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Fuat ve Yusuf Ziya B.ler 
Al~anya 
Silahlanmakta 

israr ediyor 
Sakallı Celil 8. ameliyat 

arasında münakaşa 
iştikak yapanlara Fuat 8. taş atb 
mı? TekJllil, tükend~n mi geliy(!r_? 

DQn Dil Kurultayında bUTrıınanlardan bir kısmı 

Yusuf Ziya B~ 
D ·· 1r 

"d' un ~urultayın beşinci günü 
1 ı. 

Kurultay izala.n d"nl .. 1 ' ı eyıcı er 
erkenden Kurultay aalonunu dol-
durmuşlardı. 

Tam saat 14 te Gazi Hz. , Ku
rultay reisi Kazım Paıa, Maarif 
vekili Reşit Galip ve eski Maarif 
vekili Esat Beylerle ve mutat ze· 

vat olduğu halde salona teşrif e· 
'dince bütün azalar ayağa kalka
rak büyük Gaziyi selamladılar. 
Kazım Paşa Hz. reislik kürsü

aünü ve Müştak beyle Muzaffer 
~Bey de katiplik makamlarını iş
gal etti .• 

Birinci celse açıldı .. 
Zabrt okunduktan sonra Filo· 

rinah Nazım Bey elinde tomar ha 
linde tuttuğu kağıtları reis Paşa· 
)a takdim etti ve: 

- Bugünkü üçüncü maddeye 
aittir efendim ... Dedi. 

Umumi katip Ruşen Eşref Bey 
söz alarak Roma büyük elçisi Va
sıf Beyden gelen tebrik teli yazı
ısını okudu .. 

Umumi katip beye; V a.sıf Beye 
münasip cevap yazılması için sa· 
lihiyet verildi. 

Bundan sonra, Fuat Raif Bey 
Türkçemizin hususiyetlerini ve diJ 
çalıımalarma nasıl istikamet ve
rilmesi lazmı geldiğini izah eden 
konferansını verdi. 

Fuat Raif Bey, kök itibarile 
Türkçenin her hangi bir dilden 

( Devamı ikinci Saydada ) 

masasından şuursuz 
Diğer devletler ne kadar k 
siltih sahibi ola.c~~l~rsa ve anlar içinde fırladı 
Almanyada aynmııstıyor -

Ber11n, ı <A. A.) - Hariclyo nazırı l\f. Dok tor ve has ta 
von Neuratb, ga7,eteellero yaptığı beyanatta 

Cenevredekl mlllAkntlarda hukukça bera - bakıcılara kesilen 
berllk esas mo -

selesi tamamlle hal elini savuruyor 
ledllmezııe, tah • •• 
dldl t.esllbe.t kon • ~ ~ * 
tern.ruıı:na Alman· 
yanm t.ekrar işti • 
rak etmJyeceğt 
noktası hakkında. 

hls,ı bir §Üpheye 
mahal bıra.kıruı-

dığmı ehemmi -
yetle kaydetmiş-

tir. 
1\1. von Neu • 

rath, Almanya -
nm diğer devlet 

tere mll1I mUdafıı.a 

Atman Harfcf~·c 

Nazın 

Baha.'lmda verilecelc serbestlnin ııyıılnl iste· 
mekt.e oldoğtınn da sözlerine Uft\'e etmiştir. 

Cenevre, ı (A. A .) - Dtln öğleden ~on
ra malum olan \'e :ın. von Neurııth'ın gaze
tecilere nkl bt-yanatr, mllsait bir tesir ha
sıl etmemı,tır. 

Alınan t..>zl gayet vıızıhtır. Y:ı. dlğf'r dev
letler tc9lihntlnrmı Vl"r.;.'llll<"S mnnhede51nin 
Alrruınyaya bırakmış oldu~n tesllhat sevt~·e
si derecesine Jndireccluer ' 'e yahut Alman· 
ya l<endl tesUJıııtını arttırac:ıkhr. 

M. \'on Neurath, Alm:uıyanın tekrar sJ
IAJılımrruık ıırzosnnth bulıınmadığ:nu ~öylil

yor. Manmaflh Alman luıblnesJ erkAnmıhın 

olan M. von Sehl<'Jchrr, b:ı hususta gayet 
sarih davranmıştır. Alman hükumeti Fran
ı-adan b:ı'}lta diğer drvlctl!'rO göndermı, ol
duğu diplomasi '"csal.klnde mütnlebatmı tas
rlh rtmıııı:r. 

Bu mlltnlebat ~unını:dır: 
1 - Askeı1 hl:-.mct mUdc!ctlnl 12 seneden 

6 seneye indirmek sııretilc Almun rnüdaf~ 
ordıısanu iki mi!lline çıkarmıştır. Bıı 'l:.\yrde 
Almanya iki misli mu:ılllm efrada mnllk 
bulunacaktır; 

2 - Alınan ordwıunn. aj!-ır harp mıılzcme
l!Jl ve t:ıyy:ıreler verilmesi ; 

3 - Bir milis ihdası; 
~I. \•on NPıır.ath'm l\l. Herlot'yu göreme

mesi, görml'k istememi':! olmıı."mdan miln -
baistlr. 

-- ·-----.. ·----··· .. ······· ----·-·· .. -···-········· ........... -.....•....... 
ilk mekteplerde de 

tedrisat başladı 

Sakallı Celal Bey, bundan on 
beş sene evvel genç olan mil· 
nevverlerin ve yirmi beş ıene 
evvel Galatasaraydan çıkanların 
hiçbiri tarafından tanınmıyan bir 
adam değildir. Sakallı Celil ci· 
va gibi seyyal, son derece isyan· 
kar zekisile, her hadiseyi ve her 
şahsı istihzalarına, nüktelerine 
hedef olarak kullanan, muhitinde 
derhal alaka uyandıran bir 
adamdır. 

CeJ!l senelerce mekteplerde 
hocalık etti. Fakat bu hocalıkla
rında daima alakası mektep ida
releri tarafından kesilerek niha· 
yet. buldu. Sebep : 

Üsküpte yirmi beş sene evvel 
Fraosızca hocası idi. Talebeye 
futbol oynatmak istedi. Galata-
saray mezunu, Avrupa irfanile 
ltafası yoğurulmuş otan bu adam 
Üsküpte çocukları bir az spora 
teşvik için yapbğı bu teşebbüs 

Sakalh CeUll B. 

ylizilnden abldı. Sebebi ne bilir 
misiniz? 

Hazreti Hüseyinin başile Ye-
zitler top gibi oynamışlar. Bu 
futbol ona benziyormuş, günah-
mış. işte sakallı Celal Üsküp ho· 
(Devamı Yedinci Saylfada) 
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Alaceranın Sonu Anlaşıldı 
·················-·-·· .. ·· .. ·························--··-

Sait Hikmet Bey Fransız 
Tımarhane mezarında! 

Perişan c-·e sefil bir halde bulunan bn adanı 11nıar
lzanerle ölnıese idi hudut haricine atılacaktı 

Paristen yazıldığına göre kay
bolduğu haber verilen ve pasap 

L. d or 
tu ıyon a Sent Bartelmi yokutun 

::::::::::::::=:::::.-.::::::::-.::::::=::::.-:::::::::m:r.::::::ı::::ıı:;;::::;:;;:nn::r.&:11.-m._c::.-: ı 

da geçen Mayısın 25 inde bulu
nan bahriye zabiti Sait Hikmet 
Beyin Cenevreden kaybolduktan 
sonra doğrudan doğruya Liyona 
geldiği tahakkuk etmiştir. 

Hikmet Beyin pasaportunun Lİ· 
yonda bulunmuş olduğunu haber 
alan Ulens polis komiseri Mösyö 
Verdi, geçen Mayıs ayının sonuna 
doğru bir akşam saat 22 de fena 
Fransızca konuşan bir adamın U
lens istasyonu civarında serseri Berberler mektebinin dün erkekler 

kısmı açddı, her berber buradan 
şah~d~tname alacak ! 

Berbe 1 
8

. " er cemiyeti idare heyeti azasından bazllar1 

. ~~ müddettenberi hazırlığı yapılmakta olan berber mektebi
nın ~n. saat 15 de kalabahk bir davetli kitlesi huzurunda açılma 
merasımı yapılrnışt 

B b 
ır. 

er erler cern' t• fı d . d'I . 1 b 
ı . ıye ı tara n an tesıs e ı mış o an u mektep 

gece erı saat sek' d • 
d t

. .. ~ ız en sonra tedrısatta bulunacak ve tedris mild-
e ı uç ay suıecektir. 

Bütün berberler· b k . b d 
1 

ın u me tebe devam etmelerı ve buradan 
şal a et

1
name ~ maları mecburi olacaktır. Bu mektepten mezun 

o mıyan ar san attan mennedileceklerdir. 
Dnn mektebin yalnız erkekler kısmı açdmı~hr. Yakında ka

dınlar kısmı da açılacaktır. 

Bir llkmektep tatebesl derste 

Maarif Vekaleti tarafından 
verilen karar üzerine dün Tür
kiyenin bütün kasaba ve şehir
lerindeki ilkmekteplerde tedri
sata başlamıştır. Mekteplere on 
beş günden. _beri yapılan kayıt 
muamelelerı ıkrnal edilmiştir. 

lstanbul Maarif müdüriyeti 
bütüo mekteplere göndermiş ol
duğu tamimde açıkta hiç bir 
talebenin kalmamasını bildir
miştir. Talebeler daima semtle
rindeki mekteplere kaydedil
mektedir. Açıkta talebe kal
madığı zannediliyor. 

llllııtnfllfllll"lhlıııırrlffllllltlııııııtıım111Q111111ııııH11111111 ı ııııı ı ıuı 

iş bankasının 
piyangosu 

iş bankasının kumbara müka
fatı piyangosu çekilmiş ve 750 
liralık birinci mükafatı 13032 
numaralı kumbaranın sahibi Ne
riman H. kazanmıştır. Diğer ka
zanan numaralar 7 inci sayıfa~ 
mızdadır. 

ııı 11 ıııı ı ı ıııııı ıııı ı ı ııııı ı ı ıııı ıı ı uııııı ıı ııı111111111ııı11Hıı1111 ııuııııııııııınıı 

Filhakika Hikmet Beyin geçen 
Haziranın onuncu günü İsmail 
Ber namile Brovn eyaleti timar· 
hanesine kapabldığı ve ayın on 
beşinde ölerek timarhane mezar· 
lığına gömüldüğü anlaşılmıştır. 
Bu hadise §U suretle meydana çı· 
karılmıştır: 

dolaştığını ve adamın evrakı 

istenince Sait Hikmet Bey namı· 
na bir pasaport ibraz ettiğini ha
tırlamıştır. Bu adam yemek yeme• 
mişti. Cebinde yalnız yirmi beş 

santim vardı. Paris için bir bilet 
almak istiyordu. 

(Devamı D6rdUncU Saylfada) 
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MUşterl - 55 kuruş olur mu ? Gazetefer şeker flallnın 
artmadı§ını yazıyorlar .. 

Bakkal-Gusura bakma begum, daha gazete ohumadım da .. 



Savıfa 2 

Kurultayda 
Beşinci gün 

(Baş taralı I inci sayıfada) 

daha az zengin olmadığını, yapı
lacak ilk işin muhtelif Türk lehçe 
lerindeki kelimeleri bir araya top 
lamak olduğunu söyliyerek bunu 
müracaat edilecek menbaları say 
dı. 

1 - Yazılı, basılı eserler, 
2 - Halkın canh dili. 

Fuat Raif bey, asıl dilimize 
kavuşmak için bu menbaları iyi -
ce karışbrmak ve her §eyden ev
vel büyük bir kamus yapmak icap 
ettiği fikrindedir. 

Yazılı, basılı eserler az değil
dir. Konferansçı, 40 - 50 kadar 
kitap ismi zikretti. Fakat bunların 
ne kıymette olursa olsun halk di

linden üstün olamıyacağım bilhas 
sa ıstılahlar için halk dilinin zen
gin bir hazine olduğunu izah etti. 

Coğrafyaya, ziraate hatta hesap 
ve hendeseye ait olarak halk di -
linde yafıyan bir çok güzel keli -
meler vardır. Bunlardan bazı mi
saller veren Fuat Bey, muallim -
lere, münevverlere, gençlere dil • 
ıen batlıca vazifelerden birisinin 

halk arasında ve köylerde dolaşa 
rak derleme faaliyetine canla ba§ 
la karıtmak olduğunu, özlediği • 
miz ve gözlediğimiz Türk lugati • 
nin bu suretle ihtim l bir yıl için
de hazırlanabileceğini anlat • 
rak: 

"Türk ne maddi ne manevi bo
yunduruk kabul edenlerden değil 
dir. Istılahların öz dilimizde kar
şılığı bulunmak ve bilinmek la -
zımdır,, dedi. 

Fuat Raif Bey, Almanlar, Si -
lavlaı-l hatta Japonların da böyle 
yaptıklarım hatırlattı. Ancak bu
nunla da işin bitmiyeceğini, gar
bin belli başlı her mefhumuna bir 
karşılıl· bulunmak icap edeceğini 
diğer dillerden kelimeler alınma
sına <la muarız olmadığını, yalnız 
bunları §ivemizle kalıplayıp, zev
kimize uydurarak almak muvafık 
olacağını izahtan sonra, bir taraf 
tan da gramer yapılması ve bil -
hassa dilin gramerden değil, gra
merin dilden çıktığını gözönünde 
tutmak lüzumunu söyledi. Fuat 
Raif bey, gramerin nasıl hazırla
nacağl üzerinde tevakkuf ederek, 
sarf ve nahiv itibarile Hint • Av
rupa dillerile Türkçemiz arasında 

ki ayrılıklara temas etti. Türkçe
de köklerle takı {yani lahika) la· 
rın ehemmiyet ve bolluğu, bilhaı 
ıuı sar lahikalanndaki basitlik ve 
istisnasızlığı tahlil ettikten sonra 
iştikakça zenginlik ve sarfça kı • 
yasilik itibarile türkçemizin diğer 
dillerden çok üstün olduğunu ıöy 
ledi. 

Celse 10 dakika için tatil edil
di. 

ikinci celse 

ikinci celse başında maarif ve 
kili ve kurultay reis vekili Reşit 
Galip bey reislik kürsüsünü işgal 
etmifti. Katiplik mevkiinde de 
Müştak beyle Refik Ahmet bey 

bulunuyordu. Gazi Hazretleri de 
Kazım paşa, eski maarif vekili E
sat beylerle localarında oturmuş -
lardı. Bütün aza yerli yerine otur 
duktan sonra Reşit Galip beyin 
çok gür olan sesi büyük salonu 
'doldurdu: 

- Bu günkü toplanışımızın 
ikinci celsesi açılmıştır. Söz Ap -
tullah Battal beyindir.,, 

Aptullah Battal bey kürsüye 
sıelincıe "Kıpçak lehçesinden ol -
duğu için bu lehçe ile söz söyliye 
ceğini eğer anlaşılmaz kelimeler 

VAKiT 
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i~ Yunan cümhuıiyeti tehlikede değil! U .. :· 
:: ı·= r = 

ıi Kır al taraf tarları cümhuriyete ıl 
ll sadık kalmak vadini verdiler il 
ı: ı: .: .. 
ı: :: 
ı: Atina, 1 ( Hususi ) - Kıraliyet fırkası reisi olan Kabinede harbiye ve bahriye nezaretleri· i= 
H M. Çaldaris, Reisi c6mhura gönderdiği bir nin cemiyetin emniyet ve itimadım haiz zeyata U 
Si mektupta cümburiyet rejimine dokunmıyaca· verilmesini talep etmişler ve bunda israr gös· Ei 
g ğına dair evvelce tifahen vermiş olduğu temi· termişlerdir. Za'>itanın bu talebini öğrenen :: 
İi nah tahriren teyit etmiş, ve kendi fırkasının kıraliyet fırkası erkan1, bu talebin şayanı kabul ii 
~i bu kararını lastik eylemekte bulunduğunu ilave olmadığını beyan eylemektedir. Ağlebi ihtimal fi 
U eylemiştir. Ağlebi ihtimal bugün reisi cümbur bu ret cevabı , kP.bine meselesinin hal ve ii 
i=.:·=. fashnı işkil edecektir. ==.=. ':: Yunan milletine hitaben neşredeceği bir 
.•.• Kıraliyet fırl<ası reisi, bütün siyasi fırkalar ••.. beyannamede şekli hükumet meselesini tayam i! rüesasının iştirakile bir temerküz kabinesinin i! 
g memnuniyet bir şekilde bel ve fasıl eylediğini teşkilini de reddetmektedir. Diğer fırkalar rü- n 
H tebJiğ edecektir. esası, bütün siyasi fırkaların işUrakile bir te- ii 
g Askeri mahafilde, hummalı bir faaliyet merküz kabinesinin teşkili ve memleketin bu fi 
H hüküm sürüyor, askeri cemiyet rüesasından günkü iktısadi buhrandan kurtarılması için sarf H 
~i ceneral Matetas ile ceneral Ohmeus, reısı edilecek mesaiye Venizelistlerin ittiraki lazım i; 
~i cümhuru ziyaret ederek yeni teşkil edilecek geldiğini bildirmektedir. H 

H Yunanistatnda siyasi vaziyet ne olacak! if 
:: c: 
g Atina, 1 ( A.A) - M. Çaldaris, halkçıların birlikte çalışmağı kabul etm<melerinden do1ayı H 
H cumhuriyet rejimini kayitsiz ve şartsız tanıdık- yaşamak kabiliyetini haiz bir hükumet teşkiline H 
fi larına dair M. Zaimiz'e bir mektup gönder· muktedir olamıyacaklarını zannetmektedir. Si 
i~ miştir. E tucs gazetesinin aldığı bir habere :'Öre i! 
~~ Halkçılar, bu mesele halledildikten sonra askeri cemiyet, halkçıların iktidar mevkiine U 
g kendilermin iktidar mevkiine gelmesine bir gelmeleri halinde, dahiliye veharbiye nezaret- ii 
H mani kalmıyacağı fikrinde bulunmaktadırlar. Jerinin ordunun itimadmı kazanmış kimselere U 
n Fakat siyasi mabafil, halkçıların liberallerle verilmesini istemiştir. :i ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. 
olursa bunun affedilmesini,, söy -
ledi. Ve nihayet dedi ki: 

- Bundan sonra Gazinin him 
meti ve yüce teşebbüsü sayesinde 
daha iyi anlaşır ve dertletiriz.,, 

Battal bey Divanı Lugatittürk· 
ten ve diğer bir çok kitaplardan 
bahısederek Koman ve Kıpçak leh 
çelerinde yazılmış türkçenin eski 
liğine ait kitapları da söyledi. 
Bundan sonra acemceyi tahlil e • 
derek bir çok kelİımelerin acem • 
cede mukabili olmadığını ilave et 
ti ve birçok misaller getirdi. 

Türkçedeki fiillerin vaziyeti • 
ni, lahikaları uzun uzadıya izah 
ettikten sonra türkçedeki kelime· 
lerin acemceden çok olduğunu is 
pat etti. 

Battal beyden sonra söz alan 
muallim Bedros Zeki bey kürsüye 
gelince sesinin bütün kuvvetile an 
latmıya batlndı: 

- Ey ulu Türk yurdunun bü
yük Gazisi .. Senin huzurunda söz 
söylemek ne şan, ne §eref bana •. 

ra Büyük Gaziye hitaben yazdığı 
bir şiiri okudu. Bedroa Bey çok 
heyecanlı olduğu için ayni sözü 
tekrar tekrar söylüyordu. 

Bedros beyin şiiri bitince reis 
Reşit Galip hey: 

- 10 dakika ıonra tekrar bir-
leşmek üzere toplanışımıza aralık 
veriyorum.,, dedi ve ikinci celse 
tatil edildi. 

UcUncU celse 

Üçüncü celsede riyaset kürsü • 
ıünü tekrar Kazım paşa işgal et
mişti. Katiplik mevkilerinde ise 
Refik Ahmet ve Muzaffer beyler 
bulunuyordu. Kazım paşa celseyi 
açınca: 

- Söz Yusuf Ziya beyin .. de
di. 

Yusuf Ziya bey büyük bir heye 
can içinde kürsüye geldi. Birinici 
celsede ıöz ıöyliyen Raif Pa,aza· 
de Fuat beyin konferansında Jlli • 
sal olarak getirdiği bir kelimeden 
bahsederek dedi ki: 

"40 sene türkçeye çalııtmı. 40 - Raif pafaZade Fuat bey bu 
sene türkce öğrettim. 40 sene türk kürsüde İ!tikak yapanlara karşı 
çe yazdırdım. Bugün bunun mü • otoriter bir eda ile nasihatte bu
kafatını aldım. Huzurunuzda ıöz lundu. Nasihati yaparken misal 
söylemiye nail oldum. aldı. Türkçedeki bir kelimeyi kul 

"Yaşasın Türk Gazisi.. landı. Sonra çam devirmit gibi ka 
"Acizleri birkaç lisan öğren. ha bir lisan kullandı. Ben bu kür 

dim. Arapça öğrenmek için da • süde iştikak yapmadım. Ecnebi 
yak yedim. Fransızca için daha dillerle mukayese yapmadım. Bu 
çok .. Almanca için ise daha çok. sebepten bu tözleri doğrudan doğ 
Dayak yedim. Fakat türkçeyi bir ruya ben alınmamalıymn. Fakat 
tokat yemeden öğrendim. Bu es • bu çığırı İptida ben açtığım için 
nada bütün aza Bedros beyi alkıt ta!ın benim bahçeme dü§tüğünü 
Jamıya ba§ladılar. Alkıılayınca zannettim. Onun için söylüyorum. 
bir gün evvel konferans vermiş 0 • Eğer biz itti kak yapsaydık Fuat 
lan Artin Cebelyan efendinin sesi bey gibi yapmaz §Öyle yapardık. 
yülueldii: Evvela (tekmil) kelimesi k, m, 

- Üstadını .. Zatınızdan arap· l harflerinden gibi bu (tevekkün) 
ça dersinde çok sıfır almışım?,, lafzının iştikakını ele ahrdk, te • 
Bedros bey alkıtları ve nihayet bu vekkün; kemal kemali tam mana 
sözleri duyunca coıtu. Ve anlatmı amadır. 
ya başladı: (k, g) olur. Ve ekseriya edat 

- Namık Kemal, Mithat, Tev {T) olur. Binaenaleyh tilat, tul -
fik Fikret ve Ahmet Ruimlerin fat olurdu. Yani kemal tam olur 
yanında öğrendim. Onlar bana: du. 
"Bu lisan yaşıyacak ötekiler çı - Tiflat ~se eski kralların unva· 
kaca.k,, dediler. inanırım.. Çalıtı nıdır. Diğer lisanlarda ise tiflat o
rım .. öğrendim .• türkçe kadar zen larak kullanılmıştır. 
gin ve kolay bir lisan göremedim. Acur kelimelerinde (Tiflat Ba 
Bu gün o güzel lisan daha sok lasar) da kullanılır. Bu (Kıralza· 
güzelleşiyor. içimden bir .seı: de) demektir. 

- Git o büyük Türkün elleri- J Bundan başka {R) çok defa 
ni öp diyor .. ,, dedi. Bundan ıon • ı (L) olur (Tigr) bu da Dicle neh-

rinin feyzi tam halinde olmasında 
verilen isimdir. · 

itte biz ittikak yaparıak böyle 
.Yaparız.,, Dedi ve kürsüden indi. 

