaki kartpostal ve pul 
mübadele etmek istiyen kari· 
lerimize tavassut ediyoruz. Is· 
minizi, adresinizi gazetemize 
gönderiniz. Gazetemize yara
cağız, yOzlerce ahbap bula
caksınız. 



Beraz lladm ~caretlı 
Bugün vesika, şehadetname filan 

para etmiyor, rağbet çeneye •• 
Yuanı? 

-VD
Seınlon ve JUnövJyev 

Safdilliğinden veya sefaletin
den bazan da ahliksızbjından Bü-

eaoe Ayrese diifen kadınların kıs· 
mı azamı orada nuıl bir vaziyet-

le brfılqacaklarını bilmez değil
dirler. Maamafib içlerinden bazı
ları da bqına aeleceği bilmeden 

bu feliket rirdabına düter. Semi
oa ve J&neviyev böylece ne fela -
ketle karıılqacaklarını bilmiyen i 
ki ..Edil kızdı Her teyde bazı müı 
temalar oldutu gibi bunlar da bu 
kabil cehenneme dütenler araım· 
da birer müstesna teşkil ediyorlar
dı. Onlan Arjantine kadar getiren 

Kamuila oldu. Kamuila kimdi?Su 
r&ttız bir adam. Yüzüne bakan 
kırk 11llık yola kaçar, böyle men· 
debur bir herifti. Arkadan ıörü· 
niifünde hiç olmazsa geniş omuz· 
larile bir teair yapabilirdi. 

Fakat yüzden görünütü 
çok çirkindi. lf ad es İl: bir yü
zü, sivilceli bir burnu, kalın du
dakları vardı. Bu dudaklar insan 
öpmek için değil, kemik yalamak 

İçin yaradılmıt ıeylere benziyor· 
lardı. Bu kılıkta bir herife bir genç 
kızın vurulmayacağı itikardı. He
le bahar çiçeği iibi güzel, narin i
ki toy çocuğun böyle bir mahlUku 
adam yerine koymamalan lazım 

gelirdi. Öyle iken Kamuila bu iki 
genç kııı kandırmağa muvaffak 
oldu, Qiinkü akıllı bir herifti. On-

ları kendine cezbederek elde ede· 
miyeceiini pekala biliyordu. He
rif mua müddet aeyahat etmitti. 
Seyahatlerinde bir ~ok bilgiler el
de etmifti. Bunlann ıayesinde 

kendini fazla malUnıatlı bir adam 
halinde ıöıterebiliyordu. Bugün 
veaikalar, tehadetnemeler, diplo
malar bet para etmiyor. Çünkü 
herkes cepte tqımlan kağıttan zi
yade çeneye raibet ediyor.Kamui 
la tecrübeli bir adamdı. Kendiıin
dea icat fikri yokta da hayat bil
,Ui vardı. O yeni metodlara pek 
raibet etmezdi. En basit bir usu
le müracaat ederek kızlan kan· 
dırmaia muvaffak oldu. Onun 
müracaat ettiği uıulü bir romauci 
tasvip etmez. Sonra kendisine mu
hayyileıi zayıftır diyecekler piye 

Tefrika : 14 
korkar. Herif kendini ıevdiremi· 
yecejini bildiğinden sevimli hare· 

ket etmiye çare buldu. Semion Ye 
Jöneviyev onu çirkin fakat bot 
metrep kesesi dolu Ye keHaindeki 
paradan herkeıi İltif ade ettirir bir 
herif halinde 18rdüler. Onlann il· 
zerine varmıyor, ziyafetler çeki
yor, İyi muameleler ediyor Ye hiç 
bir tey istemiyordu. Böyle bol ke· 
ıeden ıarfeden ve mukabilinde 
hiç bir ıey istemiyen bir kimıe ile 

doıt olmak iki ıenç kız için kaçı· 
rılmaz bir fırsat delil mi idi? 
Semion ve Jöneviyev Pariıte bir 

büyük maiazada çalıtan iki ıenç 
dikitçi kızdı. Kamuila bunlann 
ıan'atini öirendili zaman ne ka· 
zandıklanm ıordu. Sonra hayıf· 
landı. Kendisi Büenos Ayreste La-
val bulvannda en büyük moda 
mağazasının tabibi ile can ciler 
imif. Direktör Kamuilaya: "Sen 
Avrupaya gidiyonun, bana moda 

ıubeaini idare edecek kıymetli iki 
Fransız modistiraaı lizım rica e• 

derim bulursan beraber ıetir !,, de. 
mit. Bu majazada maqlar fevka· 
lide yükaekmif. Kaçınlmaz bir ve
sile karıısında bulunuyorlannıt. 

Kabul ederlerse yol parası ve bü· 
tün masarif kendiıine ait imit. Ka
muilanın bu sözleri ortaya atarak 
tuttuğu aldatma usulü pek İptidai· 
dir. inananların aptallığına inıa· 
nın taıacaiı gelir. Maamafih asıl 
inamlacak yalanlar en ıade ve en 

zahmetsiz uydurulan yalanlardır. 
iki genç kız Arjantinlinin aakin 
ıeıle anlattıiı sözlere inandılar. 
Onunla beraber ıitmeie razı oldu
lar. Simon ve Jöneviyev, Kamuila 
nın martavalların& inanarak onun
la bir vapura bindiler ve Arjanti· 
nin merkezinin yolunu tuttular. 

Kamuila yolda, ıayet ten, sami 
mt, sevimli bir arkadq oldu. iki 

ıenç do,tuna arasıra yılıtarak hl· 
tuflarını dilenmek tecrübesi yap· 
tı. Fakat genç kızlar ıurabnın bi
çimsızliğine bakmadan kendileri· 
ne aşk taslamak istiyen bu adaım 
eğlenerek ve kahkahalarla ıüle

rek yerine oturttular. O da bu ha
rekete kartı hiç bir teY demedi. 
Nihayet Büenoı Ayrese vanldı. 

(Devamı "ar) 

iki Gülüşlü Kadın! 
Araen Lüpenin yeni bir maceruı - 59 

'IJaacut: .Atods töplalı-- 1lltlçeve ~ieelt: la. 

Bununla beraber alelade za • ı te .. Kapının tokmatı çevrildi, ve 
manlarda olduğu gibi, Raul, so - kapı, mecalıiz bir el tarafından İ• 
iuk kanlılığını kendi kendine de tilerek açıldı. 
İspat için, odasında bulunan ka • Klara ...• 

pımn düğmesini basb, açtı. iki ili il U 
Kapıdan içeriye bir gölge gir. g Ş n manası 

mit ilerliyordu. Kimdi? Knranlak
ta f arkedihniyordu. 

Soma merdivenden ayak aeı • 
leri duyuldu. Ağır ağır çıkan ayak 
aeıleri. 

Raul, bu meçhul ziyaretçinin 
kinı olduğunu bir an evvel anla -
mak için gidip kapıyı açamıy.or· 
du. Hayabnda belki ilk defa ola· 
rak titriyordu. Bir tehlikeden kor 
k;u ... Zira, Klarayı kurtarmak 
için timdi kendisini muhafaza et• 
mek mecburiyetinde idi. Fakat it 

Raulün, yani Arıen Lüpenin 
hayatı tayam hayret, eararenıiz, 
karıtık, bazan komik, hazan da 
feci hadiselerle doludur. Raul, 
bu macera dolu hayatı esnasında 
fevkalade garip vak'alarla kar • 
tılatmııtır. Fakat bizzat da iti • 
raf ettiği veçbile, hiçbir hadise, 
hiçbir vak'a, onu, Klaranın böy· 
le birdenbire ve ümit edilmedik 
bir zamanda kapıdan görünütü 
kadar hayrete düıünnemi!ti. 

Klaramn, ıoluk bir bakqı,, ha· 

VAKn 

Sigorta için mi ? ( 

2S bin lira sigortalı 
çifte kUşkler yangını 

23000 lira sigorta bedeline 
tamaen KOçOkçamhcadaki aabip 
bulunduğu meıbur Çifte köşkleri 
kasten yakmakla maznun Beıik
taşta Fmncı Yakup ef. ile 

hem9ire1i Feride hanımın 
oğlu Nazım efendinin Üsküdar 
ceıa mahkeme.ince lıtanbul aju 

ceza mahkemesine devredilen 
davalannın g&rlllmeaine dOn 
baılanmııbr. Maznun Y akup 
ef. dDnkO celsede evlerini kas· 
ten yakmadığını sölemiı ve de· 
mittir ki: 

Yınıında" birkaç gOn evvel 
baatalınmıı, Beıiktaıta evimde 
yatıyordum fakat evlerden birini 
her ıene yazlık için kiraya ver· 
dijimdem içinde ustalar çahfı· 
yor, tamir yapıyorlardı. 

Evlerin civarındaki klllbede 
ManHbrh Seyfettin Bekçi ola· 
rak bulunmaktadır. 

Bir gün hemşirem ustaların 
yanını ritti. Kendilerine para 
verdi. Akıam üıtü gene Beşik
taıa d6nd0. Geceleyn eY yan• 
mıf, bize ertesi gün polisler ha
ber verdiler. Ben yangını işitin· 
ce OıkOdara geçecektim. Fakat 
polisler bırakmadılar. Ertesi gü
nll de diğer kö~k yanmış. Kas
ten yangm yapmış değiliz.,, 

Feri de Hanım ve oğlu Nizam 
Efendi de OskOdara giderek 
ustalara para verdikten sonra 
Beşiktaıa döndtıklerini ve yan· 

gımn geceleyn kaıkte kimıenin 
bulunmadığı bir sırada olduğu
nu, araddn 12 saat geçtikten 
sonra sıçrayan kıvılcımlar yllzDn· 
den diğer klSfkDq de yanaığım 
söylemitlcrdir. 

Mahkeme bazı ıabitlerin re· 
tirilmesi için baıka bir güne 
bırak•lmıthr. 

lnglllz kabinesindeki 
değişik ilk 

Londra, 29 (A.A) - Kıral, 
ziraat nazm mubafazaklrlardan 
M. Jhon Gilmour'un dahiliye 
nezaretine, maliye mDatetan M. 
\Valter Elliot'un ziraat nezareti
ne, liberal M. God Collins'in 
Skoçya nezaretine tayinlerini 
taadik etmiıtir. 

