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~kademiler inkı- Kurultayda 8 inci Gün !.~~?..'}.~.'!.L .. ~'!:.~'!:.~.! 
Japçı olamaz ını? S J k •• •• d h J 

Dil kurultayında ceryan eden lstılahlarımız hakkında İhsan ve Saim usuz u yuzun en a aı 
münakaşalar arasında en mühimi • • 
Hüseyin Cabit Beyin sözl:ri ile Alı Beylerın konferansları 
açıldı. Denilebilirki bu munaka
şalarda aldığı vaziyet ile bir za
manlar Türk dilinde yenilik ha· 
reketinin müdafaacıhğını yapmış 
olan Cabit Bey kurultayda muha
fazakarlığın dümdar kuvvetlerine 
kumandanlık etmiştir. Tanin baş 
muharririnin kurultayda aldığı 
vaziyetin bu mahiyet ve istika
mette olınasıoa bir çok kimseler 
belki de ioanamiyacaklardır. Fa-
kat bu hususta biraz izahat ve
recek olursak onlar da kanaat 
edeceklerdir. 

Bakınız, . Hüseyin Cahit Beyin 
dil meselesı üzerindeki fikirlerinin 
hülasasına : 

Dil inkılabını tatbik hususunda Türk 
• 

kadınlığının göstereceği gayrete dair 
Mediha Muzaffer H.m konferansı 

kın mily<!nla.rı nasıl 
havaya gitti ! 

MotUrlere verilen bJr buçuk milyon lira 
boşa gitmeseydi, Terkos müdürünün 

istediği çoktan toplanırdı J 

P Besim Atalay B. · 
"- Yazı dilinde 11abancı kelimeleri 

ıtarak yerlerine öz Türkçe kelimeler Mediha Muzaf• 
. fer H. 
wymak vazifesini /ıiç bir heyet der· 
ı/Jte edemez.. Çünkü sözünü dinlet- Kadınlar1n ku• 

mek imkanı yoktur •• Bu iş tamamen rultaya alaka• 
şahsidir .. Doha doğrusu gayri şalısi- sından bah• 

ıon Kurultayında 

kon fe ren• ve· 
renlerden 

dir. Dilin tabii seyri neticesi olarak setmittir Ihsan B. bazllar1 
husule gelecektir. Bir akademi yazı • 

Dün kurultayın sekizinci günü 
ve konu~ma dilinin daima arkasından 
Yürür. Yeniliklere akademi ön ayak idi. 

. Riyaset kürsüsünü Kazım paşa 
olmaz .. O dflde ancak ru'lzım ve mu-
hafazakar bir lıüviyettir.,, ve katiplik mevkiini de Ali Rıza 

ve Müştak beyler İ§gal ettikten 
Eu söıleri Hüseyin Cahit Be· sonra celse açıldı. 

yin kurultayda okuduğu konfe- Evvela söz alan doktor Saiın 
ransm son cümlelerinden aynen Ali bey: 
alıyoruz. Çünkü Cahil Beyin .~ 
ı..;a: ... 1• 0 nferansma bakim olan Saf m Ali beyin sozleri 
en esası. ı:ı .. :. ıcn Du Dır Kaç 

cak mahzurları anlatb, 38 milyon 
nüfuslu F ransada 1 O milron hal • 
kın dilinde biribirini anlamıyacaIC 
derecede ayrılıklar mevcut oldu -
ğunu, her ecnebi kelime yerine 
milli bir karşılık bulan 56 milyon· 
luk Almanyada ise ancak 3 - 4 
milyonun dilinde ayrılıklar bulun 
duğuna ve bu dilin temsil kabili
yetini 1zahtan :;onıa l:izdeki '!lila
yet lehçelerinin Franıadakiler gi
bi kitaplı, edebiyatb, matbaalı 
f arkl~ ·göstermedij_ini, bir ze1· 

cümle içinde fopJanmış bulunu
yor. Cahit Beyin bu kanaahna 
göre bugün Dil kurultayı tarafın
dan teşkil edilecek bir TOrk dili 
akademisi için yapacak işler 
vardır. 

Meseli dilimize mahsus bir lü
gatle beraber gramer ve sentaks 
~ap~a~ bu işlerdendir. Fakat 

u a a erni yapacağı liigate çok 
fazla ve yeni kelimeler ko ma-

l d Ç•• '-•• H y ma ı ır. UDKU sozünil dinletme-
sine imkan yoktur. Halk gene 

bi!diği gibi konuşacak, bildiği 
gibi yazacak, lugata konmuş olan 
\'e yaşamak kabiliyeti bulunmı
yan kelimeler orada kalacaktır. 

Cahit beyin sözlerinden anla~ 
dığımız bu kanaat tamamen yan
lıştır. Çünkü tabii halde muha
fatakar hüviyette akademiler na
sıl varsa inkılapçı bir akademi 
~e o.labilir. Ve Türkiye Cümhu· 

.. Türk dili l:iakikaten bir me· 
deniyet dili, bir ilim ve meslelc di 
li olabilir mi?,, di~e batladı. Bu 

K8pr010 zade Fuat e. 
kabiliyetin mevcut olduğunu ve 
ancak milli söz unsurlarma verile 
cek ehemmiyet ve gösterilecek iti 
barın bu yolda en esaslı istinat 
noktası olacağını anlatarak hula 
satan dedi ki: 

Allmet · lhS.n B. 

l>e'ğin de'diğini anlamıyacali ve an 
IaıamIJ:acalt iki vatandqa raıge
linemiyeceğini söyledi: "Istılahla-

Terkos borularından birinin 
akışı ve Terkos mUdUrU ile 
katlarından ancak birine su 
çıkabllen bir apart.mani 

İstanbul günlerden beri Kerbe 
laya döndü. Hangi tarafa girerse
niz, lstanbul, Beyoğlu ve daha i 
}erlerde sular bir damla bile ak· 
mamaktadır. Dünkü nüshamızda 

T erkos müdürünün malfun naka· ' 1: am nlar günlerce liaftalar· 
b• • dah k ÇO.K z a ' ' 

ratın.dan ırıni a . ya:zımıftı : ca birinci kata bile çıkamamakta-
Tamır varmıı da, tesısat noksan· dır. Bu halde yeni apartımanların 
mıı da .• filan ve filan.. h . ·· ·· d .. rt ·· ı· .. .. .. .. • epsı uç yuz, o yuz ıra vere • 

T erkoı mudurunun teaısat nok k t•· l k d 1 b re mo or er oy urmuş ar u 
sanından bahsetmesini anlıyoruz. I .. ' 
Fak b t . t ·1an ı· ı'çı"n 2 ıuret e a§agıya gelen suları üst · at u esısa rn ı a ı k l 
milyon lazım geldiğini ve bu 2 at ara çıkarmışlardır. 
milyonun ise ıirketin kime devre- Bu suretle motör koydurarak 
dileceği henii% malum olmaması susuzluktan kısmen kurtulan y.eni 
yüzünden ıarfedilemediği beha • apartrmanlardan görerek eski a -
nesini anlamıya imkan yoktur. partıman1ar da çaresiz motör al • 
Çünkü latanhul senelerden beri mışlar, neticede bu gün lstanbu • 
onların bu kahrını çekiyor. Müta lun laakal (4000) binasında su 
rekede_n heri İn§aatı çoğalan ko- motörlerle temin edilmiştir., Yal • 
ca §e~rde T erkos şirketi bu tesi- mz bu 4000 motör yüzünden 
satı hır türlü ikmal edememi§tir. bizim Avrupaya gönderdiğimiz 

Halbuki bu yüzden lstanbulun para bir buçuk milyon lirayı ge • 
kaybettiğinin küçük bir hesabını çer. Bunun alektrik sarfiyatı da 
yapalım mı? ayrıdır. 

lstanhulda bir iki semt müstes Şu küçük ve basit hesap Ter· 
na olmak üzere her tarafta sular kos müdürünün 2 milyon verme • 
öteden beri binaların ya bir katı- mek yüzünden İstanbulluları ne 
na ya ikinci katma çıkıyor. Bir (Devamı 2 inci sayrfada) brıyetı gibi böyle bir akademinin 

litün k 1 b · · k arar arını enımsıyece 

bv~k.biiUin clevJet teşkilatile tat-

"Dilimizdeki ıstılahları sade
le§tİrmek ve basitleştirmekte her
kes müttefiktir . Mesele bunun 
miktar ve derecesindedir. Her 
şeyden evvel büyük halk kitlesi • 
ni bilgilemek mecburiyetinde ol • 
doğumuzu düşünmiye mecbu -

rmnz bahsinde kenıali ~iddiyetle 
ve gayet cezri hareket etıneliyiz. 
Bizim arzumuz kat'idir. Istılahla • 

rı elimizden geldiği kadar kökün 
den türkçeleştirecek ve bu işte be
hemehal muvaffak olacağız.,, 

m::::::::m:::::::::::ru:::::::::-.::::::::::=:::=::::::::=::::::::::::::=:::::---=.a::= 

ı •ne b'l . kett geçe ı ecek bır memie-
gör ~ . 1~u akademi büyük işler 
iokı~A 111

• .. Türk dilinde hakiki bir 
c:~it VBcude getirebilir. 

Jipcı b' e~ zannediyor ki hıkı· 
bir liiv 

1~ dıi akademisi sadece 
koyar g~ Yapar. Dilin kaidelerini 

• onra elini k ' b v 

hyarak bekte ' oıunu ag-

d · r. O.sa olsa aka· 
emıye ınensu 

kudretleri ile p olanlar şahsi 
eserler yaparlar. 

Bu suretle meınlek tt b' h e e ır are-
ket uyandırmagv a çal 

1 H lb k' b ışır ar. 8 u 1 u günkü vaziyete 
bu kadar mahdut göz ile bak-
mak doğru değildir. Asıl inlu
lipcı dil akademisinin vücud 
getireceği dil hazinesindeki keli~ 

Mehrnet Asım 

( Devanu 2 inci sayıfada)_ 

ruz. Orta tahsil yapm:ş büyük bh· 
kitleye muhtacız. İlim ısb1ahları -
nı herkesin kolay anlıyabileceği 

ve çabuk öfreneceği bir şekle koy 
mak, bu gayeye varmak, yolunda 
bize seneler kazandıracak, hal -
kın bir z.n evvel yüksehnesinde 
ve tahsil senelerinin kısalmasında 
amil olacaktır. Istılahları Türkleş 
tirmek zamanla edebiyat üzerin • 
de de tesir eder. 

Saim Ali bey ecnebi di1lerden 
alınacak kelimelerin olduğu gibi 
kuIIamlarak yerlerine türkçe mu• 
kabiller konulmamasından doğa • 

Ih.san B. Jn konferansı 
Saim Ali beyden sonra milli 

talim ve terbiye dairesi reisi 1h . 
san bey, ayni nıe\'zu ü~rinde çok 
alkışlanan konferansına baıladı. 
Ihsan bey, ilmi ıstılahların ehem
miyeti hakkında izaha\ vermiş, 
ıstılahların ilmi hakikatleri tesbit 
etmekten başka ilmi meseleler ü -

zerinde düşündürmek hususunda· 
ki hizmeti üzerinde ısrar etmiı, 
bazı ıstılahların bir ilmin takip 
ettiği tarihi tekamülü başlı başı -
na icmal edecek kadar şumullü 

bir mahiyet kazandığm1 söyliye • 
rek birkaç misal getirmiştir. lh -
san Bey, türkçe yazılmış ilmi eser 

( Deva11u 10 nuncu sayıfamızda) 

Kurultayda bir konuşrna : 

Ali Ekrem Bey - Birader, bir kaside yazıyorum, bunun 
adı son kaside olacak ... 

Hüseyin Cehit Bey - Yohu, kasidenin sarası mı? Baksana 
senin kaside dlline mersiye okuyorlar ... 



Savıfa 2 

Akademiler inki
Iapçı olamaz mı? 

(ea,m akalemfzden Devam) 
melere tatbikat ile hayat saha
sında canlı bir mevki ver
mektir ki bunun için elde hiç 
bir vasıta yok zannetmek 
hata olur. işte Cahit bey 
bu hataya düştüğü içindir ki 
Türk dilinde inkılaptan bahse
dildikçe bunu imkfırsız bir şey 
görüyor. Bu inkılapçılığı nihayet 
faideli bir ifratkarhk gibi telakki 
ediyor. 

Cahit Beyin kabul etmesi la
zımdır ki bir memlekette halkın 
konuşma ve yazma dilini ıamaa 
zaman değiştiren üç büyük ma· 
kine vardır. Bunlardan biri mek
tepler ve mektep kitaplan, ikin
cisi devletin resmi v~ ana kanun
ları, üçüncüsü edebiyatıdır. 

Bu itibarla diyebiliriz ki eski 
divan edebiyatı hakikatte nasıl 
bir medrese edebiyatı ise Os
manlı edebiyata da renk itibarile 
bu mahiyette kalmaktan yakası· 
nı kurtaramamııtır. Edebiyatı Ce
dide ise medrese ile mektebin ka
rışmasından doğmuştur. ·ı ürk in
kılibı medreseleri kaldırdı. Fak at 
asırlarca bu memlekette yaşamış 
ve medreseler vasıtasile dilimize 
girmiş ve yerleşmiş ve buıün 
zevklerimizin kendi selim ben
liğine dönmesi neticesinde ar· 
tık hiç bir lüzumu kalmamış 
olduğu halde hali liigatlerimizde 
ve kitaplarımızda duran binlerce 
kelime vardır. Meseli gök keli
mesi varken artık (sema) kelime· 
sinin bir Tilrk liıgatinde durması 
doğru mudur ? 

Şu halda biz istediğimiz dil 
inkılAbında nasıl muvaffak ola
biJiriz? 

Bunun için her şeyden evvel 
şüphesiz her türlü milli ve me
deni ihtiyaçlarımızı temin edecek 
bir liigati sür'atle yapmak la
zımdır. Bu liigahn yapılması di
limizde bir tasfiye olacaktır. Aynı 
zamanda bugünkü medeni ihti
yaçlara göre lazım olduğu halde 
dilimizde bulamadığımız kelime
leri de bize getirecektir. Ondan 
sonra iki büyük iş karşımıza çı· 
kacaklır. Bugün devlet teşkilatı 
tarafmdan kabul edilmiş olup 
tatbik edilmekte bulunan en mü
him kanunları • Teşkillh Esasiye 
(temel) kanununundan baş!ıyarak 
hepsini - inkılapçı Türk akade
misi yapacağı lugate göre ma
nalarına asla halel getirmeksizin 
değiştirebilir. Sonra inkılapçı 
Türk akademisinin rehberligi sa· 
yesinde açılacak cereyan ile 
memlekette tamamen yeni bir 
edebiyat hareketi vücuda gele
bilir. Ve bütlln bu hareketler 
ve tedbirler sayesinde nihayet 
beş on sene içinde Türk dili in· 
kılibı tamamlanabilir. Ve şüphe· 
siz bUtUn bunlar yapılırken bir 
dilin bOyOmesi, zllrriyet vermesi, 
aşılanması yolunda mUsbet neti-

' ce veren bütün tabiat ve ilim 
kanun ve tecrllbelerinden elbet
te istifade edilir. 