Bir cevap 

Yusuf Ziya beyin ıiddetli ce
vabı üzerine Raif paşazade Fuat 
Bey söz istedi. 

Ki.:mın pqM Münakaıa için 
eğil bir nokta tavzili e ilmiş ır •• 

Deyince Fuat bey: 
- Müdafaaya hakkım yok mu 

dur? Müsaade buyurun .. Dedi ve 
kürsüye çıktı. 

Fuat bey söz söylerken Yusuf 
Ziya beyden daha ziyade heye • 
canlı idi: 

- Hanımlar beyler .. Ben kim 
seye dokunmak istemedim. isim 
tanımıyorum. Mukayeseler de bu 
güne kadar yapılmııtır. Miİal ge 
tinnedim. Kemıeye de den ver • 
mek istemedim. Bu gün ilmi bir 
mevzu üzerinde konut uyoruz. Mu 
kayesenin nasıl olduğuna dair e
serler de okuduğum için bu bü • 
yük zevatın kitaplarındaki aldı • 
ğım fikirlerle bir misal getirdim. 
Misalin kaba olduğunu kendim 
de itiraf ettim. 

"Bunun için ıöyle~en bu sözler 
benim için değildir. Bu mukaye • 
selerde ilmi olması için laaletta -
yin kelimeleri almak kafi değil • 
dir. Ben söylediğim sözlerde mu· 
kayeıelerin nasıl ıunıta tibi oldu 
ğunu anlatbm. Fazla değil. ilmi 
meıelelerde benzeyiıle.re, zahiri 
münasebetlere inanmak doı.ru de 
ğildir. lıte bir kelime .• 

-yamyam .• 
Ben uydurmak uteraem (yam) 

yemekten (yam) olmuftur. (Yam 
yam) yemekten olduğuna göre 
şiddetlendirerek insan yiyen o -
lur. Desem bu oldµ mu? 

Hayır. Çünkü yamyam (niyam 
niyam) dan alınmıştır. 

Sö:ıüm yanlı§ anlatıldı iıe, e -
ğer bir kimseyi bilmiyerek incit 
timse af buyursunlar. Geri alacak 
bir §eyim yqktur.,, 

Fuat beyin aözleri •Ürekle al· 
kış landı. 

Bundan -aonra söz alan Edirne 
meb'uıu Şeref bey: Türk dilinin 
tekamülünden bahsetti. Yeni va -
ziyeti · anlJlttı. Sakar,acla bir köy 
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Başvekil Hz . 
Dfyarıbekirde 

Diyarıbekir, 1 (A.A) - Bar 
vekil ismet Pş. Hz. , Urfadall 
dün şehrimize muvasalat etmiş

tir. ismet Pş. Hz. , mülhakattan 
akın, akın gelen köylüler ve 
tekmil Diyarıbekirliler tarafından 
emsalsız tezahüratla karşı!anmıf 
ve şiddetle alkışlanmıştır. Paşa 
Hz. , gösterilen samimi tezahü• 
rattan mütehassis olarak klkı 
mütemadiyen selamlemışlardır. 

Bugün hükumet konağında bir 
kabul resmi yapılacak ve Hal
kevinde şereflerine bir konser 
verilecektir. 

Belediye, ismet Pş. Hz. şcre• 
fine bu akşam büyük bir ziyafet 
verecektir. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

de işittiği öz türkçeyi söyledi. 
Bundan ıonra Rumeli ve Anado • 
lu Türklerinin bu günkü kullan • 
dıkları lisanları izah etti. 

Namık Beyin sUzlerl 

Şeref beyin hitabesinden son
ra tarih muallimlerinden Hüseyin 
Namık bey ıöz aldı. 

- Ulu Gazi.. Muhterem arka • 
daılar .. Hitabile başladığı sözün· 
de Türk dili ile tarihin münasebet 
tar olduğunu söyledi. Ve (Türk • 
lük alemini yakından alakadar e· 
decek pek mühim bir ilim haberi• 
ni vereceğim) dedi. 

- (Türk) kelimesinin timdi· 
ye kadar bazı alimler tarafından 
milattan 6 - 7 inci aıra kadar 
zannediyorlardı. 

Çinlilerin en eski kitapların • 
dan biriıinde milattan 23 - ~4 
-rr eY:.-elle~ kadar tarihi i çr -

kan Hünlerin ecdadın 
namı veriyorlardı. (Tük) kelime• 
sinin aslı Türktür. 

Avrupa alimlerinin kabul etti· 
ği esasa göre Çinliler (R) harfini 
söy iyemezler. Nitekim (Amerika 
ya) (Yamiyika) (Afrikaya) Ya• 
fiyika) derler.,, 

T opaların ve Siyentilerin türk 
çe kullandıklarını anlattı ve niha· 
yet: 

- Büyük Gazinin elinde Türk 
liıanı mazisinden daha nurlu ve 
şerefli bir yola doğru gidecektir.,, 
Dedi. Namık beyin konferansı bi• 
tince reiı Kazım pqa ıunlan söy
ledi: 

- ikinci maddeye ait tezler 
aöylenmittir. Zakir Kadiri beyin 
tezi vardı. Bu madde hakkında 

§İmdiye kadar haylice söz söylen· 
diği için Zakir beyin ve diğer ze• 
vatın sözlerini encümene arzede
ceğiz.,, 

B""ndan tonra ıöz alan RuteP 
Etref bey: 

Tezleri olan zevatın tezlerini 
kitibi umumiliğe verirlerıe daha 
çabuk tetkik edileceiini IÖyledi. 
Ve bugünkü içtima için de tunları 
ili.ve etti: 

- Yann Faik Ali, Hüaeyin C. 
hit, Halit Ziya, Abdülhak Himit. 
Samipaıazade Sezai, Cevat ve Ali 
Canip beyler söz söyliyeceklerdir• 
Celse tatil edildi. 

BugUnkU lçtlma 

Kurultayın bu iünkü toplantı• 
sında edebiyatı cedidenin tanın • 
mıf şahsiyetleri Faik Ali, Hüte • 

yin Cahit, Halit Ziya, Abdülhalc 
Hamit, Samipaıazade Sezai, bey• 

lerle cemiyet namına da Cevat •" 
Ali Canip beyler fikirlerini .ayli• 
yecelderd ir. 

Bugünkü iç.timaın çok heyeead 
lı ve münakaıalı olacağı zannedil 
mektedir. 
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ıonf enjan harici olarak ithalat Müzelerimizin Mükemmelleşmesi 
................................................................. ili 1. ......................... • ····························-················································································-, 

Kararname maddesinin tatbikine Topk8pı sarayında esash 
tamirler var ait yeni talimatname 

ithali menedilmiş olan maddelerden ithalat yapabilmek Eski yerli kumaşlar toplanıyor; eski 
Şark salonlarına ilave 4 salon daha 

için evvela lktısat vekaletine müracaat esastır 
Müzeler idaresi, mUzelerimizin 

daha ml?kemmel hale gelmesi 
için intizamla çalışmaktadır. 

toplanacaktır. Bu arada on be· 
şinci asırda yapılan kıymetli ku
maşlar da vardır. Her halde bu 
salon, Topkapı sarayı müzesinin 
çok dikkate değer bir köşesini 
teşkil edecektir. 

Birkaç gllndenberi şeğrimizde 
bulunan lktısat vekili Celil Bey 
tetkikatına devam etmektedir. 
Don de ihracat ofisine giderek 
tetkikatta bulunmuş ve memle
ketimizden ihraç edilecek bazı 
maddelere mukabil kontenjan 
harici yapılacak ithalat hakkın
daki kara.name maddes:nin 
tatbikine ait talimatnameyi ha

zırlıyan komisyon~ .r iyas?t etrni~ 
ve talimatname bıtırılmişt i r. 

Vekil Bey öğleden sonra da 
kendisini ~·ynret etmek istiyen 
tütüncülerı fş bankasında kabul 
ederek isteklerini dinlem iştir. 
Celll Bey tülürıcü lere istc:klcri 
hakkında Yakından alakadar 

' olacığ•~.1 ve tütünclilüğümüzi.i 
bliiünku Vcız i}'Ctten lrnrtarmak 
içi~ ahornası lazım gelen tedbir
ler• alacağını vaat etmiştir. 

Vekil Beyle temaslanndan 
sonra kcndılcrile gört:şen bir 
mubarririmize tütür.cü:cr şunları 
söylemişlerdir : 

-"Vekil Beyle görüştük ve 
lGtüoclilcrin vaziyetini tcferrua· 
tile an'attık. Ve bu husustaki 
temennilerimizi bildirdik. Bizi 
dikkat ve alaka ile dinliyeo 
Vekil Beyefendi lazımgelen ted-
birlerin alına cağını vaat buyur· 
dutaT. Bu .. temasımızdan çok 
meınr. unuz. U mitliyiz .. 

Dün Vekil Beyin riyaset 
~it~~ k . • 
13 •A4 ·omısyonun hazır.adağı 

J'1 nuu. .. _ ı k . 
.. _ .. • ararnameoın 

3 uncu maddesinin -aum"' .. -
rn üteallik talimatname şuc!ur: 

ı - 133.f4 numarnlı kararna· 
IDCDİn 3ü ·· dd • • d · ~· . llcu ma esıoın ver :gı 

aalibıyctc isli ad h 1 t •ft'k ..rr.J _ n en a ı, ı ı , 
.... yagı, pal•nıut ve hülisa11 ke· 
reste ve travers ve tütünü~(930 
ıenesi yeya ondan evvelki sene

ler mahsulü olmak şarttır.) ihracı 
mukabilinde işbu talimatnamenin 
hilkümleri dairesinde ithalat ya
pılmasına iktısat vekaletince mO

llade edilmiıtir. 

2 - Birinci macldede zıkre
dilen emteanm ihracı mukabi· 
linde: 

'E~velA: 13344 numaralı kn· 
'•rnameye merbut kontenjan lis· 
t4=t~riade tarife numaraları mün
cle •· · . !•ç bulunan eşyadan konten· 
l•n rııikdarile mukayyet olmak
ıııın "tb J 
... . 1 ı it yapılır. · 

,1~~1liyen: Kontenjan listelerinde 
Zl•rediJ · · 
D ih nııyen tarife numaraları· 
ı,q" tiva •tı·- · •tb ı· d"l · l '" ıgı ı a ı mene ı mıı 

~;: 1jj;dan ithalat yapabilmek 
.. : 3.n. 

4 numaralı kararname· 
aun ,ullc(j dd . . l · .. d nıa esı veçbıle ev· 
Ye ~rQ!r e hiktısat vekAletinin mil· 
188 eı ma •usası ahnmak h\zım· 
dar. Bu maksatla lkt t kAI • • JSa ve e· 
tme mUracıtatta 1 k . eıas oma 
tırere 'Yapılacak ibr l k • • SO OOO aca ıy· 
meµnın ' liradan dun ol-
mtmaaı ıarttır. ... 

3 - lf bu taJirnatnamey t • 
fJ~ıu mukabilinde gerek k:nt ev. 
• 1· J • d en J~n· ııte erın e tarife nunıaraları 
mD_ııderiç bulunan emtea mikta· 
rile. mukayyat olmaksızın ve ge
lek ithali memnu iken ikinci 
lllac!de Yeçbile lktısat vekaletin
den mU11adei mahsu!a alınmış 
olar:ak itha11t vacmak maksadiJe 

vaki olacak ihracat ancak Istan
buf, lzmir, AntaJyı, Mersin, Sam· 
sun ve Trabıon limanlarından 

yapılma!< Jaumdır. 

2 nusha fehadetname zabrına 
bu kcntrolun yapıldığı ve mez· 
kur malın bilfiil sevk ve ibraç 
ediJmi~ olduğu tahrir ve tasdik 
olunacak ve bu iki nusha şaha· 
detnameden birisi odaya tnkere 
He iade olunarak diğeri, güm· 

4 - Mezkur odalarda ihraç 
edilecek malların muayenesile 

iktısat vekili Celal e. 

cinı, miktar ve kıymetlerinin 
tetkiki ve bi'.abare bu ibra cat 
mukabilinde yapılacak: itha1ita 
dahi fatura ve konişmento gibi 
vesait üzerinde tetkikat icrası 

ve her tacirin ihracat ve itba!a· 
boa müteallik karşılık!ı kayıt ve 
hesabının tutulması vazifelerini 
ifa etmek üıere mıntaka ticaret 
ve ikhut müdürü ve oda umu
mi katip veyı baş~Atibi Ye tica• 
ret borsası komiserile idare he
yetleri ve bulunmayan mahaller
de oda m~c!isleri azası mahal-

rükte hıfzedilecektir. 
8 - Bu rnretle ihracat muka· 

bili yapı:acak itha!Atta, tacir 
gümrüğe vereceği ithalat beyan· 
namuine işbu ithalin ibraç mu· 
kabil olc!uğunu derç ve tasrih 
edecek ve böyle tasribatı havi 
bulunan ithal beyannameleri ve 
buna rapten meıkur ithalata ait 
orij inal fatura ve menşe şaha
detnameleri ve diğer vesaik 
gümrük idareleri tarafmdan mu· 
kabili ihraç şahadetnamesini ver· 
mit olan ticaret ve sanayi oda· 

sına ithalatın gümrük muamele· 
sini intacından evvel gönderile
cek ve oda nezdinde meteşekkil 
tetkik heyeti tarafmc.Jan ithalatın 
cins ve mikdar ve kıymeti, ve· 

saik üz~rinde tetkik olunacaktır. 
Mez!di" heyet, şayanı dikkat 
gördüğü kıymet farkları hakkın· 

da müt~mmim vesaik talep eder 
ve neticei tetkikatını ithalat be· 
yannamui ziyrine derç ve tahrir 
eyler. Ve tacirin karşıhklı hen
bmı kaydeder. 

Mezkur beyanname, oda ta
rafından tezkere ile gllmrüğe 
iade olunur. 

9 - Odadan iade olunacak 
ithal beyannamesi üzerine güm-

rükçe muamele vergisine matrah 
ittihaz edilecek kıymete nazaran 
ancak evvelce odadan gönderi
len ihraca müteallik şahadetna
mede münderiç ihraç kıymetine 
tekabül eden ıniktaraom ithaline 
müsaade edilir. Ve mlisaade e
dilen miktarın bilfiil ithal edil· 
diği hakkıoda odaya tezkere ile 
malumat verilir ve odada mcz
JcQr Hbalft ve jhracatın kar~ıhkh 
hesabı kapatılır. 

10 - ihraç ve ithal muame· 
lelerinin ayrı, ayrı tacirler tara· 
fından yapılması da caizdir. Bu 
takdirde ithal eden tacirin gü:a
rüğe verdiği ithalat beyanname
sine ihraç eden tacirin bu hu
ıuıa muvafakat ettiğini yazacak 
ve muvQfakat mektubunu rapte· 
cecektir. Ancak, bu ithalAtçı 
muvafakat mektubile iktisap e· 
deceği ithal hakkını başkasına 
devredemez. 

11 - ihraç ve ithal muame· 
lelerinin ayrı, ayrı gümrüklerden 
yapılma11 catzdir. Bu takdirde 
ithal beyannamesini alan, güm
rük ihraç muamelesini yapmış 
bulunan odaya mezkür beyanna
meyi gönderecek ve müteakip 
m~ımelat, 8 ve 9 uncu maddeler 
veçhile ikmal olunacaktır. 

Maarif VekAleti tarafından 
gönderilen tahsisat gelmiş, bu 
para ile tamir işlerine başlan
mıştır. Asarı atika müzesının 

parka bakan Ye çok tehlikeli 
bir vaziyet alan set duvarları 
ile Çinili köşkün damı ve Top· 
kapı sarayında Bağdat köşkünün 
dışındaki baıı kısımları ve gene 
bu müz.ede ilerde teşhir olunmak 
üzere bir salonu tamir edilmek
tedir. 

Hazine dairesi bitişiğiode olan 
bu ulonda eski yerli kumaşlar 

Belediye bütçesi 
nihayet geldi 

Dört aydanberi Dahiliye ve
kaletince tetkik edilmekte olan 
belediye bütçesi tasdik edilmiş 
ve dün belediyeye gelmiştir. Es
ki bütçeye göre maaı alan be
lediye memurlarının dün maaş
ları •erilmiştir. 932 bOtçeıine 
göre maaş alacak olanlara da 
iki üç gOn ıarfinda mali ıene 
başından itibaren birikmiş olan 
dört aylık maaılirı verilecektir. 

Belediyenin yapacağı birçok 
bizmeHer bütçenin taadik edile· 
memesi yüzünden yapılamıyordu. 
Yeni bütçeyi belediye reiıi mu· 
avini Hamit B. tetkik etmiye 
başlamııbr. loşaata ait olan iı
lere havalar bozmadan ba,lana
caktır. ilk it olarak yol inıaatr, 
Zeynep Kamil bastaneıinin açıl· 
ması, etfaiye vesaiti gelmektedir. 
Bunlardan sonra konservatuvar 
mOtehaasısı getirilecek, Sultanab
met parkı yapılacaktır. 

18 erkek bir kadın 
esrar i~lyorlardı 
Gala tada Zürcf a sokağında 

kapalı bulunan ııbıkalı Bekirin 
kahvesi U:r:crindeki oda dDn an· 
sızın basılmıı, içeride Ekrem, 
Ahmet, Muhsin, lsmaiJ, Sabri, 
Mişon, Nizamettin, Hayrettin, 
Hu:usi, Şükrü, Mustafa, Mehmet, 
Ali isminde on üç erkekle Le
man isminde bir kadın esrar 
içerlerken yakalanmıılardır. 
Oöanın bir köşesinde esrar 

kabakları, iskambil kiğıtları, tav
la, bir tabanca bulunarak mOsa· 
dere edHmiıtir. 

KavgacıJar 

Topkapıda oturan canbaı Ha
lil, kunduracı Hasan, peynirci 
Nuri Kabataıta kavia ederler
ken nokta memuru polis Etem 
Efendi aralarına girmiş, ayırmak 
istemiş isede kavgacılar memura 
hakaret ctmiıler ve yakalanarak 
mcakeze götürülmüşlerdir. 
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saik üzerinde damga vaz'ı sure· 
tile gösterilecektir. 

Diğer taraftan eski Şark mü· 
zesindeki salonlara ilave olarak 
dört salon daha açılması karar
laştırılmıştır. Bunlardan iki sa• 
lon Mısır eserlerine, üçüncü sa· 
lon Part, dördücü salon da Him
yarit eserlerine mahsus olacaktır. 
Bunlardan Mısır eserlerine ayrı• 
lan iki salonun tertibatının iki 
aya kadar tamamlanacağı ve 
hemen gezicilere açılabileccgi 
zannedilmektedir. 

Hayvanlar ve 
belediye 

Belediye başı boş rezen kg.; 
peklerin öldürülmesi için elinden 
geldiği kadar çalışmaktadır. Dlin 
şubelere yeni bir emir verilmiş, 
sahipli köpeklerin de ağıılanna 
ağızlık takılarak sokakta gez• 
dirilmesini, aksi hıalde ağızlıksız 
köpeklerin sahipleri hakkında 
zabıt varakası tutulmasını bil· 
dirmiştir. Bundan başka huysuz· 
lukları itibarile yanından geçen• 

lcri ısırmak istiyen beygir ve 
eşek gibi hayvanlann da sokağa 
çıkarılması menedilmiştir. 

DövilldUğUnll söy
Jlyen kAhya 

Geçende Sultanahmetteki bir 
cinayet meselesinden muhakeme 
edilen ve beraet eden arabacı• 
lar kahyası Hayrı Efendi, dün 
Müddeiumumiliğe milracaatla, 
polisler tarafından döTiildiigllnü 
iddia etmiş, muayeneaini iste
miştir. Adliye doktoru:.kendiıini 
muayeoe etmiştir. Raporunu 
müddeiumumiliğe verince, n'ti· 
ceye glSre hareket olunacakhr. 

Hileli çaylar 
Anadolu otu iımini ta§IJ.ID 

otu çay diye ve çaylara ka~ .. 
tmlarak satılması menedilmiİti.' 
Son günlerde Avrupadan ~ çay 
ithalioin azalması ve fi~bn ynk
selmesi üzerine Anadoludan çu• 
vallarla bu ottan getirilmektedir. 
Belediye bu otların çaylara ka• 
rışhnlması ihtimalini nazarı dik· 
kate alarak dün ıubelere bir 
bir emir göndermiş, çaycıların 
ıık, sık teftiş edilmesi ve Ana· 
dolu otunu çaylara karıştıranların 
derhai zabıtaya teslimini bildir· 
miştir. 

Dönme dolabında 
Ankara caddesinde oturan 

Acem MahmutEfendi Meşrutiyet 
caddesindeki Luna Parkta dön· 
me dolaba binmiş, dolap döner· 
ken düşerek muhtelif yerlerin· 
den yaralanmıştır. 

12 - ihracat mukabili yapı
lacak ithalatın, ihracın vukuu 
tarihinden itibaren 15 şubat 1933 
akşamına ka~ar yapılması şart
tır. Bu müddetin mürurile mür
tefi olur. 

14 - Tasdik edilmiş olan be
yannamelerden ancak, 15 şubat 
9.33 akıamına kadar istifade 
olunabilecektir. 

BJr dll<katsizlik dôhh 

13 - işbu talimatname ah
kamı dairesinde yapılacak itha
l it için döviz verilmiyecek ve 
bu cihet ithalata müteallik ve-

15 - Bu talimatname 1 teş
rinievvel 1932 tarihinden itiba
ren tatbik olunacaktır. 

Akbıyıkta oturan Mehmet Ef. 
ye Tophanede şoför Abdullahın 
2L83 numaralı otomobili çarpa· 
rak sol ayağını kırmıştır. Şoför 
yakalanmıştır. 



Savıfa 4 

Maceranın ıSonu Anlaşıldı 
···-... ·····················································~ 

Sait Hikmet Bey Fransız 
Tımarhane mezarında! 

Perişan ~·e sefil bir ita/de bulunan bu ndanı 'J unar
hanetf,, ölrnese idı hudut luıriciur. atılacaktı 

(Be, Tarafı Bir:nçl Sayıfaaa ) 

Mösyö Verdi eski püskü 
elbisesine rağmen asil bir tavır 

gösteren bu ada.ma yemek yedir
di. Serseriye he~ frank verildi. O 
da tramvaya b~m:rek liyondııki 
sefiller meyhane~ine gitti. Erte:i 
günü Türkiye k~ns~lcshnnes:n~ 
müracaat ed~~ağine söz verc.liıti. 
Polis komiseri o günC:en itiban~:n 
serseriden haber almadı. Ancak 
9 Haziran ilktamı Sait Hikr.1et 
Bey pasaportunu kaybetmit ve 
yan çıplak bir halde Sent F uk le 
Liyon da bir banketin üzerinde u
zanmı, görüldü. Polise gölürüle
rek geceyi geçirdi. Ulens komi
serliği bundan haberdar edildi. 
Fakat Hikmet Bey pasaportunu 
kaybettiğinden on Haziranda İs
mail B.ismile Bron timarhanesine 
kondu. Bir kaç gün ıonra bir buh
ran esnaıında öldü. 