Londra, 29 (A.A) - Lord 
Ridin, Lord Brew Ye Lord Grey, 
iıtifa eden liberal na11rların ha
reketlerini tasvip ettiklerini ı6y· 
~miflerdir. 

rap olmut bir yüzü, parçalanmıt 
bi1 elbiseyle birdenbire ortaya çı 
kıverif i, inanılmaz ve anlatılmaz 
bir hadiaeydi. Raul onun hayatta 
olabileceğini kabul ediyordu. Fa 
kat serbest olabileceğini bir tür
lü tasavvur edemiyordu. Polis, ve 
bilhaaıa Jorjöre gibi bir adam, e· 
line geçirdiii bu kadar kıymetli 
bir avı öyle kolay kolay bıraka • 
mazdı. Klara polis müdiriyetin • 
den kaçmıı mıydı? Şimdiye ka • 
dar bir kadının böyle bir hareket 
yaptıiı vaki değildi. 

Raul ile Klara, bir tek kelime 
söyleımeden duruyorlar, biribirle 
rine bakıyorlardı. Raul, bütün 
dikkatini bir türlü izah edemedi
ii bu karıtık hadisenin bin bir 
dönemeçli yolundan geçirerek ha 
kikati anlamak için teluif ediyor, 
Klara ise, mahcup, zavallı bir hal 
takınarak sanki: 

- Beni tekrar kabul eder mi
sin? Diyordu, adam öldürmüt bir 
kadım kabul eder misin? Kollan· 
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Gösteriş kadar çocuğun tabiatine 
·muhalif bir şey yoktur 

Çocuktaki aadeliği, giderecek, 
ahlaki kabiliyetini benllz men· 
baında iken bozacak, velhasıl 
ıahte, uydurma, Aciz ve çekil-
mez insanlar peyda edecek ma• 
hiyette olan bu kusurlardan bir 
kaçını zikredelim: G&steriş, gu· 
rur botbinlik, mOrailik. Yalnız 
fena çocuklar yetiştirdikleri için 
değil fakat istikbale ıerir adam
lar hazırladıkları için hakikaten 
tehlikeli olan kuıurlar iıte bun
lardır. 

Gösteriı kadar çocuiun tabia· 
tına muhalif bir hal tasavvur o • 
lunabilir mi? Çocukluiun tabii gü 
zellikleri varken uydurma ve öi • 
renilme zarafetlere ihtiyacı var 
mıdır 7 Cemiyetin idat Ye merasi
mine intıbak eden bir çocuktan 
ancak zevki feıada uğramıt kim· 
seler hoılanabilirler. Cemiyet, iti
bari bir takım esaslara iltinat e • 
der. Gerçi bunların aebep ye mu 
cipleri yok deiildir. Fakat bunla· 
ra gökten inmit kanunlar nazari • 
le bakarak hükümlerine ahlaki ka 
nunlardan daha ziyade hürmet ve 
riayet etmiye çalıpaak fenadır. 

Merasimpe"erlik vazifeperver • 
]iğe takaddüm etmemelidir. Şüp • 
hesiz, çocukluiun da kendine ıö
re bir takım temayüz noktaları 

vardır. Fakat, büyüklerinkine ben 
zemez. Şu e1&1b kaideyi ula ha -
tırdan çıkarmamalıyız: Hakiki 
bir çocuk, nasıl olmak lazım iae, 
daima öyle kalmalıdır. Binabe • 
rin, çocuğu ıörünüte ve gösteriıe 
teıvik ederlcea,n .. innlle mütenaiip 
olmayan-.evza ve etYaN. &Iııbrır , 
ken, huliıa kendiıine - alınmak 
tan ziyade ihmal edilmiye layık 
ıeylerden ibaret olan - meraaİDı 
perverane fikirler telkin ederken 
iyi bir harekette bulunmadığımızı 
takdir etmeliyiz. Çünkü, biz, böy 
le yapmakla, (El buna ne der?) 
sualini en yüluek bir ahllk kaide 
si telakki eden; fikirleri, hareket
leri, . tabiatlan velhasıl her ıeyi 
münhasıran (meclisi yiran). (son 
moda) ölçütünü kullanarak mu· 
hakeme eden ıüfli imanlar yetit· 
tirmiı oluruz. Cemiyet ne ile met· 
gu)dür, mütemadiyen tahıılar ve 
mevkiler aruında mukayeaeler 
yürütmekle; ıudan ve ya burulan, 
tu veya bu itibarla daha yüksek 
veya daha alçak olduğunu dütü • 
nerek iftihar etmekle veya tees • 
sür duymakla değil mi 1 Monden 

na mı atılayım, yoksa geri mi dö 
neyim? 

Klara, nihayet dayanamıyarak 
mırıldandı: 

- Ölmiye cesaret edemedim .. 
istiyordum ama, korktum. Birkaç 
defalar suya baktım, likin bir 
türlü kendimi atamadım. 

Raul onu bütün dikkatile sey· 
rediyor, bununla beraher mütema 
diyen dütünüyor, dütünüyor ve a 
rıyordu. Mesele, Raulün nazann • 
da ıu ıuretle vazedilmit oluyor • 
du: Klara gözlerinin önünde du· 
ruyordu, fakat ayni zamanda Kla 
ra polia müdiriyetinde mevkuftu. 
Biribirini cerheden bu iki hakikat 
ten batka bir üçüncü hakikat o • 
lamazdı. Halbuki Raul bu m•ele
nin, bu f aait dairenin içinde mah 
pua kalmqb. 

Araen Lüpen gibi biı: adam, 
uzun müddet, ne kadar akla ıel
miyecek kadar sade oluna olıun, 
bir meıelenin kartııında bu ka • 

1 
inaanlann hayatı, itte bu ıahte 

zevklerden, bu acı tee11ürlerden 
ibarettir. Çocuğa bu alçak ihtiras 
ları telkin etmek, ona ııpta etD)e• 
yi, hakir görmeyi, mu~ayeseler 
yürütmeyi öğretmek çirkin ve 
menfur bir hareket değil midir? 
Çocuk bu münasebetsizliklerin 
'hiçbirini bilmez: Çocukluk, mü • 
savat ve likaydinin hakim oldu • 
ğu bir alemdir. insanlar arasında 
ıervet, görünüı, asalet ve mevki 
yüzünden haııl olan sınıf ve dere 
ce farklarını çocuğa pek erken • 
den öğretmeyiniz. Bir taraftan 
sırası geldikçe hürmet ebniye ahı 
tırınız. Fakat, diğer taraftan, hı • 
rakınız, kendisini gururdan ve 
hotbinlikten uzak tutacak olan bu 
haliı ve hile kanıma.mıı cehalet, 
mümkün olduğu kadar çok de • 
vam etsin. 

Çocuk ne kadar aevimli, ıevgi • 
niz ne kadar yüksek olursa olsun 
ona ehemmiyet vermeyiniz. Ço • 
cuklarla ekseriya çok konuıulur 
bu ıuretle geveze olmalarına se • 
bebiyet verilir. Onları tuna buna 
ıaıterirler, alkıtlarlar, türlü mü • 
dahenelerle okıarlar; bu ıuretle 
daha ilk adımda hakiki mahiyet • 
lerini öğrenmelerine mlni olur • 
lar. Çocukta imanların en çok a• 
rayıp beğendikleri fey, zarafet • 
tir. iyilik tarafını pek az düıünür· 
ler. iki nevi zarafet vardır: Bi • 
rinciıinden, hotlanmaz. Zevk ve 
bizzat bu körpe yattaki maıumi • 
yetten, diieri daha yatlı bir kim· 
aeyi taklit etmekten doiar? Bi • 
lezzet duyarız. Fakat ikincisine 
kartı yalnız merhamet duyanz. 
yüzünü, sözünü, tavrını süsünü 
Ye siyiniıini büyüklerine benzet• 
mit olan bir çocuiun pıanzaraaı 

kadar sakil hiç bir feY taaanur 
olunamaz. 

(Dnamı var) 
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Buğday istihsali fazı 
Roma beynelmilel ziraat ena

titOall dOnya buğday vaziyeti 
hakkında mühim bir rapor net· 
retmittir. Bu rapora ı&re Ruıya 
ve Tuna memleketleri hariç ol· 
m•k Dtere bu senenin buğday 
iıtihıallh geçen uneye aiabetle 
daha iyidir. Ve bafıf derecede 
bir faı.lahk vardır. Bu ıenenia 
1 Ağustosunda merkezi Avrupa 
buğday ıloku 17 l milyon ken• 
taldır. Geçen ıene bu tarihteki 
ıtok mtktarı iıe l 66 milyon 
kentaldi. 

dar mütereddit kalamaz. Klara o 
güne kadar kendisinden çekin • 
mitti, artık bu iti kat'I ıurette bi. 
tinnek lazımdı. 

Dıprda tafak aölmnüt, oda • 
nın içindeki elektrik ziyaaına ıü· 
nün kanfan ıtıiı Klaranın yüzü· 
ne çarpıyordu. Klara tekrar etti: 

- Olmiye bir türlü ceaare ede 
medinı.. Halbuki ölmeli idinı, de 
iil mi? O zaman beni affederdin. 
Ne yapayım elimde değildi! 

Raul el'an tek bir kelime ıöy • 
lemiyor, bu zavallı vücudu ıeyre 
diyordu. Likin bu aefer daha vu
zuhla, daha büyük bir dikkatle 
ve birdenbire, hiçbir aebep ol • 
makıızın Raul bir kahkaha attı• 
Bu kahkaha keıik, zaptedilmit 
bir kahkaha değildi. VaziyetiO 
fecaati ile hiç de münuebeti ol " 
mıyan bu kahkaha, uzun, insanı 1 
ki büklüm eden ve bitmiyecek " 
mit ıibi devam eden bir ıülüttd-

(Devamı ,,.,. ) 
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Dil Tetkikleri 

En eski Türk Dili 
yadigirları 

VAKiT 

10 sene içinde 
--·--·· .. -··-··-----
Irakta 

lngiltere 
Bamllı Rilat Be11tllendige: Ku • to • tan ilı'llli de "fanıen,, 

Çin tarihlerinin kaydettiği ve diye tercüme edilmektedir. Keli • 
IDİlittan evvelki devirlere ait o • me türkçedeki tutmak mukabili • 
lan Türk dili yadigirlannı bu ya dir. Fakat ayni kelimeyi Orhon a 
landa da devam ettiriyorum. bidelerindeki Kop kelimesile de 

Tam 100 milyon 
lngiliz lirası bıraktı! 

Kürek şampiyonluğu 
bugün belli olacak -

Geçenlerde çok hararetli mil
nakaıalardan IODfa Beykozda 
yapılan kOrek birincilikleri mO· 
sabakalarının Ga!atasaray ve 
Beykoza mOıavi pavanlar ver· 

esaah bir fikir ediaebilecetfmlzl 
tahmin ediyoruz. 