Vaktile bir Namık Kemal bey 
ve birkaç arkadaıı çıkmış mem
lekette ıahsi kuvvetlerile yazı dili 
aahasında bDyOk değişiklikler 
yapmıılardır. Tevfik Fikret ile 
arkadaılan gene bir hareket uyan-
dumışlardır. BugDnkü Türk dili 
inkılabının baıında ise Gazi gibi 
bir millet ve aynı zamanda dev· 
let reisi Ye bütün devlet teşki
Jatı ve büyDk bir inkılapçı Tiirk 
münevveri zümresi vardır. Bu su· 
retle başlamış olan Türk dil hare-

VAKiT 
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1 lstanbulun kurtulduğu gün 1 
) Yarın top atılınca herkes ve her nalcil vasıtası ( 
=;:;~_-_=_~_: iki dakika olduğu yerde duracak ıılğ 
.. Yarın lstanbulun 9 sent> ev- lstanbul belediyesinden : tam onda muhtelif yerlerden 

vel kurtulduğu ve şehire Türk Istanbulun lrnrlu[uş bayra- top atılacaktır. 
~-~ ordl:lsunun girdiği güne tesadüf mana tesadüf eden teşriniev- Top ablmağa baılandığı za· ' 

ediyor. velin altıncı perşembe günü man muhterem halkımızın ve -9 Belediye yarınki merasim saat on buçukta Taksim mey~ bntün nakliye vasıtalarının iki \ 
~ esnasmda top atılınca vesaiti d k k ld kl d h g g nakliyenin ikişer dakika olduk- danında yapılacak geçit resmi- a i a o u arı yer e emen ~ 
~ ları yerde kalmalarını şirket- ne teşrifata dahil olan zevat tevakkuf ederek lstiklll müca- g 
g_ lere bildirmiştir. Dün bütün davetlidirler. delesinde şehit düıen kardeı- ~ 
= vesaiti nakliye cemiyetl!rine de O gün askerimizin lstanbul lerimi:ıi hOrmetle tahattur I 
g bu hususta tebligat yapılmıştır. topragma ayak bastığı saat etm~lcri rica olunur. J= 
.. 111ııııııı11ıı1111ıı111 11 ıııııııııı 11 ıı•"'''ıııııı•••••ııııııı•ırıııı1111ıııııı11ıııııı111ıı11111ıııııı111111ııınıı1111r.•ı111:ı:ı1ıft••l'!,1111ı••ırııı111ıırııı11111 11 ıııııııııuııııııııııı11rrırmıı1111ırmhJııılfll"llılılılfnnıı 111ırnmııı 

Milletler cemiyetinde Türkiye ve Irak ........................................................................................................... -·--···----
Hariciye vekilimizin Türk • lngiliz ve 
Türk-Irak münasebetlerine dair nutku 

Cenevre, 4 (A. A.) - !rakın sidir. Bu mesele, bilahare lngilte· benim için bir zevktir. Suriye hak 
milletler cemiyetine kabulü mü - re ile Türkiye arasında dostane kında da birkaç kelime söylemek 
nasebetile Aasamble'de hariciye müzakerat neticesinde halledil - isterim. 
vekilimiz Tevfik Rüttü Bey, bir miştir. Böyle bir sureti halle im • Enelemirde Türkiyenin ken· 
nutuk irat etmittir. Türkiyenin bu kin veren ıey, Türldyenin Musul disile doıtluk, iyi komtuluk müna 
hadiseden mütevellit büyük meser üzerindeki hukuk ve unvanların • b se atnun idame ve inkitafım is • 
retini beyan ve izhar ederek de - dan müstakil Irak hükumeti lehi- tediği Fransa hükumetinin Suri • 
miştir ki: • ne feragat etmesi olmuştur. Bu yeyi istiklale doğru götüren siya. 

"Genç Irak devletinin teıek - bapta aktedilen, diğer iki akideyn 
setine kartı emniyet ve itimadını 

kül etmesini en har ıevgile takip ile beraber tamamen müsavat e • 
izhar ve ifade etmek isterim, 

etmiş olan Türkiye bu memleke - sası dahilinde Irak tarafından im 
tin bize bir çok rabrtalarla yakın zalanan muahede, Türk - lnailiz, Ümit etmek isterim ki, Suriye 

1 k d 1 w lrakın vaııl olduguw gayeye var -
lığı ve mazisinin bizzat Türk ta- Türk - ra ost ugunun esasını 
rihile memzuç bulunması dolayı- kurmut ve ayni zamanda lrakın mak için ayni usulü takip edecek 
sile fevkalade bahtiyardır. müstakil bir devlet olarak mevcu· ve yakın atide Suriyeyi de Irak gi 

Filhakika, iki memleket arasın diyetinin ilk resmi tezahürü ol • bi müstakil devlet olarak cemiyet 
daki asırların bıraktığı rabıtalar, mu_ştur. içinde selamlamakla bahtiyar ola 
mütekabil muhabbet havuı için· O zamandan itibaren, Türkiye cağız. 
de inkiıaf etmittir. Bu münase • nazarında lrak hukuku hükümra• Müteakiben Fransız murahha
betle Irak hwannetiııin taldı> el· niaine ..bip bi devlettir. Nitekim aı .az alarak lrakın cemiyete gir-

tiği ve bittB:hi İngiltere • Türkiye Türkiye Irak ile aktettiği muka • mesini selamladıklao .uıu-lı- id 

siyasetine tetabuk eden dikkat]i vele1erle münuebatını tanzim et • ye vekilimiz Tevfik Rüttü beyin 
politikası ltomşu memleketlere miıtir. Bu itibarla dostum Nuri sulhperverane mesaiaini takdirler 
tamamen emniyet vermiş bu ıu • paşayı aramızda görmekten mü - le yadetmit, Suriye hakkındaki te 
retle Türkiye - Irak Türkiye - in tevellit mahzuziyeHm derindir. mennilerine tamamen iştirak etti
giletre münuebatını tanin ede - Genç devleti, bütün kalbimle teb- ğini bildirıni9tir. 
rek ıulh davasına büyük hizmet rik eder, kendisine refah temen • Tevfik Rüıtü beyin nutku At.· 
etmiştir. ni ederim. ıamble ve beynelmilel sazeteciler 

Malum olduğu üzere Lausanne İngiltere hükUmetine de Irak- muhitinde güzel intibalar haııl 
muahedesinde halledilmiyen ye • taki hakimane müımir politikasın etmif ve pek ziyade alkıılanmıt -
ine mesele lrak hududu mesele dan dolayı tebriklerimi arzetımek tır. 
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__ .._.... ...... 
Azalacak mı'? 
Amerikanın üÇte 
bir azaltma teklifi 

ve Avrupalılar 
Vaşington, 4 (A.A) - Vaıing· 

tona gönderilmiş olan M. Nor· 
man Davis teslibatın üçte biri-
nin tahdidi şeklinde M. HooYer 
tarafından yapılmış olan teklifin 
kabulü lehinde israr etmui için 
talimat almııtır. 

Amerika, tahdidi tulihabn 
timdi içinde bulunmakta olduğu 
çıkmazın en mllkemmel bal ıek· 
linin bu olduğu mOtaleasındadır. 

M. Norman Davis ıon defa 
Londraya icra etmif olduju se• • 
yabat esnasında Sir Jhon Simon 
ile uzun uzadıya g8rD1m01t11r. 

zelzelenin dehşeti 
Yunaniıtanda, bilhassa Selinik 

cı varındaki zelzele tahminden 

Sellnlk -ıc&"ylerlnden birinde 
zelzeleden sonraki manzara 

çok ıiddetli olmuş, binlerce kişi 
açıkta kalmış, bildirildiği gibi 
300 kişi değil, daha fazla insan 
ölmoştur. Mecruh olanlar bunlar
dan da fazladır. 

:ı:a:a:mr::1:11:11nftllnnaıı:ann11nmıammm 

ketinin ne gibi bOyOk neticeler 
verebileceğinde tllphe varmıdır? 
OH sahasında tabii teklmOlden 
fazla bir ıey yapılamıyacağını 
iddia eden Hilıeyin Cabit bey çok 
geçmez, bir glln gelecek, inkıllp 
tekimülliolln muzaffer neticesi 
karşısında ilk büyük Tnrk 
dili kurultayında söylediii mu
bafazakarane sözlerin nasıl bir 
hata olduğunu anlıyacaktır. 

TUrk Hillllehmerlnln muaveneti 

Mehmet A••m 

Atina, 4 (A.A) - Yunan mat 
buatı, Türk Hililiabmerinin Yu· 
nan feliketzedelerine vaki olan 
yardımlarından hararetle bahset· 
mektedir. 

Rejim • • 
ışı 

Kıral taraftarları 
Cümhuriyeti kat
iyen kabul ettiler 

Atina 4 (A.A) - Halkçı fır· 
kası reisi M. Çaldaris, Cümhu
riyeti kayit ve şartsız olarak 
memleketin meıru rejimi oldu
ğunu kabul ve teslim eden yeni 
bir mektup göndermiıtir. Bunun 
llzerine reiıicilmhur, millete hita
ben bir beyanname neşrederek 
rejim meselesinin halledilmiş ol-
duğunu ilin etmiştir. 

Atina, 4 (A.A) - Gazeteler, 
halkçi fırkanın baılıca erkAnının 
M. Çaldaris tarafından reisicllm· 
bur M. Zaimise hitaben yazılmıı 
olan ve cümhuriyet rejiminin 
memleketin meşru rejimi oldu· 
ğunu tanıyan bir vesika teşkil 
eden mektubunun metnini tasvip 
etmiş olduklarını haber vermek· 
tedir. 
Yunan Reiaicümhurunun 

beyannamesi 
Atina, 4 (A. A.) - Reiıicüm· 

bur M. Zaimis millete hitaben a • 
tağıdaki beyannameyi neıretmif -
tir: 

"Cümhuriyet rejimi hakkında 
millette hakim olan enditeleri bu 
rejimin muhafızı sıfatile intiha • 
bımdan beri ali.ka ile takip edi • 

Günün meıeleıiı 

Birkaç gtindenberi geae 
ve kahYe meaeleai ...-..J • 
iıgal etmiye baılacb. Bu ~ı 11 
yata g6re piyaıadan lrah .. 
luyarak kahve fiatlanmn • d 
meaine çalııanlann faaliyet• 

katımız bunu teyit ediyor. ' 
Bu mllnasebetle bun5iao 

sekiz ay evvel bir A , 
fabrikaUSrOn hBktmete JI 
mOracaat bahnmıza geldt. ~ a 
rikat6r diyordu ki : ~ 

- "AYrupada, bilhaua A_-_,,_ 
taryada yedi sekiz tane ""-
korusundan kahYe yapan ~t 
ka vardır. Bu fabrikal::tl~ 
yeden her ıene bir çok h 
alırlar. Bu incirleri 
kuruturlar. Sonra fabrik~ 
OğOterek adeta çekilmiı hll"r 
getirirler. BÜ kahveler AY111,tl. 
ya ahalisi tarafından kul 
maktadır. En iyi şekerli k 
bu suretle yapılır. Türkiyede 
b8yle bir fabrika yapmak 
olur. Bana mDaaade ediniz. 
fabrika açayım. Eğer Tilr 
ahalisi arasında bu kahve 
bet bulursa fabrikaları artır 
kabildir. Bu suretle Türk io 
leri için yeni bir sarfiyat ms • 
de temin edilmit olur.,, _1e 

Vaktile böyle bir teklif y•;·rı 
dığını biz babrlayoruz. Fa 
hükumetçe ne cevap verildi 
bilmiyoruz. incir kurusun • 
kahve yapmak usulü Avusta ~ 
gibi medeni bir memlekette h 
vaç bulmuş olursa neden do 
TUrkiyede bulmasın? Biz b3 • 
bir revaca mani olacak bir se 
düşünemiyoruz. Her halde ebe • 
miyetle nazarı dikkate alma 
cihet şudur: Cenubi Amerik•-;;ı u 

ki Bernilya memleketimiıd" 
bir santimlik mal almıyor. B~~D 
mukabil Türkive her sene .vı 
ı; .. ".,• g.ol': ...... ofr JÇlll DU~ 
kete 5 milyon liralık döviz 
riyor. Fikrimizce bu hal de 
edemez ve etmemelidir. Sırf 
keyf vasıtası olan kahve • 
Türkiyeden karşılıksız döviı 
karmak memleket hesabına 
nacak bir şeydir. Şayet me 
ketimizdede incir kahvesi Y 
mak ve revacını temin et 
imklnı varsa bu suretle de 
riçten kahve ithalatının tahtf 
ne çalışma!c IAıımdır. * 
lstanbuı 

(Baş taralı l inci sayıl 

kadar ziyana soktuğunu göıt 
ye kifidir. 

Karar beklenlyo 
lıtanbulun T erkos derdi 

daha doğrusu bu beladan bel 
ye elile kurtulması yakındır. 

Yakında ıatın alınacak 

koı teıiıatımn idaresi tekli 
f ında meşgul olan komisyoo 
zar günü belediyede son top 
muını yapacaktır. Bu topla 
komisyonun azası noktai n 
nnı söyliyecekler ve kat'i 
lannı vereceklerdir. 
==:::::::::::::::::::::::::::::r.:::::-
yor ve bu endi§elcre bizzat 
rak ediyorum. Bilakaydii 
cümhuriyeti tamyan ve c -
yet rejimine hürmet ve ri 
den halkçı fırkaıı reiıinin 
lillde bana tif ahen yaptıi• 
gün de Yunanistanın cü 
rejimi altında mes'ut 
temeımisini ili.ve ederek 
tekrar ettiği beyanattan 
enditelere fU saatte m~I • 
mıt olu;:ı ve rejim mesel ... 
olarak nihayet bulmuıtu'· ~Mld 

Yunanistan halkına J,11 
bir ehemmiyeti haiz olaJI ~ .. ..-ıu 
ayı bugün bildirirken bll 
rici haberi büyük bir dl 

kartılıyacağından emin b 
rum,, 



GünÜ~·"Jş~·;;ti~;il 
...... ----····· .. ································= &ve Dile dair akademi 

ge•~ bahsi 
gaze ,j, "- Dil tedric.i ilerler. Ona 
Ba ll~nımamahdır. Akademiler di
.,~~ füıOnden gitmez arkasından 

"yet• ~derler. Eserler kendiliğinden 
.. ta eydaoa çıkar. 

Sl 

yor. ~ "- Eğer böyle o!saydı. Dün
dan ~ranın en zengin dil kütüphane
vus~, en doğru gramer, en büyük 

Y'r'°..;entaks kitabı bizde olınak la-
ldı. .. ,,. :amdı. 