Hudut harici 
20 Temmuzda yani ölümünden 

otnz bet gün ıonra Fransa hükU
tneti serserilik töhmeti ile Hikmet 
Beyin hudut harici edilmesine da· 
ir bir karar almıtbr. Bunun sebebi 
H ilunet Beyin vefatından haber· 
dar olunmaması idi. Hikmet Bey 
hali hazırda Bron timarhaneıi 
ıne:zarhğmda metfundur. 

.. .. llo 

Sait Hikmet BeY, dedikodulan 
:' i:- taraftan deTam ederken diğer 
taraftan Sait Hikmet Beyin zev
cesi Duhter H~ın daire müdü· 
rü Hatice Hanım Öa tunları söy
lerr.elrtedir: 

"- ~ait Hikmet Beyle Hanmı
~fendi on üç ıenedir e-vli bulunu• 
yorW. Yani Ahmet Muhtar Pqa 
öldükten bir buçuk aene ıonra ev· 
lemni1lerdir. 

Se.it Hikmet Beytn yaverliji, 
Hanımefendiyi bu ıuretle gördü· 
iü filan yalandır. Sait Bey talip 
çJkmlJ, ıonra da evlenmitlerdir. 
Sait Hileilnet Beyin biraz rahatsız 
olduğu doğrudur .• Fakat buradan 
giderken iyiletmİ§ bulunuyordu • 

Para almak, miras bunlar teva
türdür. Bundan batl<a Hikmet 
Beyin Malatyalı Hasan Efefülinin 
oğlü olduğü, HUsr~v Pata zaaeli
ğinfn ıahtelifti ttımamen kıtlsıt· 
ıeylerdir. 

Hanımeftndinih Siit Hrkmet 
Beyle bir tekke8e Utııtltğı cloğru 
'defildir. GörilcU ğelai. iyi a81ün 
tletUler •• ~•lendiler. 

Maamafih Sait Hikinet Beyin 
henüz ölUmUne inanmıyoruz. f. 
narmıak latenıiyoruz. 

Sait Hikmet Beyifi, Hanımefen 
ainin miraunt yedili, pata •a.k
ladıtı, bunlıır hep yaU.\ttdtr. Şuttu 
biliniz ki, hanımefendi zevcinden 
ıikiyetçi değildir. ,, 

Hasisliği, ltbrnazlığı 
Bundan iki sene kadar evvel, 

Sait Hikııiet Be,i Pariate tnımıt 
olan bir nıuhartirimiz, Salt Hik
met Bey hakkında diybr ki: 

- Sait Hikmet Beyi, Parilte 
iken tanımı§tım, Bu adam hiç te 
'deli değil, billltis gayet kurnaz 
birisi ii\i. Tesadüfün kendisini ka
rıttrrmış olduğu eski ve yüksek 
bir aile efradı arasında, Sait Hik-
91l leJ lrendini ıaf hatta aptal 
bir tahıs olarak gösteriyor, fakat 
bir çok zeki manevralarla serveti• 

ni günden güne yükseltiyordu •. 
Yalnız şu vardı ki Sait Hikmet 
Bey defi~etli Ji:ı:ı!s ve Avrupanın 

en yüksek cıuh:ti ~:·e.sında ya,ı
yan tesadüfi akraöalarının ve 
yüksek hayatın i:inde, ilk aefa 
bir salona kaBul e!!ilen acemi liir 
köylü gibi kalıyor, Te filhakika 
yaptığı bir çok gaflarla herkesi 
J.ten:Jisine gü!aürüyordu. Bn se
bepten iJe Sait Hikmet Bey i~i saf 
lığa vumıuf tu .. 

Hasisliğe gelince; hakikaten 
emsalsiz bir liasi:;likti .. 

Mesela, Muhtar Paşa ailesinin 
bir çok miras ifleri, davaları fi. 
lan vardır. Bu münasebetle za -
man zllman bir çok öte beri satı· 
lır, tereke falan olur. Sait Hikmet 
Bey bu satişlarda hazır bulunur, 
eski, giyilmi, kundura, gömlek, 
çorap gil)i etyaları gayet ucuz sa
tın alır ve kullanırdı. 

Her halde bana kalırsa, bu a
dam deli değildi, bilakis gayet iyi 
itini bilir, fakat çok hasis idi. Her 
halde bu meselenin icinde mühim .. 
bir sır var, ve Sait Hikmet Beyin 
öldüğüne inıanm pek inanacağı 

gelmiyor ... 

500 bin Frank 
ne oldu? 

Dünl<ü sayımızaa Bedrettin Be
yin öliiieainden sonra Pariste mi-

ras taksimi esnasında 500000 fran 
gın <la kanun muciöince devlet ha 
zinesine intikali lazımgelirkenBed 
rettin Beyin hariciye memuru ol
ması dolayısile bu paranın hüku
mete verilmediği ve gene mirasçı· 
lar arasında talisim edildiği ya -
zılmı§tı. 

Sait Hilônet Beyin zevcesi Dull 
ter Hanımın vekili Alaettin Beyin 
diln bir mtiharririmize söylediği 
sözlere bakılırsa Jiu 500,000 farnk 
bizim hükumeti değil Fransız ha
zinesini alakadar ehrieltteelir. 
Bizim hUldütiet BeClrettin Beyin 

vefatını müteakip hadise ile ala· 
kadar olmu! ve veraset ve intikal 
kanunu mucibince veraset vergisi 
miktarını teshit ettirmittir. 

Bu vergi 100 bin küsur lira tut• 
maktadır. Alaattin Bey hu vergi • 
nin hükümet tarafından kısmen 

tahsil edildiğini ve Kısmen tahsil 
edilmekte bulunduğunu da sözle
rine ilave etmektedir. 
Diğer taraftan yaptığımız tah· 

kikat filhakika miraı meselesile 
defterdarİıim da uzun müddet 
meliul olduğu merkezindedir. 

Bununla beraber Taziyetin he
nüz kafi derecede aydınlanmıı ol
duğu kanaatinde değiliz.. Fransa 
da ölen l>ir Türle el>aasırun mira
ıının Türk kanubları mucibince 
lalaimi llzıırt geldiği, hinaena· 
leyh mev2uu bahis 500 bin fran 
gıtt Fr=tnaa ha:ıinesini esasen ala
kadar etmiyke~lni danıthğımız 
bazı liukukÇulat- tarafından küv
vetle söflenmektedir. 
Şu hahle (500) l:>in frank me· 

selesi nuıl ortaya ~ıklyor 't'e ha· 
kikat de hangi devletin hatlnesi· 
ni ali.kadar ediyor?. 

Sonra Bedrettin Betin "fefatm· 
dan sonra teıbit edilen (100) bin 
küsur liralık miras vergisinde 
Fransız ve diğer ecnebi bankala· 
rında bulunan paralar liesab1. da· 
bil edilmit midir, yoksa •ergi 

VAKiT 

1000 Altın Kuponlarda 
Avrupaya kaçırı- Nihai müzakereler 
lırken tutuldu için gidiyorlar 

Evvelki gece saat dokuzda 
Avrupaya hareket etmesi icap 
eden ekspres durdurulmuı, şef 
trenin üzeri aranarak 1000 aClet 
Türk altını bu!unmuştur. 

Altın kaçakçılığa iJe uğraşan 

şe-ftren Manel Bilyo teTkif edil-
miştir. 

Bu yüzden tren iki saat ıecl· 
kerek kalkmıştır. 

40 okka esrar 
Avrupaya kaçırılmak üzere 

hazırlanan 40 okka esrar da 
Haliç fenerinde bir e"Yde l>ulun
muştur. 

Saracojlu Şükrli ve Yüksek 
lkhsat meclisi umumi katibi 
Nurullah Esat Beyler bu akşam 
saat 21 de leafkan Avrupa eks
presile Parise hareket edecek
lerdir. MUrabhasJanmız Pariste 
kuponlar blmillerile tekrar gö
rfiıerek bimillerle aramızda ha· 
sıl olan anlaımanın kat'i esas
larını telıarrür ettirecekler ve 
mukaveleyi imza edeceklerdir. 

•~·=••ııaıww111nı::mı:n:ın::r.:::::::::: 
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Bir tavsiye ... 

GLORYA'da 
RAMON NOV ARRO ye 

SUZY VERNON'u 

ASlK RAHiBE 
(Sevllle'll Şarkıcı) 

filminde görünüz. Hiç mitr 
essif olmıyacaksımz 

Her seansta "GLORYACAZ,, 
\, Hakiki bir zaferdir. 

Glorya'da 
Marcelle Chantal 

Cbarles V anel 
ve Gabriel Oabrlo' 

nun temsili muhteşemleri 

Kanun Namına 
filmini görmivecek hiç lilr 

kimse kalmıyacakt:ır. 

Esrar ve kumar ---ı \. Sebebi ... ıiııiıiııııillliıiıııiiıııiıiıii" 
1 Ştlfn A'Y, 

Temistokli, Yasef, Todori, 
Mclimet, Osman isimlerinae 
beş 1'işi, clün ceza mabliemesin
de mahal<eme edilmişlerdif. Te
mistokli'nio Hasköydelii evinde 
esrar içildiği, kumar oynandığı 

ve evde toplananlarm yanında 
kama bulunduğu iddia olunuyor. 
Bazıları böyle şeylerin aslı ol· 
madığrnı, orada top!amp sohbet 
ettiklerini ileri sürmüşler, bir 
kaçı da oraya iş için uğradık· 
larını söyliyerek inkb etmişler. 
Mubalieme, ıahitlerio çağırılma• 
sına l<almıştır. 

Fransız elçisi . 
Bir müddet evvel Anltaraya 

giaen Fransn!: elçisi Kont da 
Şambrun şehrimize d&nmlittllr. 

Yeni kontenjan 
yeni Jfonteojan l<ararnamesi.: 

nin dünden itibaren tatbikına 
başlanmıştır. Bu defaki lionlen· 
jan listesi bundan evvelllilerine 
nazaren daha şumullü tutulmuı 
olduğundan listenin tatbikına 
başlanmasının piyasa~a Dir ge· 
nişli[{ liusule getireceii anla· 
şılmakta<Iır. 

wuım:z:::::::::::::::::::~ı:::1::1::::11111:111::1 

Bedrettin Beyin yalnız lıtanbulda. 
mevcut emlaki üzerinden mi he
sap edilmiştir? • 

Fikrimizce liu ıuallerin gölge· 
ıiz surette aydınlatılması, ve mi· 
rasın tesbiti itinde hazineyi zara
ra uğratan cilietler varsa tashili e· 
ailmesi lazımaır. 

~ "' .. 
Dün kendisile görü,tüğümüz a· 

vulCat Alaattin Bey, 1'en<lisine Sa· 
it Hikniet Beyin ölümüne Clair ye· 
ni Bir liaber gelDieCliğini ve vazi· 
yeti anlamak için mektup yazdı· 
ğım söyledi. Salt Hiltmel Beyin 
haremi Dutiter Harum dün Be 1'en 
disUe g8rü~mek iıtiyen gazeteci: 
leri kabul etmeK iıtemlyorau : : 
Hattl kenclialni görmek istlyeh 
bir çok ahpaplan bile geri 0önü· 
yorlardı .. 

ŞimcH Duliter Hanımın Ucamet 
ettiği Nitanlaiınt:htki Bedrettin 
Bey aparbmanının Bed~ettln Be
yin vefatından ıonra Helil, enel 
ahndı~ı tahakklık ebnektealf. 

Diier taraftan Sait Hikmet Be· 
yin Ahmet Mü\\tar Patanın yanın· 
da çalışmadığı iddia edilıttesine 

rağmen kendisinin Ahmet Muhtar 
paşanıh bir müdtlet Hiire müdür· 
lüğünde bulunduğu da ısrarla iÖf 

l~nımektedir. 

20 t; J'ranSnı ı 71 

1 sterlfD 736-

1 Dolar !!3,-

20 Uret !18-

20 t.; !Jel~ 117-

20 Drallml !1,-

ı :Pezet& 
l Mark 

ı Zolot! 
1 Peng6 

20 Ley 

20 Dtııar 

!8-
17-
50-
24-
32-
ıs-

68-
20 lrrigN 820-

20 IAH tdo ! =oneo '2!,-

1 Florin 8!- ı Mecldtye 38-
20 Kuron Çek ıu- l Banknot 239-

re fi• n (kap. sa. 16) 
Paris Prağ :s.fü"" 
Londra Vl.yana 3.9990 
NeT' York 0.4730 '"adrit 5 78 

Mllt.no 1.2250 Berlln J.9870 
BrUkhl 3.4MO Varıova 4.22 
.Atma 77,25 Peıte 3.6572 
CeneTre !.4"17 Btllr.reş 79.98 
Sotya 65.97 Belgrat 32.402 
~· sterdam l.1768 Moskov~ 1089, 

Esham 
l- Bankam 9,20 Tcrkoe 28-
Aııadolu !f,M Çlmento Ar. 9,-
Rejl 5,05 Unyon Dey. 2190 
Şh Heyrtye t4SO Şark Dey. 2SO 
Tramvay "6!S ltaı;ya •-

U. Sigorta t !.2 Şırrk m. ceza 95-
~'lmdnU 38717 Telefon 

Sivas 
Sins -villyetinin sıhhi ve iç

timai cotrafyaaı adile vckllet 
tarafınôan tiastmlan faydalı ki
tap neırolunmuştur. Okuyucula· 
rımıza mutalAasını tavsiye, veka
letten bu sıra netriyabn tamam
lanmasını rica ederiz. 

BJr kllltilr mecmuası 

r -TAKViM ..._..-1 
Pazar Pazartesi 

2 T.evvel 3 T.evvet 
1 Cema.ahlr 2 Cema.ahll 
Gtln doğuŞU 6,11 6,13 
Gtln batı§l f7,30 17,28 
Sabah namazı 6,ll 6,t3 
Öğ'le namazı 12,00 12,00 
lkindl namazı 15,0S ıs.o~ 
Ak§am. namazı 17,30 17,<ıS 

Yatm n&maD 19,1)2 19;<)( 
1ınııak 4,33 4,34 
Yılm geçen 

günleri 263 264 

1oı ıoı 

HAVA - Dün ıııcaı<lık azamı 26, asgJİ 
20 derece olarak tcııblt edilmi3Ur. Bu ibıl 
rUzglr mUtehavvil süraÜe esecek ve b&~ 
ekseriyetle açık olacakt:rr. 

R AD Y o-=- ] 
BugUn 

lSTANBUL - 18 den lD,30 & kadar ar4 

keetra, 19,30 dan 21 e kadar bedayil mti!lıd 
heyeti. 

VİYANA (1117,2 m) - 9 konaer, !1,(5 J<O 

ro hoYJ!!t1, 11,4~ Pttı.k, l2,4:S ııeD!ontk kOll' 

aer, 13,115 konııer, 18,t!O oda tnwılklsf, %SfJ 

danS· 

Btl'KREŞ (39(,2 m) - 22,(:S koro ilf 
ınUııteut parçalar, 

ROMA ((U,2 m) - 11 atnı ınuld~ 
18,30 konser, 21,(:S operet. 

BUDAPEŞTE ('50,5 m) - 1ı :rnusllllı 
k 11 .. 

15 konser, 17,3lS çlgfın musıldııl, 18,SO o 
ser, 23,10 çlgan musiki.sl. 

OSLO (1083 m) - 10,15 kon.Ser, 21 ıtaıl• 
ser, 23,(lS dans. 

VARŞOVA (1U1 m) - 13,l:S aentoiil" 
• ıı:ıei'i 

konser, 15,25 konser, 16 konser, 18 ko 

19 musiki, 23,10 musiki, 2( musike 
,,.,, 

KÖNİGVÜSTER HA VZEN (16311 Dl) 

715 ~ımnastlk, 7,30 konser, 12,SO O~p 
• ~ ofj. 

13,05 konser, 17 orkestra, 21 orkestra, l< 

ser, 21,(5 orkestra, 23 dan.ıı. 

PARİS (1725 m) - 17 konser, '19 1'0"• 
ser, 20 orkestra, 21,(5 mll%1k hal. 

Yarın 

~::.df• 
VİYANA - (517,2 m) - 12,30 kCW"~ 

13,(0 plA.k, H,10 konser, 18 konser, ııs. 
konser. 

ROMA (Hl,2 m) - 21 haber, 21,45 ııt ıs· 

ııikl, 

BUDAPEŞTE (550,5 m) - 10,115 ~: 
ser, 13,011 konser, 18,30 kon.aer, 20,15 !t 

ser, 23,20 çtgan orkestrası. 

OSLô (1088 nı) - !0,SO plynno, 21 ,_. 

!!f program, 23,15 mustki. 

MOSKOVA (1304 m) - '15,SO Jll~ 
16,30 musiki, 19,SO konser. 5' 
VARŞOVA (Hll m) - 13.'5 pttk, ıf, 

pta.k, ıs oda konser, 21 bpcrot, %3;1tl ~ 
24 dans. 

/ 
KÖNİGVÜSTER HXVZE~ (16SIS ıtı) ~ 

7,15 jimnastik, 7,SO konser, 15 kon!lel'• ~ 
konser, 19 odo. muslkis1, :21 Bcr!.ln; 

haber. 

•• PARİS (172:5 m) - 19,50 1119eııaa 1" 

sahabesi, 21.4:5 Uyatro, 22,(0 konser. 



2 Te,rinievvel 1932 VAKiT Sayıfa S 

lzmirden gelen Edirneli 
Mehmet Necip Beye 

Sen burada Erenköyünde tahkikatına devam et, ben 
Istanbulda bir ip ucu arayacağım .• 

Necip hoş geldin! Hakkı Ta • mak üzere benimsiyeceğimi söyle 
rıkla Mehmet Asım beyler diyor- miştiım ve gene çok iyi anıyorum 
lar ki: Size ne mutlu, kırk yıldır, ki, Hizmette senin, otuz iki yıl o· 
didindiğinize, özlediğinize, bekle luyor, (Dilimiz - Türkçe) baş· 
diğinize kavuttunuz ve biiyük dil lıklr yazdığın Türk dili kökleri 
kurultayında sizin kadar sevinen 

1 
bir kızılca gürültü koparmıştı. 

bir kimıe bulunmıyacaktır. Gene bilmem, göğsün kabara· 

- 20 - nim tahkikatım bir ip ucu eJde - Eğer Mehet Ali sahiden fU 
haydudun izini bulursa elbet ge· 
lip bana haber verecektir. Ben de 
nafile burada sürtüp durmıyayım. 

Hani herkes bu ölkede "Os • rak bana anlattığını anabilecek 
manlı lisanı,, derken, biz, üç ar· misin? Biz Hizmeti salt türkçeye - Dur, evvela kızın anJattıkla- etmeğe yararsa elbet bunun terefi 
kadaı: çevirerek, dilimizi yüceletmiye uğ rını sıra ile gözden geçireliıın: bana ait oJmahdır. 

- Dilimiz türkçe, diyorduk ve · 
ra11ırken Dolmada, Gümrük önün Bu kızın anlattığına göre herif or - Elbet ... Gayet tabii .. 

ta boylu, orta yaşlı, kırk, kırk be~ - Bunda darılacak bir fey 
Yaşında:. yok .. 

NigarJa hizmetçisi bu da sanırsam, eksikaiz 1790 yı· de bütün Anadolunun dört buca
lında, kıı•k iki yıl önce idi .. 

- Bu kadar küçük bir kız bir 1 - Hayır, demek ki şimdi ıen 
adamın ya!ını ne derece sihhatle 

1 
Erenköyünden gidiyorsun?. 

Erenköyünde hu hadiseler ce· 
reyan ederken Ni§antaıındaki ko· 
nakta doktor Refik Patanın kızı 

ğından gelmit Türk çocukları, yer 
Gene anıyor musun ki, bana İa· 

lere çömelerek bizim Hizmeti o -
trancadan yazdığın ve bütün genç 

kuduklarını söylemiştin, biraz da 
liğinin tuluJMUf, yanık ve atılgan tahmin edebilir ki!.. - Evet, bir çeyrek saat sonra 
durmaz oturmaz günlerini doldu-

sevincinden gözlerin yaşar • 
- Ehemmiyeti yok ı'st gidiyorum .. , erse on · 

Ya§ aldanmıt olsun, bu adam her - Allah kolaylık versın • ran, anlatan uzun yazılarında mııtı. 
hep bu, bu türkçe dilimiz en baı- Gene anıyor muıun? LOka 

Ayte Nigar Hanım, hizmetçisi ile 

halde ne bir genç, ne de bir ihti- - Sana da .. 
yardı .. Sert aurath, kıvırcık saç· iki polis emuru biribirinden ay-
l~r altında kızıl tüyleri saldıyan rıldı1ar. Y a!mz Mehmet Ali Efen 
b roka· l di pek neş'eli olduğu halde Rıza 

baş başa can aıkmtmndan müş· 

te~i, ne yapacağını bilmiyordu. 

Bu can sıkıntısının iki sebebi 

vardı: İki parlak nişanlıyı birden 

kaybetmişti.. Biri Osman Feyzi 

ta geliyordu. kahvesinde, Türk sözlerini arrala-
dığın, çeki düzenlerile, üremeleri• Bilmem, unutmadın mı ki ae -

ninle Türk dili için, onun çok ni gösterdiğin bir yazıyı okurken, 
ır P . ' Panta on çizgili, mavi 

ceketh.. Efendi o kadar neş'eli değildi, b bilmem yaşıyor mu, çok sevdiği -
eski, çok zengin, çok verimli ir 

miz Şevket bey o günün en yülC· 
kaynak olduğunu, yer yüzünde Evet daha sakindi. Belki biraz da canı - ' amma elbisesinden bir Bey, bir miralayın oğlu, hariciye 

teşrifatçısı .. Zengin, kibar, asil 

bir adam •. 

ilk ı§ığı, ilk dü§ünceyi yaratan ve sek yazıcıaı olan Halit Ziya be • 
anlatan bir dil olduğunu anlatır· yin, hu bizim uydurmak istediği • 
ken bizi kınayanlar, bizimle eğle- miz yeni çıkmalan hiç beğenmi • 
neni er ne kadar çoktu!. yerek, tiksindiğini aöylemitti .• 0-

adamı bul k sıkılıyordu.. Çünkü arkadA•ının .. rna ne kadar müşkül- T 

dur .. T abi"ı 'b' Ih' . d neden lstanbula gittiğini, hangi 
saçı gı ı e ısesı e Id 

mahsus değiştirilmiş olabilir.. yo an tahkikata giriştiğini bil-
- B l J da miyor, onun bu cihetleri söyleme~ unun a beraber on arı 

kaydetmek lazımdır.. miş olmasına muğber görünüyor-
- Kadri ağalara gelince: Bu du .. 

küçük kızn yanında bulunduğu Mehmt Ali Efendi, daha genç 
aile hakkında malumat loplıya• ve yeni memur olduğu halde ze· 
cak mısın?. kau ve bir iki meseledeki muvaf-

Öteki Ahaen Bey, Erenköy 

milyoneri son derece zengin ve 

kendisine son derece merbut bir 
adam ... 

Osman Feyzi Bey, Nigarm so· 

ğukluğundan dolayı çoktan aya-

Gürültülü, palavralı bir yazı na, yavrusuna dokunulmu§ bir as· 
ortalığı tutmuş, "Edebiyatı cedi- lan gibi atılarak karıılık vermiş • 
de,, adile de sanki (eski edebi - tin! 