10 - Milittan evvel 103 sene· mukayeae edenler ·vardır. 
•inde bir Çin kumandanı Hiunı· Bu kelimeleri muhterem Sa • 
ııulara eair dütmüf; çok senelere mih Rifat Beyefendinin tetkik na
IU'etten ıonra vatanına döndüğü zarına arzettikten aonra Türk ol • 
•akit Çinde Vu • ku denilen bü· duğu lisanı delillerle muhakkak 
1iicülükle ujrqbğı için idam olun olan ve bunu bütün Avrupa i • 
lll'Uflu. Hiung • nu dilinde olan bu limleri de kabul eden her nedenıe 
kelimeyi Pro. Nemeth türkçedeki bu cihet bizce unutulan bir kavim 
Büiü kelimeaile mukayese ederek den bahıetmek iıterim. Gelecek 
bu kelimenin Çin telif fuzuna gö· makalemde lisanl delillerini mu • 
re aldıiı ıeklin Vu • Ku olmaaı faualan arzedeceğim ve Hiunı • 
icap ettiiini söylemektedir. (Ba • nular kadar eıki bir maziye aahip 
lana: Ymt kUran Macarlann te • olan bu kavim Tunı. hulardır. 

/rakın Mllletler Mecliaine girmeaUe 
lngUterenin Irak mandaaı niha11et 
buldu. Londra gazetelerinden biri 
bu hadiaeyi mevzuu bahıeden bir ben
dinde ıunlan 11azıvor: mekle neticelendij'ini yazmıştık. 

Bununla beraber iki çifte dir
sekli mU.abalra11 karanlık ve 
geç kalma dolayiıile tehir o'un· 
muıtu. Diğer tara.ftan Beykoz 
karanlıkta yapılan Bç çifte mO• 
aabaka11na da itiraz ediyor, ha· 
raretli münakaıalar sörOp gidi
yordu. 

Altınordu lhr• edlllror 

Memnuniyet:e glrd&tGmbe 
g6re, pek kıymetli bir mazije 
ıahip olan Albnordu son HDe

Jerde pek mahdut bir ıahada, 
kalan varhğıaı yllkseltmi1e karar 
vermiıtir. Bugün Kadık6y0ndeki 
kulOp merkezinde toplanılacak, 
konuıulacaktır .• Altınordulalu 
Progre, llnyon kulOp gibi kea
dilerine ait te,ekklllerde çal ... 
blltlln kardeılerini buglhlk\ 
toplanmaya çağarıyorlar. Muaf· 
fakıyet dileriz. 

tekldilii, S. 140.) Çin tarihlerinin kaydettiği veç· 
11 - O • Ta kelimesini Çin hile, Hiunı • nu hükümdarı Mo • 

tarihleri Hudutta bekliyen posta tun - ki biz yanlıı olarak Me-te 
manuında kullanddıiım yaz· diye yazmakta71z - Tunı bula· 
maktadırlar. Bu isimde ilimler nn üzerine hücum ederek bunla • 
Altay lehçeıindeki Odu, (ahır ma rın hakimiyetine nihayet çekmiı, 
ilamla) bizim lehçemizdeki oda bunlar da Wq. buan yahut Sien· 
Jahat da çadır manuına gelen pi ve topa namile iki kımıa ayni· 
Otak kelimeaile mukayeıe etmek· mıılardı. 

0 lngilterenin lraktaki manda· 
ıının nihayet bulmasiJe lngiltere 
h&ktimeli çok masrafh bir iıten 
kurlulmuı bulunuyor. logilterenin 
Irak mandası yüzünden sarfettiği 
para yOz milyon lsterlinden faz. 
fadır. lngiltere bu para ile Irak· 
ta mektepler, medreseler, mah
kemeler, saraylar, hOkümet mi· 
eueıeleri , demiryolları vücuda 
getirmiı, 5000 mil uzunluğunda 
yolfar, posta, telgraf, telefon, 
telıiz tesisatı yapmıı, lrakın pet
rollarını inkiıaf ettirmiı, mensu
cat fabrikaları tesis etmiıtir El
hasıl lngiltere altınları Irak gibi 
çoraklaımıı bir memlekete ye
niden bayat verdi. 

teclirler. Topalann Türk olduiu elde e-
12 - Hiung. nu dilinde Tu·ıi dilen liaanl delillerle profesör Pel 

lrelimetinin akıllı ualu manuına liot tarafından iıpat olunmut ve 
aeldiii ıene Çin tarihlerinden öğ T. T. T. Ce. nin neırettiii eserde 
renmekteyiz. Bu kelimeyi doiru konmuıtur. Bunlarla kardeı olan· 
~ Tüz, düz kelimeıile muka • Sien • pilerin iae ahiren Çinde bu 
Jeae etmekte iıeler de izahm hiç lunan bir IGıat aayesinde temiz 
bir iJmt kıymeti yoktur. Kelime • türkçe konuttuklan aabit olmut • 
ilin izahını muhterem Samih Ri • tur. Sien • pi ve Çin dillerine ait 
fat beyfendiden bekleriz. olan bu IGıat kitabı Pelliot tara• 

13 - Ki-len veya Şi-len tarzın fından bulunmuıtur. 
da okunan kelime de Gök mana· Şimdi Sien ·pi Ye Topaların 
•ına ıelir. Ayni kelimenin Wei Tiirk oldtlfu ıabit olunca -bunla • 
~ Ttbl llaneilam zamanmcla nn eciliiıli OhtD 'l'aas w .. • 
ffolen yahut Kaklen tarzında o • Türk olmuı icap etmez mi? 
lauaclutu yaJddir. Bazı ilimler bu Topalann dilinden kalan türk 
ea)d ODnUf tarzındaki kak kökü· çe kelimeleri doıtum Katona La • 
llG tilrkçedeki Gak ile mukayese joa toplamakta idi. Sien • pilerin 
etmektedirler. kullandıiı temiz türJrçe kelime • 

Bu kelimelerden maada ıene lerde Pelliot tarafından neıredi • 
Cin tarihlerinde bazı fiillerin de lecektir. 
lca,.teclilcliiini görmekteyiz. Çin Bunlann ecdadı olan Tunı • 
tarihlerinin Ti • Ji • kang diye kay hu'lara ait kelimeleri de ıelecek 
dettikleri kelimeyi Auı·gehen, au makalemde mevzuu bahaedece • 
aziehen,, diye tercüme ederek bu· ğim. Bu vesile ile Sien • pilerle 
aıu ~ycadaki tolanmak, tol • T unı • huların da tarih kitabına 
11.nmak kelimesile mukayese e - j dercini rica ederim. 
derler. l Htlae~ Nallllk 
.. 1 iilliiiiAU:WWW 

Çekoslovakya biz. 
den tütün alıyor 

Ankara, 29 (A. A.) - lkbıat 
teklletindea aldıiumz maliimata 
dre Çekoelovakya tütüıi rejiıi 
1932 eeneıinde ıu yerlerden iki 
~on kilo tütün mübayauına 
~ yennittir: Samıun ve Baf-
"' yalna vuat cinai; Tqova, Er· 
~ve Nikaar, Maniaa, İzmir, 
l>Gzce, Trabzon, Polathane: Ayni 
tinaten. Hendek, lmıir, Ayului, 
C&Yark17, Tonıalan. Teklifle • 
tiıı en ıeç 15 teıriniıani 1932 ta· 
l'İlline kadar Çekoılovak rejili 
llaerlcez idareaine verilmesi met • 
l'llttur. Bu hUIUlta fazla malUınat 
'&.ak iatiyenler lıtanbulda ibra • 
'-t ofiaine Ye yahut Praida kiin 
t.Jco.ıom rejili merkezi umumi 
•i11e müracaat edebilirler. 

İzmir zahire 
borsasında 

iL~ la.ur, 29 (A. A.) - Bupn 
~da 6 buçuk kuruftan 22 ku· 
~ lcadar 3354 çuval incir ve 10 
~ 30 kuruta kadar 4171 

tlaüm aatılmıtbr. 

incir istihlikinin 
• • temını 

Aydın, 29 (A. A.) - incirleri· 
mizin dahilde iıtihliki için her 
memurun bir liralık incir almuı 

hakkında yapılan tetebbüılerin 
her tarafta büJiilc alika ve mem· 
nuniyet uyandırdıjı ıelen telgraf 
lardan anlaplıyor. ilk ıipariı Kü· 
tabya viliyetind~n aelmittir. 

Belçika Kıratlı ltal
yaya gidiyor 

Brlbel, 29 (A.A) - Kıral 
kıaa bir mlddet kalmak &zere 
italyaya gitmi9tir. 

Bollvya-Paragaay 
lhtllAlı 

Auomptioa, 29 (A.A) - Pa· 
rageliler Boli•yahlar bozpna 
ujratmıılar Çoqueren İltihklmını 
ele geçirmiıler ve birçok eair 

a!'!.P.di!• 

Halbuki lngilterenin kendisi 
bu paraya ve bu mesaiye muh
taçtı. Onun için Ingiltere hllkd
metinin bu israfını protesto et
miıtik. lngilterenin bu iıten 
vazgeçmesi için elimizden geleni 
yıpmıı, fakat mnvaffak olama· 
IDlfbk. 

Nihayet on sene sonra Irak
tan çıkıyoruz, çıkıyoruz ama o 
memlekette 100 milyon altın 
bırakarak çıkıyoruz.,, 

Dil ku-rttltayı 

(Btlf taralı 7 inci ıagıfadaJ. 

Bu aiinkü program diğer gün • 
lere nazaran daha dolgundur. 
Bunun da sebebi dünkü içtimada 
aöz alan Aptullab Battal, Zakir 
Kadiri, ve Fuat Beylerin tezlerini 
okuyamamaları dır. 

Bu tezler yann okunacaiı için 
program töylece teıbit edilmit tir: 

1 - Fuat Raif beyin tezi. 

2 - Aptullah Battal beyin te· . 
zı. 

3 - . Zakir Kadiri beyin tezi. 
4 - Tanzimattan bu güne ka· 

dar Türk dili Ali Canip bey. 
5 - T anzimattan ıonra reami 

ve ıiyui dil Ahmet Cevat bey. 
6 - Dilimizin bu ıünkü ihti • 

yaçlan, Reıat Nuri bey. 
7 - Jıtılahlar, Talim ve terbi· 

ye reiıi lhaan bey. 

Encflmenler çalışıyor. 
Kurultayda ıeçilmit olan teı • 

kilit nizamnameıi encümeni dün 
içtima ederek Türk Dili Tetkik 
Cemiyetinin nizamnamesini tesbi 
t4=. bqlamııtır. 

Bu nizamname cemiyetin faa • 
liyetini, tetkilitım, tubelerini ve 
çalııma ıubelerinin bunlann yü -
rüyeceii yollan da teıbit edecek
tir. 