A.-, 
ane i-' 
~ Halbuki altı yüz senede bir 

,: T~tap değil, bir cümleyi bile 
•ok b;iİloğru ·diirOst yanmadık. 
fmnJaıl • ,,. :J. 

"ka18" 299 sene 365 gUn ne 
o~ bıliİ yapacaklar? 

Avu•~ Sabır ile korul< helva, c!ut 
~ull• ~ıprağı ipek kum as o:ur. Bu söz 

r? ~= IJ.İr Çin darbı me'lelid r. 
~~eak "ıt Akşamları uıun saçlarını bal 
diniz. JJ'&Vanozuna batıran adamlara 

Türkb1'6re bayadt~n manası • . Bu söz 
bve :tani efen ıce tabirle .. , . • ,. soy,enen 
artır drıcı tekamüle biçilm :ş kaftan l 

ürk iobJ~ Çinliye ·· gore, sabır sabır için· 
atma • O b ' 

ll'. · ekleyecektir. Yürüıni-
, lif ys~ecek hadiseler gelecek onu saç

falı,llrından yakalıyaca~tn. 
z. ~ ç· erildij;1 ın böyle düşünür. Çinliye : 
rusun "- Bakın size şimend"f 
vustar~pacağız. 40 günde gitt' v~ ~r 

kette ff • .• • ıgmız 
en dollf.Olu •v ~ır gunde gıdeceks:n:z, 
iz bÖf~endıgı zaman, mandarenlerin 
bir sebeÇinlisi şakaklarını avuçlarının 
de ebe~ine alır, uzun uzun düşünür. 
almaC .onra ıize ürkek ürkek sorar : 
erikadt u y d 
t' .10e' - a, er, 39 gün biz ne 

e0~~
1suf'•Dacaiız ? 

nu~~ 
dövi:z "-a Hayatın hldiselerini kağnı ile 
al def~ değ~I, otomobille taşımaya 
• Sırf .,•ıladıgınız zaman diyorsunuz 
hve. 1~: - 300 senenin işini bir an· 
dövı:z ,'/.A yapacaksın •• 
abıoa '' Bir kı ~t meı:J)! k •un adamlar karşınıza 
vesi Y'f ıyor. Uzun saçlı Çinli gibi: 
in et~, "- 299 sene 365 ü 
ıe de ı:r: ~ 7 o· g n ne ya-

.J:;ıca1;11Z • ıye hayıflanıyo 1 tabcl r ar. *"' •• "' 
Kaz ve insan 

SUt TekAmül ayni cinsten, ayni 
_}eviden elan şeyler arasında o· 

sayıfad'ıu. Tay bfiyilr at olur. Bu te
göstAAmüldür, 

la F •kat bir gün tedrici teki
l yo~lle yumurtalardan buzağı 
erdiııJce nııyacak, kavak ağaçları mer· 
n bel .t Ya\'rularını meyva diye ver
ndır. 'İ yecclclerdir. 

cak 1. E!~1biyatı Cedide dilinden, te· 
ekli e~ m .c bir halk dilinin çıkaca• 
isyon 18 n~ ınannıak bahklar nutuk 
1 

t phnY •Yecek . n o • ınsanlar başlarile yü· 
t lıtVJ_yecekJer 

~
~P -'J'~kler d ' ayaklarile düşüne· 
ı n.,J K cnıck gibi bir şey olur. 
'i k,; 11 Yolun , 

ylerind a, yo.una vakıa 
en s . 

~::::.:: ~ i ayaklı lü 0 Y._u.ur • ve ortaya 
'zzat ~..takar anıma ! 5uz bır mahluk 
lydü 'iiaun tecrüb,::.an d~ğildir. Bu
ll cüııJfl'İilluıbr. ı Platon yap-

' ri•fl Edebiyatı Cedi 
pn '/J Wroluna nihayet t:e kazı yoluna, 
itığıf'.J Biı kazh~ı ~sUz kaz olur. 
.. ~./"i g Dl bıte k b t . 

~uın~lcaip bir mablük is ~Y e mış 
Y , Halk dili iJe t~mıyoruz. 

k tili • Edebıyah Cedide 
ııt'_J n•n arasında i 1 ı ,o ,,..fmd k" k d nsan a kaz ara· 

~al ~ f f< a ı . a ar fark vardır. 
,elet' il ~~ ıosan haline koymak için 
.ır. ~ .~1!~1 kavuşturup beklemek 

'".ıdısurıcı teki ül k r... nı , azı kfimesine 
LJl bz?'.akıp İnsanlar arasana, halkın 
,u •2Uıne dönnıek inkiJaptır. 
r11et~'~ Sadri Etem 
bııl' 

- . VAKiT 
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Ticaret odasında dünkü toplantı ....................................................................................................................... 

ithalat ve ihracat tacirlerile sanayi 
ve ziraatçilere vek8letin sorguları 
Sanayi birliği heyeti dün Iktısat vekilini ziyaret etti, 

yeni kararname ile istediklerini bildirdiler 

:z 

T. d d d 6 I tt bı'li tatmin edilmiştir. Ancak bu ıcaret o asın a ün saat on - bracatı nasıl ar ıra -
dörtte şehrimizdeki ithalat ve riz? Bunun için alınması lazım karardan sonra kanunlara müte· 
ihracat tacirleriJe sanayi ve zira- gelen tedbirler nelerdir? alJik ve Hüyük Millet meclisinin 
atçıların iştirak ettikleri fevka- 7 _ ihracat mallarımız için küşadından sonra yapılmasmı 
iade bir toplantı yapılmıştır. yapılacak propaganda nasıl ol- istedikleri m( sail arasmda yeni 

Gizli olarak yapılan toplantıda mahdır ? tarife kanunu ofis ve kredi ban-
I\<tıs lt vekaletinin sorduğu bazı 8 - ihracatımıza idari engel· kası kanunlarının te~viki sanayi 
suaUer etrafında müzakere cere- Jer var mıdır? Bunun için kolay- kanunu ile tearuz eden madrlde· 
yan etıniş ve bu suaHere cevap ca alınabilecek idari tedbirler ne· !erinin tebdil ve muanfele verği-
bazırlanmıştır. lerdir ? sinin iki defa alınmasını intac 

VekAletin sorduğu sualler fUn· S i h ti eden tatbikat yanlışhğmın tashihi 
lardır.. antty Birlig~ l eye k'I 

hakkındaki temennnilerini ve 1 
ı- Kontenjan sistemi nasıl lktısat vekil Celal Bey yarın k l 

olmahdır? Ankaraya dönecektir. beye tekrar arzetmiştir. Ve i 
d b k d bey Ankaraya avdetlerinde bu 

2- Şim i tat i e ilen sis· Celal Bey dün sabah Sanayi 
d • 'b· d · k mevzular üzerinde esas~ı tetkikat tem e, !azımsa, ne gı ı eğışi - ve Maaden bankasında meşgul 

likler yapılmahdır? yapacaklarını beyan etmişlerdir. 
3- Kontenjanın şimdiye ka- olmuf, burada sanayi birliği Bunlardan maada fabrikalar tara-

dar ne gibi tesirleri olmuştur? heyetini kabul etmiştir. Celal fından mukaddema sipariş edilip 
4- lthalat ve ihracahmızı na- Beyin bugün de Yüksek ticaret halen gümrüklerde bulunan ma· 

sıl karşı)aşhrabiliriz? Ne gibi ve ikhsat mektebini ziyafet et· kinelerinin gümrük resmi muka-
tedbirler almalıdır? mesi muhtemeldir. bilinde ithali hakkındaki talepleri 

5 - ithalatımızı azaltabilirmi- Sanayicilerin yeni kararna- için yakında bir tedbir ittihaz 
yiz? me ile müstacel ihtiyaçları edilecektir. 
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Pazarlar Beyoğlunda 
Kışlık hazırlık hak- Tramvayla otomo
kında bir tamim bilarasındaşiddetli 

iskanda 
Sahtekarlıkla 
suçlu olanlar 

Yakında Adliyeye 

Savıfa 3 
===-

Şehri111izde: 

Geçinme 
Şartları 1914 sene· 

• 
sıne nazaran 

ne halde? 
Ticaret odası tarafından şeh• 

rimizdeki geçinme şartları hak· 
kında neşredilen cetvellerin Ağus 
tos aym"l ait olanı çıkmıştır. Cet• 
vel ana, baba, ile biri bir buçuk 
diğeri yedi ve üçüncüsü de onbeş 
yaşlarında üç çocuktan mürekkep 
orta haJli bir ailenin 1914 sene
sinde aylık vasati sarfiyatının 

100 olduğu itibar edilerek tan· 
zim olunmuştur. 

Bu mık tar 1914 senesinde va• 
aati olarak 100 iken 1929 yılın· 
da 1381, 1930 ydında 1272, 
1931 yılında 1203 olmuş, 932 
yıh şubatında 1205 iken tedri· 
cen inerek Haziranda 1196 ya, 
Temmuzda 1168 e ve Ağustosta 

1143 çe düşmüştür. 

Beş kişılik orta halli bir 
aile 1914 yılında bir ayda 
yiyecek, içecek için 426 kuruş 
sarf ederken bu miktar 932 de 
4083 kuruşa, yakma, aydmlatma, 
temizlenme masrafı olarak 104 
kuruştan 932 de 1163 kuruıa, 
giyecek ef ya ve ev eşyası masrafı 
252 kuruştan 3382 kuruıa, ev 
kirası 150 kuruttan 2500 kuruşa 
yükselmiştir. 

Bu hesaba göre 1914 de mub· 
telif ihtiyaçları için bir ayda 
1161 knruş sarfeden bir ailenia 
1932 de aynı şartlar içinde ya• 
şayabilmeıi için 132 lira 62 ku· 
ruş sarf etmesi lizım gelmakte· 
dir. Ucuzluk ', temizlik ve 

intizam için gayeye 
yaklaşmalı ! 

bir çarpışma ve 
bir firar 

Dün akşam saat on sekiz bu
çukta Beyoğlunda istiklal cad
desinde bir tramvayla otomobil 
çarpışmışbr. 

verilecekler suçlular- Ahşap ev yaptırmak 

, Dahiliye Vekileti, mü•pet ne
ticesi her tarafta görüJen ve 
halkı memnun eden pazarlar 
hakkmda belediyeye yeni bir 
tamim göndermiştir. Bu ehem· 
miyetJi tamimin başhca kısım
lan şunlardır: 

Şehirlerimizde her yerin icap 
ve ihtiyacına göre pazar yerleri 
açılmasının fili tatbikatı balkın 
memnuniyetini mucip olacak iyi 
neticeler vermektir. Şahsi görüş
ler, resmi raporlar, hususi milta
lealar, aile tecrübeleri, bilhassa 
alakadar fertlerin ifadeleri bu 
neticeyi teyit ve teşebbüste de· 
vamı teşvik edecek mahiyette· 
dir. Bu teşebbüs ve semere ve
rici neticeyi daha verimli ve 
daha tutumlu yapmak, yani mev
cut içtimai ve iktıkadi şartlar 
altında halka ve aile iktısadma 
bu kadar faydah olan müesse
leri mevcut imkanlar dahilinde 
daha ziyade tekemmül ettirmek 
belediye ve idare amirlerinin ilk 
vazifelerindendir. 

Vekaletin noktai nazarına gö· 
re ihtiyaç varsa yeniden pazar
lar açmak ve açılanları tekem
mül ettirerek ucuzluk, temizlik 
ve intizam noktalarından gayeye 
yaklaşmak lazımdır. Binaenaleyh 
belediye reislerinin pazarların 
açılması tanzim ve ıslahı ile biz
zat a!akadar olarak et, sebze, 
yağ, süt, yumurta gibi esaslı 

gıda maddelerinin temizlik ve 
tazeliği ile fiatlarm da ma
haJli "artlara uygun olması· 
nın polis veya belediye me
murlarından birisinin veya bir 
kaçının heyet halinde paıar 
komiseri sıfatile daimi rnrette 

Çarpışma Ağa Hamammda 
Bursa sokağı önünde olmuş, 
91 numaralı Şişli - Tünel araba
sına bir taksi otomobili birden 
bire çarpmış, müsademe netice
sinde tramvayın ön kısmı par
çalandığı halde otomobile hiç 
bir ıey olmamıştır. Kazayı mU
teakip ıoför yerinden inerek 
mOsademeden sonra duran mo
törO işletmiş ve tekrar yerine geç· 
miş ve kimsenin mani olmasma 
meydan bırakmıyarak otomobi
lile kaçmıştır. 

Şoför kaçtığı için hüviyeti po
lisçe tayin edilememiştir. 

Direğe çarpan 
otomobil 

Et nakliye şirketine ait 3496 
numaralı kamyon Harbiyeden 
Taksime gelirke önünden giden 
bir otomobil ansızın durmuş, bu
na çarpmamak için sol tarafa 
saphgı esnada tramvay direğine 
çupmış, ön kısmı parçalanmıştır. 

:::::::::::::::::::: ı:::::: ::ı:: ::: ::::::::::::: :!::::: :: : :: 

mürakabe etmesi icap eder. 
Kışın da pazar yeri erinin faali
yetini temin için satıcıları yağ
murdan, çamurdan koruyacak 
tertibat şimdiden düşünülmeli· 
dir. Yakında pazar yerleri için 
ucuz ve ihtiyaca uygun tipte 
pilanlar Vekaletten vilayetlere 
gönderilecektir. Bununla bera
ber büyük hanlar vesair mevcut 
tesisattan istifade edilerek kış 
için pazar yerlerinin tertip ve 
tanzimine başlanılmasını ve ne
relerde pazarlar açıldığmı ve 
bunların ne gibi noksanlarının 
ikmal ve ıslahJarınm neye mü
tevakkıf bu:unduğunuo Vekalete 
bildirilmesi lazımdır.,, 

dan biri kadın yasaktır 
Millkiye müfettişliği, bir k1S1m 

iskan memurlarile, hariçte bil' 
şebeke tarafından yapılan ve ya
pılmak istenilen sahtekarlık etra
fında büU\n alakadarları dinle
miş, dosyaları uı:un uzadıya tet
kik etmif ve tahkikata ait fezle
keyi hazırlamaya başlamışhr. 
Esasen bu işte ıuçlu görülenler 
hemen klmilen tevkif edil
dikleri için yakında evraklarile 
birlikte adliyeye verileceklerdir. 
S~n hafta içinde duyduğumuza 
gore bu sahtekarlık işleri ile 
alakası görülen bir hammla bir 
muakkip daha tevkif edilmiştir. 
Atıf isminde olan bu muakkibin 
isle an memurluğu ile bir alakası 
yoktur. 