- Tabii.. fakıyeti onu hemen müdürleı-in 
d · 'b h'b ğını kesmiş, artık uğramıyordu. - E .. Ondan sonra avın cere- yanın a ıtı ar sa ı i etmi,ti. 

yat) tan ayrı ve Türke daha ya· Gene anıyor musun ki Hizmet 
kın bir yol olduğunu haykıran da yer bularak Türkler araama ün 
ha çok Araplı Acemli bir sürü ya- salmıya başlayınca Halit Ziya 
zılar vardı .. Ve onlara kar§t biz bey lzmire gelmiıti. "Belvü,, ole· 
dütündüklerimizi söyledikçe de linde, Tevfik Nevzatla beraber, 
dört çevreden bizi bilgisiz, duy • bu bizim dil akışının çok ters it 

yan ettiği, Ahsen Beyin vurulduğu Bu İşte yalnız hareket ederek 
yerde bulunanları isticvap etmek muvaffak olursa şüphe yok ki 
te lazımdır , değil mi ya?. büsbütün göze girecekti. Rıza E-

- Bu da ihmal edilecek şey de- fendi hunu kıskandığından değil, 

Ahsen Beyin ise vurulduğunu 

Nigar ititmifti .. Amma öldüğünü 

haber aldığı halde bir mucize gi

bi tekrar dirildiğini duymamıştı. 
gusuz diye kınarlardı. Arta kala- yap~cağım söylemi§, bizi biraz 
cak onlar, yer bulacak bizim yö • sert karşılık verecek kadar sinir· 
nüldüğümüz yol idi! lendirmiilİ de Nevzat araya gir • ğildir.. amma kendisinin küçük düşece-

Bir av eğlencesinde Ahsen Be-
~---=-=~ö!lde civarı hakkında hu- ğinden korkuyordu. 

d b ı B ı b b yin vurulduğunu ana söyledikleri ra a u unduğunuz müddetçe ta- unun a era er Rıza Efendi, 
Baykuıun sesi Türk yurtlarına mişti. 

yas getirici ötütü ile ortalığı ka· itte 0 günlerde verimsiz, çık• 
ranlıklara salıyordu.. Edirnedeki maz, üremez gibi görünen bu sa· 
"Ceride,, gazeteıine salt türkçe vaıların biz bu gün Türk güneıile 
yazdığrınız bir denemeyi gazete • 11ınarak yer bulduğunu görüyo • 

bii daha bir çok malumata ihtiya- tah'an iyi bir adam olduğu için zaman bu i,in evdeki arkadaşlar
-·'1Jz olacak.. arkadaşının hakikaten muvaff a• dan birinin eseri olduğuna Nigar 

- .o·-•. fakat itleri taksim e- kıyetini temenni etti ve kendi hiç şüphe etmedi. 
derek zamanı krıaı~ kendine: (Devamı var) 

- Ala, o halde hemen işe ha§· :ı:aıwwwwııuıwnaw.wnaa11n11uu11mı:::::r :::::"""""": ....................................... -·: ....... .. 

:;:a::~f::0ı:~~~;:ı;~:!ı!:ğ~~~ Kaymakamlar ara- ...... .Ap~;·t;;;~·d~~-· .. -· 
lerine koymamışlar, ancak bu ya-

zımızdan söz açarak seninle be • 
ni (Buharai şeriften Edirneye gel 
miş uzun kollu acaip dilli iki 
genç) diyerek kınıı.mr§lardı. 

-Nerede?. d 
-

1 
latanbulda... Benim orada Slll a yeni tayinler düşen amele 

yapı aca)c hir . . 
b' f'k •tım var, daha doğ

rusu ır ı rian var .• 
- Ne fikri?. Aıılat b k a ayım .. 

Yaparsak beraber yapalmı •• 
- Hayır. Beraber ~alışalım, 

ala ... Fakat ayni zamanda ve ayni 
yerde tahkikata giritmemizde fay 
da yok.. Bilakis ayrı ayrı yollar
dan giderek ayni meseleyi tahki
ke giri9memiz İ§İ kısaltmış ve da
ha §Ümullü tahkikata yol açımı o• 
lur .. 

"Doğrusunu istersen bu İ§in tah 
kikini ikimize birden havale etti· 
l~r .. Fa.kat bu bir yoldan gidin, 
bırbirinizden ayrılmayın demek 
de"''ld· gı ır.. Sen bu civarda gayet 
~etli tahkikata girişmi§ bulu -
nuyoraun Me IA k" .. k kı "f •• se a, şu uçu zın 
ı faatı O t d ... . . .. .. ··· nun o ur ugu evın ıç 

:YU:zub ··· Bunlardan esaslı bir ip u· 
cu ulrn k 
b 1 

a pek kolay olabilir .. Ben 
un an 

be d bsana. bırakıyorum .. Fakat 
yo~ar~a:2:• ~okular aldım .. Ba,ka 
· b gıderek fatanbulda bir 
ıp ucu ulac ~ 

P k 
aaı.ını sanıyorum. 

- e aJ• b d a, serbestsin, amma 
e~ sen. ~n küçük kızın bana söy-

ledıklerını gizlemed' B d . 'b ını.. unu a 
nazarı ıtı ara alırsın d .... 1 . 1 

T b.• egı mı ... 
- a n .. Birbiriın · d b' • • .... ız en ır şey 

gızbyecek degdiz.. Hatta belki 

Ankara, (Hususi Muhabirimiz· 
~en) :-- Sarıkamı§ kaymakamh
gma ımroz kaymakamı Hikmet, 
K~gızman kaymakamlığına Ka· 
~•ı•alu kaymakamı Muut, Ar~ 
k •baDkJcaymakamJıiına Ak•eki 

ayma •ıaı Nuri, s ...... t kaıyma-
kamhğma Onye kaymakamı 
Ömer, Cildir kaymakamlığına 
Burhaniye kaymakamı Muhsin 
Erganimadeni kaymakamlığına 
Porcka kaymakamı Mehmet Ali , 
Tortum kaymakamlığına Kara
casu kaymakamı Halit, Sivrihi-
sara Seyitgazi kaymakamı Rüştü, 
iznika Genç kaymakamı Vehbi, 
Acipayama suruc kaymakamı 
Abdurrahman, istahiyeye Gan:an 
kaymakamı Kemal, incesuya Bit
lis kaymakamı Orhan, Goleye 
Muradiye kaymakamı Celal, Bit· 
lise Cıne kaymakamı Yahya 
Ömer, Mazgirde Gercus kayma
kamı Haşim, Baz~.ile Hozat kay· 
makamı Hamdi, Unyeye Tarsus 
kaymakamı Kemal, Burhaniyeye 
sabık Çatalca kaymakamı Meh
met Emin, Aksaray mektupculu
ğuna sabık Kızıltepe kaymaka
mı lsmaiJ tayin; BeJgırat elçiliği 
üçüncü katibi Settar merkeze 
nakil ve yerine merkezden Tarık 

Fatihte .Şekerci hanında' otu
ran amele Sadık Ayaspaşada 

Ağaçdibinde yapılan apartmanın 

ikinci katından düşmUf, başın· 

dan ağırsurette yaralanarak has
taneye kaJdırılmııtır. 

Adliye vekltl 
Adliye vekili Yusuf Kemal B. 

dün adliye dairesine gelmio, mü· 
fettişlik dairesinde bir müddet 

meşgul olmuştur. Bu sırada müd

d.~iu~umi Kenan Beyle de gö· 
ruşmuştür. 

Tayyare mektebi 
Önümüzdeki perşembe günü 

akşamı KadıköyUnde Snreyya 
Paşa tiyatrosunda ilk 1 ürk Tay

yare mektebi şerefine bir balo 

tertip o!unmuştur. Müsamere Ka
ıım Pş. Hz. nin himayelerindedir. 
Müsamerede saz, karagöz, Lon
ferans ve balo vardır. 

DevrJlen kayık 

Şimdi geçmite karışmıt bu a· 
cı ve tatlı bin bir anışı sana bir 
daha andırırken o başlangıcın, bu 
gün ,u kutlu ve yüksek sona crİ§· 
tiğini söylemek istiyorum. 

O kara günlerin dinç, çevik, 
özlü ve ötlü iki genci, bu ak gün
lerin ak saçlı, biraz toprağa doğ
ru iğilmiş kocalnıışları olarak ku
rultaya girerken ne duyduğunu 
genç çocuklarımıza anlatmanı is
tiyorum ve hunun içindir ki, ey 
Meriç kıyısında Türk dilini düşiln 
düğümüz kırk yıllık arkada! şim 
di neler düşünüyorsun? 

Sana bunu sorarken ben de ne 
ler duyduğumu anlatmıya çalışı • 
yorum. 

Seninle benim, ilk işimiz, bu u 
lu ve Türk tanrısı kadar yüce işi 
başa çıkaran büyüğümüze karşı 

duyduğumuz sevgi ve saygıyı, 

sunduktan sonra, bu yül<Jek atılı
şın ortaımda çalıtmaktır. 

Bir şeyler yapamasak bile, hiç 
olmazsa genç çocuklarımıza, gü· 
decekleri verimli ve erdemli yo -
lun Türklüğü beklediğimize eriş
tireceğini anlatır ve onlara örnek 
olabiliriz. 

Sonra .. 

ruz ve aeninle bana, bunun için • 
dir ki, genç arkadaJlar kurultayın 

en sevinen ve göğsünü sevinçten 

kabartan dinleyicileri diye at veri 
yorlar. 

Seninle daha ne isterdik? Bu 
güne kavuştuk .. Şimdi öz dilimi· 
zin bütün güneşi yabancı sözlere 
yol vererek uğurlar olsun dediği 

gündeyiz .. Nasıl ki arap ve acem 
kurallarına yol vemıİ§ ise sözleri• 
ne de kapıyı göstermiJtir. Hoı 

geldin Necip! 
Edirne mebusu Şeref 

:::::::::::ı::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı:ı 

Tramvayda bulunan 
çocuk 

Maçka-Beyazıt seferini yapan 

J46 numaralı tramvay arabasm• 

da ismini söyJiyemiyen üç yaşın

da bir Musevi kızı bulunmuştur. 

Çocuk Beşiktaş merkezine tcs· 
liın edilmiştir. 

IsvJ~reli bJr 
kon serci 

Bir miiddettenberi şehrimizde 

bulunan lsviçreli Bariton M. Emil 
Konrnt Çarşamba gecesi Gala• 

tasaraydo bir konser verecektir. 

MemurJarın 
soatları 

f ş 
sen burada, hen İstanhulda taki
bat yaparken bir gün bu tak'b • 
t b' 1 • .... • b. 1 1 a ın ır eş.,tıgını, ır eşmesi ica et· 
tiğini görürüz .. Bunun için b~tün 
bulduklarımı ben aana aöyliyece
ğim .. Böylece birbirimizi ikmal e
; ' · .. Bununla beraber eğer be-

Emin, Batum konsolusu Ahmet 
Ncsiple Köstence konsolosu 
Asafın becayişleri yapılmıştır, 
Batum konsolosluğu kandarıAb
durrabman merkeze ııakJile yeri· 
ne Berlin elçilik kayıt memuru 
Şadan, onun yerine de merkez
den Kemal Beyler tayin edil
miştir 

Çapada oturan Halil Efendi 

Üsküdardan Memişin kayığına 
yüklettiği eşyalarla Istanbula 

geçerken Sarayburnu açıkların· 
da akmtıların tesirile kayık dev-

rilmif, eşyalarla birlikte batmıt· 
tır. Kayıkçı ve Halil Efendi 
kurtarılmışlardır. 

O günlerin yurt kıran kara 
gücü her birimizi bir bucağa sür
müştü. f zmirde seninle birleştiği
miz gün ilk işimiz gene "Tiirkçe 
dilimiz,, olmamıt mıydı? 

Tevfik Nevzat, bana "Hiz -
met,, i yeniden diriltmeyi söyler
ken ona, bu gazeteyi türkçe yaz· 

Dünden itibaren resmi daire• 

lerde mesai santlara değişmiştir. 

Dün sabah dokuzda işe başla· 

narak 12 de yemek tatili yapıl· 

mış, birde tekrar baılannrak 

akşam be§te paydos yapıJmıştJr. 
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Yozgat köylülerini • 
zıyaret 

• 

Halkevi köycülük şubesi azasının tetkik $eyahatı 
muhitte m~ınnuniy.et uy:andırdı 

• 
Halkevimizil! Bu ıeyyahatta 

Köycü ıubesi /kıymetli bir çok 
1932 - 1933 ça• halk tOrküleri, 
lışma program· maniler ve sair 
larında mevcut' 'folklor mabe-
maddeler üze.( meıi toplanmış-
rinde telkin vf tır. 
irşatta bulun- Köyliilerimh:: 
mak üzere köy- kendilerile ali-
lere çıkmışlar kadar olan ve 
ve köylü ile çok a,-aklanna ka· 
samimi ve can- dar gelip ken-
dan temaslarda . dilerini ziyaret 
bulunmuşlardır. eden halkevi 

Köylerde yap- Yozgat Halkevr JdSycUları -kBylUler arasında heyetine öz yü-
takları hasbiballer ve tetkikler etmiş, çok müsmir ve müsbet rekten sevgi ve saygı göster• 
(zirai kıredi kooperatifleri) teş- neticeler alınmııbr. mişlerdir. Köycülerimizin bu 
kili ve halkın yeni harflerle oku· Bu arada sıtmalılara kinin ve seyyahatları muntazam bir prog· 
ma yazma gayretlerinin arttml- okuyup yazan halk ve rocuklara ram dahilinde temadi edecek-
ması ve müstevli hastalıklardan .,. 
korunma ve kurtulma çarelerinin defter, kalem, lastik, kitap, ga- tir. 
temini mihveri etrafında cereyan zele gibi hediyeler verilmiştir. Bekir ZiJllJ 

Muğla yaylası 

Karabağlar ne halde? 
bunlar bahçesi 

halıne getlrllmell 
Muğla muhabirimizden : 

Muğlanın iktisadi, içtimai, bat
ta idari inkişaf ve teklmDlüne 
mani olan amillerin başında 

Karabağlar meselesi gelir. Kara 
bağlar Muğlaya yarım saat me
safede bir yayladır. Binlerce da
nUm araziyi kaplayan bu yayla
nın havası cidden fevkalade 
olmakla beraber ne bir akar 
suyu vardır, ne de kenit bir 
ufku hemen kamilen denecek 
derecede kara ağaçlarla örtül
milş bu yaylanın öyle fazla 
mahsulü de yoktur. Ekseriyetle 
kavun, karpuz, ekilir. Darı bö
rülce, bamya, ğibi mahsulat 
biter. Kavun fevkalade güzeldir 
Kırkağaç kavunlarından üstün
dür. Halk yazan buraya göçer. 
Az daha unutacaktım. Yaylanın 
meıbur hallerinden biri de burada 
keçi beılenmE sidir. Burada iklim 
iktizası keçi eti iyi o:ur. Halkın 
ekseriyeti keçi eti yer. Bunun 

için yaylaya geçenler kışlak et 
ıçın muhakkak iki, üç hatla 
dört tane keçi besler. Euolar 
yayladan göç zamanı geldiği 
vakıt, yani ilk yağmurdan sonra 
kesilir ve kavurma yapılır, kışm 
yenir. 

Bu yayllnın verdiği mahsul 
ve saireye nazaran yaptağı zarar 
daha fazladır. Bu zarar her şey
den evvel içtimai ve iktısadi ba

yatta nazarı dikkate çarpar. Esa

sen bu binlerce dönüm arasın· 

daki ağaçlar köklenipte tarla 

haline getirilse veya meyva bağ~ 
ları yapılsa Muğla cidden daha 
fazla istifade eder. Fakat bu 
g6renek her şeye galip geliyor. 
Meseli: Şu kavurma meselesi 1 
ihtimal halkın fıkara kısmı için 
doğru olabilir. Fakat orta halli· 

ler de aynı yolda yilrUdüklerinden 
-onlar da, kııın mlikemmel ve 
nefis etler kesildiği halde, gene 
kavurma yerler. Alıı veriş ke
silir. 

Yazın herkes yayladan gelir, 
alqam döner. Tabii, gece yoktur. 
Hele cuma gOnleri her ıey dar· 
gun Ye koea ıehir 1S11zdır. Spor 

Adam 61dUren 
yağmur! 

Derik muhabirimizden: 

Bu ay içinde buralarda çok 
şiddetli yağmurlar yağrlı, bu 
mevsimde görDlmiyen bir hadi
seye sebebiyet verdi, şiddetli 

fırtına ile boşanmıya başhyan 

yağmurlar altında Derik- Viran
şehir arasında develerini bekli
yen üç çoban saklanacak yer 
bulamamıılar ikisi donarak öl
müı, üçQncllallnlln bayab ııGç 
kurtaralmı9br. Bu yağmurların 

tarlalara atı l an tohumlara da za
rarı dokunmuştur. 

Bor belediye reisi 
Bor, (Hususi ı - Bor kazası 

C. H. Fırkası ve belediye reisi 
Sadık B. , müpteli olduğu kan
ser hastalığından iyileşememiş, 
irtihal etmiştir. Sevilmiı bir 
adamdı, ölümü teessür uyandırdı. 

Uç yaralı bir ceset 
bulundu 

F eriköydeki Eulgar mezarlığı 
cıvannda dere içinde üç yerin
den yarala bir ceset buluomu2-
tur. Cesedin üzerinde isim yeri 
silinmiı bir hüviyet varakası var
kası vardır. Bamasının adı Yu
suftur. Edirnenin Hamza köyün
den Salimin kızı Naciye ile 926 
dd evlendiği yazalıdır. 

Bir cinayete kurban gittiği 
tahmin edilen bu cesedin sahibi 
hakkında milddeiumumi muavin
lerinde Nusret Bey tahkıkata 
başlamışbr. Ceset morga kaldı
rılmııtar. 

aa:-.::::ı::::::::::m=::::::::::::::::::r.::::m::::: 

durur, içtimai muavenet hayab 
durur, ticaret durur, tarakki du
rur, velhası her şey durur, yal· 
nız zaman yürür; onun da yürü· 
dilğü belli olmaz. 
Muğla yaylasının meyva bah· 

çesi haline getirilmesi Muğlanın 
menfeati iktizasıdır. Arazi mey
va yetiştirmiye son derece mü
saittir. Muhtelif boğazların bir
leıtiği noktada bulunduğundan 
mekemmel hava alır. Her türlü 
ıeraiti havi bir yerdir. Yalnız 
teıebbüs ister, bazı mütqebbis· 
lerin yetiıtirdikleri meyvalar cid
den enfestir. 

Mecidözünde 

Kızkaçırma ytlztlnden 
bir cinayet oldu 
katil yakalandı 

Mecidözü nwhabirimizden: 

Burada kız kaçırma yüzünden 
bir cinayet olmuştur. Mecidözü
nüo T olalı köyünden Abdullah 
oğlu Bayram Emirbağı köyün· 
den Ayşe ismindeki kızı kaçıra
rak gene Emirbaiı köyilnden 
HUseyin oğlu Alinin evine giz
lemiş, Ali, kızı evine aldıktan 
so ra Ayşeyi Bayrama verme· 
miı Bayram da bundan miite• 
eısir olmuş bir sabah evinin 
önünde köylülerle konuşmakta 
olan Alinin yanına gelmiş, kızı 
vermesini bir daha teklif etmiş, 
Ali Bayramı koğmuş, bunun 
üzerine Bayram Alinin llzerine 
tabanca ile ateı etmiş, kurşun 
Alinin kalbine girmiş ve Ali 
ölmüştür. Bayram yakalanarak 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Cemal 

Mühendis mektebi 
rekt6rtl 

Mlihendis mektebi rektörü 
Suphi Bey istifa etmİf, rektör· 
iliğe mllderriıler meclisince Yu
suf Razi ve Fikri Santur Beyler 
namzet gösterilmişti. Vekilet 
Fikri Santur Beyi tercih etmit 
ve keyfiyet bildirilmlıtir. Yeni 
rektör ite baılamıştır. 

Askerliğe davet 
1. F. As. D. Rs. liğinden : 
1 - Aşağıda tevellütleri gös

terilen efrat ile, 1972 N. lu ka
nun ile kısa hizmet hakları ref 
edilen orta Mp. mezunları bu 
celpde sevkedileceklerdir. He
men şubelerine miiracaatları. 

2 - Bedeli nakdi verecek ef· 
radın miiretteplerine göre içti
ma günli tayin edilmit olduğun
dan bu kabil efradın da niha
yet 8 -1 O- 932 akıamına kadar 
Ş. lerine milracaatlan ilin olu
nur. 

1 
Piyade : 224, 325 ve daha 

. evvelki tcvellUtlerin bakayaları. 

iki senelik ıınıflar : 324, 325, 
326 ve daha evvelki tevelliltle
rin bakayalan. 

Jandarma ve Deniz : 325, 326, 
327 ve daha evvelki tevellütle
rin bakayalan. 

~Teşrinievvel 19R,~ 

Yeni Filimler 
Melek Sinemasında - -----·--

Aşkta Galip 
Kathe 1e Nagy - J ean :Murat 

Genı., t elgraf ealonunda memurlar arasın- baaı Nevyorka çekilmek üzere yazdığı ~ 
da Rober Kurnter durmadan çalışıyor. Şefi grafı Roberin arkasından verir .. M. Pall 
bir paket ıugara almağı teklif eder. Şefi nm serveti bu telgrafa tabidir. Roberle -
"ellisi bege., bir paket almasmı söyler TU- birlbirindcn ayn yaşamak mUmkUn ~ 
t UncU a t yan glarmda mll§terek be.his bilet- yacağmı anlamış, birlikte kaçmıya kar' 
leri de satıyor. Sokakta kalabalık, pek ziya- vermiglerd!r. Giderler. Rober arkasmdaD Wfl 
de .. Bahis tnceliklerlnl bilmiyen Rober tUtün
cUnUn gl§eal etrafını saran bu halk aras!Tl
da bir "elll.sf be§e,, Uıter • 1 

TUtUncU be§ numaralı at üzerine elli frank 
bahse glrlştlğinl zannederek Robere bir bi
let verir ; Roberin verdiği elll frangm üstUnü 
geri vermez. Rober ısrar eder , tutUncU red
deder. Kavga fena netice vermek üzere iken 
opar lör beş numaranın kazandığını 11An e
der. Bu Rober için on aylık maaşına muadil 
800 marklık bir kA.rdır. 

Şimdi hayat, zevk ve.... KO§ular onun ı

çlndlr .. 
Rober bir takım elbise giydikten sonra 

gık bir beygirle koıu yerine gider .. Bir gü
zel kız Elen Ponta onu kibar bir genç zanne
der ; tanııırlar ; kız Kurtneri babasına ve 
hokey §&Dlplyonu olan nl§anlıSI Hunterc t.'\!-
dlm eder. 

Roberde paralar çarçabuk suyunu çekn -
tlr. Sevdiği kızın yanında bulunabilmek için 
her çareye bat vurur .. Otelde vestiyerde ça
lı§&ll annesinin haklkatı kıza söylemesini 
bo§ yere oğlunu tazyik eder .. Rober cesaret 
edemez. Otelin barında dansörlUk hizmetini 
kabul eyler. Roberi seven Elen iptida alda
nır; fakat mUdUr otetın dansörUnü masa.sma. 
davet etmesini rica ederek vaziyeti kıza anla 
tır. Haysiyeti lunlan, hiddetlenen Elen, Ro
berden uzaklaşır. Fakat onu görmek arzus
una da mukavemetedem.ez. 
Şimdi Rober otelde telefon memuru olmu§ 

tur. Elen her vasıta ile onu yukanya çıkar
tıyor. 