Hakkı Nezihi Bey 
Evvelki aiin Kurultayda Türle 

dili ile Hint • Avrupai diller ara· 
ımdaki münuebetler namında 
bir lronferam vermit olan Hakkı 
Nezihi bey dün Gazi hazretleri • 
nin iltifatlarını kazanmıılar • 
dır. Gazi hazretleri Hakla Nezihi 
Beyin konferanıım çok bejenmit 
ler ve Ruıen Eıref bey vuıtuile 
kendilerine tetekkür etmitlerdir •. 

Denizcilik bıyetinden aldığı· 
mız teakerelere göre, heyetin, 
puvan mBsavatmı bozmak lzere 
iki çifte dirıekli ile beraber iki 
çifte ve Dç çifte mlıabakalannı 
yeniden yaptırmıya karar ver· 
dij'ini öirendik. Bu mOıabaka
lar buglln Beykozda yapılacak 
ve bu avretle deniz pmpiyonJuju 
mesleıi kati ıurette bal edilmiı 
bulunacakbr. 

Mlllabakalara 1Ut 13 de baı· 
!anacaktır. Bu g6a ayaı umanda 
bir çifte hanım kBrekP!eria ferdi 
idman ve rekor mDaabaka11 ba 
ıon yıpılac:akbr. Bir çifte kadın 
ve erkek mıntalra birineiıinin 
(r61.:ordman) tayini mOaabakaları 
da ıene bu ,On ilk defa olarak 

· diraeldi, diraekıiz bir çifte tek· 
nelerle dOmencİliz olarak yapıla
caktır. 

Atletizm 
Bu gOn Arnavutköyl kulllbll 

de kendi sahasında atletizm mU
sabakaları tertip etmiılerclir. Bu 
mDsabıkılara bir kısım Galata· 
saray atletleri de iıtirak edecek· 
lerdir. 

Yapılacak mllaabakalar ıun· 
lardır: 

100, 200, 400, 800, 1500 met
re ıDr'at ve mukavemet koıu· 
ları, yllkıek atlama, diık, glllle, 
cirit atma, 4XOO bayrak yarııı 
ve 100+200+400+800 Balkan 
bayrak yarı91. 

Futbol 
Bu,nn, Hakova talummın aoa 

dakikada gelmek len vazgeçmesi 
üzerine ehemmiyetli bir futbol 
hadiıeai yoktur. Yalnız Fener· 
bahçeliler kendi sahalarında an· 
treman yapacaklar. budan ev· 
vel de lıtanbu'spor Pera ile, 
Galatasarayda Vefa de gene ay
ni sabada karıılaıacaklardar. 

Galatasaray-Vefa maçı antren
man mahiyettedir. 

lıtanbulıpor-Pera maçına ıe· 
lince bunu sayılı ıtıühim bir ha· 
zarlık maçı telikki etmek icap 
edecektir. 

Çünkl mal6m olduju üzere, 
gr.lecek cuma ve pazar ıebri· 
mizde, lzmirde yapılacak TUrki
ye birinciliklerine esas olmak 
Dzere grup birincilikleri maçları 
yapılacak ve Istanbulapor, Istan
bul flmpiyonu olmak itibarile 
'bu mlıabakalara iftirak ede
cektir. latanbul ıporun kar11la
ıacağı takımlar Bandırma, Edir
ne, Kocaeli mıntakalarmın ıam
piyon ulnmlandır. 

BugOnkB mOsabakada Istanbul 
sporlulann dereceai hakkmda 

Albn ordulul•r 

Altm ordudan : Alhnorda a.; . "' lubn 25 inci yılını 30-9-932 ~ 
gtinll tesit edecejinden ~e 
Onyon kulubl gibi Altm ~ 
teıekkllllerinde çahıan kanii 
r in o glinl ıenleadirmek için ,,. 
k6yllnde kulOp merkezine t 
leri Ye yevmi mezktlrde ~ 
d&rtte dahi fevkalade koagra ... 
tedilip mllıtafa hey' eti id~ ~ 
rine yeniden intahabat ıeruı 
nizamnamenin tadili Ye aair Al
ba ordunun teali ve inldpfma 
ait mukarrerat ittihazı mmamei 
müzakeratın maddeleri cDmleaia
den oldupndan bilumum Alba 
ordu mensuplarının ıercf bahit 
etmeleri rica olunur • 

Mançurlde neler 
oluyor. 

Harbin, 29 (A. A.) - Man • 
cbouli ve Hailat eyaleti demiryol 
larnu muhafaza etmek olan Çin 
kıtaatı iıyan etmitler Ye hük6 • 
met kuvvetlerini ıilihlanndan 
tecrit ettikten ıonra Mancouli Da 
lalainor ve Punatu ıehirlerini DP. 
teylemiılerdir. Bu tehirlerde o• 
turan Papon tel»aasmm emniyet; 
içinde olduklan ve Sovyetleria 
kendilerine Ruıyaya iltica etme
lerine mütaade etmit bulgn+drla 
n öjrenilmiftir • 

ltalyada hava mü
dafaası tecrübeleri 

Roma, 29 (A. A.) - HaY& 
müdafauı tecrübeleri dün ak • 
tamdan beri devam ebDeldeclir. 
Bu tecrübeler eınumda i~ defa 
ıilih batına davet emri Yerilmit
tir. Bu müddet .~arfmda bütün 
münakalit, ıece vaktinde olduju 
gibi tatil edilmiftir • 

Amerikanın altını 
Nevyork, 29 (A. A.) - Ecne

bi memleketler hesabına mevcut 
albn ihtiyatı miktarı 2 milyon 828 
bin dolardır. 

Ingllterenln resimden 
muaf tuttuğu 

maddeler 
Londra, 29 (A. A.) - ltbalit 

reıminden muaf tutulan maddele 
ri gösterir listeye bmml müatah • 
zerat ve mamulit tmıflarma da • 
bil 6 madde de iliTe edilmiıtir. -- -
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1:-ye İlk ve son aşk Nakleden 

fa. 

İhtiyar bir kız olan Süreyya 
Hatice hanım, kırk beı ya,ının 
kuru vücuduna yüklettiği ihtiyar· 
lık yorgunluğunu dinlendirmek i • 
çin Y akacıtaki bir ermeni pan • 
siyonuna bir ay için tebdilihava • 
ya gitmiıti. 

Madam Sürpik, müıterilerine 
karıı gayet kurnazca hareket e • 
der, onlardan kira almakla kal • 
maz, kendilerine sanki Iutfen öğ
retiyormuı gibi örgü örmesini öğ 
retir, fakat ayni zamanda dn, kıt 
lık fani le ve çoraplarını, bu dera 
behanesile bedavadan ördürürdü. 

O gün Süreyya Hatice hanım , 
eski ve köhne pansiyonun tahtabo 
funda, elinde örgüsü otururken 

' yanına, gene ayni pansiyonda 0 • 

turan iki genç kız karde! geldi • 
]er ve: 

- Haberiniz var mı Hatice ha 
mm, dediler, Memduh Şekip bey 
Yakacığa gelmiı. 

Süreyya Hatice hanım titredi: 
- "llk ve ıon qk,, muharriri, 

fu meıhur romancı mı? 
- Evet, evet .. ''Yeni panıi • 

yon,, da oturuyormuı. 
.y. .y. .y. 

O akıam odasına çekilince, Sü 
reyya Hatice hanım pencereıine 
oturdu ve gözleri uzaklarda dü • 
tündü. Hatırlıyordu. Bundan yir • 
mi sene evvel, gene böyle Yaka
cıkta, bir akıam, penceresinin Ö· 

nünde otururken: 
- Süreyya .. Süreyya .. 
Diye hafif bir ses duymuı ve 

titriyerek kalkıp bu ıeıin sahibi • 
nin yanına gitmiıti. 

Bu sesin sahibi, o zamanlar kü 
çük ve meçhul bir gazeteci olan 
Memduh Şekipti. -

Bundan yirmi beş sene evvel, 
Süreyya ile Şekip seviıirler, çıl • 
dıraaıya seviıirlerdi. Küçük Me.ım. 
duh Şekibe kimse ehemmiyet ver· 
mezdi. Onu sade o, timdi artık 
kuru ve hırçın kırk betlik bir ba· 
kire olmuı olan Süreyya Hatice 
ıever, onun günün birinde büyük 
bir muharrir olacağnu sezerdi. 
Memduh Şekip de hem erkekli -
iin, hem de meslek izzetinefsini 
anlayıp takdir eden bu ıefkatli 
genç kıza, kendisinden üç dört 
Y&f 'büyük olmakla beraber, de -
rin bir bağla bağlanırdı. 

Tam iki mevsim sevİfllli§lerdi. 
Haticenin ailesi, evlenmelerine ra 
zı olmamııtı. Memduh Şekip de 
boynu bükük, kalbi kırık, gazete
ıine dönmüf, zavallı parçalanmıı 
haysiyetinin aksülamelile, büyük 
Te yanık bir roman yazmıftı. is
mini "ilk ve son aık,, koyduğu hu 
eser, edebiyat aleminde büyük 
biT akiı uyandırarak, onun met -
hur olmasına ıebep olmuttu. 

Sonra, Memduh Şekip bir çok 
e&erler daha yazarak bu ,öhreti • 
ni kuvvetlendirnfıtti, ve biribirle
rini o zamandan beri, yirmi bet 
senedir ıönnemiılerdi. 

İJte, §U Herdeki büyük çınarın 
dibinde son defa lrucakla§ıp ağ • 
latmıılardr. Ah o gece! Süreyya 
Hatice, o gece istemiı olsaydı, ıa 
de ayrılığın değil, aıkın da tatlı 
acısını tatabilecekti. Şekip Mem • 
duh ona ne kadar yalvannıttı. Fa 
kat o zamanın telakkileri genç 
kızlık Urkekliği, heyecan, korku 
ve daha birçok anlatılmaz fakat 
rahatsızlrk hissi veren sebepler bu 
na mani olmuıtu. Halbuki timdi 
olıa .• 

Fakat neden olmasın?. Sürey • 
ya Hatice, kalktı, aynanın karıı· 

ıına ıeçip ke~isini bir ıüzdü. Ay 

nada, bakıtları ıolmuı, çatlak yüz 
lü bir hayal görünüyordu. Fakat 
bizzat bu ıoluk bakıf lar aldandı • 
lar, orada, atet gözlü, taze tenli 
bir genç kız gördüler. 

Süreyya Hatice kendi kendi -
ne: 

- Evet, diye mınldandı, niçin 
olmasın? Hem eminim o da ora· 
dadır. "llk ve ıon aşk,, beni an· 
mak istiyecektir. 

Süreyya Hatice omuzuna bir 
tal attı ve kendisi için yepyeni de 
mek olan bir ate,le yanarak dı • 
tarı çıktı. Hafif bir mehtap var • 
dı. Yollar, buiulu bir camdan ak· 
seder gibi görünüyordu. Süreyya 
Hatice hanım. yirmi bet sene ev • 
vel buluttukları aiacın dibine 
doğru yürüdü. 