Doktorlara fazla 
reklam yasak ! 
Etibba odası, bazı doktorla

rın reklamla do'u tabelalarını 
küçültmeleri için Eylul nihayeti
ne l<adar mühlet vermişti. Bu 
meddet birkaç gün evvel bittiği 
için kontrola başlanmıştı:. Ta· 
belasını küçü1tmiyen, kendisini 
fazla reklam eden doktorlar 
hakkında Etibba odasınca ka
nuni takibat yapılacahr. 

Otomobil ve kamyon 
çarpıştı 

Müteaahhit Nuri Beye ait şo
för Osmanm idaresindeki 1047 
numaralı otomobil ile şoför Hü
seyinin idaresindeki 3467 numa
ralı kamyon Dolmababçe sarayı 
önünde çarpışmışJardır. Nüfusça 
zayiat yoktur. 

Dahiliye vekileti ahşap inşaat 
dolayısile vilayet ve belediyelere 
bir tamim göndermiştir. Bunda 
deniliyor ki : " Kıinunla ahşap 
inşaatınm memnu olmasına rağ· 
men birçok yerlerde tamir edil· 
mek bahanesile yeniden inşaat 
yapıldığı ve bu suret!e . kanunun 
maksadının yok edildiği görül
mektedir. Memleketi.:Uizin çok 
kıymetli ve san'ath eserleri ve 
nesillerin biriktirdiği servetleri 
hep ahşap bina yüzünden mah· 
volmuştur. Bu günkü servetimizi 
<le merhamet veya dikkatsizlik 
yüzünden gene tehlikeye maruz 
bulundurmak ne kanunperverlik 
ve ne de ibtiyatkirhkla kabili 
teliftir. Ahşap binaların tamirine 
zaruret hasıl olursa cüz'i ve adi 
tamir kabiJinden olanlarma mü
saade verilmesi ve kafes tamiri 
ve büyük tamirat için ruhsat 
verilmiyerek şehirlerde daima 
yanğın tehlikesi gösteren ahşap 
binalarm yavaş yavaş ortadan 
kaldırılmasının temini lazımdır.,, 

Lokantalar ve ekmek 
nar hı 

Beledıye müfettişleri dün öğle 
üzerj şe lırin bazt yerlerindeki 
lokantalarda ansızın teftişler yap• 
mışlar ve yüzde sekseninin ek· 
mck ve francalayı narhtan çok 
fazlaya sattıklarını görmüşlerdir. 
Bu lokanta sahip!eri hakkında 

7abıt yapılmıştır. Bunun üzerine 
Belediyece bütün şubelere yeni 
bir tamim gönderilmiş, ekmeği 
narhtan fazlaya satmakta hail 
ısrar edenlerin derhal yakalana· 
rak zabıtava teslimini bildirmiştir. 



Sayıfa 4 

Hikaye İş iyi idi amma ... !Nakleden: 

fa. 

Şemsettin Bey muhakkak ki it müracaat ederk serpıayeyi 100 
adamıdır. Hiç bir yeni icat yoktur bin liraya yükseltmeğe muvaffak 
ki, o itte Şemsettin Beyin parma· olmuttu. Şirkete müdür olarak da 
ğı olmasın. Yalnız, Şemsettin Bey Alman tayin edilmit, merkez A -
daima kaybeder ve: danada kiralanan bir çiftliğe nak-

- Yazık, der, eğer Amerikada ledilmitti. 
olsaY.dım, muhakkak büyük bir Bu itler olup bittikten ıonra , 
adam olurdum. Sanki F ord ben - Şemsettin Bey evine dönmüı, ye-
den akıllı bir şey mi ki?.. meğe oturmuştu. Saime Hanım: 

Karısı Saime Hanım kocaaının - Şemsi, dedi, bana on lira 
bu iddialarını tebessümle karşılar, versene!. 
sözlerini tasdik ederdi. Saime Hanım ilk defa kocasın-

Şemsettin Bey bir çok işlerde dan para istiyordu. Bunun için , 
servetinin dörtte üçünü kaybettik- Şemsettin Bey hayretle sordu: 
ten &onra biraz kendisinden şüp- - Ne yapacaksın?. 
he eder gibi oldu .. Acaba becerik- - Senebaşı için Tayyare Cemi-
ıiz mi idi?. Hayır, hayır.. Değil- yeti bir milyonluk piyago yapmıf, 
di. .• Sadece bir ıans meselesi.. Her j ıana bir bilet alacağım .. 
halde tali kuşu sonuna kadar ken- - Haydi, canım, geç ... Hiç böy 
diıinden yüz çevirecek değildi ya! le tey mi olur?. Ben piyango saç-
Bir gün mahakkak... malarna inanmam .• 

Şemsettin Bey, geri kalan ser- - Nene9 laznn ıenin .. Her hal-
vetini bir hesapladı.. Yedi, sekiz de alacağımız bilete piyanko çık· 
bin lira kadar bir parası kalmıttı. mak ihtimali, ıenin işte muvaffak 
Bununla bir İş yapmak kabil de- olmak ihtimalinden daha pek çok. 
ğildi.. Karısının büyük bir serveti Şemsettin Bey homurdana ho -
vardı, vardı amma, kendisine bir murdana, cebinden on lira çıka· 
santim bile vermiyeceğini kat'i bir ı-arak karısına uzattı .. 
lisanla söylemiş: • • • 

- Ailemizi, demi,ti, sen bu it· 
lerle paraları bitirdiğin zaman an 
cak bununla geçindireceğiz .• 

• 
Şemsettin Bey o akıam evine 

gelir gelmez: 
- Saime, dedi, artık bu ıefer 

muhakkak! Öyle bir it buldum ki 
ıorma ..• 

Saime Hanım her zamanki ıü· 
kUn.etini bozmadan, dudakların· 
'daki ayni tebessümle: 

- Tabii, dedi, milyoner olaca· 
ğız .•• 

- Buna ne fÜphe ! Dur bak sa-
na anlatayım .. Almanyadan bir zi
raat mühendisi geldi, yeni bir ne 
bat keıfetmif, bu nebatın teker 
hassası, pancardan daha fazla. •• 
:Yani ıenin anlıyacağın bu nebat 
eğer ııcak bir iklimde, mesela A· 
dana gibi bir yerde yetittirilehi • 
lirse mesele yok, artık pancar zi
raati mahvolduğu gibi, ekilip bi· 
çilmeıi gayet kolay olan bu ne
bat sayesinde ... 

- Bu ne biçim nebatmıt?. 
- Alman mütehassı11 bu ne· 

batı Hindistanın hiç insan ayağı 
değmemit ormanlarında hulmut··· 
Yerdiği teker niıbeti pancardan 
daha çok .. 

- ismi ne imit?. 
- Yerlilerin ona ne iıim ver· 

dikleri meçhul. Alman mütehassısı 
ona bir iıim takını§ .. 

...- Ne demiı?. 
- Savsak otu. 
Saime Hanım kahkahayı bastı. 
- Ayol, dedi, bu ıakın fU bi· 

zim bildiğimiz savsaklamaktan 
Uf.durma bir isim olmaıın, doğru· 
ıu pek gözüm tutmadı. 

Saime Hanım fazla ıırar et.me
lli. Yemeğe oturdular. 

'.Alman mütehassısın delaleti i
le derhal bir tirket kuruldu. Mü
tehassis: 

- Pek tabii, demitti, hi11edar-

Bir buçuk ay ıonra, Şemsettin 
Bey Adanadaki tirket memurla· 
rından bir telıraf aldı.. Alman 
müteha1111 tirketin kasası ile be· 
raher ortadan kaybolmuftu. 

Şemsettin Bey önce anlı}l&madı. 
Sanki bqına büyük bir kaya par· 
çası dütmüttü. Telgrafı bir daha 
okudu .. Evet, Alman mütehasslı 
kaçmııtı .. Bunda füphe yok.. 

Şemsettin Bey dütndü, tatındı. 
Yapılacak bir fey yoktu.. Şimdi 
eve nuıl ve ne yüzle dönecekti?. 
Karısına ne diyecekti?. 

Aktam olmuı, Şemsettin Bey 
yazıhanesinde hala ayni vaziyette 
duruyordu .• Kapıda, hademe aa· 
bırıızlamyor, ara ııra içeri gire· 
rek halile ona çıkıp gitmesini söy· 
lüyordu. Nihayet kalktı, omuzları 
dütük, uaulcacık evden içeri gir -
di. Yolda dütünmüı, hiç bir ıey 
söylememeyi kararlqbrmıştı. 
Zira, o gece aenebaıı gecesi idi 
ve evde miıafirler vardı. 

Gece yanıı olmuı, piyanko çe· 
kilmeje bqlanmııtı. Kazanan nu· 
maralar radyo ile ilan ediliyordu. 
Saime Hanım radyonun batında 
çıkan numaraları not ediyordu .•• 
Nihayet bir milyonluk ikramiye • 
nunnin çekileceii ilan edildi. Her
keı ıuatu. Dinledi. Radyonun ho· 
parlöründen kalın bir ses: 

- Büyük ikramiye, dedi, 19876 
numara!. 

Saime Hanım bir çığlık kopara 
rak kocaaına koıtu ve: 

- Şemsettin, dedi, ıen kazan· 
dın, ıen .. Onda biri 100,000 lira 
eder! Müjdemi iıterim .. 

Ve o zaman Şemsettin Bey, 
karıaına müjde olarak, kara ha • 
beri verdi .• 

fa. 
m=n:::ammmn::::wwwaawwwııan:ın:::::::: 

Geri verllecek 
emlAk meselesi 

lann ıayısı mahdut olacak.. Etabli oldukları tahakkuk eden 
Şemsettin Bey tasdik etmitti. Rumlara evvelce vazıyet edilen 

1lk tecrübeler için iki bin lira ka· evlerinin iadesi kararlaıtmlmışb. 
dar para verdi, Almanı Adanaya Vekilet bu geri verme işlerile 
gönderdi. meşgul olmıya Samıun iskan 

Bir ay sonra gelen haberler, f mftdOrO MOnir beyi memur et
Şemsettin Beye büyük ümitler ver mittir. Mllnir bey evvelki gün 
mitti. Yalnız Alman, tirketin ıer· şehrimize gelmiı ve Istanbul iı
mayeıinin arttırılmasını, bu suret· J kin mfidilrlüğllnde kendisine tah
le, ilk haıat zamanı bütün sarfe· siı edilen masada çabşmıya ve 
aileD paralann almmaamı tavaiye doıyaları tetkik etmiye baıla· 
~or!u. mııtır. Münir bey işleri bitince 

Şemaettia Bey, tanıdıklarına Samıuna d6necektir. 

VAKiT 

BORSA 
4 T.evvel 1932 

____ N.;...;:ukut (Satı') 
Kuruş Kurut 

20 r. FraDS'..z l';'O 1 Şlllo Av. 28-
ı Sterlin 735- ı Pezeta 17-

ı Dolar 211,50 1 Mark so-
20 Liret 211)- 1 ZOloU 24-

20 t. Belçika 
l Pengö 32-

117- 20 Ley 25-
20 Drahmi 2:'.- 20 Dinar 68-
20 1svlçre 820-

ı Çervon~ 
20 Leva 27.50 1 Altm «>ıt,-

1 Florin 85- ı 1 Mecidiye 39-
20 Kuron Çek 124- 1 Banknot 239-

rek flatlan(kao. -· 16) 
Parls 1206 l rag :5 ç.~5 
Londra 730.00 Viyana 3.9970 
Ne• York o 4:'~7 . "ı.drlt 5 ill5 
Milt\no ll.2l Bertin 1.985 
BrUkscl 3.4<43 V&r§ova 4.22 
Atln:ı :'7 25 1 f'~tc 3.6512 
Cenevre 2.4450 Bükret 71 C}8 
Sofyn 65.97 Belgrat 32.402 

'1tcrdam 1.1761 Moekovr t0tl9. 

Bu akşam 

MELEK sinemasınd 
Tam manasile MUHTEŞEM bir filmle mevsimin 

sinema müsameresi 

AŞKTA GALi 
JEAN MURAT 

KATE 
ve .; 

de NA G l 
Musiki -Zevk· ihtişam - zenginlik· heri 

ketll mevzu - Fruosızca UFA opereti 
Filme ilave: Paramount dünya havadisleri gazetesi .. 

Dikkat: izdihama mahal vermemek üzere biletinizi evelden aldı~ 

~--Bu akşam--..... , Islan bul Beledty 
Eah_a_m ______ , OPERA 5 ~;0~1;32dayl Tem•lll•rl 

ınijr~ 
~k~-9.:ıu ı .. rkos 28-
Anadolu 21, Çimento Ar. 9,10 
Reji 5,05 ünyon Dey. 2190 
~ı-. Heyrtye 1450 Şark Dey. 250 
Tramvay 46:'5 ltaly& 2-
U. Slgorta 12,2 Şark m. ceza 95-
--mont! 2350 Telefon 

ıstıkerzlar Tahvlller 
.Is t. dahilJ 96.50 Elektrik 
Şark O.yollan !'\, Tramvay 49 
D.Muvahhlde 59 50 Tünel 111,50 
GUmrUkler 5,10 Rıhtım l!I 

Saydi mahl 4,20 Anadolu 1 ı..rıı 

Bağdat 4,50 Anadolu 11 34.15 

Askeriye A.. MUmes~I 36,54 

Halkevl şubeleri 
Evvelki dün teşkil edilen spor 

şubesile Halkevi do1'uz ıubeden 
mürekkep olan teıekkUl6 ikmal 
etmitlir. Perşembe gOnO Hat 
dörtte bütün ıube murahhasluı 
toplanarak bütçenin tarbiki et· 
rafmda görüşeceklerdir. 

Buğday flatları 

Buğday fiatları dün lstanbul 
~or•a•ında 20 para kadar dDf· 

müştür. Buğday fiab iki giln 
evvel 7,S kuruı iken dnn bor
sada buğday 7 kuruı Uzerinden 
muamele görmllıtnr. 

Dün ıehrimize AnadoJudın 48 
vağou, Trakyadan bir vağon ve 
limanlardan 484 çuval buf day 
gel mittir. 

Evlenme merasimi 
Tiflis ba11ebbenderi merhum 

F eyıi Beyin kerimesi, muallim 
Dr. KiZJm Esat ve edip izzet 
Melih Beylerin hemıirezadeıi 
Nimet Hanımla tapu kadastro 
mühendisi Silib Neıet Beyin 
evlenme merasimi, Beyotlu be· 
lediye dairesi evlenme salonun
da, şehrimizin kibar muhitine 
mensup güzide zevat hazır bu· 
lunduğu halde, yapılmııtır. 

Kurdukları aile yuvasında iki 
tarafa sonluz saadet temenni 
ederiz. 

Askere davet 
Beyoğ!u Askerlik ıubeainden: 
316, 325 dahil doğumlulardan 

bir buçuk ve iki ıene ve daha 
fazla hizmete tabi yerli Ye ya
bancı efradın sevkine baılana· 
cakbr. 