Bir gün Robcr yerinde yokken Elenin ba-

Opera Sinemasında ................................................... _ 
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Çar§amba akiamı Mefoıı: efnem&mıda -~ 
terllecek olan (Aıkta gallp) fil • 

mlnden bir aa.hne._ 

dlslne tesllm ettiği mahut telgrafı çekme,. 
unutmuştur. 

Telgrafın çekilmemesi :M. Pontanm eıı?ı'" 
mmı da çok yükseltml§, servetlnl de on ınJI' 
11 arttırml§tır. Ponta unutkan ve baht11" 
telefoncuyu her tarafta aratıyor. 
Kız kaçırmadan ve elmas aşırmadan lfl' 

layı arıuıdığnu zanneden Rober Pontaısı' 
huzuruna gelir. Kızını ve kA.rmm yanamı" 
lır. 

Vatan Utrunda 

Tarih kadar eski bir medenlyete malik 1 Çar devrlnln hakkmı anyan ve htırrlyettt' 
olan Polonya, aan'at noktal nazarından çok f.atlyen ahallye karp zulUm ve ttiaaf yap 
llerl gttml§ ve p mdlye kadar tekmil dlbıyaca flddet göaterdltl llOll llellelerlnde, ~ 
tanmmıı bir çok pir, mnatkt .. n•-. aruat.._ ve terbiye görmtlf am.ıta Dlenalll' ~ 

gtzU içtimalar akdederek meinleketl 

Ça?§amba aJqamı Opera llfnemaımı~ lla§II
yacak (Va tan Uğrunda) ftlmlnden 

bir sahne •• 

iIAJı.. yetııtlrmtı bir mUeWftır. İşte, 
Smorsarska, milletinin bütUn §lrine, güzle
llğlne, incellğlıı.e zarafetine t evarüs etmiş ve 
gerek güzelliği , gerek aan'atı itibarile seyre
denleri hayrette bırakan ııehhar bir Poloya 

slyasetıcrlno bomlialar lanesile 8Ur'aW 
cereyan vermek istemektedirler. 

Bu meyanda valiye kar§I da bir eul 
tertip olunur. Bunun mllrettlplertnden Se 
~ bir arad aalıiblnln • 
gtrer ve onun lazl ile eevi§ir .• Fakat 
rm saf saadetleri çok sürmez._ Komit 
aldığı bir mektup Sempl vazifesi başına 
ğırmaktadır. tren, onu birdenbire kay 

Nihayet onun adresin! bulur. Fakat, ora 
geldiği vakit arkadaşı tevkif edllmi§tlr. 

t ren, aynt eve ycrle§ir .. 

Bir gün pollııln takip ederek tevkif etdİ 
lhWftlcller arasından yaralı olarak ks~ 
Sepm bllıniyerek trenanm odasına ilUc& t)d': 
der. O sırada gelen polis tarafından her 
al de tevkil olunur .. 

Semp, mahkemede bir ıey söylemez. 
her türlü işkenceyi yaparlar.. Ağzından 
almak mümkün olmaz.. _,j. 

Serbest bırakılan tren, bir hile ite ~ 
kaçmr ve müheyyiç bir takibe rağmen,~ 
b1ryannl karlı orman ve vadileri arasın 
troykaonlan, saadetlerine ka\"U§turmak ttJli 
sür 'atle muakldplerdcn uzaklaştırır.. __. 

FUm, çok kuvvetli, heyecanlı, zengin \'~ 
lar ve güzel manzaralan havt olduktan ~ 
ada mevzuunun ve tekniğin kudreti iti' 
fevkalA.do calibi dikkattir. i 

Halkımızın, hararetle alkı§layacakl~ 
hiç §Upho etmediğimiz Smosıırska yalnO ";J 
§llla, bu filmde bUtUn bir mevcudiyet 

yıldızıdır. aan'at ve §lirdlr. 

-·-····-············-.. ··--·---···----··-·······-----~ ................................ -····--·····-.. ·-···--.... ·-··-···················--.. --·--·-· .. 
işcilerin haklı bir llstanbulun kurtul 

istekleri bayramı 
lstanbulda inşaatta ecnebi iş

cilerine İf verildiği Tilrk işçile

rin boşda kaldıkları hakkında 
11Istanbul ve mülhakatı inşaat 

usta ve kalfaları,, cemiyeti tara

fmdan belediyeye bir şikayet

name verilmiştir. Belediye bu 

tikayetnaôıeyi tetkik ederek 

haklı bulmut ve bundan sonra 

mukavele ve şartnamelere mil

teabhitlerin ecnebi işçi kullanma· 

malan hakkında bir kayıt kon· 

masını mecburi kılınmasını fen 

dairelerine bildirmiıtir. 

Bu sabah onda Belediye ,J, 
muavini Hamit Beyin riyaseti; 

tanda Vilayet, Kolordu, Fı~ 
Polis, Maarif, Darülfilnun ve 171' 
zı teşekküllere mensup uıur•lf 
haslar toplanarak 6 teşrinievf'el' 
tes adüf eden lstanbul kurtuldf 
bayrammın programmı hazırbt" 
caklardır. Kurtuluş bayraro:; 
fevkalade olması için gayret 
lecektir. 

lstanbulo kurtaran 
şerefine 6 teşrinievvel akı• 
ordu erkin ve zabitanına bit 
yafet verilecektir. 

c 
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Bir hastane .. 
de facia 
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(Baş tarafı ı inci sayıfada) 

ca1J!ıodan bunun İçin atılmıştır. 
astamonuya tayin edildi. 0-

rad.a çocuklara Darven nazari
yOesındden,d tekamülden bahsetti. 

ra an a çıkarıld 

~ ......................... 

Orta Asyadan Avrupaya 
kültürü dNi~ayet sakallı ~~lal hocalık 

e emıye V• • . cegını anladı. "Ben ame- gelen_ musiki-
lehk de ya . B .. par, yaşarım,, dedı. 
ıiJl ~·rbn. Aydmda incir müstah

e.:ı• a rıkasında baş makinisttir. 
aş makinistin başına 

gelenler 

''Türk tarihi tetkik cemiyeti,, 
ile "Türk dili kurultayı,, mn me· 
saisi eski musiki kültürü muhace- • 
retl;rinin yolları maddesinde öte 
denberi dikkati celbeden bazı me. 
selelerin tetkikine beni sevketti. 
Gördüm ki Türk tarihinin ana 
hatları maddesinde son takip etti- , 
ğimiz milli tetkik metotları, en .e• 

cuda getiren bu gamın intişar sa· 
hası hakkında Viyana darülfünu· 
nu profesörlerinden Dr. Robert 
Lach bakınız ne diyor: "Muhtelif 
ana musiki tiplerinin en başında 
bir tanesi vardır ki gerek (tona]) 
ve gerek (Muzikal - arşitektonik) 
noktai nazarından fevkalade ka -
rakteristiktir; ap ayrı bir çehresi 
vardır. Bu tipe en ziyade Türk -
Tatar kavimlerinin türkülerinde 
rasgelinmektedir. Bilhassa şimal· 
deki Tatar kavimlerinin (Yani 
Kazan tatarlan, Mişarlar, Siber -
ya tatarları, Başkurtlar), ayrıca 
da Fin - Uygur kavimlerinden bir 
çoklarının (ki Çeremizler ve he • 
men hemen her hususta tamamile 
TürklefmİŞ bulunan Çuvaşlar işte 
bu meyandadırlar) şarkılarında 
görülür .• En mütekamil şekli da • 
hilinde olmak üzere Çinlilerin en 

• Ce~al Bey senelerdenberi in
c~lerın kurtlarını atan makinede fa ışırken sağ avucu nasır bağ· 
amıştı. Nasırın ehemmiyeti yok 

fakat Celal bu nasırlara azdır~ 
mışhr ve b~ndan iki hafta evvel 
Aydmda evrnde uyandıgw 1 z 
avu b' d aman cunun ır avut uibi . f w. • 

ki musiki kültürü muhaceretlerı .. 
nin istikametlerini tetkik işinden 
azami derecede istifade edecek -
tir. Cünkü, musiki, diğer san'at -
lard;n daha seyyar ve daha bey· 
nelmileldir: Her devirde mabet 
ve ordunun ayrılmaz bir rüknü bu 
lunmuştur. Muhaceret akmlarımn 
en başında bulunarak diğer san • 
atlardan fazla seyahat etmiştir. 
Mesela vaktile, bir şiir, ancak 
mensup bulunduğu dilin konuşul
duğu yerlerde yaşıyabildiği .. hal -
de; her hangi mahalli bir musiki, !' 
diğer ecnebi bir musikinin ıkendi 

.. .. t·· B o şış ıgını 
gormuş ur. u avuç ve b 1 .1 h. b' . u e ı e 
ıç ır ış yapmak imk A 1 d w • • C l"J anı o ma-
ıgı ıçın e a Bey d kt b 

d , o ora aş 
vurmuş, oKtor 0 1. t . na ame ıya 
tavsıye etmiş Celal B 1 . d 
bir hastab , ey zmır e 

. • aneye yatmıştır 
Jsmıoı yazm k . d' ~. . 

bu hast h a. ısteme ~gın;ıı~ 
k a anenın gene ısmını c:f :ra i.stemediğimiz operatörü 

d. eyı hemen ameliyata davet 
ı. 1!or.Anıeliyat pek basit olmadığı 
ıçın Celal Beyin bayıltılması, ma-
saya b w l . d' k C .. ag anması ıcap e ıyor en 
eIİla~ ~eyi hafifçe bayıltıyorlar, 

erını bağlamıyorlar. 

b' Tanı ameliyatın ortasında bu 
ır torba kadar şişen el dört 

tarafından yarılmış, fitiller, ma
kaslar .ve cımbızlarla dolmuş bir 
halde ıken Celal kendini yere 
atmıştır: .Ondan soura müthiş bir 
ıstırap ıçınde yarı kendine ge· 
lerek ne yaptığını bilmez bir 
halde ~yağa kalkmış, kendini 
tutmak ıstiyen doktor ve hasta· 
bakıcılara hücuma başlamıştır. 

Şuursuz bir halde ••• 
Elinden durmadan kan aka

rak, şerha şerha kesilmiş bulu
nan bu eli şuursuz bir halde 
ona buna savuran gürbüz c lil 
nihayet dışarıdan gelen hade:ıe 
ile zaptedilmek istenmiş, fakat an. 
cak sağlam olan elini zaptetmeğe 
muvaffak oluyorJar. O al kanla
ra bula?an diğer elini gene şu· 
ursuz bır halde sağa sola savu
ruyor. Hepsini yerJere seriyor 
ortalık ka~ ~çinde kalıyor. o za~ 
man kendısıne bir az geliyor. 
Doktorlara : 

- Siz galiba beni ameliyat 
ediyordunuz, buyurun yatayım, 

ikmal ediniz ! 
Diyor. Fakat artık bu el üz~

rinc!e hiçbir iş yapılamıyacak hır 
hale gelmişti. Doktorlar onu yal· 
nız sarmakla meşgul iken Celal 
yan baygın bir halde birinin di-

ierine söylediği şu sözleri işitmiştir: 
- Gördünüz mü ameliyatha

nede bayıltmak için kafi ilaç 
bulunmamasınm neticelerini !.. 

yanma gelip yer almasına ve ken· 
disile alışverişte bulunarak birlik
te yaşıyabilmesine mani olama -
mıştır. Memleketimizde alaturka 
ile alafranganın asırlardanberi 
yan yana geçinebilmiş olması bu
nun güzel bir misali değil midir? 
Binaenaleyh, Asyadan Avrupaya 
gelen musiki kültürü muhaceret
leri mes.elt. .. ni iki üc makale ha
linde gözden geçirmiye çalışırsak 
ilmi ve faydalı bir hasbühalde bu 
lunmuş oluruz kanaatindeyim. 

Mahmut Ragıp Bey ı eski nağmelerinde, liısmen 'de Ja· 
bi izlere göre ilerlemiye çalıtaC? ponlar ile Maverayı - Hint (Hin • 
ğımıza dair bir kaç makale yazar· d! Çini) ka~in:ıleri .olan Annam, 
sak bahis oldukça aydınlanmış o· Sıya.!!1, Koşınşın, Bırma, Laos ve 
lacaktır. diğerlerinin şarkılarında esastır. 

Avrupanın "Endo - Avrupa· Coğrafyai yayılış çevresi, bir isti
i),, nazariyesine ve her şeyi Yu - kametten Asyanm .şark kıyıların· 
nan - Latin menşeinden getir • dan t": ... Mo~k?va cıvarlanna. ~a • 
mek faraziyesine bel bağlamış dar, dıger ıstı~ametten d7 Sıbır • 
garp etimolojistlerinin şaşırtıcı i • yanın ve şarkı Asyan!n şımal kı· 
limleri diğer sahaların · alimlerine yılarmdan başlayıp Hınt • Mave • 
de bir çok ıstıraplar çektirmiştir; rasına kadar uzanır. Yalnız, ort • 
"Larus etimolojisi adını verebile tada gözümüzden kaçmaması 
ceğimiz bu sakat f~raziyeleri yık· lazımgelen bir nokta vardır ki, 
manın zamanı çoktan gelmişti.. o da, "Anhemitonik • pentatonik) 
Mesela "ağızla çalman boru,, ma diziye yalnız yukarda isimlerini 
nasına gelen Çagatayca Karin ve saydığımız kavimler nezdinde ras 
Karon (1), acemce Karna veya gelinmemesidir. Garbi Avrupanın 
Korre • nai ve Kernay, arapça Ka· en garhinde kalan kavimlerin kelt 
rin, eski Yunanca Keras, Latince kavimlerinin (Yani eski Golva, 
Kornu (Cornu}, İbrani Keren ve bugünkü Golün, İrlanda ve hatta 
ya (Kol karna), Hindistanda Ka· kısmen lskoçyamn) halk şarkıla· 
rana, Karna veya Kurna, Keltçe· rında da hep ayni dizi esastır .. 
de Karniks (Karnyx:), garpteki Ayrıca, eski zamanlarda, ilk tarih 
"Cor,, "Corno,, ve "Horn,, kelime devrinin en eski Yunanileri ve ke 
lerini, bazı alimler' Sami kavim • za Mısırlılar ile Cermenler ve Gol 
lerin dillerindeki şekillerinden ge vahlar nezdinde de kullanıldığı 
tirımişler; "Curt Sachs,, ise, keli - biliniyor.,, (2) 
menin İbrani ve Yunani şekilleri- Miladın ilk asrında yaşamı§ 
ni, "kuvvetli ve keskin,, manasına olan Yunan müverrihi Plütark, 
gelen Sanskritçe (kra) köküne eksik sesli Yunan gamlarının A • 
bağlamaktan zevk duymuştur!.. nadoludaki yatağı olarak Firik • 
İşte bu gibi geniş bir intişar saha- yayı (Yani Ankara h l' • ') 
111 bulunan kelimelerin hakiki .. . . ava ısını 
menbaları üzerinde çalışılınca dik gostermıştır. Pentatonik Avrupa 
k"ate §ayan neticelere varılabil - halk musikilerinin menşelerini or-
mektedir .. (Türk Tarihi Ttetkik ta Asyadan gelen k•'It" h c · ') · ·ııA u ur mu ace-
emıyetı nın mı ı ve yepyeni retleri asırlarınd k b" 

metotları, çok defa halk iştikakçı- tt• a arama ır za-

Asya ile Avrupa arasındaki 
musiki alışverişlerinin tarihi de • 
virlere ait kısımları hakkında Av· 
rupaca hayli tetkikatta bul-tınul -
muştur: Mesela, büyük lskende • 
rin fütühatı arkasından bu fütü -
batın çevresine giren Asya top • 
raklarının musikileri üzerinde Yu 
nan musikisinin bir miktar izler 
bıraktığı ispata çalışılmış, bu te -
sirleri anlatan bazı masalların o 
diyarların Özbek ve Türkmenleri 
arasında el'an yaşadığı görülmüş 
tür. Hıristiyanlığın o havali Türk 
leri arasına sokulması devresine 
ait musiki tesirleri de bu gün is -
pat edilebilir: Mesela, bir kilse 
çalgısı olan erganon (Org) un 
vaktile o Türk diyarlarında da kul 
lamldığı son zamanlarda anlatı -
labilmiştir. Tarihi devirlere ait 
hu gibi münasebetler, hem tarih -
çilerimizin "Türk tarihinin ana 
hatları,, haklnndaki noktai nazar 
larına tamamile mutabık düşmek 
te, hem de orta Asyada - bu ha
rici tesirler devresinden daha eski 
asırlarda - esaslı bir musiki kül 
tür seviyesinin çoktan takarrür et
miş bulunduğunu ispat etmekte • 
dirler. Çünkü, her hangi bir kül 
tür sahasında rüşt çağına gelme
miş olan milletler, başka kültür • 
lerin meziyetli aksamını alıp tem 
sil etmek işinde muvaffak olamaz 

1 u d ( , 1 . rure ır. 
ıgm an etyıno ogıe populaire) C " 

hiçbir farkı bulunmıyan köhnemiş lar d enu~ı. Amerikada, eski lnka
garp metotlarının - ki gösterdi- b .... evrı.nın. saha~arında oturan 
ğimiz misal hunun bir delilidir ut~n Hınth kabıleler ve orta A· 
- i.stibdadından bir çok tarihi ~erıkanın Aztek kavimleri nez • 
hakıkatleri muvaffakıyetle kurta- dınde de eksik sesli gamlara müs 
racaktır; bundan emin olarak ça~ tenit gibi görünen şarkıların kul· 
lrşalım. lanıldığı anlaşılmış bulunuyorsa 
Avrupadakl Asya naömelerl da, bunlar, bünye itibarile As 

Bütu"n musiki tar'hl . h yai olanlara benzemezler. 
ı erı emen A " 1 1 .. · hemen bütün ilk devir Av s~aı o an ara musten~t me 

sında m" t kil bir v . rupa - lodılerde notların genış at-lar. 

• 

iş Bankasının kum-
bara ikramiyesi 

Birinci mtikafatı 
13032 numaranın 
sahibi Neriman 
Hanım kazandı 

Ankara, 1 (A.A) - iş Ban• 
kasının bir teşrinievvel tasarruf 
kumbarası ikramiyesi bugün çe
ki'miştir. 750 liralık birinci mü· 
kafat Jstanbulda 13032 numara• 
nın sahibi Neriman Hanıma, 250 
liralık ikinci mükafat Ankarada 
7396 numarala kumbaranın sa
hibi Ali Beye çıkmıştır. Diğer 
ikramiyeleri kazanan hesap nu
maraları şunlardır : 

12737 Necati Bey, 9484 Ha· 
mide H., 3164 Zühtü Mehmet 
Bey, 17847 Recep Eyüp Bey, 
17540 Naşide Mehmet H., 2083 
Rezzan H., 218 Abmtt Muhlis 
Bey, 4426 Mes'ut Bey namına 
Sabri Bey, 124 Naci . Bey, 
34434 Leyla Kenan H. yüzer 
lira ve 6319 Ömer Bey, 8575 
Süheyla H. 524 Kemal B. 3281 
Kadri B, 3593 Bülent irfan Bey 
2450 Nezihe Bekir H. 1007 M. 
Rüştü Bey 9219 Behiye H. 899 
kariton Haciman, 2268 1. Sadet
tin Bey, ellişer lira kazanmış
lardır. 

:··· ... -........................ -........ -..... . 
~ SPOR ~ . . . . ....................................... .__.. ...... 
Altınordu genç

leşiyor 
Altmordulular senelik kurulta-

yını kulüp merkezinde yapmış

lardır. Bu münasebetle bir çok 

gençler söz almışlar ve idare 
heyetini şiddetle tenkit etmişler
dir. BiJhassa tenkit edilen nokta 
gerek deniz sporlarında ve ge
rekse futbol sahasındaki muvaf
fakıyetsizliklir. Senelerce futbol 
şampiyonluğunu şerefle uhdesin· 

de muhafaza eden ve deniz spor
larında bundan iki sene evvel 

eski bir denizci kulüp olan Ga-
latasaraya hemen hemen iki puvan 

farkla yaklaşan Altınordunun 
bugünkü hali pek acıkJi bir li
sanla tasvir edilerek eski heyetin 
çekilmesi ve yeni idare heyetinin 
faal gençlerden tef kili teklif e
dilmiş ve namzetler tesbit edile-

rek seçime geçilmiştir. Naticede 
Atınordu denizciJik kısmının mü
essis ve banisi Celal Ergun Bey 
riyasete, Dr. Mahmut Bey ikinci 
reisliğe, Aydınoğlu Raşit Bey 
mes'ul murabhaslığa, Haydar Bey 
umumi katipliğe, Farmakoloğ 

Sadullah Bey veznedarlığa, Enis 
Bey umumi kaptanlığa ve Yaver 
Bey de muhasipliğe seçilmişlerdir. 

Bundan sonra sağ eli daha 
llıüthiş bir halde şişen Celil Bey 
hu hastahaneden çıkarılarak lz
llıirin memleket hastahanesine 
götürülmüş, orada doktor Feri· 
dun Şevket Beyin himmetile her 
tarafı bağlanmış, adam akılJı ba
l'dtalmış ve ikinci defa ameliyat 

us a azıyette rol ı 1 l ·ı 1 d' v• •• ..... ı 
oynamış olan "pe~tat 'k (B ayış ar a ı er e ıgı goru ur; nr-

onı " eş d ·ı·ı · k d 1 sesli) gamlardan bahsed 1 k' mızı erı ı er ıse yanaşı a ım ar· . er er ı, . . . 
Fınlandiya, İrlanda, lskoçya Va- la ılerlıyen - yanı en kolay olan 

Çok eski ve emektar bir ltu
lüp olan Altınorduya muvaffa
kıyetler temenni ederiz. 

0ln:ıuştur.Ancak ilk ameliyatın Celal 
~eyin her vakıt mutat olduğu 
Uzere ameliyattan evvel bağlan· 
hlamış ve iyice bayıltılmamış ol· 
lbası yüzünden feci akıbeti Ce· 
lal Beyin elini hala tehdit altın
da bırakmakta, beJki parmakla· 

Pek daha eski asırlarda Asya· 
dan Avrupaya gelen musiki kül • 
türü, muhaceretlerinin ispatı mad 
desinde de zamanımız ilmi kat'iy 
yen güçlük çelmıiyecektir, ki bu 
hakikatin dört yoldan ispatına im 

lizya, ~skandin~vya, lspan;a ve - not hareketlerinden mürekkep 
Macarıstanın hır kısmı eski halk melodiler kullanırlar: Melodileri ::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı 

şarkıları ile kato~ik kilisesinin ge- hiçbir nazariyeye istinat ettirile -
ne bir kısım eskı ~~eguar şarkı • mediği halde, Asyai Pentatonik, 
larımn el'an temelıdır. lstanbula "Beşliler nazariyesi,, ne müstenit 
gelen lskoçya askerlerinin gayda- bulunur: Milattan evvel üçüncü a 
cılarım bu nevi Asya kokusu taşı- sır sonlarında kitabını yazmış o -
yan an'anevi havalarını çalarlar· lan bir Çinli muharrir "(fa) dan 
ken hep dinlemiştik. (do) çıkar. (do) dan (sol) çıkar. l'uıdan birini kesmek mecburiyeti 

hasıl olacak gibi görünmektedir. 
Hadise bir iki hafta evvel oJ

ınuştur. Biz bir dostumuzun evin-
~e Celal Beyin hemşiresinden 
ışiderek hadiseyi aynen yazmak
la iktifa ediyoruz. Bundan sonras• 
umumun sıhhatine ait binaen· 
a~eyb Sıhhire Vekaletine düşen 
bır çok vazıfeler vardırki bunları 
kayda lüzum görmüyoruz. 

kan vardır: 
1 - "Pentatonik,, denilen As

yai ton mimarilerinin Avrupada • 
ki izlerini göstermek suretile .. 