,,. . 
Memduh Şekip, iri ağacın al

tında, ilk atkını dütünüyordu. Fa 
kat bu sonuncu olmamıştı. Vakıa, 
"llk ve son aık,, eserini yazdığı 

zaman, Şekip bu a§kın aon olaca· 
ğını düıünmüıtü amma, hayat 
bu ..• Her fey gelip, geçiyor, ha • 
zan tatlı hazan da acı bir hatıra 
bırakıyordu. Şöhretle beraber Şe· 
kip servete ve bilha11a bir çok ka 
dınlara ıahip olmuftu.. 

Henüz kırk, kırk bir yaşların • 
da idi. O yaz, kendi kendine ver· 
diği on bet günlük tatili Yakacık· 
ta geçirecekti. Niçin oraya gelmit 
ti? Zira, meıhur tütün tüccan 
Hamdullah beyin f evkali.de gü· 
zel olan Rus metresi ona: 

- Şekip, demiıti, beni bu per 
ıembe ıece yarısında Yakacıkta • 
ki ilk bulu§tuğumuz ağacın dibin· 
de bekle!.. 

Şekip, sevdiklerini ekseriya Ya 
kacığa getirir, orada bir hafta on 
gün ıeçirdikten sonra, ondan u • 
ıannuı, bıkmıt bir halde İstanbu • 
la dönerdi. 

Lolayı, bir çayda tanmııt, bir 
gün Kadıköyüne ıeçerken vapur· 
da görmü,, ona bir gezme teklif 
etmiı, bir otomobille buraya ge· 
tiı:miftİ. Fakat Lola, kendisine 
ancak on ıün ıonra, bir hafta için 
serbest olabileceiini aöylemitti. 

- On gün sonra, demitti, 
Hamdullah Ankaraya gidecek. O 
nu trene bindirir, aktam yemeği· 
ni kardetinin Modadaki evinde 
yer, sonra, Beyoğluna dönüyor • 
muı gibi yaparak gelir, seni bu • 
lurum. 

• • • 
Şekip Memduh, sırtını dayadı· 

ğı ağacın dibinde bunları dütünür 
ken, hafif meyilli yamaçtan bir 
kadın vücudunun kaydığını gör • 
dü, istemiye iatemiye koftu, onu 
kaldırdı. Bu Süreyya Hatice idi. 
Küçük ve dar keçi yolundan ağa
cın dibinden ineyim derken ayağı 
sörçmüt, atağıya doaru kayımı, 
biraz da kendini kaybetmiıti. Bir 
az toparlanıp da ıözlerini açtığı 
2aman, kendini Şekibin kolla • 
rında buldu ve derin bir memnuni 
yet hissetti. Tam: 

- Şekip .. Benim .. itte ıeldim, 
Diyeceği ıırada, on metre ka • 

dar ilerdeki caddeden bir otomo • 
bil sesi duyuldu ve bir fenerin ay 
dmlığında Şekibin yüzü parladı. 
Sonra yukardan bir kadın seıi: 

- Şekip, ne oluyor, doğrusu 
anlıyamıyorum. Beni burada bu • 
nun için mi bekledin, 

Diye hırçınlaıarak, aıağıya, 

yanlarına kadar yaklqtı. Süreyya 
Hatice, bunun gayet tık ve genç 
bir kadın olduğunu görerek to • 
parla_nırken, Şe~ip iz_~hat veriyor· 

VAKiT 

Yılbaşı 
• 

pıyangosu 
Tayyare piyanko müdürlüğü 

geçen sene olduğu gibi bu sene 
içinde bir yıl başı piyangosu ter· 
tip etmiş ve planını hazırlamıı· 

tır. 

Biletler T efrİnievvelin on beşin· 
den itibaren satılığa çıkarılacak
tır. Biletler gene 10 liradır. 

Y ılbafı piyankosunun en büyük 
mükafatı (1,000,000) liradır. Bun 
dan başka (500,000) liralık bü • 
yük bir ikramiye ve (200,000), 
(100,000) (50,000), (30,000), 
(20,000), (15,000) gibi ikramiye 
de vardır. 500,000 lira bir numa· 
raya verilecek ve bu numaranın 

diğer on par;ası 50,000 lira ala· 
caklardır. Bir milyon lira keşide
nin sonunda çekilecek, 100 numa
raya taksim edilecek, beher bilet 
onar bin lira alacaktır. 

Şayet 500,000 lira keşidenin 

bafında ve ortalarında çıkmayıp 

ta en sona kalırsa 500,000 lira ve 
bir milyon lira ayni bilete verile· 
cek bu suretle onda bir bilet 
(150,000) lira alacaktır. 
Şimdiye kadar onda bir bilete 

150,000 lira verilmemiıti. 
Yukarda yazdığımız büyük ik· 

ramiye ve mükafo.lardan başka 

üç tane 10,000, bet tane 8,000, on 
tane 5,000, on be§ tane 3,000, el· 
li tane 2,000, dört yüz on tane 
tir. Şimdiye kadar altı ayda bir 
1,000 liralık ikramiyeler vardır. 

500,000 lira kazanan biletin son 
rakamile nihayetlenen 5,000 nu· 
maraya 100 er, ve 200,000 lira ka· 
zanan biletin son rakamile niha· 
yellenen numaralara da 50 §er li· 
ra amorti verilecektir. 

Geçen seneki yılbaşı piyango· 
sunda 5, 700 numara !.azanmı§tı. 

Bu sene bu miktar 10,500 adedi
ne çıkarılmııtır. 

Yani 50,000 biletten 10,500 Ü 

kazanacaktır. i .. .-...- - ,, _ 

Piyanko müdürlüğü keşide ha§· 
larını Mayıs ve Teşrinisani ayla
rına almıya karar vermiştir. Yal· 
nız halen her ayın 11 inde çekil
mekte olan piyankonun keşide ba 
§ını değiştirmek için üç aylık bir 
fasıla vermek icap etmektedir. 
Piyanko müdürlüğü keıide başla· 
rını yeni şekle göre tanztm etmek 
için üç ay Irk fasıla için muvakkat 
bir plan tertip etmiıtir. Bu keşide 
ler önümüzdeki Şubat, Mart, Ni· 
san aylarında çekilecek ve sonra 
yeni tertip başlıyacaktır. Üç aylık 
tertibin birinci ve ikinci kef ide 
biletleri birer buçuk üçüncü keşi· 
de biletleri iki liradır. Üçüncü 
keıidenin en büyük ikramiyesi 
100,000 liradır. 

Birinci ve ikinci keşidelerde 
dörder bin bilet ikramiye ve a· 
mort alacak, üçüncü keşidede 
2,000 bilet ikramiye, 25,000 bilet 
amorti kazanacaktır. 

===n::::m:::::::::::::.-=::::::::-.::::::::::::: 

du. 
- Lola, çocuk musun. Burada 

seni bekliyordum. Zavallı ihtiyar 
kadın yukardan kayıp, düştü, onu 
kaldırırken ıen geldin .. 

Lola yaklaştı. Süreyya Hatice 
hanıma dikkatle baktı. Sonra mut 
main bir sesle: 

- Ya ... dedi, affederainiz ha· 
nımefendi, bir yerinize bir şey ol 
du mu? Otomobilim ıizi evinize 
kadar götürsün. 

• • • 
Süreyya Hatice hanım, otomo· 

bille dönerken ağladığının farkın 
da de&ildi. 

30 Eylül 1932 

Niçin içerler 7 
Rakıyı niçin ve nasıl içerler, sarhoş 

luktan bekledikleri nedir? 

iştah ve u ykn ilac11n ha eczahaneden alnuşım, 
ha rneyhaneden ? - ]\Trısıl ki kandil yağsı~ çe 

lanıba gazsız ya1111ıazsa .. - ()ersenı kafa ile 
eve dönzince 

-6-
Abmet Ca bi Bey... Yorgun 

yüzlü, kırışık alınlı, kır saçiı, lu· 
ranta bir adamcağız ... Vaklile 
iyi tahsil görmüş ... Şimdi müte
kait olduğu halde bir müessese
de çalışıyormuş. .. Ônce bana em
niyet edip pek açılmak istemedi. 
fakat biraz sonra yumuşadı, 
sorgular1r.1a yarı istekli, yan is
teksiz cevap vermiye başladı: 

- Siz, yorgunluk nedir bilir 
m"siniz beyim? Amma, sade öy
le vücut yorguluğu değil, vücutla 
birlikte kafa, beyin yorgunluğu? 
Bunu, yani bu katmerli yorgun-

luğu, her gün, çeken bilir; çek· 
miyen ise uzaktan güler, geçer. 

işte ben, akşamları bu katmerli 
yorgunluğumu biraz gidermek, 
çalışmaktan lurşulaşan vücudu-

mu, bekçi davuluna dönen kafa
mı biraz dinlendirmek için içe· 
rim ! 

- Rakı ile vücut, kafa din
lendirilir mi? 

- Hem de mis gibi dinlendi· 
rilir? 

- Boş lakırdı J.. O yle yapa· 
cağına akşam üstü rorgun argın 
doğru evine gitsen de güzelce 
soyunup dökünüp bir banyo ve 
ya duş yapsan, sonra bir köşeye 

kurulup şöyle yemeğe kadar bir 
yan gelsen ... 

- Yapmadım değil, onu da 
yaptım, onu da denedim azizim; 

lakin rakı başka ! ispirtonun yor· 
gun vücut ve kafada yaptığı 

uyuşturucu ve dinlendirici tesir 
pek başka! 

- Şu halde, siz, rakıyı adeta 
bir çeşit ilaç yerine içiyorsunuz! 

- Hemen hemen, onun gibi 
bir şey! Akşam Cstü işlen çı· 

kıp ta eve gidinceye kadar yol
da birkaç tane atma1sam olmı· 

yor, o akşam ve o gece bir tür· 
lü rahat edemiyorum ! 

- Akşamları ne kadar içer· 
siniz? 

- Yetmiş beş, Eeksen, bazan 
yüz dirhemi bulur. Sizin anlaya-

cağınız efendim, bizim gibi gün
düzleri vücudile beraber kafası-

nı çok yoran insanlar içın ak
şamları rakı bir gıda, bir nafa· 
kadır. Eğer bizım vücutlarımız 

ve bünyelerimiz" birer kandil 
veya lamba ise akşamdan akşa
ma içtiğimiz rakı da bu lrnndil 

veya lambanm bir yağı, bir ga· 
zıdır. Nasıl ki kandil ya~sız ve 

lamba gazsız yanmazsa bizim 
vücutlerle kafa da rakısı7. işle· 

mez. Akşamdan mutlaka, yağı 

ve gazı içine boşaltacağız ki 
ertesi gün vücutla kafa tekrar 
işlesin 1 

- Bana kalırsa yanlış di"şü
nliyorsunuz, içmediğiniz akşaların 
sabahı yataktan daha dinç kal
lcacofınızı, o gün daha canlı ça· 
lışacağmızı sanıyorum ! 