Bunlardan deniz sınıfına men• 
sup olanların 12 - 1 O· 932 de ve 
diğer sımfların 19 • 1 O - 932 de 
Beyoğlu 11kerlik ıubeıinde hazır 
bulunmaları. Bu doğumlulardan 
bizır.etine mukabil bedel vere
ceklerin yukarda zikredilen glln· 
lere kadar bedelleri kabul edi
lecektir. 

Üç ay ve daha fazla teptiliha· 
vab olupta teptilibavalan hitam 
bulanlarında ıınıflarına g6re aynı 
gDnlerdc şubeye mOracaatları 
ilin olunur. 

sinemasında 

Mevsimin ilk heyecanlı 
bnynk filmi 

VATAN 
UGRUNDA 
1905 senesinde Rus istibdadı
n• kartı DarlUfOnun talebesi 

ve amele ıınıfıuın isyan ve 
fedaklrhkları. 

llAve olarak: FOX havadis 
gazetesi 

~--Yıldızlar Filmi---.. 
W All.ACE BERRY - CLRAK 
GABLE - JEANNE HARLOW 

LEVIS STONE 

Gizli Mahkeme 
Süperfilminde. Pek yakında 

A 

ASRI sinemada 
Metro • Goldwyn • Mayer 

~----Filmi ----"' 

'Matbaamıza gelen •••rlerl 

1 Urld~ede zıra1 kooperatif 
hareketi 

lamail Hllarev Bey bu atlı bir 
kitap çıkardı. Kitap kooperatif 
fikrinin başlıca mümessilleridir. 
Prensipleri hakkında malfımat 
verdikten sonra kooperatifin na
sıl, teıekklll olduğunu aolahyor. 
TOrkiyede zırai kooperatif ha
reketlerinin ıartlarıuı gösteriyor. 
Sonra memleketimizdeki koope
ratifleri razden geçirerek, bun
lara dair kıymetli iıtatistik ma· 
itimat veriyor. lkhaadl vaziyeti
mizi en iyi tahlil edenlerden biri 
olan lamıil Hllarev Beyin bu 
eseri ciddi bir hizmet sayılır. 
Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

TUrklr• hakkında bir •••r 
Faik Kurloğlu Bey tarafından 

yazılan Tarquie Economique unvanlı 
Fransızca eıer Avrupada bıJyllk 
bir rağbet kazanmış ve 5000 
nOıha b11ı!dıiı halde Oç sene 
içinde bu miktar bitmiştir. Eser 
de Türkiye umumi hizmetleri, 
nıfia umuru fevkallde sarih bir 
ıurette Avrupalılara g6sterilmiş
tir. MOe!Hfi tebrik ederiz. 

Teşekkür 
Akaarayda karakol cıvarında 

doktor Markot efendi isabetli 
tqbiıleri ye tedavisi sayesinde 
kerimemi muhakkak bir 61ümden 
kurtarlDlfbr. Gazetenizle minnet· 
tarbtımızın ibllğına delllet bu· 
yarmanw riea ederiz efendim. 
- Aataly ... A. Nuh (4603) 

Çarşamba 
akşamı 

saat 21,30 da 

Yedi köyün 
Zeynebi 

Yazan: Hauptmann 
Nakleden: 

Seniha Hedri il. 

Yalnız zabitana 
mahsus 

1 illi 1 

lif 111" 
../ 

r - TAKViM.-' 
Çar,amba Per,em~ 

5 T.evvel 6 T.e "J 
4 Cema.ahlr 5 Cem• 
GUn do~u 6,11 6,IS 
Gtln batı§l l:'.30 17,28 
Sabah nam&ZJ 6,11 6,IS 
Öğle namazı 12,00 12,00 
tk1nd1 na.mazı ıs,os ıs.o.ı 
Akpm namazı 17,30 17,CZS 
Yatsı namazı 19,1)2 19,0I 
lmsak 4,33 4,34 
Yılm geçen 

} 266 !67 günleri 

Yılm kalan 
} 99 ctınıert 

HAVA - DUn sıcaklık azam! 'fl, 
rt 20 derece olarak tesblt edilmf§tlt· 

gün rtızgdr mUtehavvll sUraUe eııece~ 
ekseriyetle aı;tk olacaktır. 

RADYO 
BugUn 

İST ANBUL - 14 ten 18 e k 

kurultayı, 18 den 19,30 a kadar H 
met bey ve Muzaffer hamın, 19,80 

kadar orkeatra, 21 den 22 ye kndat' 

Nurettin Bey. 

VİYANA (517,2 m) - 12,30 

13,40 plAk, 14,10 pllk, 1 ,20 ıarkı, ı' 
eer, 23,15 dan.I. 

ROMA (ololl,2 m) - 20,15 piA1'. 
opera, 

BUDAPEŞTE (!550,5 m) - 10,15 

tra, 13,05 çlgan orkestrası, 18 ko 

konser, 22,30 çtgan mwılklal, 28,•5 

MOSKOVA (1304 m) - 22 deı:ı 

ren ne:rtyat. 

VARŞOVA (1411 m) - 13,415 
ııcnfonlk konser, 21 keman kon.ııeri. 
dans, 24 dans. 

KôNlGVüSTER HAVZE.~ (1 3' 
7,15 jimnastik, 7,30 dans, 15 Berllı:ı~~ 
len konser, 17,30 konaer, 21,05 aerı.!" i 
ser, 22 dans. 

P.AR1S (1725 m) - 20 muh ....... _M 
musiki, 21 edebi milsahabe, 21,40 pr :!j 
45 tiyatro, 22,30 koruıer. 

Yar1n 

VİYANA (lil7,2 m) - 12,30 'ı/.1 
•O plAk, 14,10 pllk, 16,55 muslldı ~ 
ser, 21,20 Dram, 23 ork~tra. 1',, 

ROMA (441,2 m) - 21 p!Akı fJ. 
tonik konser, 23,55 haber. .e ~ 

BUDAPEŞTE (550,5 m) - ıo)., 
ser, 13,05 konser, 17 konser. ıs.sO / 
20 çtgan orkestruı, 22 dans. 

OSLO (1083 m) - 20,30 ~ #' 
21,30 orkestra, 23,15 koro. 

.MOSKOVA (1304 m) - 115,80 JJf 
11,30 musiki, ve 23 e kadar ınulıte 
yat. 

VARŞOVA (1411 m) - ıs.s& ıl 
17,30 plAk, 18 plAk, 21 kon.ter, 23, 
24 dans. 6 4 

KôN!GVOSTER HA vzEN <!n' ,,~ 
7,15 jlmnaatlk, 7,30 mll8ikl, ıs,.... 

Alman ikt.ısadlyatı, 19 mıaild. 21 

28,20 orkestra. 
PARtS (1725 m) - 20 seY 

21 komer, 21,'8 od& mwıl)da. 
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. 
Nigara şiddet' e yakalanan Zihni, art1k ondan başka 

kimseyi düşünmez olmuştu. Varsa yoksa Nigar ·· 
-23-

Araba/a Ni - . . d k" "ki" ii b h gar ıçın e ı ezı ı · 
ntıa a tan beri duydu'lu 11tı • 

rap an ını kaa "' 
cin ıüz .. ' Yo karşısındaki gen 
d .~n nazarlarındaki cazibe 

en lhı ıleri g ld" .ıı:.· • 
yor Z"b . . e t51nı anlıyamı • 
1• , bı ıu ııminde olduiunu ıöy 
ıyen u ı L_ -harare . . ~nç, YaUIUlCJ kadının 

buluna:• ıçınde, onunla diz dize 

B
. aktan lllf Yoluyordu. 
ır bebe.ne ile 

yi, Feyzi beyi bu ikiıi arasındaki 
kıskançlık ihtimallerini, cinayeti 
kendisinin Jahitlik1e mahkemeye 
davetini ve nihayet kocasız kal 
mak endiıeıini unuttuğu gibi di 
ğer taraftan Zihni de fevkalade 
cazip bir ıüzeli unutuyor, hatta 

0 akıam yemeli yakında nl~ 
ceii rzel Nermi~ ~e JIYe· 
ceiini hatırlamak iltemıJOl'du. 

Onun bilmiyerek, neticeıini 

tahmin etmiyerek girittiii bu talı 
kikat ıene Nigar hanımın aleyhi • 

ne neticelendi. 
• • • 

Feci bir karşlJaşma 

Mazeret 
imtihanlarında 

Muvaffak o"amı
yanlann tekrar 

imtihanları 
Liı6 ve orta mekteplerde son 

ıımf!u1D1n mazeret imtihanla· 
rmda bir dersten muvaffak ola· 
mıyan talebenin, bir ıene sonra 
imtihana gırmelerinin bu genç· 
ler için bir ıena gibi mObin. 
bir zaman kaybettirdiğini nazarı 
dikkate alan yeni Maarif Vekili 
Reşit Galip Bey bu usulO de· 
ğİftİrmiı idi. l?u ıuretle muvaf· 
fak olamıyan talebenin kısa bir 
zaman ıoara bir ikinci imtihana 
girebileceğini yazmııtık. Bu ha· 
ber üzerine bir çok talebe Ma· 

Sayda 5 

Irak 
Nihayet milletler 
cemiyetine girdi 
Suri_ve - Irak hududu 

konuşulu.yor 
Cenevr~, 4 ( A.A ) - Milletler 

cemiyeti bOyOk meclisi, dOa Ira• 
km, Milletler cemiyetine girme
sine ittifa\< ile karar vermiıtir. 

Irak heyeti, reımen Hlona 
ithal edilm ş, ve kendisine tah· 
ıis edilen 11rada yer almııtır. 

[u dev.et, Milletler cemiyetine 
kabul edilen ilk arap devletidır. 

Cenevre, 4 ( A.A ) - Milletler 
cemiyeti büyllk meclisi konıeyi, 

b• L---•-. cUr'etklrane 
ır lllU'1tKet Yaptı 

ellerini tuttu: , ıenç kadınm 

- Elleriniz buz "b" u· 
nizi verini d ıı ı, mend ı 

Filhakika Zihni ile Nermin a· 
rumda .az keailmiıti. Yakında 
düiünleri olacaJctı. 

Fakat Ni,&ra tiddetle yakala • 
nan Zihni, artık ondan ~ kim 
ıeyi dilfümnU olmuttu. Bir kaç 
sin içinde Zihni için ne nitanlı, 
ne de hukuk mektebi kalmııtı. 
Vana yokta Nigirdı. 

Feyzi bey, Babıali tetrif atçılı· 
ğından valcit bulduğu bir ıVn İp• 
tida .Zihninin evine ıitti. Sonra 
darülfünuna müracaat etti. İki 
yerde de Zihniyi bulmak imkanı 
yoktu. Zihninin kimıeai olmadı • 
ğı için birkaç ,Unden beri onu arı 
yan ıoran da olmamıfb. Bunu dü 
tünerek Feyzi bey hemen polise 
müracaat etti. Gencin kayboldu • 
ğunu ıöyliyerek hüviyetini bildir 

arif müdOrlüğüne ve Orta tedriıat 
umum mDdürlOiDne müracaat ede· 
rck mal(\mat iıtemitlerse de bu 

tetkik komisyonu tarafından tek• 
lif edilmiı olan Surye • Irak bu· 
dut hathnı kabul etmiıtir. 

Mamafih konsey, menuubabil 
arazinin menfaati noktai DUUID• 

dan bu bat hakkındaki matale

Hını mümkün olduju kadar ıOr'• 
atle bildirmesini, mandalar daimi H 

z e, ellerinze aaray1111. 
- a11r •• 

•-•f. ' ••zın elleriniz yanı -yor, .. ı •• 
Arabacı T ..:L• 

mma et•Ulıyede Niıir ha 
dar ,:;~ ~onatın önüne ka 

_Ah ca aenç: 
di. Oradan da malUnıat alamadı. 

makamlar b6yle bir karardan 
haberdar olmadıklarını bildir
miılerdir. Cu haber doğrudur 

ve Vekil Beyefendinin Ankara· 
ya d6ame1İni mDte11kip katiyet 
ke.bedeeelctir. 

komisyonundan talep etmlfflr. 

Vapurda kaybolan 
adam ıeldik! •• ' ıeldik mi? Ne çabuk 

ir Di~e bir eıef izhar etti ki, Ni
: N~~ekten kendiıini alama-

ı. Jo.a .. Z t b" • • 

F &kat Nermin tarafından o • 
nun birdenbire ortadan kaybol • 
muı hiç de likaydane karfllan· 
madı. Genç kıs, sensin balaunın 
deliletile tamclılı •• bir~ haf. 
ta içinde evleneceğini umduiu 
Zihniyi bir türlü unutamayordu. 
Günler ıeçtiii halde aemtine ui
n•un•um mutlaka bir kasaya 
hamletti. Halumı söz yqlarile 
tazyike batladı. Zihni muhakkak 
bir ıey olmuftU. Muhakkak bir 
yere ıitmiı, yahut bir kazaya ui· 
ramlf, bqma bir felaket gelmit • 
tl Buu 6'.irmmack laznn.dı. Ha "" 
lumı, btrae?erini l:Hı meaele~·i tali 

Böylece bir kaç ,Un daha ge 
çip de hiç bir malUnıat elde ede 

meyince Feyzi beyin de tiddetle 
cam ııkılmıya batladı. Bu adam 
nereye gitti? Eğer memleket hari 

Rus mütehassısları 
şerefine bir ziyafet 

u Dumlupınar ,, vapurunda ka• 
marot Feyzinin &UimOne ait mu-

hakemeye dOn lıtanbul ıj'r ceza 
mahkemesinde devam o)unmut· 
tar. 

d ka G._. a en onu ır an ıçın • 
de Ybetmekten korkarken onun 

a. bu endife ile teeuürünü izhar 
editi hotuna Iİtti: 

- Evet, ıeldik ama buyurmaz 
mııınız? Bir kahve içerıiniz! •• 

Aldığı terbiye ve evindeki aer
beatiai ona böyle bir gençle bq 
bata kalmaktan çekinmiyecek 

·-~~~" ~dl."; .-..ıen arabacınm para-
.._ Yerdı ~ ~ lradm • 
~~ ... • IDP8f1D-

hizmetçi ha7NtJe ::ıı. ~•Plda 
d• N" ...._ taldp 

e ıyor, ıılr ona Mrt •• amin,. 
ne: 

kike 1Delll1P' et\i: 
Fakat teadüfe bakmız ki aü· 

..ı Nembaia halau-rn .kardeti 
0-.. Fent~- hatbu de
lildi. 

cine çıkmıtıa bunu gizlemiye lü • 

zum yoktu. Poliı tabii haberdar 
olur, kendiıine bildirirdi. B&flD& 
bir kaza aelmitae ceıedi ortaya 
çıkacaktır. 