2 - Orta Asya ile Akdeniz 
havzasında en uzak asırlardanbe
ri müştereken cari bulunan musi 
ki itikat ve efsanelerini ileri sür· 
mek yolundan. 

3 - Asyai bazı saz isimlerinin 
köklerini ve Avrupadaki intişar 
sahalarını bildirıniye çalışmak su 
retile (ki bu madde Türk dili ku· 
rultayının araştırma metoduna da 
bildir). 

4 - Asya sazlarının garbe ge • 
lişlerini tetkik yolundan. 

İşte bu dört yol üzerinde ne gi-

Pentatonik gamın baş hususi • (Sol) dan (re) çıkar .. ,, diyor ki, 
yeti "yarım - ton,, lardan mah. bu ifade, "Yunan - Avrupa,, mu 
rum bulunmasıdır; yani İsminin sikisinin de temelini vücuda geli· 
de delaleti veçhile beş tam ton _ ren (Beşliler nazariyesi) nden 
dan mürekkep bir dizidir: Mese _ başka bir şey değildir. Avrupanın 
la, "fa,, dan başlıyarak yükselen bugünkü pentatonik ıarkılarında 
"~a, sol, la, do, re,, dizisi gibi.. Asya kokusu vardır .. Amerika yer 
Çın ve orta Asya musikilerinin 
bilhassa başlıca hususiyetini vü • 

(1) Bu kelime Türk lehçelerinin 
çoğunda vardır. 

(2) (Forschungen und Fortschrit
te) mecmuası; Be1'lin 10 ve 20 Dezem 
ber 1929, Nr 35 - 36. "Siberyanın mu 
siki etnografyası,,. 

lilerininkiler iptidai aletlerinin 
noksan tertibatından doğmuş bu
lunuyor; As yadakiler ise, beşliler 
dizisini vücuda getiren ilk beş no
tun teşkil ettiği gamdan ibarettir. 

Orta Asya musiki medeniyeti· 
nin eskiliğini meydana koyan de 
!illerden biri de Sumer ve Hitit~ 
lere ait musiki aletleridir. Bunla· 
rı da başka bir makalemizde tet• 
kik edeceğiz. 

lftusiki muallim mektebi mu· 
allimlerinden re Türk ta1'Üı 

cemiyeti azasrntlan 
I\ösemihalznde 
Mahınut Ragıp 
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İhtiraskar bir aile çocukla ağır baŞli · 
olmıya mecbur olur 

Maamafih eğer müellifin anlattığı j hem yakınlaşmalanna sebep o • 
bu münavebe, bize, biraz daha lur. 
sert yetiftirilmi!, daha az ıüalen- Çocuğu olan ailelerde ana baba 
mit; daha az alkıtlanmıt, hulasa; ne çekişmek, ne de sevişmek için 
daha az perestiJ görmüı bir nes- vakit bulabilirler. Çocuk, sevgiyi 
lin yetiımesine sebep olabilirse, tahdit etmek suretile karı koca 
zannederiz ki: Çocuklarmıız da - nın birbirlerinden bıkıp ıuanma
ha metin ve daha sağlam insan - lanna mani olur; bunlar araıın
lar evsafına malik olacaklardır. da bilakis kayıtsızlık ve alikaaız-

Yukarda, çocuğun cemiyette, lık varsa çocuğun mevcudiyeti 
lüzumundan fazla ehemmiyet ve dikkat ve merak uyandıracağın • 
itibara mazhar edilmemeıi lüzu - dan bu hal sevgiye tahavvül eder. 
mundan bahsetmiıtik. Bu ifade • Çocuk, karı _ koca aruında bir 
mizle, çocuğun haiz olduğu ehem nevi anlaşma vasıta11dır. Onu eğ 
miyetin büyüklüğünü inkar etmi • lendirmek suretile biribirlerini eğ 
yoruz. Fakat çocuğa bu noktayı lendirmiş, ona emek vermekle kar 
hiuettirmemekten -sakınmalıdır şılıklı sevgilerini iıpat etmit olur 
demek istiyoruz. Çocuk ailenin en 
mühim, en kıymettar uzvudur. A· 
ilenin . hamisi ve müdafaa va 
ııtaaı çocuktur. Çocuksuz aileler 
natamamdır. Onlar, bu sayede bir 
çok eziyetlerden masun kalsalar 
bile ııptaya mı, acınmıya mı, li -

vık olduklarını tayin edemeyiz. 
Bir aile, henüz gençliğin tezehhür 
zamanında iken cocuksuz durabi
lir. Çünkü: karılık • kocalrk mu • 
habbeti analık ve babalık mubah 
betinin yerini tutar. Fakat bir za-
man geçtikten sonra ainnin ilerle
mesi ve muhayyelenin zaiflemesi 
yüzünden sevgiler ıoğumıya ve 
bu suretle ıssız ve cansız kalab 
evde kavgalar, gürültüler tev·a -
li etmiye ba§lar. 

Gitgide karı koca arasında -
ki münasebet soğuk ve hazin bir 
ıekil alır. Aile, çocuk gibi bir mes 
netten mahrum olduğu için ihti • 
laflar, bo~anmıya ve yemin ile mü 
ekket f a:zilet taahhütlerini iptal et 
miye müncer olur. 

Çocuk, aile için bir nimettir. 
Eğer aile ateıin ve ihtiraskar bir 
hssin ıevkile tetekkül etmi§se ço· 
cuğun doğması o aileyi ciddi ve 
"'1lğır batlı bir vaziyet takınmıya 
ıevkeder. Pek de tehlikesiz olmı -
yan ifratlara ıükun ve itidal ve -
rir. ihtirasın hafifliklerine, şcfka-

' tin vakur ve ciddi hakimiyeti ka
im olur. Eğer bu izdivaç menfaa 
te müstenit bir dütüncenin mah -
sulü ise çocuk, evi canlandırır, o
na revnak ve hararet verir. Böyle 
ce qk veya menfaat mahsulü o • 
lan izdivaçlar arasındaki fark ted 
ricen zail olur. 

Zahiren garip görünecek bir 
hakikattir ki, çocuk, karı kocayı 

biribirinden hem uzakla§tırır, 

lar. Hassas yürekler için bu, yeni 
ve güzel bir muhabbet macerası, 
sakhı ve mutedil ruhlara gjre de 
henüz tadılmamıt hi.lerin litif ve 
mutedil tavizatıdır. Çocuğun ana 
babaya, esasen malik olmadıkları 
ahlaki bir kabiliyet veremiyeceği 
şüphesiz olmakla beraber tabiat
larını yumuşattığı, kalplerine me
tanet verdiği muhakkaktır. Çocu
ğün tebessümleri en sert v~ en ha 
~in ruhlara inıirah verir. ihtiyaç • 
ları, bizi en derin hotbinliklerden 
çeker çıkarır; bizi, kendisini dü • 
§Üumiye mecbur etmekle kendi 

kendimizi az dütünmiye alıştırır. 
Onun ıstırapları yüreğimizi par • 
çalar, kalbimizdeki ıefkat ve mer 
hamet menbalarınrn defilip açıl -
maaına hizmet eder. Çocuiun ae-
hep olduğu enditelel', onun narin 
ve çelimsiz varlığı yüzünden uy • 
kusuz geçirilen geceler, ruhumu -
zun koı•ku ve ümit arasında yu • 

varlandığı münavebeler, hulasa: 
Ana-babanın çektiği bu namüte
nahi eziyetler, hiç bir vasıtanın 
temin edemiyeceği birer ahlaki 
kudret mektebidir. 

Bir kere şu ağır ve somurtkan 
hastalık gecelerini tasavvur edi -
niz. Gözlerinizi çocuğunuzun sol 
gun çehresine dikmi§ bakıyor, ö • 
lüm, dirim safhalarını dehtet ve 
helecanla takip ediyorsunuz. Bu 
geceler, ister elem ve ıstırabın ço 
cuğun sinesinden söküp kopardı • 
ğı son ve bitkin bir nefesle, ister 
beklenmiyen bir (buü badelmev
t)in nişanesi olan bir tebe11üm • 
le nihayet bulsun, bütün bu çek • 
tikleriniz, en meçhul derinlikleri 
ne kadar sarolan ruhunuza, ayni 
zamanda onu ahlaki azametin en 

iki Gülüşlü Kadın! 
Anen Lüpenin yeni bir macerası - 61 

~: .Atotis föpla~ 1~ ~iwı: fa. 

Raul omuzlarını silkerek, yal- ı mecburiyetinde olduğu hayat, be-
varır bir vaziyette emr~tti: nimle me~gul olmasına mani olu-

- Anl"ii bakalım cicim. Haya yordu. Pariste oturduğumuz apar 
tını anlattıktan sonra sen de gö- tımana gelen giden çoktu. içlerin 
receksin ki, bütün bu belalar hep den birisi her 9eye emrediyor, eve 
bana karşı çekingen durduğun • geldiği zaman hediyeler ve bilhas 
dan, hakikati benden sakladığın· sa ıampanyalar getiriyordu. Fa • 
dan olmuştur. Haydi anlat!. kat bu emreden adam hep ayni 

Klara, gözlerindeki son damla adam değildi, mütemadiyen deği 
lan sildikten sonra alçak bir ses- §en bir adamdı. Bir çokları benim 
le anlatmıya batladı: le bot geçinirler, beni severler, 

- Raul sana her şeyi söyliye- bazıları da beni sevmezlerdi. Ben 
ceğim. Olduğu gibi. Çocukluğum vaktimi, mutfakta hizmetçilerle 
ınes'ut bir çocukluk değildi. An - geçirirdim. Sonra, taıınma devre 
nem beni çok severdi. ismi Ar - si baıladı. Her tatmdığımız za -
mand Moren idi. Yalnız ortada, man daha küçük bir apartımana 
hayat vardı, yafamak icap edi - gidiyorduk. Nihayet bir tek oda • 
yordu. HatbQki onun geçirmek ya ilticaya mecbur kaldık. Zavallı 

VAKiT 2 Tef!infenel 193~ 

90 sene , hapis 
• 

cezası yenne .. ıaeyaz Kailin Ticareti 
Bir müddet evvel lstanbul ağır 

ceza~ mahkemesince lbralttm~ 
minde birinin yaptığı hırsızlıkla
rın çokluğundan dolayı, 90 sene 
hapsi lazım gelmiş, fakat 1'anuna 
g6re 30 seneden fazla ceza ve
rilme.ine imkin olmadığından, 
30 seneye mahknm edilmiıti. 

Ka'tı~~tfoaretiiıae~-bUYük sermayeliler 
yanında sermayesizler de vardı. :. 

Temyiz mahkemesi, bu hük
mli, çalınan eıyaoıo kıymeti ya· 
zdmadığından bozmuı, muhalc:e
m~ yeniden g6rülmüştür. Bu eı· 
yanın ayn ayrı kıymetinin anla· 
şdması ve yazılması imkinsız gö
rülm&f, mabkem~ usule göre 
maznun lehine olarak eıya için 
en hafif kıymeti kabul etmiıtir. 
Bu noktadan lbrabimin cezası, 
16 sene, 8 ay, 3 giine inmiştir. 

. 
YaJBD ı? 

Bunun ıçın her kim 
onların olduju yeri bildirirse bet 
yüz pezo Yermek vaadini ileri 
sürdü. iki betbaht saklandıkları 
yerde felaketin hatları etrafında 
dolqbğıru bilmiY,orlardı. Hiç ser 
serilerin elinden yakalarmı aıyır· 
mak ihtimali var mıydı? 

Kadın ticaretini büyük serma 
ye ile idare edenlerin yanında 
bir takım sermayeıiz kimseler var 
dır. Bunlar sermaye ıahiplerine 

hizmet ederek kannlarmı doyu • 
rurlar. Böyle sefil güruhu için bet 
yüz pezo kazanmak mühim bir 

Oktağını \'Uran kadın meseledir .. Bu para uğruna lüzu -

Akıarayda Muralpqa mahal
lesinde oturan kunduracı Hua
nm karısı Fatma Hanım k11-
kançlık yüzllnden ortağı Mariyi 
tabanca ile sol kolundan yara· 
lamıştır. Mari Hasköy hastane
sine yabrılmı~, Fatma Hanım 
yakalanmıftır. 

munda adam bile öldürürler. Bun 
dan ba.tka kadın ticareti ile ya • 
fıyanlann hepei iki asi kadının 
yakalanmasını istiyorlardı. Öyle 
ya! Bunlar kurtulacak olursa di· 
ğerlerine fena misal olur. Kaçan· 
lann miktarı aünden ıüne çoğa • 
lır, ticarete sekte gelir. Sermaye • 
darlar sermayelerinin yok olması 

::::n:=:mr.:ı :;::::1::::::::::::::::-.::::r .. -.-::=::::::: • · fl.. d l B d ·· • ·· c-üzerıne ı as e er er. u Uyun ... -
yüksek iklimlerine kadar yücele- lerledir ki ne kadar kadm ticareti 
mek imkanını verir. Çocuğun ana yapanlar varsa hepsi Kamuilanın 
baba terbiyesine olan lüzumu, a- batına gelen felaketle alakadar 
na ve babamn çocuk terbiyesine oldular. Ona taraftar çıktılar. 
olan lüzumundan az değildir. Ço Her feyin mecr&1Dl! takip etme 
cuklarıru ciddi ve hakiki bir mu- sine ıon derece taraftar olan böy· 
habhetle seven, onlara iyi göre • le bir muhitte Simon ve Jönöryev 
nekler vermeyi bir namus borcu tetkil ettikleri misalden dolayı i.
telikki eden a·na baba; çocuklara deta birer kaçak addediliyordu. 
kartı sözlerini tutarak söylemiye Halsiz, zavallı iki kız her nok
hareketlerini düıünerek yapmıya tadan mücehhez ~lan böyle bir 
mecburdurlar. BayJe bir ana.lbtiba muhite nasıl bata Çı*al.htrierdl?. 
sert ve kvtü huylarını yumuşatmı "' Bir a.k§am biraz nefes almak için 
ya, saygısızca bir söz kaçırmak • saklı oldukları · evden çıkmıılardı. 
tan sakınmrya, tembelliğe kapıl • Birdenbire etraflarım .ekiz on kiti 
mamıya velhasıl hareketlerinin sardı ve onları zorla bir otomobile 
sözlerini tekzip etmesine meydan atlattı. Daha bağırıp imdat iste
vermemiye çalııırlar. meğe vakitleri olmadan otomobil 

Çocukların iyiliği için ihtiyar son sür'atle hareket etti. 
olunan bu kendi nefsini müraka· Az sonra tehirden çıktı ve kır
be tiyadı, farkında olmaksızın bir da 'etrafı demir parmaklıkla çev
salih ve tekamül mesleki olur. Ço rilımit tenha bi~ sayfiye önünde 
cuk, ihtilaf içinde olan bir eve sü durdu .• 
kun, fena itiyatlara kapılmıt evle iki betbaht çocuk Kamuilanın e 
re edep ve haya, israf içinde yü· line dütmilt bulunuyorlardı. He • 
zen ailelere tasarruf ve iktuat ge rif alet büakürüyordu. Baiırdı , 
tirir. Bu temiz ve masum varlığın çağırdı, tehdit etti. Onlar bir kö
huzurunda ihtiraslar susar, faza - tede büzülmüt dururken bağnyor
hatlar gizlenir, aile tatahhur eder. du: 
Hulasa terbiyeaini ebeveynine - Ya!... Küçük kaltaklar ıizi ! 
medyun olan çocuk, ekseriya bil- Kaniuilanm domma benzer gözle 
mez ki, anasında ve babasında ri, yer elması gibi burnu varmıf 
gördüğü edep ve kemalin kaynağı öylemi?. Ben size domuz gözü, 
bizzat kendisidir. yer elması burnu gösteririm .• Elim 

(Be,ıncl fashn sonu) desiniz, ne emredersem onu yapa· 

annem hastalanmıştı. Birdenbi • 
re de ihtiyarlayıvermitti. Ona 
baktım, ev iılerini gördüm. Araaı
ra, bir türlü ıidemediğim mektep 
kitapları okur, çalıtırdım. Annem 
bana melul meliıla bakardı. Bir 
gün' ağırlattı ve hümma içinde ba
na §u sözleri söyledi: 

"Klara, hangi ıerait altında 
doğduğunu, babanın kim olduğu
nu bilmelisin.. Bir aralık, Paris • 
te idim. O zamanlar gençtim ve 
bir aile yanında dikiı i,Ieri yapı
yordum. Orada bir gençle tanı§ -
tım ve onu sevdim. Sonraları bu 
gencin bir çok metresleri olduğu 
nu öğrenerek müteessir oldum. 
Bu adam, seni doğurmadan bir 
kaç ay evvel beni terketti ve bir i 
ki sene kadar para da gönderdi,. 
Sonra, seyahate çıktı, ve bir daha 
kendisinden haber almadım. Onu 
hiç aramadım da •• Bu adam zen· 
gindi ve bir marki idi. Markinin 
benden evvel bi~ vilayette derı 

veren bir kadınla ya§adığını öi
renmittim. 

Marki onu benimle tanııbğı 

zaman ve gebe olduğunu bilme -
den terketmitti. Aradan bir hayli 
zaman geçti. Bir gün Dovile gez
miye gitmittim. Orada tıpkı sana 
benziyen küçük bir kız aördüm 
ve kim olduğunu tahkik ettim. Bu 

. kızın ismi Antonin Gotye idi.,, 
Annem bu sözleri söyledikten 

sonra ölmüıtü. Babamın isminin 
ne olduğunu söylemiye vakit kal
mamıftı. Evrakını tetkik ettiğim 
zaman, ancak 16 rncı Lui siste • 
minde bir yazıhanenin fotoğrafı • 
nı buldum. Bu fotoğrafta, yazı • 
hanede gizli bir ıöz olduğu ita -
ret edilmitti. Buna hiç bir ehem· 
miyet vermedim. Ve çalıtınıya bat 
ladı~. Sonra danı öğrendim, ve 
nih'!-yet bundan on sekiz ay evvel 
Valteks ile taruıl.lm. 

Klara durdu. Bir yudum ıu İ· 
çip devam etti: 

Tefrika ı 16 

cakaınız. Yoksa karıtmam ! 
Herif bu .uretle bağırıp küfre-

derken suratını bir görmeliydi! 
Onun gözleri yamnda domuz ıör 
leri çok güzel ıeylerdi. 

Hele kanatlan garip garip kı
mıldayan bumuna benzediii yer 
elmasına söylense, belki, yer el
ması utancından bir defa daha 
yerin dibine girerdi .. 

Kamuila tehditler savuruyor • 
du: 

- Yarın sabah yola çıkacakw 
mz .• Hem de beraber değil.. Her 
birinizi bir tarafa göndereceğim •• 
Başka ba,ka ,ehirlerde adam akıl 
Jı çalıtacaksmız.. Biraz naz etti
niz mi sopa hazır .. O vakit aklrnıs 
batınıza gelir de Kanulanın kıy
metini anlarsınız, sizi gidi-

Ertesi gün Kamuila biraz sakin 
letti .• Kimbilir belki de havanın 
tesiri vardı .. O gün gök güzel hir 
mavi renkte idi .. Gülle! etrafı teJl 
ıtıklara garkediyordu. lnsanm ya· 
tamak zevkini hakkile hissedece
ği bir gündü .• 

Zavallı Simon ve Jönöviyev'in 
bu güzel havadan istifade akılla· 
rma bile gelmiyordu .. Bahçeye çı
kıp gezmelerine müsaade edilmit'" 
ti. Batları eyik, leylaklarla siiller 
arumda dolqıyorlardı .• 

Birdenbire Simon durdu.. AP 
kadqı hafifçe: 

- Bak, dedi ... Bir günef hus" 
meai yerde duran bir ıeyi pırıldı" 
nyordu.=.~~~~~~~-~~-,y 

Bu bir küçük ıişe idi.. Üzerin
deki etikette: "kiyanoa potuyom,, 
sayfiyenin aahibi kargalara karfl 
kullanılan bu müthit zehrin fİF 
sini dütürmüf, farkına varmamıf; 
kimbilir belki bir çok aramı' da 
bulama.Dllf, Simon tiıeyi almak i
çin eğildi. Kamuila penceredn iki 
kadım gözliyordu. Bağırdı: 

- Ne yapıyorsunuz orada?. 
Jönöviyev titrememeğe çalıta• 

rak cevap verdi: 
- Çiçek toplıyoruz.. 
- Haydi artık gezdiğiniz ki.fi .• 

içeri giriniz, gelirken aıağıdall 
bir §e§e de bira alınız .• Susuzl~
tan geberecek haldeyim .• 

Simon üzerinde kırmızı etiket 
olan tifeyi gizliyerek doğruldd 
ve sinirlendiğinden ortaya çılmiır 
tı. Simon hınçla homurdandı: 

(Devamı var) 

- Valtekı, hiçbir zamanı..
itlerinden bahsetmezdi. Fakat bit 
gün bana Volter rıhtımında obl • 

ran marki d'Erlemont ile münat' 
bette bulunduğunu söyledi, evio • 
de gayet eaki ve antika mobilyl" 
ler olduiunu, bilhaaaa 16 ıncı J.,d 
i üalübunda fevkalade güzel bit 
yazıhanesi bulunduğundan hah • 
setti. Derhal aklıma annemin bı • 
raktığı fotoğraf geldi .. Bir marki .. 
16 ıncı Lui sisteminde bir ya.Si • 
hanesinde .. Evet. Valtelue bu ya• 
zıhane hakkında biraz daha 111• • 

lumat sordum ve f Üphelerim bil' 
bütün arttı. Bundan sonra yapU • 
ğım tahkikat, bu markinin bell~ 
babam olduğu kanaatini beod' 
takviye etti. Fakat hakikatte, • 
zamanlar hiçbir projem "'*:İ 
yalnız, babamın kim olduiUIW 

renmek merakı ile hareket edi!"1_ 
dum ki, bu da pek tabii bir hıflP 

.(Devamı nr) 
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Pahalı bir tablo Yazan : 

Fikret Adll 
Hikaye 

- R.,U Galip BdU- -

- Merhaba camın, valaa se • 
ııinle bir gece "Petrogradda,, mü 
11akata etmit tik ama.. zararı yok, 
•enden bir tey iıtemiye geldinı. 

Re11am Ali yanıma otqrdu. 
Kendiıine paketi uzattım. Zile ba 
•ıp bir kahve ısmarladım: 

- Elli altmıt kadar reıim bo
Ya.dmı dedi bir aer0 i yapmak is 

nanda ..,lainba 8''1ma meruimi 
yapıldı. 