- Bu, söylediğiniz belki doğ· 
ru olabilir. Fakat içliğ:m zaman 

2idip evde iştahlı İştahlı yeme-

ğimi yedikten sonra, yatağa 
rip rahat rahat· deliksiz uyu 
bilsem! 

lçtimmiydi akşam yemeği y 
mem ve o gece uyumam. 

- Kendinizi buna alıştmrs 
nız pek güzel yers"niıde uyurs 
nuz da! 

- Onu da yaptım, onu 
vaktil ~ birkaç defalar denedi 
olmı}or, olamıyor vesselim! 

- Madamki olmıyor, olam 
yor şu halde, rakı yerine b 
hekime gidip iştah ve uyku ili. 
alsanız! 

- O zaman ayvaz, kasap be 
bir besap olmaz mı? 

iştah ve uyku ilacı ha e 
haneden almışım, b.ı meyban 
den. 

- Canımef eodim. hiç eczab 
neden alınacak ilaçla meyh 
neden alınacak ilaç bir olur mu 

- ilaç değil mi? Alt tara 
hep bir! 

- Ama rakmın vücuda ziya 
vardır. 

- Adam, o kadar ziyan te 
kos suyu ile bakkaldan aldığı 
mız mahlut yağlarda da vardır 

- Demek, siz rakıyı keyf içi 
içmiyorsunu? 

- Ne keyfi abeğim ? Keyi 
kim, biz kim? Keyif. zevk gib 

şeyler gençlikle düşünülecek ıe 
lerdi. Şimdi benim keyfim d 
zevkim de akşam üalU üç be 
tane yuvarlayıp eve gelmek. ev 
de - kimin vara• Allah bağıtla 
sın • çocuklarla bir iki şakalat 

taktan sonra: "Bitmiyen itin v 
tDkenmez derdin anasını uyk 
satarmış!,, diyip yatağa uzanmak 

- Kaç senedir içersiniz? 

- On beş, yirmisene var. 

- ilk dafa buna niçin ve n 

sıl başladınız? 

- Arkadaşlar baştan çıkart· 
tılar? Ben o zaman gençken bir 

bayram günli, iki arkadat beni 
zorladılar, Beyoğlunda evve)l iki 

bardak bira içirttiler. arkasır.dan 
ild de rakı dayadılar. Ondan 

sonra biz dünyayı cennet gibi 
görmiye baş!ayinca tadı dama· 
ğımızda 1 aldı ve ertesi gilnO de 

aynı tadı almak için kendi ken• 
d"mize a!ıştık içmiye 1 

- Şimdi içtiğiniz zamanlar, 
arasıra, yine dünyavı cennet gör• 
düğünüz o!ur mu? 

- Pek az. .. Meseli ayda yılda 
bir, çalğıh malgılı bir düğün bit 
eğlentiye gidecek olur da orada 
bedava tarafından fazla kaçıra• 
cak o'ursam ! Lakin efendi111; 
bunun sonradan bir de acı tarafa 
oluyor ki dayanılır şey değil 1 

- Ne gibi? 
- Ne gibi olacak? Ertet1 

gün sersem kafa ile ve üst baf 
meze lekeleri içinde eve geldiğid' 
zaman evde bir kıyamettir kO" 
puyor, içtiğim içeceğim bot' 
numdan geliyor. 

Osman Cem-' 



30 Evlül 1932 VAKiT 

HASANPiRiN ÖZÜ 
UNU 

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

[ Devlet Dem iryolları ilanlara ________ _. 

29.9.932 tarihine müsadif perşembe gününden itibaren 35 No. 
banliyö katarının vakti hareket cedvelinde atideki şekilde tadilat 

icra edilecektir . 
Pendik H. 16.59; Yunus H. 17.02; Kartal H. 17.06; Maltepe 

17. 15; Küçükyalı Mürur; Bostancı H. 17.25; Suadiye 17.29; Eren· 
köy H. 17.34; Göztepe H. 17. 38; Feneryo'u H. 17. 41; Kızıltop· 
rak R. 17 43 Haydarpaşa M. 17. 50, H. 17. 58; Köprü M. 18.lStir. 
Keyfiyet muhterem halka ilan olunur. (517'1) 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (78) kalem saph 
keski, su fırçası, deri, lastik hortum, ke;e kaynak telleri, çinko 
lavhalar kereste, musluk, pota, yaba, kurşun ve bakır horul ar, 
sinek ve kalbur telleri. bez hortumlar, transmisyon kayışları, toz 
ve emaye boyalar çekm'! boru, ingiliz sicimi, telefon aleti, çadır 
ve saire gibi muhtelifülcins malıemenin pazarlığı 3-1O·932 tari
hine müsadif JJazartesi günü Mağazada icra kıhnacağından talip· 
lerin yevmi mezkurde sant 9 dan 1 İ e kadar is bati vucut ederek 
tahriren fiat vermeleri bu baptaki malzemenin müfredat listesi 
mağaza dahilinde asılmış olup nü:nune getirmesi icap eden mal· 
zeme için pazarlık günü nümunelerinin beraber getirilmesi, nümu
nesiı teklifJerin kabul edilmiyeceği ilan o'unur. (5171) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

50000 kilo sabun: Kapalı zarfla münakasası: 1 S Teşrinievvel 932 
Cumartesi günü saat 11 de 

50000 ,, Pirinç: Kapala zarfla münakasaıı: 15 Teşrinievvel 932 
cumartesi günü saat 13,5 da 

12600 ,, Zeytinyağı: Kapah zarfla roünakasası: 15 Teşrinievvel 
932 saat 15 te 

10000 ,, Bulgur: Açık münakasası: 16 Teşrinievvel 932 pazar 
günü saat 11 de 

60000 ,, Kuru fasulya: Kapalı zarfla münakasası: 16 Teşrinievvel 
931 pazar günü sact 13,Sda 

42000 ,, Toz şeker: Kapalı zarfla münakasası: 16 T~şrinievvel 
932 pazar günü saat 15 te 

40000 ,, Nohut: Açlk münakasası: 16 Teşrinievvel 932 pazar 
günü saat 16 da 

3()(J{)() ., Makarna: Kapalı zarfla milnalfasası: 17 Teırinievvcl 
932 pazartesi günü saat l lde 

20000 ,, Kuru üzüm: Açık münakasası: 17 Teşrinievvel 932 
pazartesi günü saat 14 te 

47000 ,, Zeytin: Kapalı zarfla münakasası: 17 Teşrinievvel 932 
pazartesi günü saat l S te. 

Marmara Ussü Bahri ve Kocaeli Müstahkem Mevki Kuman
danlığı efradı için lüzumu olan erzakın cins ve miktarkrile ihale 
gUnlcri yukarda gösterilmiştir. işbu erzakın şartnamelerini gör
mek istiyederin her gün ve vermeğe talip olacakların da müna· 
kasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte 
Kasımpaşa'da Den'z Levazım Satınalma ko:nisyonuna müracaat
ları. (4946) 

Ankara cadde~nde 

Kiralık Odalar 
Orhan bey hanında - Görmek ve kiralamak için VAK l T 

••••••• w yurduna müracaat. 

Adana Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - 26225 yirmi altı bin iki yüz beş • lira keşifli mektebimi
zio yatakhane pavyonunun Tıraça tamiratı, mektep temellerinin 
takviyesi; haricen çimentolu sıva, badana ve dahilen yağlı boya 
He telvini, hela duvarlarına müzaik imali ve su oluklarmm tec
didi, umumi inşaat şartnamesi esaslarına tevfikan ve keşifname· 
si mucibince tamir ve inşası 26 · Eylül 932 den 15 teşrinievvel-
932 tarihine kadar kapalı zarf usulile ve yirmi gün müddetle 
mevkii münakasaya vazedilmıştir. 

2 - Taliplerin usu 'ü dairesinde tanzim edecekleri teklifname 
ve işbu inşaat ve tamiratı ifaya muktedir olduklarına dair resmi 
vesaikin teminatlarile birlikte ihale günü olan 16. 10. 932 a
zar günü saat 14 te Adana Maarif Müdürlüğünde içtima ede:ek 
olan komisyona müracaatları ilan o!unur. (5093) 

Piyangosu 
!.üvük ikramive ., . 

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

Fırsatı Kaçır mayınız 

ittirak Ediniz!. 

18. inci Jandarma 
Mıntaka Kumandanl-· 
ğından: 

Kilo 
60,000 

256,COO 
500,000 
500,000 
400,000 

Cinsi 
Sığır eti 
Fabrika unu 
Odun 
Saman 
Kuru ot 

Yu'.<arda cins ve miktarları 
yazıh altı kalem erzak Elaziz'de 
bulunan Van piyade alayı ihti
y2cı için kapalı zarfla münaka
saya çıkarılmıştır. Taliplerin ycv· 
mi ihale olan birinci teşrinin 
birinci giinü mahalli mezkür sa
tınalma komisyonuna müracaat-
Jarı. (4876) 

Istanbul dördüncü icra memur
luğundan: Temamma atmış dÖrt 
bin lira kıymet taktir edilen Ho
ca paşada Hobyar mahallesinin 
(Sirkeci Ha midiye tramvay cad
desinde) eski 18 dört defa 18 
mükerrer 20,22 yeni 13,15,17, 
19,21 ,23,25 numaralarla murak· 

kam 661 metre terbiinde erazi
den 363 metre murabbaı musak
kaf otuz oda ve müştemilatı sai
reyi havi ahşap Aydos oteli ve 
alt losmında altı bap dükkiaı 

ve müstakil metbalden 298 met
re terbiinde bahçesi bulunan iş· 
bu gayrı menkulün temamı on 
altı hisse itibariyle üç hissesi 
açık arttırmaya ''azedilmiş olup 
15 teşrinievvel 932 tarihinde ta
rihinde şartnamesi divanhaneye 
tali1c ei:lilerek 3 teşrinisani 932 
tarihine müsadif perşembe günU 
saat 14 den 16 ya kadar lstan
bul dördüncü icra dairesinde 
açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırmaya iştirak için hisse· 
ye musip kıymeti muhammi
nesinin yüzde yedi buçuk nis
betinde pey akçesi olan do
kuz yüz lira teslimi vezne etmek 

lazımdır. Mezkur hisseye ait mü
terakim vergi, belediye vakıf 
icaresi müşteriye aittir. 929 ta
rihli icra kanununun 119 uncu 
maddesine tevfikan hakları tapu 
sicilleriyle sabit olmiyan ipotekli 

alacaklılar ile diğer alakadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususiyle faiz ve 
masarife dair olan iddialarını 
ilan tarihinden itibaren 20 gün 

içinde evrakı müsbiteleriyle bil
dirmeleri la~ımdır. Aksi halde 
haklan tapu sicilleriyle sabit 
olrniyanlar satış bedelinin pay· 
}aşmasından hariç kalırlar. Ala
kadarların işbu maddeyi kanuni
ye ahkamına göre tevfiki hare
ket etmeleri ve daha fazla ma• 
lümat almak isteyenlerin 931-502 
dosya numarasiyle memuriyeti
mize müracaatları iJan olunur. 