Zihni bütün bu mütenakıı dü 
9ünceler içinde bir atetle evine 

d5nerlten Beyoilunda onlara ru 
ge1d\. Evet onlara .• 

(Devamı var) 
üiiiiHIH a cmzmııııııaırmuawwwwauaaa 

Afyon flyatları 

Sovyet elçisi Suriç Y oldaı 
ıehrimizde bulunan Sovyet mO· 

tebıuıılan şerefine elçilik bina· 
aaada bir itle ziyafeti vermiftir. 
Zi1afette lkt.ut Vekili Celll, 
Moakova elçisi HOaeyin Ragıp ve 
Ruıen Eıref Beylerle mlitehauıs 
heyet reisi (Jrofesör Orlof ve 
arkaclaılan bulunmutlardır. 

Profea6r Orlof bu,On uat 
oa albda DarBlfGnuada Anadolu 
ae1abati intibalara etrafında bir 
konferau Yerecektir. 

MIHebaaalar yana Ru1a1a 
dBaecelJJerdir. 

Snleymanlı diger b111 arka· 
daılannıo maznun meYkiinde 
bulundukları ba daYada dOn bir 
kaç ıabit dinlenmiıtir. Muhake
me şahit için batka bir gOne 
kalmışbr. 

iki amele dftşttl 
Takaimde iaıa edilmekte olan 

Selim Bey apartmanının yedinci 
kabD• klafr tapyan amele lımail 
ile Haaın dlımOıler, •iır aurette 
,raıalanarak hastaneye kaldırıl· 
mıılardır. 

- Haydi çabuk kahve pİfİr be 
yef~nt.e, '°~": da çay yaparım 
dedı. ızmetçmın kendiıine eıki 
korkulan habrlatm&11ndan endi 
ıe ediyordu. F alcat aua.ı ·~ bu 
korkuya aıahal vermedi onaaJa 
bq bat• atetli geç vakte kadar o 
bardular. Karanlık oldufunu a8 
l1lı.ce Nigar miıafirini aktam ye 

O Oıman Feyzi bey ki, daha 
birkaç aün evvele kadar nitanl .. ı 
zannettiği Ni•lnn bir baıkaıile 
mtinaaebette bulundutunu hiz • 
metçi kadından &irenerek fllfrr • 
llUf. Nidra kartı d.m bir nef • 
ret .,., lda ..___ kafmrttı. Şim 

Afyon fiyatlan 10D gftulerde 
dOımektedir. Fiyatlarda eskiaine 
nazaren okka ba11na 50 kuruı 
kadar fark vardır. Fiyatlann da,. 
meal, afyoa inhiaen baılamak 
Ozere olduğundan tOccaılarm 
mallaraaı elden çıkarmak iete....
Jer•• •• bu yOaden pı,..-,a ,_. 
J,. .,. .ı.•pal•lf qb•-• atfe
••-•edtAc 

Yunan seyahatine 
kimse lttlrak etmtadl! Birinci Hukuk reisi 

illetine de alıkoydu. 
Niılr onun huzurile Ahsen be .,, 

dl lms .... rıllt• o --- ._.... 

tülü, evlendirmek latMflt .-O 
kızın nitanbımm akibetlnl talaJd• 
ke memur ediliyordu. 

iki Gülüşlü Kadın! 
• bir macerası - 64 Anen Lflpenln yem 

,,__ ı .Jt«.i& tip"""' j;ı~ fUlW& : "'" 

ae ..._ O halde bütün arkadatlar 
ae;:: 0 1•bilirler. Ben, Klara ile 
lceıacı· le çdayorum. Zozotu da al, 
dıJc. 1 •'tiQe ıötür. Allaha tamarla· 

li ~ telefonu kapatarak Kurvi· 
~1Jı: 

bil~eıı, dedi, büyük otomo
E•de ~ ıeyabate çıkıyorum. 
ili top:- "'-~ar evrak varsa hepıi· 

a, -tlca yere tqmıyoruz. 

dorJöre aklını 
kaçırıyor 

Polia ı,.__ ilf •• ·ı karı icar J ._,ın ettıtı ı e ıının 
ko f 

1 •tmuı müthit oldu. Zozot 
hu ~ı~ın laıkançbk damarlarını 
!il" abut\lll ıermü için, beraber git
l 1f oldufu tahıı, muhayyel bir 
a.br&ıı? an, ••Yet nazile bir ceatil

lbta G!uak anlatıyordu. 
Jorjan karnına: 
- Sanaa. dedi, kiminle olduta-

nu ben ıöyliyeyim. Bu adam bir 
centilmen değil, bir katil, bir al • 
çaktır. İri P olün katili odur. Anlı· 
yor musun 7 Raul denilen bu katil 
ile beraberdin. 

- Bir katil mi? Aman ne bot 7 
Demek ben ıeceyi bir katil ile ge· 
çirdim. 

- Suı, hınzır! 

- Kabahat benim mi? Beni ka· 
çırdı. 

- iman istemeyince kaçml· 
maz ! Ne diye evine gittin 7 Ne di· 
ye kokteyleri yuvarladm? 

Zozot itiraf etti: 
- Bilmiyorum. Öyle bir irade

ıi var ki İDl&Dln buna mukavemet 
etmeai kabil dejil •• 

- Demek Mil ele mukavemet 
etmedin itle mi?. itiraf ediyor
yonun r •• 

- Benden bir teY istemedi ki f 
- Elbet, a,.ıe taylemek diifer. 

Dua b-.da 30 aanchk afyon 
ublmııhr. 

Sadece elini öptü, değil mi?. Ben 
ondan nasıl intikanı alacaiımı bi· 
lirim .• Şimdi gidip Klarayı bir ıı· 
kıfbrayım da görür .• 

Jorjöre deli ıibi hareketler ya
parak poliı müdüriyetine gitti .•• 
Yolda kendi kendine konuıuyor· 
du. Bu ıeytan Raul onun aklını zı 
vanadan çıkarıyordu. Bu adamm 
ıeytani kuvvetini bizzat Zozot da 
söylemiyor muydu?· Zozot ken • 
diıinin hangi mahallede hapıe· 
dilmiı oldujunun farkına bile 
varmamıt tı .• 

Muavini Flaman, Jorjöreyi bek 
liyordu. lıtintak hakimi, Klarayı 
ancak ertesi sabah ıorguya çeke
cekti. Jorjöre bunu öirenince: 

- Tamam, dedi, o halde ıidip 
kızı ııkııtırallDI· 

Fakat bqmüfetti§ genç kızın o
daıına ıirer ıirmez ıa,ırdı. Ev • 
velce ve o dakikaya kadar inatçı, 
mütee11ir, kederli olan kız timdi 
bambqka olmuıtu, ve kendiıini 
tatlı bir tebessümle kargılıyordu •. 

Elbiselerini düzeltmit, saçını ba 
tını taramıı bir koltukta oturu• 
yordu, Jorjöreye bakarak müte • 
benim bir tavırla: 

Ara._ vaparile Yunanistana 
sfdilmek Uaere tertip edilen ıe· 
1ahate biç kimae iıtirak etme
miıtir. Bunun için dün baraketi 
mukarrer olan Androı vapuru 
baraket etmemiı ve aeyabatten 
vaz geçilmittir. 

- Bir emriniz mi var, diye ıo· 
ruyordu, Möıyö Jorjöre !. 

Bq müf ettit aptal aptal bir da· 
kika durdu. Sonra, eier ıualleri· 
ne doiru cevap vermezse onu hır· 
palıyacajmı tayledi. Kız: 

- Möıyö, dedi, emrinize ama• 
deyim .. Zira, muhakkak olan bir 
ıey varsa o da nerede ise aerbeıt 
kalacafım, aonra 16rütemeyiz • • 
Sizi daha fazla üzmek İltemiyo • 
rum •• 

Jorjöre müthit bir dütünce ile 
titredi •• Yoksa kız, Raul ile ıörüt· 
meie muvaffak mı olmuıtu?. 

- Raul ile konuıtunuz mu? •• 
Diye sordu, Onun mevkuf olma
dıfmı, iri Polun ölmediğini öğren 
diniz mi?. Raul ıizi kurtarmayı 
mı vadetti?. 

Jorjöre altüıt olmuf, kendi ken· 
dini kontrölden aciz bir vaziyette 
bu sualleri ıormuttu .. Genç kız ce
vap v=rdi: 

- Belki .• Bu adeı hankulide 
bir adam •.• Onun için mümkün ol· 
mıyan bir feY yoktur. 

- Ne kadar harıkulido oluna 
olsun, Klara, elimden kurtulamaz-

Bir mllddet evvel iıtif11ını n
ren birinci hukuk mahkemem 
reiıi Feyiz Daim Bey, geri al
ması hususundaki temennilere 
rajmen, iatifada iarar etmiftir. 
Yerine heoOz kimH ta,tu olun
mamııtır . 

ıınız .• 
Genç kız, müf etti ti vakur bir 

balatla ıüzdü, aonra: 
- Müfettiı efendi, dedi, bana 

"ıen,, diye hitap etmenize mUsa• 
ade etmiyorum .. Aramızda artık 
devam etmesini iıtemedifim bir 
yanlıtlık var .•• Benim iamim Kla• 
ra deiil, Antonin .•• 

- Antonin olıun, Klara olsun 
hepıi biri 

- Sizin için belki, fakat baki• 
katte böyle değil .• 

- O halde demek Klara di1e 
biriıi yok demek! •• 

- Bilikiı, Klara iıimli birili 
var amma ben değilim! 

Jorjöre eneli itin f arkma Yar
mıyarak bir kahkaha Jlttl• 

- Ya! •. Dedi, demek yeni mil
dafaa uıulünüz bu! Fakat bet p&• 

ra etmez kızım •• Evveli anlata• 
hm.. lıtaayondan Markinin evine 
kadar takip ettiiim Iİz miydinia, 
değil mi?. 

-EvcL. 
- Raulün evinde kartıl.,tılım 

ve kaçan ıiz mi idim, delil mi? 
- Evet.. 

(!>namı var) 
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Beyoğlunda fena bir yol : Kiralık odalar 
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" Kiralık Oda ,, lar ve bedelleri 
Ev sahibi kadınlar! Ecnebi kibarlar ve bunların apar
tımanları nasıl kiraya verilir ? 15 liradan 30 - 35 

liraya kadar kira bedelleri .. 
Gazetemizde "Beyaz kadın ti

careti,, isimli tefrikayı okuyanlar 
fuhuş için bu işten para kaza
nanların kanunlara karşı ne ka
dar kurnaz ve fuhuştan belki de 
daha ahlaksız olan yollar tuttuk
larını görmüşlerdir. 

Beyoğlu, memleketimizin için
de ötedenberi fuhuş yatağı ol· 
muş ve öyle kalmıştır. Tıpkı bir 
kanser çıbanı gibi ve onun ka
dar devasız. Alınan bütün ted
birler, bu çıbanın sadece büyü
mesine engel oluyor. Buna mu
kabil de, pislik nasıl sinekleri 
üzerinde toplarsa, bu çıbanın 

etrafına üşüşenler de o kadar 
çoktur. ve bunların arasında en 
kala balık ve en göze çarpan 
memleketin bekar, saf, tecrübe· 
siz gençliğidir. 

Bu işe engel olmak lazımdır. 
Ve işte bunun için bu kanser 

yarasının bugün, bir tarafını de· 
şeceğim. 

• • • 
lstaabula yalnız başına gelen, 

burada ailesi olmıyan, olsa da 
birçok sebeplerden yalnız otur
mak istiyen bir genç, bir yer 
bulmak için Beyoğluna çıkar. 

Beyoğlunda bir tek sokak 
bulmak kabil değildir ki, başi

nızı kaldırdıiınız zaman, evleri
nin pencerelerinde (Kiralık oda) 
lavhası olmasın. 

'1 11 
il 

111 
il 
il 

Bu kiralık odaların büyük bir 
ekseriyeti, ayda oil btş liradan 
tutunuz da otuz, otuz beş liraya 
kadardır. 

Bu kiralık odalardan hemen 
ekserisi, yalnız başına gelen bir 
mQşteriye verilmez. Müşteri mu-

hakkak bir telJil vasıtasile ge
tirilecektir. Zira, kiralık oda 
verenlerle tellallar arasında ya-

zı ve imza ile olmayan bir an· 
laşma vardır. Eğer bir ev sahi
bi bir kiracıya odasını tellal 
vasıtasile vermezse, dellil bir 

daha ona müşteri, yani kiracı 

götfirmez. 
TelJillar, her götürdtikleri 

kiracıdan yüzde on "komisyon,, 
ahrlar. 

• • • 
Beyoğlundaki tellillann he

men hepsi öz Türk olmayan 

insanlardır. Son zamanlarda 
bu işin kArı olduğunu gören bir 
kaç Türk tellallık yapmaya 
kalkışmışlarsa da, ev sahipleri 
kendileri ile iş görmeğe yanaş
madıkları hem esasen bu adam
larda yukarıda anlatmaya çalıı
dıflmıı biçimde iş göremeye
ceklerini anladıkları için, kendi 
yanlanna öz Tork olmayan kim-

seler almaya, bu suretle bir iş 
kurmaya mecbur kaldılar. 

Beyoğ!unun büyük aparhman
Jarından birisinin altında küçük 
bir lokanta vardır. Bu lokanta
da yemek yiyenler bekar kim
selerdir. işine yarayacak müşte
rilerin burada toplandığını gören 
kurnaz bir tellal lokantayı kendi
sine bir "yazıhane,, yapmıştır. O
nu bergün orada bulmak kabildir. 
Oteki deli allar da, kimisi han
ların pasajlarında, kimisi sokak 
aralannda aparhmanların bod
rum katlarında, birer yer tut
muşlardır. 

Telli!, kar$ı· 
dan müşteri gö
rünür görünmez 
büyük bir anla
yışla hemen onun 
ne istiyeceğini 
anlar ve hemen 
daima müıteri o
na şöyle söyler: 

- Bana temiz, bir oda lazım. 
Havası iyi olsun. Banyosu olursa 
daha iyi. 

- Kaç para kadar verebilir· 
siniz? 

- Yerine göre. 

- Geleniniz gideniniz var mı? 
Bu "gelen,, ve "giden,, 

ne demek pek tabii anlıyorsunuz. 
Müıteri bu suale gülerek cevap 
verir: 

- Tabii olur canım, evliya 
değilir. ya 1,.. 

- Peki o halde yirmi beş li· 
ralık bir yerim var. Tam size 
göre, belki yirmi iki lirayada ya
parız. Ev sahibi bir kadın, bir de 
kızkardeşi ve bir çocuğu var. 
bir de " adam ., ı vardır ama her 
zaman gelmez. Zaten aparhmanı 
ona tutan da bu adamdır. Temiz 
rahat bir yerdir. 

- Eu kadın ne millet ? 
- Italyandır. Ecnebi, kibar bir 

kadın. 

- Gidip bir görelim. 
Gider, görür, beyenirsiniz. Pa

rasını peıin verir, tellala yüzde 
ondan iki buçuk lirayı sunarsınız. 