Bu hakikaten kıymetli re11a • 
mın, reamt kimıelere gönderdiği 
davetiyelere hiç cevap veren ol • 
madı. Hatta ben de itlerimin çok· 
luğundan oraya gidemedim. Son· 
radan öğrendiğime göre, ancak 
on iki kiti kadar gitmif .• 

1 1 o 

tiyoruın, bana yer bul. Ali, tahsilini Almanyada yap· 
Bu ıözlere muhatap olutum • mıt bir reua.mdır. Reıimlerinde 

dan, tüpheıiz benim, güzel ıan'at oranın tarzı hakimdir. Fakat Ali, 
lar a.kademiıinde, yahut halkevi tamamen Türk kalmı, olduğu için 
vey• f rrkasında nafiz bir tahıi • renkleri, görütü

1 
tabloları - üs • 

Yet, Yahut belediye reiı muavini, lılbu batka olmakla beraber -
P.0liı müdürü, vali muavini, Tu • haliı türktür. Bununla beraber A 
rıııg klüp katibi umumiai, yahut linin tethir ettiği "yeni,, tablola· 
da •an'at .meraklısı bir zengin ol- rı herkes anlıyamıyordu. Sinema 
duiunu tahmin ederseniz alda • y~ gelenler duvarlara bakıyorlar, 
llrrıınız. Ali nasıl ressam ise, ben orada bir teyler görüyorlar, kimi· 
de öylece bir gazeteciyim. Kü • 

11
: 

çük bir gazeteci. Jsmi, ciımi tanın _ Ki!bik!. 
llıa.tnıt, "anonim,, bir gazetecicik ! Kimiıi: 

Bunun için Ali Avninin bana _ f litüriıt ! .. 
ıelip böyle bir şey istemesine ta· Diye, s'anki bu İ§ten çaktıjı • 
ıırdım. Hem onun da dediği gi nı? ! !.. göstermek istiyordu. Hal -
bi bir hayli ~vvel kendisile resiın buki bu resimler ne o, ne de öteki 
hakkında ıiddetli bir ınünakata idiler, sadece - ne ıinirlendirici 
Y&P1t1ııtık, hatta Ali bana: kelime? - modern,, idiler. 

- Eg"' er ıiz de, demitti, resim· 
d k Ali, tablolarına alaka göıte -

en •nlarsanız sonra bize ne a • h 
1 k · ren herkese hemen koıup iza at ır i.. F ırr aınızı kırıp bu ı§ten 

~ veriyordu. Zavallı çocuk kendini 
"&zıeçeriz .. 

botu boıuna aarfediyor, bıyık aJ -
Ali kahvesini içerken, telefon 

tından gülümsemelere, eıerını, 
çaldı. Açtım, tanıdığım ıi - kendini anlatabilmek için göz yu 
ııemacılardan biriıi beni görmek 

muyordu. Halbuki onlara hüdai iatediğini, ıöylüyor, ıabaha bir 
bir tokat atmayı ne kadar iaterdi?. 

randevu veriyordu. 
Ve fÜpheıiz bu inıana ne tatlı bir 

Aklııma bir §ey gelmişti. Aliye ferahlık verir! 
dönerek: 

• • - Peki, dedim, sana mükem
el bir yer buldum. Amma bil • 

mem kabul eder miıin? 
Şimdi artık ıinema açılmıftı. 

- Neresi bu? 
- Sen evvela bu sergiyi niçin 

yapmak iatediğini anlat bakalım. 

VAKiT 

Dehşet! 
Zelzele Selinik 
ve civarında bir 
af et olmuştur 

2500 kişi aç bUIAç 
kırJardll 

Atina, 1 (Hususi) - Evvelki 
gece Selanikte vukubulan şid· 
detli hareketi arz hakkında, da
biliye vekaletine mütemmim taf
silat gelmif. Zelzeleden büyiik 
bir telaşa düşen Selanikliler, ev· 
)erini barklarım bırakarak kır
lara dökülmüşlerdir. Evelki ge
ceki zelzele, en ziyade Aynaroz 
da tahribat yapmıştır. Bütün 
manastırlar, zelzeleden az çok 
hasara uğramıştır. Ernea köyiln
.de, ölenlerin miktarı 140 yara· 
lananlann adedi 450 yi bulmuş· 
tur. iki bin beş yüz kişi aç ve 
biiliç kırlarda bulunuyor. 

Son zelzeleler esnasında telef 
olanlar, henüz defnedilmemiştir. 
Zelzele mantakası feci bir man
zara arzetmekte devam ediyor. 

Yardım 
Ankara, 1 (A.A.) - Türkiye 

Hilaliabmer Cemiyeti Yunan 
zelzele felaketzedelerine yardım 
olmak üzere beş bin lira gön
dermiştir. 

Rus mütehassısları 
şehrimize geldiler 
Bir müddettenberi Anadoluda 

tetkikatta bulunmakta olan Rus 
mütehassısları heyeti azasından 
dördü ve heyetin reisi M. Or
lof Ankaradan şehrimize gelmiş 
Jerdir. Heyet azasından bir k ı s-

mı Aokarada kalmıştır. lstanbu
la gelenler perşembe günü Mos
kovaya gideceklerdir. 

Sayıfa 9 

J\Te için içl'rler. ne beklerler İ' 
······································································•· 

Niçin içtiğimi kainat duysun - Acıla
rımı unutmak için içiyorum! - Beni 

evlendirenler Allahtan bulsun! 
A. KaniBey... Otuz beşlik bir 

dertli f Kıhk kıyafet düzgünce ... 

yüzü, yaşmdan umulmıyacak ka
dar kırışıklar, çizgiler içinde ... 

Burnunun ucu biraz ıişce ve 
morumtırak. .. Eskiden memur· 

muş, şimdi kendi hesabına ayak 
iılerile meşgul... Bir karısı, iki 
çocuğu var ..• Hal ve vakti iç gü
veyisinden hallıca imiş ... 

- Rakıyı, şey pardon, yalnız 
rakıyı değil, şarabı, konyağı, 

birayı ve batta ara sıra viskiyi, 
vermutu, rumu ... sonra yine isim

leri şimdi hahrıma gelmiyen di
ğer bir sürü içkiyi, ben, biliyor
muıunuz ne için içiyorum ? 

- Ne için içtiğinizi bilsem 
size sorar mı idim ? 

- Öyle ise öğreniniz şimdi, 
ne için içtiğimi... Ben başda 

rakı olmak üzere bütün bu içki 

leri şunun için içiyorum. Acıla
rımı onutmak r 

- Acılırmm onulmak mı? Fa-
kat bir iosanın bu kadar içki 

içmesine sebep olacak ne gibi 
acıları ola bilir ki? 

- Ahi Nasıl anlatayım bil
mem kil 

- Nastl anlatacağınl:ıı siz bil
medikten sonra, ben keramet 
sahibi değilim ki sizin içinizdeki 

acınızı, dertleri keşfedeyim. Hay

di sıkılmayın, utanmayın, anla
tm! Benden hiç çekinmeyin, ben 

öyle ağz.ı kara insanlardan de· 
ğilim, korkmayın, sizin içinizde 

saklı olan acılarınızı .sırlaranızı 
kimseciğe açmam: 

- Arif olan bu kadarla her 
şeyi anlar. Rica ederim, beni 
artık fazla zorlamayınız f 

- Doğrusunu isterseniz bu 

sözlerinizden bir çok manalar 

çıkar, fakat siz bu manalardan 

hangilerini kastediyorsunuz. Bu
nu kestirmek pek güç r Yalmz 

benim anladığıma göre siz evli· 

lik hayatınızdan çok şikayetcisi

niz l Lakin, bu şik.iyetiniz hangi 
ıebep ve cihetlerden ileri geli
yor? Burası muamma f 

- Orası gene sizce ve her
kesçe muamma olarak kals1D 1 
Sade şu kadar söyJiyeyim ki, 

ben evlenmeden evvel evlilikte 

neler ararken evlendikten sonra 

nelerle karşılaştığımı söylersem 

benim bu zavallı · halime si:ı de 
benimle beraber hüngür hüngür 

ağlarsınız t Işte efendim, ben 
rakıyı ve sade rakıyı değil, iç
kilerin her çeşidini şimdi bunun 
için, içiyor ve ancak onları iç-
mekle içimdeki unutulmaz acı

ları biraz dindiriyor, kendimi bu 
suretle bir parça avutabiliyorumf 

- Mademki öyle, e\·lilikten 
tornistan edip, tekrar bakarlığa 
dönemez misiniz? 

- Dedimya, söyletmeyin beni, 
o da ayrı bir mesele ! 
-Anlaıılan, siz galiba oasıl1a, 

vatkile yularları hanımefendinin 

eline kaptırmış ve bu yüzden .. -

- Maksadım para kazanmak 
değil, tablo satacağımı da hiç Ü· 

mit etmiyorum. Yalnız eserlerimi 
teıhir etmek iıtiyorum. 

Alinin tabloları ıalonda gene du
ruyordu. Fakat her gün, tablolar
dan birisi indiriliyor, yerine filan 
filmin büyük duvar ilim aıılıyor, 
tablolar, bu alaca bulaca, üzerle • 
rinde öpüfen iki artiat ve büyük 
harflerle üç yıldız iımi yazılı pa
çavraların ar1.11nda kaybolmıya 
ha,lıyordu. Alinin resimlerini kal 
dırıp evine nakletmiye parası yok 
tu ! Bununla beraber, belki en iyi 
eaerlerinden biriıi olan "Ma.ke
li balo,, isimli büyük tabloıu, aa
lona hakim oluyordu. Hatta bu 
tabloyu biri•İ , bir kaç defa •or -
mutlu: 

Dün sabah kimya mütehassıs- . 
lanndan M. Zoşteviç Moskova
dan gelmiş ve Akşam trenile 
Ankaraya gitmiştir. 

- Evet ağzmızla kimseciğe 
açmaz, Jikin gazete ile bütün 

dünyaya ilin edersinizf.. Ama 
ne ziyanı var, sanki ederseniz 
ne olacak? Zaten benim alemden 
gizli, kapaklı bir İfİm bir derdim 
yok ki! 

- Sade yularları ona kapbr• 
mak iti olsa ne ise 1 Yularlarla 

beraber akhmı, fikrimi de kaptı, 
beni bu sersem bale getirip bı

raktı. lıim, gücüm, her şeyim 
onun yüzünden alt Ust oldu. Ne 

diyeyim, bu püsküllü belayı vak· 

tile benim başıma saranlar da 

yakında benim gibi olsunlar, iki 

yakaları bir araya gelmesin 1 

- Bundan ne çıkar k i?! .. 
- Hiç, •en istersen buna bir 

"kapris,, diyebilirain ! 
- Tablolarını çok kimsenin 

görmesini mi iıtiyorsun? 

_ Evet. Ne kadar çok kimıe 
görürıe, o kadar iyi. 

_ O halde bu it için mükem 
mel bir yer var, yalnız .. 

- Yalnız ne?.. . 
- Bilmem gene ıan'at asabiye 

tin galeyana gelir de belki itiraz 
edenin? .. 

- Yok efendim biz, seninle 
1ftünaka§a ettiğimiz günden beri 
&ltık çok değiştik, hanyayı1 kon· 
Yayı anladık. Senin anlıyacağın, 
derviı olduk .. 

"G. - ~inle yavrum. Beyoğlunda 
B ... ~, ıın~ası var, biliyorsun. h •~rıenıa, mevsim münaaebetile 

P• 1j Sinemanın geniş bir bekle 
~eh~a onu. Var. Burada eserlerini 
Cf ır edebilirsin. 

Al· k 
d dı aılarını çatlı . Aldırma -
mı, eve.ın ettinı: 

- Sinenıanın k" · ı , eı ı ve aaı ıan· 
atlara kartı aldıg" . . b· ı· 

ı vazıyetı ı ıyo 

- Satılık mı? 
Fakat Ali, fena bir te•adüfJe 

bu mü,teri çıktıiı zaman orada 
bulunamamıfh. Mü9teri de, suali
ni ıinemarun kapıcııına ıormu,tu, 
üç defadır da geliyordu. 

Ali dedi ki: 
- Galiba tabJoyu satın ala -

cak, faka.t bir türlü bulutamıyo • 
ruz. Bu gün içi~ randevu verdi. 

Bekliyorum. 

- Peki gelirse kaç lira iıtiye
celain? 

Ali güldü. Yüzüme, zeytin ka· 
dar ıiyah ve zeki gözlerile baktı. 

- Azizim, dedi, bu tabloyu 
"Salon d'automne,, da te9hir et • 
tim. Bir hayli beğenildi. Yalnız, 
burada bunu kaça satabilirim, hiç 
bir fikrim yok .. 

vap verdi: 
- On bef lira! 
- Tuvaline "bez,, ne aarfet • 

tin? 
- O da on iki Jira eder. 
- Oldu yirmi yedi. Tablonun 

üzerinde hiç olmazsa iki okka bo 
ya var .. Bu kaç para eder .. 

Ali katılmaktan az kalaın bo
ğulacaktı . Hemen su yetiştirdim . 

- Vallahi, dedi, nakkaştan al 
ıak o da beş on lira eder. 

- Etti mi 37? Şiındi işçiliğine 
gelelim. Kalemkar olsa, bir metre' 
murabbaı yağlı boya duvaı-ı bir li 
raya boyuyor, senin tablo 9 met
re murabbaı var. Dünıdüz boya -
ıaydık 9 Jira verirlerd i. Otuz ye
di, dokuz daha kırk altı lira eder. 
Fakat aen tabii buna bir hayli ça

lıştın. Tabloyu ne kadar zamanda 
bitirdin? 

- Üc ay kadar aürdü. 
- Kendine gündelik ne koyuyor 
ıun? Nakkaşlar, kalemkarlar yev 
miye iki liraya çalışıyo,·lar. Sen 
bir liraya razı mısın? 

- Razıyım! . 

- O halde anlatın da dinli
yelimf 

- Y aloız ıiz değil, bütün ka
inat dinlesin! 

_ T cvekkeli dememişler : 11 Ah 

felek, yandı yürek, kimine kavun 
yedirir' kinıine kelek!,, diye .. 

- Ya! Demek ki felek cenap
lan size kavun yerine kelek ye
dirdi ha? 

- Hem de ne kelek. hem de 

ne kelek! Ne tadı var, ne tuzu, 

ne rengi var, ne kokusu.. Yiyip 
yutabilene aşkolsuo! Beş sene 

bu efendim, tam beş sene! Beş 
sene dile kolay ama, gelin siz 
bu beş sene içinde çektiklerimi 
bir de bana sorun! Hay benim 

başıma bu püsküllü derdi saran
lar AJJahtan bufsunlarf Neme 
lazımdı benim evlenmeld 

- Ha! Mesele şimdi anlaşılır 

gibi oldu .. 
- Evlendik de sanki başımız 

' 

- Pardon beyim... Acaba, 
sizin bütün bu sözlerinize, şiki· 

yetlerinize içtiğiniz içkilerin de 

bir tesiri olmasın ! Yani siz bun· 

Jarı çok kullandığınız içki ile 
bozulan sinirlerinizin ıoru ile 
söylemiş olmiyasını ·( l 

- Kat'iyen efendim, kat'iyen 1 
içkinin bu sözlerde zerre kadar 

tesiri yoktur. Ne söyliyorsam tam 

birer hakikattır ve ben içkiyi, 

hep bu acı hakikatleri gözümde 

gönlümde bir müddet olıun 
uyutmak için içiyorum 1 

Osman Cemal 

Nusret Bey 
Hariciye memurlarımızdan Le· 

ninakan konsolosumuz Nusret B. 
merkezde bir vazifeye nakledil

miş ve mumaileyh Rusyadan 
şehrimize gelmiştir. 

rwn. Fotoğrafuı. tek· .. 1 . 
• • amu etmıt 

ıekh olan ıınemayr , , t , , en, sana a 

Hem burada reım ıatılır mı? 

Hakikaten bu, güze) bir tablo 
idi. Ben, zengin olaaydım, bu tab 
loya her halde beJ yüz lira vere· 

- O halde bir hesap edelim: göklere erdi. Otuz yaşında ba-
Matbuat cemiyetinin 

senelik kongresi 
lstanbul matbuat cemiyeti kl

tibi umumiliğinden: 

ve bılhaua reaaanıa d .. 
. utman zan· 

nedenın. Yanılıyor.un N . 
·· e ıse ge 

ıte bir münaka§aya girnı' 1. ıye ım .. 
Maamafih, bir dakika bu düımana - Sen ne denin kaç lira iıti· 
hğı kabul etsek bile, madem ki yeyim? 

bilirdim. 

bu İtin çok mÜ§teriıi var, ve ıe _ Benim de hiç bir fikrim yok-
nin de maksadın resimlerini çok tu. 
kinııeye göstermektir, niçin bun • - Ali,dedim1 evveli ıeninle 
dan istifade etmiyelim? ıunun bir ıermayeıini heıap ede· 

Ali razı oldu. Üç gün &anra lim. Çerçeveyi kaça yaphrdın? 
,(G • • .) ıinemasının bekleme ıalo Ali gülmekten kırılıyordu. Ce· 

Günde bir liradan üç ayda 90 li
ra eder, kırk altı daha afağı yuka
rı buna 150 diyelim. O halde, bu 
tabloya 150 lira istersen aermaye
ni kurtarmıt olursun! 

Ali birdenbire ciddile§ti. Göz
lerinde denizde boğulanlara mah 
ıuı bir nevmi<Ji belrdi, tok ve a· 
ğır br ıeıle: 

- Pahalı, dedi, bu tabloya 
150 lira kimıe vermez, 

Flkert Adll 

şımıza bu derdi satın aldık, fa. 
kat otuz beş yaşmda ...... Canım 

efendim, rica ederim, beni fazla 
söyletmeyin ! N demek istedi. 

ğimi pek ali anladınız, yani li
zım geldiği .lcadar anlar gibi 
oldunuz. 

- iyi ama, demin içinizdeki 

bir takım acılardan bahsetmiş
tiniz, evlilikle bu acıların müna
sebeti? 

Istanbul matbuat cemiyeti ıe· 

nelik kongresi 6 teşrinievvel 932 
perşembe günü toplanacağından 

o gün izac:::l saat on üç buçuk· 

ta cemiyetin Ankara caddeıin· 
deki merkez binasını teırif bu· 
yurmaJarı. 
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HASANPiRiN ÖZÜ 
UNU 

Ue, çocuk ve yauulannızı besleyiniz, aaf hilesiz ve pek mllkem•el 
bir gıdad1r. IÇemikleri ve vDcudu kuvvetlendirir. Çoculdan11 11'!f" 
aemaama azim faideler temin eden Hasan bezelya, mercİQlC"- t~ t._ 111 •flnndıı ,.pıt•n J'flB~t((ert çof\[1rfatnrffl' tt 80-

yiclir:nlı. kHan pttfnç öıü ve Haııi 
Herywde Huan mark111na dikkat Kutusu !5 llaruştur. Hasan ecza deposu. bujdayı niıaatasite ya]>ılan mJkalleb' •• ''tWırU\ nefasetine payan yoktur. 

Yüksek Baytar Mektebi 
ke1bul $ıtrllar': 

ı - Yeksek Beyler mektebi leyli H mecc.airidir. 

ı - Y aJnıı )ise mnunlara kabul ohmur. 
3 - Ta8p1e.r afağ.ıda y.aı.h vesaiki iatic?•hıırına raptederek 19-

tanbul'da bulunan .. r SeJimiyede Y&kee!r Baytar mektebi Rektör· 
llığtne, t8fradakilcJ' mat.aiti Baytar MüdiJırllkktrine mtiracaat 
•tmelidir.ler . 

A) Türkiye Cumbwi,Y,eti tab'asından of~unu utık Mmyet 
cü:ıdauı. 

8) Her türlü hastahklan salim o~wıa d~ abbat raporu • 
C) Liıe şehadelnamesı . 
D) Ahval ve ah ' akı şalısiyesi mazbut oldujuou natık polisten 

musaddak hüsnühal varakası . 

E) 'f erkr tah~H ettiği veya mckteplef! ihraç edildiii veya raek· 

tebi ikmaldan sonra memurin kanununun ma.dd,i OJfhJUSfSJ mu· 
emince h6kümf'tin göstHrceği mahallerde muayyen müddet biz· 
metten iatink.Af ettiği takdirde bü~umelçe yapılan masarifi maa 
fani nİlami tediyeye mecbur olduğu hakkın.da noterden musad
dak keı.Jetaame senedi. 

F.) D~t adet v~a 'olog~f1. 
4- Ka,bul şerai,io n. haiı G~nlllrdan tatrıct.n ta&p o'antar1n yol 

ma1t..afı hükümet tarahQ,d'o tesviye o!utaaaakw. (Buaaa içm talip· 
ler~I\ Yf.Phklırı masrafı gösterir evrakı müsbiteyi iluıı etm~leıi 
IAıımdır). 

5 - Muavenete muhtaç talebeY,e cep ~çlağı verilir. f 4~,96) 

Maccan .. Mlnne• 
iw.kecide Betia1 Kemal ecza· 

~•ai· kar.,11oda Şünne~i başı 
~li zade Ahmet. ~hmet 
Bey pazartesi ve peııembeden 
~da ıWaJ:erde fıkar~a snecca-
ıen sünnet ameliyesi Yipprpaktadır. 

(4051> 

~.d 1 lıci ict• iiltm\lriüjun
d..m Tuia• lıl506 IW• kı, .. tt 
ınuhammmeli Beyoğluoda Hose· 
yinağa mabaUeslnde Tarlabaşı 

caddesinde 144 atik l 56 cedit 
No. lu maa dülrkin hanenin 

beşte l>ir hissesi tarihi iiindan 

itibaren yirmi gh mliddetle 
ikiDci aÇak arMtr-.ya 91karıl· 
1'1thr• 8iıiııci asMıir°*"' 180i 
lil""t telip ç•Junıfhı. HUı kerre 

en ~ff• ar~ıranın. liıeriade 
b\l'ak.Jacak~ır. ~ci ar"'rmada 
2,t.10. 932 taribiade saat 16 da 
dıWeie iora olunaeakbr. Arthr· 

... 1.& iıtlirak 19ia- lnymeli lbu

b,mmia.enia 1izde yedisi oiBb~ 
tilfde teminat ik9eai alımr. M .. 

terakim vergi ye l>fledfye •& 
••illi icuui fliiltteriye aittir. 
lor• te iRis lumuauoua 119 

u~ .... -.. ttvfikan bak
ı._ Ht9u Iİt:iJUe ailNt olmıya11 
ipptik,ij alacakWar ite c:ljğ.eı ali-

kaduliırın •• iıtif ak bak aabip

lerinin bu ltaldmm ve bus•ile 
fa~ ve mesarife ~ir olan iddi
alann ilin müddeti za,dJDda ev-

rakı müıbiteleril4 b~ldirmeleri 
llzımdır. Aksi halde lia1'1an ta· 

pli aic:ilile sabit olml)'anlar satıı 

becleliiim paylaf1Datınd8n hariç 
k...., Ye d9ha f'azhi nia16mat 
aı..lt iltijenlerin 931-)189 do• 
,. namaraaile melhafiy~filiitt 

mDracaatlan ilitt ehtnur. (4546) 

lstanbul Babçekapı Anado!u 

han 2l.23 No. ~a Abdullah Fe

yezof biraderan ef. ye : 

lat~l l üooi icra Memur· 

ı....-o: 

Türkiye iş 8atrltasımn zimme

tini%de mathıbu bu'unan 8360 li
ra 3 ~"'..,._ ma maıarif Oc;r~ti 
vekalet ve ptdHiito misrifile 
birlikte haciz yolile tabsili hak· 
kmda vaki 932/2772 No. takip 

taiebi üzerine tarafımza gönde .. 

rilen öder11e emrine myb~irinin 

vc;ı:d.. ~şr\lıbatt•n ikametgAAI· 

rıızııı.ı meçbuliyetine binaen ıli

n~ ~blijat if4ama kara~ veril

~flir.~ T ıtrw ilind•n itiıbaıe9 

bi• •Y nıı11hncia borcu11•• öde· 
meniz ve borcun temamına ve)i 

bir luam1na ;abut alüakhnın ta-. 

kip talebine bir itirazmız varsa 

yine bu mtıddd zırfapda tifaben 

veya tahriren bildirmeniz ve bor· 

cun bir kısmı9i ifiraz elfiğiniz 

batae o l<ısıpın ciliet ve mikta
rım açıkça göatermeoİJ llzımdır. 