(4516) 

Istanbul üçüncü icra memur· 
luğundan: Bir borcun temini isti-

tifası için mahcuz ve para}'a 
çevrilmesi mukarrer pres ve kı
liisör ve kurşun kalemi ve leva-

zımatı kırtasiye 4 - Teşrinievvel 
932 salı günü saat 1 l den son
ra açık arttırma suretile Gala

tada Mamudiye caddesinde Ze
liç biraderler mağazasında satı-
Jacaktır. Taliplerin mahallinde 
bulunacak memuruna müracaat
ları ilin olunur. (4525) 

ile, çocuk ve yavrularınızı besleyiniz, saf hilesiz ve pek mükemmel 
b:r gıdadır. Kemikleri ve vücudu kuvvetlendirir. Çocukların neşvü 
nemasına azim faidelcr temin eden Hasan bezelya, mercimek, pa
tates, arpa özü unlarından yapılan yemekleri çocuklarınıza ve bil
hassa hali nekahatte olanlara yediriniz. Hasan pirinç öıü ve Hasan 
markasına dikkat Kutusu 25 kuruştur. Hasan ecza deposu. 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Üsküdar Belediye Müdürlüğünden: Sahipsiz olarak (1} beygir 
ile (1) ufak tay bulunmuştur. Sahibi (8) gün zarfında almadığı 
takdirde satılacaktır. (5 l 64) 

lstanbul Belediyesinden: Beled~ye zabıtası talimatnamesi mu
cibince ekmek ve francalanın lokanta ve aşçı dükkanlarında 
narhtan fazlaya satılması memnu olduğu alakadaranın malumu 
olmak üzere ilan olunur. (5168) 

Satıhk Hane 
Adalar Kazası Mal Müdürlüğünden: 
No. 49 Sultaniye sokağı (Adanın şimalinde ve sahili boyun

da) Kınalıadada zemin katı : bir mutbah, yemek odası, abdest• 
hane, kuyu. koridor, sofa. Çatı katı : üç oda, bir kiler evin ön 
tarafı şimale nazırdır, Tamamile luğlndan 18 sene mukaddem 
yapılmıştır. Tahmin edilen kıymeti iki senede verilmek şartile 
3353 lıra birinci taksiti ihaleyi müteakip alınacaktır. Satış mua• 
melesi 16· 10-932 Pazar günü saat 12,30 da Adalar Mal Müdür• 
lüğünde aleni mUzayede ile yapılacaktır (5049) 

l~tanbul dlirdilncü icra dairesinden : 
Tamamına ( 520001 lirıı kıymet tnkıir 
edilen Gnlatad:ı Sultan be) nzıt mahalle· 
sinde Eğrikapu Sirkeci iskelesinde soka· 
ğında ve caddesinde es ,j 5·7 yeni 15 
181, 179 ve halen 179 181 ve 185 No. 
larla murakkam altında diıkkftn ve m:ı
ğazaları müstemil ve öründe sonr::dan 
inşa edilmiş 185·2. 185-1, 185· 1 No lu 
biri kAgir, ikisi ahşap fiç barakası olan 
kA;!ir Moskof hanı namile lıanın tama
mının te\·sili I 8 hisse itibarile 5 hissesi 
olan Ahmet l\fohtar Beyin hissesi ııçık 
arttırm:ı.ya vazedilmiş olup 2 tcşrinlt'\'Vcl 
932 tarihinde şartnıımesi di\·anhnneye rıı

lik edilerek 24 t<'{riniC\'\•cl 9.rn tarihine 
müsadif p:ızartPSi günü sa:ıt J 4 den 1ô 
ya kadar lsıııôbul 4 ncü icrıı dairesinde 
açik artirma ile satil:ıcaktir nrtirma ikidir 
birinci ırtirmasinda 3000 Uıaya tnlip 
çikmiş olup bu kerre en çok urti
ranİI\ üstünde birakilac:ıktir. Artirmava 
iştira!< için ~ üzde 0 

0 7 temin:ıt alift;r 
müterakim vergilerile Belediye resimleri 
vakif karesi müşteriye aittir icra iflas 
kanununun l 19 ncu maddesine tevfiKnn 
haklari tapu sicillerılc sabit olmiyan ipo
tekli alacaklilıır ile diğer alakadaroninin 
ve irtifak hakki sııhlplerinin bu haklnrini 
ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarinl il:ın tnrıhinden iııbaren 20 
gün içinde ve cvraki müsbitelerile bil· 
dirmelerl !azimdir nksi halde h:ıklari tapu 
sicillcrile sabit olmiyanlar satış bedcli ııin 

p:ıylaşmasindan hariç kalirlar rıl:ık:ıdarla

rln işbu maddei ahkamina gö:e te\ fi ki 
hareket etmeleri ve daha fazla malumat 
almak isteyenlerin 932 153 dbS\'11 no. sila 
memuriyctimize müracaatlnrı il~n olunur 

Beyoğlu, Istanbul ve Kadıköy 
Havagazi Şirketleri 

Tarafından tebliğ edilen ilib 
Apartım:ınların merkezi teshin resi· 

satı için ecnebi kok kömürünün istimali 
lehine propaganda yapılmak tadır ve bu 
kokun kül nisbeti az olduğundan kul· 
!anılması muvafıktır deniliyor. 

Yıkanmış en eyi Ereğli ~ömürlerinin 
tAktiri ile istihsal edilen ~a~h3nc koku 
filhakika eyi cinmn ecnebt kol< kömil· 
rüne nisbcten biraz daha fazla kiilii h:ı · 
\'idir. Fakat hu fark ancıık bir fiat farkı 
ile ifade olunmalıdır. Zira l\lilli bir mahsul 
olan gazhane kokunu dığer bilcLimle ev· 
safı beytt ve merkezi bütün teshin vası
taları için mükemmel istimal olunabilir. 

Ecnebi kok kömürü ş'mdi C'lduğu 
gibi mahzende teslim şnile tonu 28 lira 
\'e daha fazlaya saııJ,rsa gazhııne 1 oku 
şimdıki fiatilc ona müracc:ıhrır. Binaen· 
aleyh müşteriler. mıllt mahsul olan gaz· 
hane kokunu tercih etmelidir. 

lstaobul Yedinci icra memur
luğundan : Satılmasına karar ve
rilen Şişlide buliar çarşısında 
Sağdiç sok. l 6 No. hanede borç· 
lu Sırrı beye ait hane eşyası 
ayna hah oda takımı soba ve 
saire şehri halin 2-1O-932 ci giinü 
saat 1 lde mahalli mezLürda borç· 
lunun hanesi önünde satılacağın
dan mahalli mezl<urda hazır bu-' 
lunacak memurine murucaat olun
ması ilin olunur. (4515) 

Üs!cüdar Hukuk Hakimliğin
den: Üsküdarda Ahçıbaşı ma· 
halles:nde bakkal sokağında 40 
No. Ju hanede sakine Fahriye 
H. tarafından aynı mahalle ve 
aynı sokakta 48 No. Ju henede 
sakin kocası Ihsan Efendi aley
hine ikame ediJen boşanma da
van üzeri!le M. aleyhe berayi 
tebliğ gönderilen dava arzıhali 
suretinin mumaileyhin mezkur 
ikametgahtan çıkıp gittiği ve 
ikametgahı hazırası meçhul bu· 
lunduğu şerhile bilii tebliğ iade 
kılındığı görülmüş ve mahkeme
ce ilanen tebligat icrasına karar 
verilmiş o!duiundan dava nrzı
haline tebliğınden itibaren on 
gün içinde cevap vermek ve 
mahkeme için t:ıyin kılınan 22-
10· 932 günü saat 10,30 da 
mahkemeye gdmek üzere istida 
sureti ile davetiye mahkeme 
divanhan~sine talik kılınmış ol
duğu gibi keyfiyet gazete iJe 
de iliin olunur. (4517 J 

Sultanahmct 3 üncü sulh hu· 
kuk hakimliğinden: Müddei Kas
taki Efendinin madam Yetsima• 

ni ve OJga ve Markila ve Vasil 
ve Yani Efendiler aleyhlerine 
açtığı i~alei ~uyu davası üzerine 
müddeialeyhlerden Istanbulda 

Limon iske!cs:nde 37 numarala 
dükkan fevkindeki odada mu
l<im miiter·effa Sakızlı Nikolanm 
oğlu Yani efendi aleyhine gön· 
derilen davetiyede mumaileyhin 
ikametgahını terkle Sakıza gitti-

ği ve i!<ametgahı meçhul olduğu 
davetiyenın z:ıbrında mübaşir 
ve heyeti ihtiyariyenin me~ruha
tından anlaşılmakla ilanen teb
l'gat icrnsına karar verilmiş ve 
mahlccmcsi 24· 10-932 Pazartesi 
günü saat ona tayin kılınmış 
o'duğundan yevmü ve saati 
mezLürda mahkemede bizzat is-

batı vücut etmesi veyahut mu
saddak bir vekil göndermesi 
al<si takdirde gıyaben muhake
me icrasına devam olunacağı 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (4527) 

lstanbul üçüncü icra memur• 
luğundan: Bir borcun temini için 

mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer ZET marka kuyu mo· 

törü 5-Teşrinievvel-932 tarihinde 
saat 12 den 15 e kadar Kadı-

köyünde Çarşıda satılacaktır. 

Talip!erin mezkur mahalde me

muruna müracaatları ilan olunur. 
(4519) 
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'letYilri 
lanay: 

ltanımlar Biçki ·oikiş Mektebi Talebe kayd1na baılaomışhr. Maariften mu 
aaddak diploma verilir.Sergi 7 Teşrinievvel cu -
ma akşamma kadar açıkhr. Matbu programları 
mektepten parasız olarak alabilirsiniz. 