Tellal, bir aralık, ev sahibi gil· 
Jer yüzlü madam ile içeri odaya 
girer, sonra yanınıza dönerken 
dikkat ederseniz, eli cebindedir. 
Yani oradan da yüzde onunu, 
kıvırmıştır. ' Kısa günün karı az 
olur ,, dediklerinin aksine olarak 
uzunca bir dakika içinde beş lira 
gibi çok bir kir yapmıştır. 

- Haydi artık gidelim, ben 
kendisile öteki meseleyi de ko· 
nuıtum. Siz eşyalarınızı ne zaman 
isterseniz getirirsiniz. Hayırlısı 
olsun .• 

• • • 
Yeni odanızdan memnunsunuz-

dur. Eve geleli iki gündür, ev 
sahibi size bir ana, bir kızkar· 
deş yahutta ve daha doğrusu 
bir zevce şefkat ve itinası ile 
bakar, sabahları kahvenizi 
verir, işinizle alakadar olur, ak
şamları ne zamanlar işten çık~ı
iınızı sorar. 

Büniln bunların bır tek meık
sadı vardır: Eve geleceğiniz za
manları 6ğrenmek ! 

• • • 
O gün öğle üzeri, yahut ikin-

diye doğru, evde beklenilmedi
ğiniz bir zamanda eve gidiycr
sunuz. Anahtarınız olduğu için 
sokak kapısını açıp içeri girer
siniz, odanızın kapısını açarsınız. 
O ne ?... Odanızda hiç taoıma· 
dığınız kimseler. Onlar da size ba
kıyorlar. Fakat derhal iti anlıya
rak öteki kapıdan savuşuyorlar. 

Her zaman böyle olmaz. içer
deki kimseler size çıkışır: 

- Ne diye bizi rahatsız etti· 
niz? 

- Burası benim odam. 
- Peki amma ben de h"1ra-

nın parasını verdim. 
- Nasıl olur? 
- Olur işte l 
Mesele anlatılır, yahut anlaııl· 

maz. Kavga hazan kanlı kavga
lar olabilir. Eğer olmazsa, ev 
sahibi derhal gelir, ve mahcup 
bir hal ile elJerinizi tutar, yan
hşlık olduğundan, "misafirler., in 
farkına varmadan sizin odanıza 
girdiklerinden bahsedre, yalYarır. 

O dakika1a kadar, ev -bibi 

size karıı nazik idi, şimdi yal
varır bir vaziyettedir, ve şaıkın
hk ile odaya perişan bir halde 
gelmiştir. O da bunun farkına 
varır, Utanan bir gülümseme 
ile elinizi bırakır, göğsünü kapar. 
Hiddetiniz geçmiştir, batta.Hatta: 

- Zarar yok amma ••• 
Dersiniz. Ev sahibini o gilne 

gelene kadar hürmet eltiğJdz 

ev sahibi ltalyan madamın, bu 
genç madamın, o güne kadar 
size fransızça hitap etmiı olan 
bu kadının, çok maUim bir şive 
ile türkçe konuşmasından mı, 
yoksa, göğsünden kabaran bir 
kokudan mı nedir, hakikat ba
şınız döner ve ... 

• • • 
.... Ve artık bir hafta sonra 

siz, do!(torların eline düşmüş 
tedaYİ ile meşğulken, bir arka
daşinız gelir. 

- Yahu, der geçenlerde bir 
eve gitmiştim, dıvarda senin re
simlerini gördüm. Vay kafir vay 
gene ne günüller yakmışsın ! 

Demek, demek bala odaları· 
mza gelen giden nr, Nerede 
sizi oraya gütüreo hınzır tellal ? 

- Peki ama Beyim, der o 
tellal, ben orasının böyle oldu
ğunu ne bileyim. Benim elimde 
hükumet kudreti yokya!.. Mer
kezden, mahalleden her kes on
ları doğru kimseler biliyor .• Be
nim ne kabahahm var ki... Ma· 
mafi, isterseniz, sizi bir başka 
yere gütürürüm. Tanıdığım bir 
aile, kendilerinden eminim ..• 

Şayet hala o adama inanırsa
nız bir derece daha yilksek ve 
bu sefer hakiki bir ecnebi, me
sela Avusturyalı aile yanına gi
dersniz. Bu ailenin ihtiyar birde 
reisi vardır. Osmanlı bankasının 
eski memurlarındandır tekant 
olmuştur. Birde ailenin kızı var
dır. Olur a fakat sonraları bu 
kızın nasıl ki birinci ltalyan ev 
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Kanun Namına 
Marcelle Chantaı - Charles Vanel - Gabriel Gabrfo 

Kanun aleyhine hareket etmek üstelik kadının yanında b~ 
öyle pek koray ve rahat iş değil- bir sefaret katibi başlarına 
dir. Cemiyeti muhafaza için kuv- bir hadise açıyor. . ...t 
vetli bir teıkilit, adeta bir ordu Sandra ile bu sefaret kJ 
vardır ki bu ordunun fertleri Kot d'Azure gidiyorlar. 'fı 
her giln bin bir macera ıeçirirler. takip edildiğini anlıyan S 

Bu tehlikeli maceralardan biri- kaçıyor, başka bir trende, 
sine atılmıı olan Dç polis mlifet- başına seyahat eden bir 
Jifindea !.{lamar, komiser Şoval- tanıf!f.O!., sevi_şiyorlar. 
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Yarın akp.m GLORYA rdnemum&l gi5sterUecelC olan (Kanun Namma) 

Fllmlnden bir sahne- si 

yeye mOracaat ederek, arkadaş- Bu esnada, otomobilin ıofl. ev 
lan Lanaelo ile Ludo.ilcten ayn yakalanıyor ve eyjnde kanlı 
olara bu i i takip etmek fdiyor, dlvpnfn ın.. ' .. m •-·---:ı 

ve verilen müsaade Ozerine çete- lımi Amede olan şoför 
nin petine dOıilyor, çinli mahal- hiı bir istintaka rağmen sus 
lesine giderek milbim bir iz Sandra sevgilisi Marseli, 
yakalıyor. Maamafih haydutlar de çetenin kaçak afyonlan 
da onu görmüşlerdir. Klamar vapura götürüyor. Fakat or d' 
dar kaçıyor. birisi gelip rahatlarını bozu ı 

Bir gece sabaha doğru devriye ismi Polak olan bu adam, Ç .. ~ 
polisi yolda, sabipsii bir otomo- nin reisidir. Hemen Parise 
bil buluyor. Otomobilin içinde nülmesini emrediyor. 
kan lekeleri ve kanlı bir kadın Bu arada kom:ser Şöf 
eldiveni vardır. Derhal harekete Marsilyaya geliyor, Sandr 
geçen mllfettiş Lanselo ile Ludo- odasına giriyor. Orada bir a 
vik, arkadaşları Klamarıo cese- vardır. Bu Sandranın se" 
dini llehirde boğulmuş bir halde Marseldir. Marsel ise hakik 
buluyorlar, onun intikamını al- bir polis müfettişidir. M 
mağa karar veriyorlar. Bunun önce Sandraya olan aşkı 
üzerine Klamara habercilik eden susuyorsa da sonra her 
Mireyl isminde bir kadından bu söylüyor, asıl mühim hayd 
işi, başında Sandra isminde bir Polak olduğunu bildiriyor. 
kadın olan bir kaçakcı çetesinin Şövalye Marsele haydutlarl 
yaptıklarını öğreniyorlar, onu ya- kip etmesini söyliyerek, P 
kalayıp üstünü başını arıyorlar de haydutların trenle gelec 
amma, birşey bulamıyorlar. Hem rini bildiriyor. 

aunr.::m:ı::::ım:::::r.::::::::::::::1:1:1::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

sahibiniz ltalyan değilse, o aile
nin asıl kızı olmadığını da anla
makta gecikmezsiniz. 

Artık sizin için yapılacak şey 

ya gelip tellahn kafasını gözünü 
patlatmak olur, yahutta, ettiği
niz zararlara mukabil öğrendik· 
lerinizi kir telakki eder, aklıoızı 
başınıza, bir az geç ama toplar-
sınız. 

• • • 
Bu detmeğe çahşbğim kanser 

yarasının aceba hakikaten bir 
devası yok mı? Var, pek tabii 
var. Bunu Dahiliye Vekileti pek 
ili bilir. Yanhz derdini söyle
meyen deva bulamaz derler. 
Onun için bir çok kimselerin 
uğradıkları fakat s6ylemesi güç 
olan bu dertten Vekaleti haber
dar ederken [Kiralık oda] ara· 
yan kimselerinde gözlerini aç
mak istiyorum. 

••• 

Verem hastan 
• • 
ıçın arsa 

Belediye istimlak kom' 
Cerrahpaşada verem ha• 
için alınması lüzumlu olaO 
ve bostanların istimlak 
lesini yapmış, sahiplerine 
lan derhal verilmitlir. " 
yon Şehzadebaşında ko 
tuar binası için alınma~ .. 
eden 40 · 50 ı.ıarça ars~ 
hiplerile temasa girişaıiştı~· ~ 
yandan da Çukurbostaodd~ 'j 
lake devam edilmekte 1'ôt'~ 
bir hafta zarfında yüzll ıO ";/ 1 
viz arsa sahibi ile uyuşulıll fut 

-~-.- ~ kıs 
Tiltlln googre ~nıa 

Tütüncülük kanununuo ~:~ 
meşgul olan tütiln koosıt0, ,;-lr 
gün lnhjsarlar umum 111 

ğünde toplanacaktır. 
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~eSpor 
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l bul~ 
ına sı) 

Uşak gençliği güzel 
bir stad kazandı 

Uşak birincisi TUran takımı 
Hususi U k b . · ı 01•0 bir kaynaşma menbaı olan şa muha irımız ya-

~ıyor:. Memleketimizin bariz bir şehrimizde çok güzel ve asri 
ususıyeti vardır. O da gençlik bir stadyum da vücudegetirilmiş-

ve spor hareketlerinin her za- tir. Stadyomun etrafı taş duvarla 

~a? hummalı bir şekilde görü- tamamen çenilmiş ve içerisine 
e~ı!nıesidir. Hariçten gelen bir dört yüz kişiyi alabilecek modern 
zaırın ilk defa nazarı dikkatini bir tiribün de yapılmıştır. Stad-
celbedecek nokta bu hareketi yom, mevcut bazı ufak eksikle-

seznıesi ve görmesidfr. rinin tamamlanmasından sonra 
Şehrimizde üç spor kulübü gençliğin istifadesine açılacak Te 

Vardır ve cümlesi faaldir. Bu ku- sporumuz bundan sonra daha 
lüplerden Ergenekon idman yur- esaslı bir çalışma tarzı takip e-
~u ve Gençler Birliği on, Turan derek komşu şehir ve mıntaka-
ıdman yurdu da dört senelik ına- ki k Iarla temaslarını sı aştıraca tır. 
ziye maliktir. Bundan yedi sene 

41 Stadyom tamamen Uşak bele-
11ofır evvel .şehrimizde bir idman mıo-
y diyesi tarafından yapılmıştır. 

anlı t b vücuda getiriloıi§tir. Uşak· 
~ a ulunan bu üç kulübümüzden Belediyenin memleket gençli-
ör .,ıİbaş ka Afyon ve Sivas kulüpleri ğine bedi ye ettiği bu çok de-
sus&tfof~e.f ın~ntaka~ıza bağlıdır. idman ğerli eser maksat ve gayelerin 

1. içi'ıtb a ının urada çok değerli süratle tahakkuk ve tecellisini 
e 

1
' b" b · 1 k o'J ır şu esı ve ça ış an bir mm- temin edecektir. 

arı k cf K l'' l · · at orl ta ası var ır. u up erımız yek- Kulüplerimizde spor, musiki 
ozuj diğerile her zaman samimi ve ilim ve temsil şubeleri de vardır: 
, çel müfit s~or . te~asları yaphklan Her şubenin uzuvları çalışmakta 

rise & gibi şehrrlerımız arasında da bu ve genç neslin irşadı yolunda 
kabil temasların fazlalığı nazarı emek sarfeylemektedirler. Ku· 

Şö\IS dikkati celbeder.b~~:n_-1.3k2 mev· lüplerimizin bir kısmı müstekil 
ndrjj' simi mıntakamız mnckı ıd müsa- binalarda bir kısmı da Cümbu-
. d• bakaları baştan sona a ar aynı riyet Halk Fırkası merkez bina-
ır :gi heyecan ve hararetle devam et- smda yerleşmişlerdir. 
sle'k' bliııı Turan idman yurdu şam· Bugün yapılması mümkün ol-
u TJ B k 1" l k b" Msr Piyonluğu kazanmıştır. u u up mıyan spor arınya ın ır zaman-
k 0~ fİoıdi lzmirde yapılacak Türkiye da tatbik olunacağı ve esash 

aş ı r futbol birinciliklerine iştirak et- bir inkişaf görüleceği muhak-
er ~ hlekted' kaktıtır. 
ydıı (i ·~· h k tleri· Yusuf Ziya ....___ ençlık ve spor are e _ ................................... . 
~~ ..................... -:::::::::::::: ..................................... . 