Aksi takdiıde itiru edilmemit 

aaydacağı ve borcu tedi;e verıa 

it~ etJıediğ.iııiz takdirde yine 

bu aıilddet zarfıa~ı Iwa ve lf kis 

kanununun 7. cliAAJc!l m,aG\desi 

mucib;nee mal lteyamnda ltulalı

mamı ve maı ltıeyanında hulllllı· 

ma•a•z. ba~ taıyik olunaca

ğıoız ti bliliikate muhiHf beyan

da btt!anutianız flapale cezatan
dnıhiCalıniz n borca adeDJb 
nya ltir~z ~ylemeiıenıi 6aklu· 
aızda gıyalien cebri ic~aya de

vam olunacafl &deme emri 
kamına kai~ olmak Qzere 
olunur. (4537) 

Tayyara Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

1 O O. O O O fJradzı 
Piye•ıo tilllıtlife lıadar t;fllltrce kişiyi: 1eogilt wtmiftlr. 

FltBBlı KttÇırmayınız 

ittiı-M 

SEYRISEFAf.N 
Klrük Kip hane Ye dlkkla 

ht~ Akeraü Vakfiye ldareeiaden: 

Merl!eıl idaresi Galatı k~prü~ı i *3 1 
Şube il, Strl.:ccl AJühiirdır ade Hın ftM<.I 

hMtttıtW Alılaretle1'de 19, 9J numarah haneler \tir•• lJ, 78 
alllMfM ~J,. ilsiıer, 2, 27, 84 aumarah haneler ft~• eiil 
U, 27 •MIMalt 4iıltklalal' birer 21 numarah d6ktcie iki Jı dfl' 

mar•h ~la if mene m6ddetle icar edileceğinden tetrieiene
lin ikinci pazar gOnUnden itibaren yirmi gün mücıldetle mU..J• 

ızmlr • ~il'• • ISIMRderlye 
postası 

(ANKARA) 4 Teırinievvel 
sah 11 de. 

Trabzon ~~ 

Bülcemal 'Teşri· 
nievvel çarşamba 18 de. 

mntr ·Meralli 11o.tea• 
(iNE tK>LU > S Tepililev•el 

çarıamba 10 da. Gahita rı~ 
bmmdan kalkarlar. (5154) 

3 • Birin~tep-~den iti.,.~ 
Bandırma hattının P,zarteei 
aralık postalan iş'aıı ahir• 
kadar yap•Nn'facaktır. 52Qı 

Kıt'at için yerli mamolAttan 
(500) adet eğer talnmı kapalı 

zarfla münakasaya konm~ur. 
ihalesi 20-10-932 Per~mbe all· 
nü saat (14,30) da .Y!pılacakbr. 
Taliplerin şartname ve ııümun~ 
siııi görm•k ialiy•11l•ria ~o, 
ibalo~e ittirak edeceklerin ~ 
muayy:eninden evvel Aakara 
Meı kez Sahnalma Komisyonuna 
muracaatları (832) (Sl02) 

• • • 
1 - 932 TlitUn bey'iye itra• 

mlytıatnden ~leh dine.at l(abfii 
paradan on scnelilUertıtt ilan 
malullerin ikramiyesi ait oldu~
lan ~belere göoderilgıiftlr .. t:•· 
habı istihkakm p.beJeriııe l}W.· 
racaatı,rı. 

2 - Mütebaki PJlr• 931 ve 
soo 932 teniahaa ~akliDAle 
ademi miıracaatlara ha-.bi&. it· 
hal edilmiyeolere ve derece•\ 

farkı veril mi yenlere tevzi eclife .. 
cektir. Bu son tenialtao aonrai 
vaki olacak muracaat nazara iti
bara ahnmıyacağ1nd~n bu gtıae 
kadar askerlik fUbelerinden 
bildirilen listelerde isimleri ya· 
z&Jı eıhutao bqka esbabı iatih· 
kakın aaker&ik ~elerincle iaim
lerini ce\veli. mıeh••n• 31 li
rioci Tettia 932 luibilıe llada~ 
kay• eltirilieleri ve fliltdletfo ele 
Birinci Kin•n 93ı de Mia MiM 
dafaa Veklleti Tekalt fHeM· 
de ltaluıidurıaak ker.e •u oe.
vellHRıi glitdermehiri. Ha. '1u
nur. (851) (3193') 

l ;f 
l s'ı ı f;. 

lstanbul ye<linci ix:ta dairoeİllİa 
19-30-18 \.3 numarah de.i•• mr 
ki mevzu tatbik mObrihl i9Jİ 
olmuftur bit._ biı- ki .. .,e tee-
diı;rJ taahaiidjim ltore~:n xok~ 
yeniden tatbik •ilbrl 1•phr~ 
cağım. (4542) 

Piyade birinci mDltıi..U~• 
mütekait Mehmet Azmi 

~ Ankara ijauiıuı.. 2~9-32 
de akbgım ıalıadetneatef.i: ~ 

· ettim. yeaiaiai ıfka1ta@9iaıc&.. 
eskiıinİll hiilunii oı.8chıa ~ 
olulHU'. ~ti 

* 908 oumaNh ........... 
nnm. kaylaettia ye.,,._ iti•• 
ğımdan eak.iamia hillm& o• 
dığı ilin olunu•. 

Ösküdarda aıçıbatı ........ 
baftw. ~ymakamlıjuıcl6a -~ 
llıait Faik 

deye vazedilmi,tır. Talip ~lanlann teşrinievvelin 24 Onci pazaıt..a 
ftnU ••t on Dçe kadar mahalli mezkirda S4 numarada ailte
~eHi k•ymakamhjana ve yevmi mezk.üroo saat on Oçisftıı tıa 
lufn• kadar Iıtanbul Evkaf mUdiriyetiade idaıe eac .... i .. 
mlNcaat etmeleri. (5182) ,,,,,,,,._ 

elen: it llttkaana merltun otup mahke· 
meçe sarılma.mı hra 1erihnif olan Sir-

Mei'dC Oiltbenk Hanında f4 Bankası 
~diycl.indı mevôtit 999 l>al1• tiftik icra 
kıbıan müzayedı Dedcetindo kıymdi 

muhamminSJint b\ılmadığ.ndın ikinci ar· 

tırmı Jiinü otarik ta.Y.in edilen 5 Teş

rinevvel Q32 tafıhine müsadli. Çarşamba 

günü s'it ı! ten ltn.en Ticaret ve 

Z(bite borı.smd• satıl&cHından görmek 
lsııeyen~t\n bu tün ırdiyıye müracaat· 

ları ve alaiak içinde Jevm ve n~ti 

mezUrd& bO rAad• bulunm~lan illn ohınur. 

&r.Q&lu Birinci Sulh hukuk baklmU· 

ğiodıım; Zew~~ ve Emine ve salroDin 

~ mp~ttf oklukları Kasıınpa~ 

c:a11Hi ~ ~ kuım oğlll 

~~ v~ blı ~·I llbRda 50 me'9 

ıc ~.t>bl aha ~tit\de iki blh ilane

Din hükmen i.-felll_lı. .ıımmnda açık 

ar~ He 30· W ~ '~ tarihkıe mü5adif 

Poaı:~ ~nü 14- ı.'6 y4 ka&r muhake· 

me kıleftlinde satılığa çilenhnışnr. 

l - l\ıymeti 5~ liradır. 

~ .. 1.6. Ne& ~ lıfanıt .. , ~oda 
ve I mut6a' ı helıida~ foaret olup en· 

l(u halinde samamon ~.y>tır. 
1~ Nq, fı buaa i ~ l .ut\>ak i 

k~l~a ~ee olta~ -~ •üMMIAt. 
3 - Artırma \\edeli mubahımen kıy· 

met vtyı 0/1 75 bulursa o gün ihale 

e.diı.~kdr. Bıffvam~ takdirde evvel

ki- ~~ ~ k~ llffeteliyl. iki11oi 

atudlı l+H·*' Mri~1~ -~ Pa
z.tcui ~ii uat J+. J.6 ya ~adtr icra 

oluaw ve en ~ uur-.nın üstünde 

bırdtl~r. iU; doi'ıa.ln bışM aynca 
illıa edi~.oıta 

4 icttl' ~fı ft diltaMye mOftetlye 

5 - Artırmaya iştirak edecekler mu

hammen kıymeti 0
{ • 1,5 iisprtlnde te· 

ıiHiit ılıpal g.iiimeJtri fiiititr. 
et - ArtlllM bedelf ihale aithfıaden 

5 jıihl içiıtcla llltlhKeiıı _.,.. ... t~ltm 

edüecek mi;~ , .. il~ faiz, 

vr masarif bllı biffıUdl keidislndtn tib· 
sil olunacaktır. 

7 - Mer.Ur MH\ct üzerinde her 

1 hım• 1'ir INtıt iddia ctWn1er Utiıdah 

ltiliiren 20 r:ia ifiadc evrakı 1Jtüsbltet~

riyle birHkte murıca atlan lblm plfp 

ık:si Mtı.dinMs la&lf bedeJininpi;J.şiilasın

dın hariç kalırlar. Fazla malumat ahi>at 

ieteJd11~1' 9J~39l No. hi dosydUe 

ma\~• İllılkllCl•tlin Juaumu HAn 

lltU~ul ltlkiit lira mellKtrlu· 

f'il8al-: ilf borecfn do~ı 
mahcuz ve paray' 9evr1ifme•i 
1pnıkarret fiane etyaaı 4· 1o.932 

· taiillii lfllifidif Saı, JDflll •~t 
13 <fen i~arfi Gi~fda Ara~ 
eadit Cımiifertf aoliağında 12 
aumarab hav• '8,Qnda açık art

. brma ile aablacatından talip 
olaflan_. ,..... .-karda 9l~ 
2264 doaya numarHını hamilen 

-~ ....... balüecak me,;a... -••itfM ....... , illi .. t 

Satdılc haneler 

Beylerbeyinde vapur iıketd 
kurbinde 1 ve 3 numarolu y~ 

dij-erine mvttasal haneler aab~ 
br. 1 numarohı hane dirt ol# 
iki sofa 1 mutfak dirt yll• .... 
m6tecavi'z bahçe ve tath n'1' 
tulumba abdcshaoe ve sairesi tr 
mamdu~ ve bet senelik i•X;t 
ıağ:lam binadır. 3 numarolu ~ 

ao ise altı oda iki ıef• ve ltif 
hamam tath auyu laa•i ku,... 
mevcuttur, birda klçlk ltahçetİ 
vardır. G5rmek ve gezmak ar

eden zevat 1 numarolu haneclt 

ikamet eden zata m~aal 
buyursun. (4459) 

Beyoğlu D5rd0ncü Sulh Hıa• 

kuk HakiaılliiDden: Biiyikderr 
de Kefeli köyünde Keffli 
ff,i cachleajndo ( 16 ) N.o. IU 
la ~ 

nanistanda Alioa Şetirinde 1 
temmuz 932 tarihinde veflt edeo 

F tanaaz devleti tabaımdan An

ton Batua zevcesi madam lıkır 

lato kuı V erjiain va1iyetna~ 
açılarak usulen lenffti•• liıtlail
dıtıodao kanuau medeninin (S38f 
iocı maddesi mucibince bu bal"' 

ta bir güoa itira"ı olanların t" 

rilii ilindan itibaru lııir .ay aar 
fında Beyoğlu Dlrdanel Su* 
Hukuk mahkemesine mliracaat· 

ları l uzumu ilin olumır. (4S41) 

İstanbul Dördüncü icra M~nıuluğtın• 
dan Tamımını 8800 lira kıymet taktir 

edilen Kısıınpafa semtinde hedre.dclll' 
mahallesinde eski tekke arkası yem 11# 
vuı arkası sokağrnda 21 -1' dumarıll 
ı~cımanın taıııamlle yine a1nı y~ 
ve bu apartımanın ittisalinde ve um"" 
3000 lir.a j\ıymrti muhammencli ' ' 
numaralı ahşap hanenin tamamı ~ 
aynayn Jartnamcl~ıle •çık artmDJllY• ~· 
edilmiş olug 18 T. Ev\'el 932 tarihi~ 
şartoam<'1cri divanhaneye talik edılert: 
8 T. sanl 932 tarihine mündif salı ,Ut\ 
saat 14 ten 17 kadar lstanbut dördunA 
icra dairesinde açık artırma He utıtaÇ-t 
!ardır. Artırmalara iştirak için1/0 t b, 
teminat alınır miiterakim v~ iM ı.e
]ediYc rusumlan vakıf- icarell tDÜ"2dfl 
aittir 14'24 numarih icra w iW l_.. 
nW)un 119 uncu rnaddeıiae ıedlff' 
hakları tapu siciHerJle sabit olmaJaıi ıpir 
tekli alacaklılar Jle diycr alık~ 
ve irtifak bailn sahiplerinin bu ha~ 
ve hususile faiz ve masarife dair ~ 
iddlılannı illn tarihinden itibaren J,,,,ı 

gün içinde evrakı mUsbltel~rlte ~ 
mellli lazutıdır· Ak5i hıtde ll~_;, 
tapu sici!lerile sabit olmayanllf. ~ 
bedelinin paylaşm_,ndan hıriıf lr....,. 
Alakadarlann işbu mad4ei bıaa&t• 'flir 
k!mına jlÖre tevfiki hareket ~~~Lıı;Ml 
daha fazla malumat ~it ll~":"-

932 696 dosya nuınarasile mplllP1lJlll!ft 
iDİiie 1P.ü• ~aı._. ilM oluP.• 
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ı.Doktorlar 
Doktor- Operatör ..... 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadın hasta.lıkları mUteha.ssısı 

Muayene: lG-12 Ortaköy, Şifa yurdu 
11>-18 Beyoğlu, !stlkIAJ caddesi No. 193 

(Opera sineması karşısı) 
Tel. 1960 - 4,2221 

Doktor 

Aristidi 
Muayenehanesi: 

Eminönü: Eminönü han 3 Uncü kat No.8 

Doktor 

A. Kutlel 
Cilt ve zührevt hastalıklar tedavihanest 

Karaköy börekçi fmnı sıra.snıda 34. 

Diş doktoru 

A.rşak Sürenyan 
Beyoğlu !stikHl.l caddesi numara 303 
Mısır apartımanr. Müracaat: cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Parts Tıp Fakültesi mezunu 
Cilt ve zührevt hastalıklar mütehassısı 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babrali caddesi Meserret oteli karşısında 

Avni Bey apartrmaru 125 Sabahtan 
Akşama kadar 

Doktor 

Balık~ıyan 
Muayenehanesi: Beyoğlu mektep sokak 

No. 17 Telefon 3626 Beyoğlu 

Oroloğ • Doktor 

Feyzi 
Böbrek, mesane, idrar yolu hastalıkları 

mütehassısı 

Beyoğlu, lstikla.l caddesi Elhanıra 
apartıman No. S Her gün öğleden sonra. 

Tel. Beyoğlu 2835 

Operatör Doktor 

Halil Sezai 
Divanyolu: Doktor Emin Paşa sokak 

numara 20 Muayene saati: 13 - 18 
Telefon 23390 

Uroıon Doktor 

Hakkı Riiştil 
Idrar ve Tenasuı yolları birinci smıf 

mütebasSISI "P ARİS,, den Dlplome 
lstıkla.I Caddesi Yıldız apartnnan 

No. 322 

Doğum, Kadm hastalıkları mütehassısı 

Beyoğlu, Altıncı Daire Saadet apartı

manı <l Telefon: 4.2526 

Diş Tabibi 

Y ervant Arşak 
Bey9ğlu, Ağacami, lstlklAI caddesi Ma

rinopulo apartımanı No. (98) 

Sabhk arsa 

Ayasofya civarında Jshakpaşa 

mahallesinde denize ve adalara 

nazır içinde mahzen ve kuyusu 

arsamız ehven suretle satılıktır. 

Arzu eden Kadıköyünde Mühür
darda Rızaiye sokağında 41 nu 

marah haneye müracaat olunsun. 
(4350) 

Edirne Pirinci-. 
Yeni mahsul Fenerde Mehmet 1 
Çe;~;İ;·~ :b~~k~:ma 

1 Gelmiştir. Ecnebi pirinrlerin:l'n 
cümlesine faik ve memleketimiziıı 

- emsalsiz bir pirincidir. 

'feıviki 

Sanayi 

Hanımlar 

• 
1 

erli M llar Pazarı 
Zarif ve sağlam mallar ucuz /laflarla satılmaktadır, ,.._ 

Hereke fabrikasının kostümlük kumaı
ları 425 kuruıtan baılar. 

Bakirköy bez fabrikasın!n envaı ma
mulatı. 

Hereke fabrika11nın safi ipek kravatla
ri 225 kuruş. 

Altın - Mekik fabrikasının her nevi ipek 
kumaşları. 

Hereke ·halıları ve döıemelik kumaşları 
Isparta halıları arşın murabbaı 57 5 
kuruı. 

Lake ve pirinç karyolalar 12 liradan. 
Kadın çantalari ve para cüzdanları. 

Beykoz fabrikasının kadın ve erkek kunu 
duraları 250 kuruıtan başlar. 
Beykoz fabrikasının mektep çantaları 
95 kuruştan 215 kuruşa kadar. 

Kadın, erkek şemsiye ve şapkaları. 
Selanik ve yün fanilaları ve trikotaj 
ipek çoraplar. 

Beykoz fabrikasının evrak çantaları 
250 kuıuştan 30 liraya kadar. 

ipek ve yün j erseden hazır ve ısmarla
ma bilumum kadın çamaşırlari. 

Küçük ve büyük hazır elbiseler •• 

r ' 

Istanbul 
Bahçekapı birinci Vakıf Han. 
Beyoğlu istiklal caddesi Haçapulo Pa
sajı yanında. 

... 

Devlet Dem lryolları ilanları 
Fatih icrasmdan: Bir deyinden 

dolayı tahtı hacze alman bir 
adet büfe yuvarlak üç ayaklı 
orta masası 4 Teşrinievvel 932 
tarihinde Salı günü saat 10 dan 
sonra Beyoğlunda Kumbaracı 

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

Pendik H. 16.59; Yunus H. 17.02; Kartal f:I. 17.06; Maltepe 
17. 15; Küçükyalı Mürur; Bostancı H. 17.25; Suadiye 17.29; Eren· 
köy H. 17.34; Göztepe H. 17. 38; Feneryolu H. 17. 41; K1Z1ltop· 
rak H. 17 43 Haydarpaşa M. 17. 50, H. 17. 58; Köprü M. 18.lStir. 
Keyfiyet muhterem halka ilan olunur. (5172) 

yokuşunda Kirkoryan Efendi 78 
numrolu apartımanında bilmüza-
yede satılacakhr. Talip olanlarin 
mahalli mezkô.rda memuruna mü
racaatJarı ilan olunur. (4538) 

Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğünden: Arnavut Köyünde 

Vezir Köşk sokağmda atik 5 

No: lu arsa Veysel ağa bini Ah
medin tasarrufunda iken vefatile 

verese5İ namlarına muamelei in

tikaliyesinin icrası zımnında mü

racaat edilmiş isede 5 nisan 298 

tarihile defatiri müdevverece 

tesbit olunan deruhte delaletile 

ve 90 tahririnde de senet mua· 

yene edilmediği gösterilmiş kayıt 

kalemincede tasarruf kaydına 

tesadüf edilemediği bildirilmiş 

olan mezk ür hanenin mutasarrıfı 

hakkında tahkikab mabal1iye 

icra kılınacağından işbu hane 
hakkında iddeayı tasarruf eden· 

]er mevcut olduğu taktirde ilan· 

dan itibaren 10 gün zarfmda 
tapu müdüriyetinde Beyoğlu ta· 

pu baş Memuriyetine 932 - 4468 
No. sile müracaatları ilan olunur. 

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

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

Şebzadebaşı Polis merkezi arkasında 
~ ) T&lefon 22534 ========" 
~ Ankara caddesinde - ~ 

lOrhanbey~!~~·!~mek ~~:!!~~ VAKITJ 
yurduna müracaat. 

Kız - Erkek - Yuva ilk mektep Nehari 

Birinci teşrinden itibaren açıktır 
Hergün 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 

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

sokağında No. 34 dJI ···-·--. -::· ·- ·~ ·,· .,.ı_,· ;., 

Her türlü bonolarla .mazbata, karar 
sureti ve deyin ilmuhaberi ve sair 
vesikalar üzerine her şekilde işler 
yapar, Balıkpazar Maksudiye han 
No. 35 Uğurlu zade 1\1. Derviş -

Telf'fnn · 23397. 
•• '(~ 1'" .. .:.. • • • .· .. ' ... 

MUCiR ve MUSTECIRLERE 
Kömürünüzü sipariş etmeden 

VAK 1 T 
Gündelik Siyasi Gazete 

lstanbul Ankara Caddesi, V AKIT yurdu 

Telefon Numaraları 
Yazı işleri telefonu: 21879 

dare telefonu : 2-1370 ..... 
Telgraf adresi: lstanbul - V AKIT 

PQsta kutusu No. 46 -Abone bedelleri : 
Türkiye Ecnebi 

Senelik 

6 aylık 

s aylık 

1 aylık 

1400-

750 

400 

150 .._.. 
ilin Ucretlcrl : 

-2700 Kr. 

1450 • 

800 .. 

• 

Resmt fül.nlarrn blrSatm 10 Kuru§ 

Ticari ııa.nıarrn bir satın 12,5 

Ticart ua.nıann bir santim! 25 • 
.-. 

KüçU_!< ilinlar : 
Bir defasr 30 iki defası 50 Uç defası ~ 

dört defası 75 ve on defası 100 kuruıJtur 
uç aylık ııan verenlerin bir defası meccıı· 
nendir. Dört satın geçen ua.nıarm ca.z111 

satırları beş kuruştan hesap edilir. 

VAIGT MATBAASI - lSTANB'(JJ.I 
SAHlB1: MEHMET ASIM llİ 

Umuınt Neşriyat 'MUdUrU: F!KRET }.1J 

• 
1 k 

e Talebe kaydma başlanmışhr. Maariften JJJU .. 

e e 1 saddak diplomka dverilir.Skergi M7 Tbeşrinievve~~: 
ma akşamına a ar açı hr. at u prograu-

mektepten parasız olarak alabilirsiniz. 
.;emberlitaş Karababa sokağı köşesinde tıramvay güzergahmda. Telefon: 22294 