' Doktorlar 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hastalıkları mUteha.ssısr 

Muayene: 10-12 Ortaköy, Şifa yurdu 
15-18 Beyoğlu, İsUklAI caddesi No. 193 

(Opera sineması kal'§lSI) 
Tel. 1960 - 4,2221 

Doktor 

Ari s tidi 
Muaycnehruıesi: 

Emln!ınU: EmlnönU han 3 Uncu kat No.S 

Doktor 

A. K u tiel 
Cilt ve zUhrevt hastalıklar tedavihane~I 

Knralcöy börekçi fırını sırasında 34. 

.liş doktoru 

Arşali: Sürenyan 
Beyoğlu lsUkl!l caddesi numara 303 
Mısır apartrmaru. MUracaat: Cuma pa
zardan maada her t1ln 9 - 13 \'e 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Pııris Tıp Fakültesi mezunu 
Cilt ve zührcvt hastalıklar mUtehasıruır 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babrall caddesi .Meserret oteli karşısında 

Avni Bey apartmıanr 12:S Sabclıtan 
A~:ıma kadar 

Ucuz klrahk 
Bomonti caddesinde No. 65 apartıma· 

nın 4 \ "C 5 odalı 2 ve 3 üncü katlan 
20 • 25 liraya kiralanacaktır. 

Sişli Hasat • Perihan sokak No. 93 · l 
mürncaar. (4483) 

~ ... - ,. .. 
' . .. 

ANTiSEPTiK "L YSOL,,• 
İle aşağı cins n1ümasil müstahzerat aras111da 
hiç bir iltibasa mahal vermek imkanı mev · 
cut değildır. «L YSOLn muzır mikropları imha 
hususundaki 'biiyük kuvvet ve tesirile bütün 

dün yada n1aruf ve ., 
.. LY!~!.E 

Markasını müs<'lles ile «L YSOL• ismini ve her 

ş:şeı:.inde l lamlıurg'ıa SCHUEL'·::l•: A l\1A YR A G. im· 

l ııısını hnmildir. · ı aklitlerini reddediniz. Umumi acenta· 

ları lstanbul-da S. Jacoel mahdumları. 
.. .. . . 

• ' ' .. • • • ı. .. 

Teni Nesıı--
Kız - Erkek - Yuva ilk mektep Nehari 

ı - Teşrlnlevvelde açılıyor 
Hergün 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 

ilcretler çok ehvendir. 
Cağa)oğlunda, Emniyet Sandığı karşısında Molla Feneri 

sokağmda No. 34 

r.Bon 
il ller türlü bonolarla mazbaıa, karar 

sureti ve deyin ilmuhaberi ve sair 
· vesikalar üzerine her şekilde isler 

1 

yapar. Oalıkpazar !\Jaksudiye han 
No 35 Uiturlu zade .\1. Den•iş -

T~ı . r,..., 2.'~397. 

1
3UncU Kolordu Sabnalma 

Komisyonu iUinl:!lrı 

Kapalı zarfla münakasaya ko
nan Polathdaki kıtaatın 220000 
kilo arpasma verilen fiat haddi 
l ayık görülmediğinden tekrar ka
pah zarfla münakasaya konmuş

tur. ihalesi 8 - 10 · 932 Cumar• 
tesi saat 15 tedir. ihaleye iştirak 
edeceklerin vakti muayyende 
Ankarada 8 inci topçu alayı 
Sa. Al. komisyonuna müracaat

(802~ (4895) 

SEYRiSEFAiN 
Merkezi idaresi Galata koprübaşı B 2623 

Şube A, Sirkeci Muhürdar zade Han 22640 

1 Teşrinievvel sabahından 
itibaren Adalar ve Yalova hat-
ta tarifesi değişmiş ve yeni ta-

Doktor 

Balık~ıyan 

iyi bir lnra vat göm!eği
nizi daha zarif, elbise· 
nizi daha düzgün ve 
sizi daha cazip gösterir. 

K o ca eli Vilay efi Daimi Encümeninden ._ri.fe.is•k•e1.eı.er.e .as.ıı.mı.şt.ır •• <.51.3.5) .. 

Muayenehanesi: Beyoğlu mektep sokak 

____ N_o._ı_1 -T-clef_o_n_3_62_6_Be_y_o_ğl_u --111İPEKIŞ'in B .. B. markalı 
Orolol • Doktor 

Vilayet sıhhat dairesi için ahnacak 7 kilo kinin ile on beş 
santimetrelik şitelerde yüz şişe Mesurul ve dört ıkilik dört beşlik 
dört onluk Rekor şmngası şartnamesi mucibince 5 teşrinievvel 
çarşamba günü saat on beşte ihale edilmek üzere alenen müna
kauya konulmuştur. 

F ey z ı kravatlarını 
Böbrek, mesane, idrar yolu hastalıkları Bir defa tecrübe ediniz 

mütehassısı 

Beyoğlu, lstikllU caddesi Elhamra 
apartrman No. 3 Her t1ln öğleden sonra. 

Tel. Beyoğlu 2835 

Opsratör Doktor 

Hal 11 Se.zal 
Divanyolu: Doktor Emin Paşa aokak 

numara 20 Muayene saati: 13 - 18 
Telefon 23390 

Urolol Doktor 

Hakkı Rflşttl 
ldrar ve TenUUl yollan birinci sınıf 
mUtehassısı "PAR1S., den Dlplome 

latiklll Caddesi Yıldız apartmıan 
No. 322 

Doktor 

Horhorunl 
:Muayenehanesi: EmlnönU Valide kiraa • 

tanesi yanında. Tel: 4303 btanbul 

Doktor 

Robert Behar 
Doğum, Kadın ha!!talıkları mUtehaasuıı 

Beyoğlu, Altıncı Dalre Saadet apartr. 
manı 4 Telefon: 42526 

Dltf Tablhl 

Yervant Arşak 
Beyoğlu, A.ğaeaml, lsUkltıı caddesi Ma

rinopulo apartımanı No. (98) 

Dr. lbs:ın Sami 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilıltlanna knrş ı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Divıınyolu 

Sultan Mahmut türbesi No. 189 

Satıhk haneler 

Beylerbeyinde vapur iskelesi 
kurbinde 1 ve 3 numaro~u yek
diğerine muttasıl haneler satıhk
iır. 1 numaro!u hane dört oda 
iki sofa 1 mutfak dört yüz arşmı 
mütecaviz bahçe ve tath suyu 
tulumba abdesbane ve saireai ta
mamdır ve beş senelik gayet 
sağlam binad1r. 3 numarolu ha
ne ise alh oda iki sofa ve bir 
hamam tatlı suyu havi kuyusu 
mevcuttur, birda küçük bahçesi 
vardır. Görmek ve gezmak arzu 
eden zewat 1 numaro!u hanede 
ikamet eden zata mfiracaat 
buyursun. (445_9} 

Talip olanlarm mezkür tarihte 60 liralık muvakkat teminat 
mektubu veya banka makbuzu ile Kocaeli Vılayeti daimi encü
menine ve şartnamesini görmek istiyenlerin Kocaeli Sıhhat 
mndiriyeline müracaatları. (4840) 

~ ----------------------------------------------~-----------------
Meccanen sUnne\ 

Sirkecide Beşi r Kemal ecza· 
hanesi karşısmda Sünnetçi başı 
Halepli zade Ahmet Mehmet 
Bey pazartesi ve perşembeden 

Kız Feyziati Lisesi Erkek 

1 maada günlerde fıkaraya mecca-

1 

nen silnnet ameliyesi yapmaktad1r. 
. (4057) 

Bogaziçi - ARNA VUTKÔY - Çifte saraylarda 

Ana sınlfı • ilk kısım • Orta ve Lise sınıflan 

Kayıt için her gün mektebe müracaat edilebilir. 

Telefon : Bebek 210 

11ııoııırııııRıuıımıHrnı111111111 ıııuuııııııııımıı11m11111ıınıııııııııııınııM1nıı111ııııuıNmnnııııııııııııııtıııH1111ıırnıııii ·. ·ı · • ııınııııımııııııııuıuııııııınııııınınııı!111Hııııııııı111ı:ıı:ı 111111111ııııııı 1111ıı1111Rnıımnıunııııuınnımıı1ttıll!lııınıııuuııı 

En talihli kunıbara 
sahipleri· kinılerdir? 

............... _ ........................... ~·········· 
2500 Lira 
Mükafat 

1 Kişiye 7 50 Uru 
ı " 250 " 

ıo ,, 1000 ,, 
10 " 500 " 

·······································•·················· 
Kur'a 

1 
1 eşrinievvı t de 

Çekiliyor 

AlemdarZ.Mehmet 
vapuru 

Bülent 
vapuru 1 Teşrinievvel Cumartesi 
~ünü Zonguldak. lnebolu, Samsun. 
Ordu Gireson, Trabzon , Rize ve Mı· 
pııvrı. Azimet ve avdette aynı iskele· 
J!'rlc Vakfı kebir görc!c ve Ünyeye 

uğrayarak avdet edecektir. Acentası; 
>\lıı.ive Han No I Tel. 21037 

Satıhk arsa 
Ayasofya civarında Jshakpaşa 

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

{4350) 

lstanbul yedinci icra memurlu
ğundan . Bir borçtan dolayı mah· 
cuı 71 çift erkek ve kadın is'«ar
pini ve çizme işbu teşrinevvelin 
beşinci çctrşamba günü saat 9dan 
itibaren Galatada topcular cad
desinde 70 numaralı kunduracı 
dükkanında bilmüzayed? paraya 
çevrileceği ilan olunur. (4528) 

VAK 1 T 
GUndcllk l:ilyul Gazete 

Istanbul Ankara Caddcal, V AKIT yurdu 

Telefon Numaralar1 
Yazı işleri telefonu: 24379 

· dare telefonu : ı.tS70 -Telgraf adresi : lstanbul - YAKIT 

Posta kutusu No. C6 _.. 
Abone bede!leri: 

TUrldye 

Senelik 1400 

6 aylık 750 

s aylık 400 

ı aylık 150 
--.. 

llAn Ucretlerl : 

Ecnebi 

2700 Kr. 

1450 • 
800 • 

• 

Rcsinı ıtd.nların birsatm ıo Kunıt 

Ticari llAnların blr satın 12,5 • 

Ticar1 lllnlarm bir saııumı 25 • -KUçUk illnlar : 
mr dcfnsı 30 iki defası 50 Qç defası 66 

dört defası 75 ve on dcfnsı 100 kuruştur 
Uç aylık uıı.n verenlerin blr defası mecca· 
nendir. Dört satın geçen llAnlarm tazl• 
satırları beş kuruştan hesap edlllr . 

VAKiT MATBAASI - lSTANBUL 
SAH1Bl : MEHMET ASIM 

Umumi Ne~rlyat MUdilrU: FlKRET A.DJJI 