.... •111 • ·-·--······ ...... -·-:.:. ..................... . . .. . ....................... . 
Türkiye futbol birinciliğı 

, ••• f Grup birinciliği maçları 
el bu hafta yapıbyor 

!Ne oldular? Ş,~~~<:.!L.'!..!!.~'!.~~ .... <!..?.l! .. ~'!. 
Güreş federasyonu mü-•• • 

Yunanlı gureşçı-

im bir rapor hazırlıyo lerden haber yok! 
Karilerimizden aldığımız bir 

çok mektuplarda, vaktile Kara Geçenlerde, Himayei Etfaliu 
Aliyi güreşmeye davet eden tertip ettiği güreşler dolayısile, 
Yunanlı güreşçilerden yeni bir Alaturka dediğimiz yağlı güreş 
haber olup olmadığı ve maç ta· usullerinin ıslahı lüzumundan 
savvurunun ne olduğu sorulmak-: bahsetmiş ve bu güreşin fazla.

tadır. Jıkları atılarak, eksikleri tamam· 
Malum olduğu üzere Kara Ali- lanarak serbest güreş usulüne 

yi evvel Pire şampiyonu olduğu- kolaylıkla getirilebilmesi müm· 
nu söyleyen Yunanlı güreşçi kün olduğunu anlatmıştık. 
Tanas Vasılo davaet etmiş sonra Fikrimize kuvvetle iştirak eden 
bu güreşçi Yunanistanda yapılan federasyon reisi Ahmet F etgeri 
son bir güreş turnuvasında mağ· Bey de yağlı güreşe lüzumsuz 
lup olduğu için bu davetin büyük yere Alaturka dendiğini, asıl 
bir kıymet ve ehemmiyeti de kal- alaturka güreşte yağ olmadığını 
mamıştı. Esasen va~iyeti Yunanlı 

söylemişti. 
güreşçide kavradığı için yeni b~r Güreşte hiçbir faydası olmı· 
müracaatta bulunmamıştı. Bır 
aralık Atanas Vasilyo yerine, gü- yan yağın bırakılması, yenme, 

B yenilme, tutuşma, siklet ve 
reQ turnuvasını kazanan oras 

~ müddet ıçın butün dünyaoın 
isminde genç bir Yunan pehliv~m kabul ettiği usullerin alınması 
Kara Aliyi gazatemiz vasıtasıle 

tarafından himaye edilmesi iste· 
nifmektedir. Tasavvura göre ce• 
miyetin her vilayette sıklet esa
sına göre yapacağı güreşlerde 

bir güreşe çağırdı. Bu davetleri alaturka dediğimiz güreşin ser· 

k best güreş haline getirilmesi 
1 

başta Kara Ali olma üzere GDreş federasyonu reisi 
hemen bütün pehlivanlarımız kabul demektir. Ahmet fetgeri B. 
ediyorlardı. Vaziyet Yunan pehli- Bundan edeceğimiz istifade 
vanına derhal bildirilmiş güreşi her şeyden evvel beynelmilel kazanacak pehlivanları senenin 
deruhte edecek bir Türk organi· olacak ve Anadolunun feyizli muayyen gününde ya Ankarada 
zatör bulunmuş ve bilhassa bu iş topraklarından fışkıran genç yahut Istanbulda toplıyarnk çok 
için Yunanistandan geldiğini söy· kuvvetlerin ko!ayhkla bütün ci- büyük bir güreş bayramı yapmak 
leyen bir zat bu organizatörun ban pehlivanlarile boy ölçüşme- pek mümkündür. Memlekette 
tekliflerini çok muvafık bulan lerini temin edecektir. Yapılan büyük halk kitlelerini toplıyan 
Yunan sporcusu bu teklifleri der- bir çok tecrübelerde yağlı gü- spor hareketlerinin futbolla gü· 
hal Yunanistana bildireceğini söy reşte bir saattan üç saata kadar reş olmasına göre, Himayeietfal 
lemişti. güreşen bir çok sayılı pehlivan- bu işte yalmz masrafını, çıkar-

işte bu güreşe ait faaliyet he· larımızın serbest güreş usulünde malda kalmıyacak, belki mühim 
nuz bu noktada durmaktadır. rakiplerine on on beş dakika surette kar edecek, aym zamanda 
Alakadar karilerimize neticeyi bile dayanamadıkları görülmüş- memleket sporunun ilerilemesine 
bildirmek üzere Yunanistandan tür. de mühim surette yardım etmiş 
cevap gelmesini bekliyorduk. Ma- Haber aldığımıza göre bu işle olacaktır. 
alesef aradan hayli müddet geç- ehemmiyetli suretle meşgul olan Güreşle meşgul olanlardan bir 
mesine rag~ men Yunanlı güreş- · · ·· e k ve bütün güreşlerın meoşeı uz • ısmı profesyonel 00üreşçilig~ e de cilerden hiç bir haber gelmemiş- f d 
tir. Bu itibarla meydan okuma- rinde tetkikat yapan güreş e e- mevki verilmesini ve hemen bü· 
Jarın ancak bir nazariye halinde rasyonumuz bir rapor hazırlamı- tün memleketlerde olduğu gibi 
kaldığı anlaşılıyor. Yunanlı güreş- ya başlamıştır. Bu raporda yağlı güreşin bizde de amatör ve 
çilerden yeni bir haber gelince giireşin serbest güreş haline ge• profesyonel olarak ikiye ayrıl-
bunu derhal karilcrimizc bildi- tirilmcsinin faydaları uzun uzun masmm zararlı olmaktan ziyade 
rerek meraklarını gidermiye ça· a.nlatılmakta. ve serbest güreşle- faydalı olacağını ileri, sürmekte~ 
hşacağız. rın gene Hımayeietfal cemiyeti dirler. 

.. -··-····················· .. ·················--···-······· ........................ . ... " ..................................... -................. . ....................... :::::::::::::~:::::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
günü iki maç yapılacaktır. Kura DAVETLER Ankara güreşçileri 
neticesinde bir numaralı takım Cümhuriyet gençler mahfeli elJyorlar 
2 numaralı ile 3 numaralı takım spor şubesi umum kapdaıılığın· g 
da 4 numarala takımla karşıla- dan: ~.a~.filin . sp~r şubesi bu Ankara, 4 (A. A.) - Türkiye 
şacaklardır. Istanbul grubu mü- sene buyuk . hır pı~g pong mü- birinciliklerine işlirak edecek o • 
sabakalarına ~sasen dört takım sa?akası tertıp etmış bulun?yor. lan Ankara güreşçileri hu akşam· 

• w, • • .. •• •• Müsabakaya azalar ve harıçten ki trenle fstanbula hareket etmiş• 
gırccegı ıçın cuma gunu dort isteyenler iştirak edebilirler. 

t k mpıyon d B terdir. Heyet Ekrem Beyin riya • mm a anın şa unu a sa· irinci ve ikincilere mahfil tara-
bada görmiye imkan bulacağız. fından mükafatlar verilecektir. setindedir. Ve aşağıdaki güreşçi .. 

Cuma müsabakaları netice· Müsabıl<larm kaydma Teşrinev- lerden mürekkeptir: 
sinde mağlup olan takımlar cu· velin 30 ncı pazartesi gün.ü ak· 1 - Seyfi bey (Filiz sıklet), 
martesi günü yerlerine dönecek- şamTına .kada.r. d4e~a~ edılec~.k 2 - Esat bey, (En hafif siklet), 3 

•• 0.• de . . ve cşrınsanmm uncu cuma gu· R b (H ki ) H 
~er, pazar . ~un 1·2 galıbı nü bir heyet huzurunda kura ile efet ey afif sı et , 4 üze• 
ıle 3.4 gahbı son nıaçı yapa- tanzim ediJecek ve müsabakanın yin bey (Yarı orta), 5 Selim bey 
caklardır. . günu, tarihi, ve oyuncuları tesbit (orta), 6 Hüsnü bey (Yan ağır), 

Bu suretle tesbıt edilecek edilecektir. Müsabakaya iştirak 7 Necmi bey (Ağır). 
grup şampiyonu 11 Eylfıl salı gü- etmek ist.ey~n mabfol ~zası ve 

.. 1 · dog~ ru yola ç k k- hariçten ıştır ak etmek ısteyen-
nu zmıre ı aca h ·· ·· t 10d Jerin er cuma gunu saa an 
tir. 16 ya kadar Beyoğlu Cümhuri-

Bu sene lstanbul şampiyonu yet Halk Fırlrnsı kaza merkezi 
Istanbulspor takımı olduğu için spor şubesi müdüriyetine müra
Bandırma, Kocaeli Edirne şam- caatları. 

~-----------------, 
Güreş 

1-lareketleri 
piyonla rile de karşılacak olan _ l_z_m_ f_r_d_e_l{_i_m_a_ç_l_n_r_ 

' bu genç takımımızdır. 
Futbolda mantık olmamasına İzmir, 4 (A. A.) - Türkiye 

GUreş Federasyonundan 
Seyfi Cenap Beyin çok 

güzel bir teUtiki birincilikleri için ; apılan 3 üncü 
rağmen lstaııbulsporliıların grup 

grup müsabakalarında berabere 
şampiyonlu~ unu kazanacakları 
kuvvetle tahmin edilebilir. kalan Balıkesir - Isparta takım-

ları arasında bugün yapılan müsa 
Hatta biraz iyi oynamak şar· 

bakada gene O - O berabere kal· 

Cunıarlesi gıluı'i çtkacalc 
Spor sayıfarnl'=da 

tile Türkiye birinciliğinin de en 
kuvvetli namzetlerinden birisi mı,lardır. Maç yarın tekrar edile· \. 
ğene bu_genç takımdır. cektir. ,___ ____________ _ 
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Beyaz Kadın ticareti If!!.rta!.dll~i_~!!n~ll:'!!f.!!!!...n__~~-~<:_-~'!E.~!!2..~ 
Arkasında eski bir entari ile bir kadın Müddeiumumi, Fikri Ef. nin saht 
bize doğru geliyordu' bu kadın kim? k8rlık ve dolandırıcılıktan 

Yazan ı? Tefrika: 18 

Onun bir tek emeli vardı. E • ı çirkin ve acıklı manzara bana o 
ğer mahkeme beraat kararı vere • . kadar tesir ediyordu ki tarif ede· 
cek olurıa ne kadar kapatılmış mem. Jak Larozun hakkı vardı. 
kadın varsa hepsi ayni şekilde ha Büenos Ayreste bir defa satılıp i· 
;;kete te~ebbüs edebileceklerdi. şe ba~latılan kadın sadıkane it 
Her halde kadın ticaretine mühim görmiyecek olursa hali yaman, a· 
bir darbe indirilecekti. Binaena • tisi peri~andır. 

cezalandırılmasını istedi 

leyh ne yapıp yaparak kızları 

mahkum etmeli idi. Semion bütün 
mes'uliyeti kendi üzerine almı§, 
zehri kendi bulup koyduğunu 

söylemişti. Jönöviyev beraat etti. 

Fakat Semion on sene hapse mah 
ki'ım oldu. Mütebessim ve §işko 
Domingo kararın verilmesini bek 

lemi§ ve gene tebessüm ederek 
dostlarının tebrikatı arasında 

mahviyetkarane mahkeme salo -
nundan çıkmıftı. 

Bu hadise bir kaç sene evvel 
vukua geldi. Bugün Jako Laroz 
ile Büenos Ayresin muazzam ve 
kalabalık rıhtJDlları boyunca yü -
rüyorum. Bir kadın bize doğru 

geliyordu. Bu kadının acaba yaşı 
kaçtı? Burasını tayin doğrusu çok 

mü§küldü. Arkasında eski bir en 
tari vardı. Entarinin kumaşı en 
fakir kimselerin giydiği adi bir 
bezdendi. Morarmış eli ile saç

larının dökülmüş bir tutamını kal 
dırdı. Yüzü ispirtolu içkiler kul -
lanmaktan bozulmu§, harap ol -

muıtu. Geçerken bize kaba ve çir 
kin bir şaka yaptı. Jako Laroz 
uzaklaıan kadını bir müddet ıüz 
dükten sonra bana dönerek aor -
du: 

- Bu kadın kimdir bilir misi· 
niz? Dört sene evvel Kamuilayı 

zehirliyen iki arkadaştan beraat 
edeni. Buna zehirci Jorjöre der -
ler. 

Evet Jorjöre terkedilmi!, sefa· 
let uçurumuna yuvarlanmı§tı. 

Dört sene zarfında sukutun bütün 
derecelerini görmüştü. Başkala
rı bu hale ancak otuz senede dü

şerler. Bu biçarenin yürüyüşünde 
yetmişlik kadınların ıarkaklığı 

vardı. Uzaklaıan gölgesi çökük 
omuzları ile bir yeis heykeli gibi 
duruyordu. 

- Anlarımız ya! dedi Jako, 
kimse onunla kalmak istemiyor. 
Ne olur ne olmaz bir defa koca -

ıını zehirledi, başkasına da ayni 
ıeyi yapması pek ala ihtimal da
hilindeydi. Jak Laroz hu sözleri 
içinde bir husumet hissi olmadan 

söylüyordu. Onun ifade tarzında 
da ifrat derecede "mistik,, lik yok 
tu. O, tam bir boynuzlu gibi dü -

§Ünüyordu. Nihayetinde adeta a • 
cır bir tavırla ve olanca hulusü ni 
yetile fu sözleri ilave ederek mü • 
taleasını tamamladı: 

- Görüyorsunuz değil mi? 
Burada mesleğine sadık olmama
nın neticesi budur. Bizim meslek
te intizam, dürüstlük, ciddilik la
zım. Yoksa iş yürümez. 

Uzaklaıan kadını görmek için 
bir defa daha döndüm. Jönövi -

yev şiddetli bir elektrik lambası • 
nın ziyası altında yürüyordu. Bir 

denbire durdu ve bir vakitler 
Pariıin güzel sevimli mahlulda • 
rmdan olan bu zavallı sefil kadın 

geçen bir vapur ateşçisinin kolu -
na sarılarak onu kandırabilmek i 
çin ispirtodan bozulmuş seıile bir 

ıeyler söylemiye başladı. Atetçi 
nazlanıyor, o yalvarıyordu. Bu 

Ancak bu adamın yaptığı işte menfaat kash var 
idi ? Bu cihet de tahkik olundu. İş müdafaasına kal 

Iktısatçt Y ahudl ve 
zübbe yerli 

Jak Larozun dünyada ıevemi· 
yeceği iki nevi adam var. Bunlar 
onun kara böcekleridir. Jak evve-

la lehli "Pulak,, ları sevmez, bir 
de yahudileri.. Jakın bunları sev· 
memesi yahudi -0lduklan için de -

ğildir. Onun bunlara karşı düş • 
manlığının daha mühim esbabı 

vardır. Jak yahudilerin diğer ka -
dm tacirlerine karşı yaptıkları re
kabeti çekemez, filhakika pulak 
yahudiler Büenos Ayreste kadın 

ticaretinde birinci derecede yer 
almıya muvaffak olmuşlardır. 

Bunun sebebi yahudilerin kendi-

Kendisine Reisicümhur Hz. }e
rinin yaveri aüsünü vermek ve im· 
za taklit etmekten maznun Hüse
yin Fikri Efendi ile cürü.mde de
rece derece iştirak kaydile maz
nun yerinde bulunan Fahri Efen
din in ve Tarçın Hanımın muhake 
meıine dün öğleden sonra İstan
bul Ağır ceza mahkemesinde de
vam olunmuştur. 

Mahkeme salonu çok kalaba -
lıktı. Fikri Efendi. iki jandarma 
muhafazaaında getirildi. Diğer iki 
maznun, mevkuf olmıyarak maz· 
nun bölmesine girdiler. Reis Aziz 
Bey, tahitlerin çağrılmasını söyle 
di .. llk olarak, bir motörde çalııan 
Rizeli Hüseyin kaptan geldi. 

ilk şahit 

lerine has vasıfları bu meslekte Hüseyin kaptan, evvelce mahke
de göstermeleridir. Evvela son de mede okunan ifadesini tekrarladı. 
rece iktısada riayet ederler. Son - ısrar ediyor, Fikri Efendinin iğfal 
ra biribirlerine yardımda bulunur ederek bin liraya yakın parasını 
lar. Bir de işin karlı tarafını mü- aldıiını, kendisini dolandırdığım 
kemmelen ke,federler. Müşteri- ıararla anlatıyordu. 
yi nasıl avlamak lazımdır buna ta Fikri Efendi, ayağa kalktı .. E· 
mamen vakıftırlar. Bundan dola • lile bir hareket yaptı. Sakin bir 

yı piyasaya çıkardıkları mal faz• 
la güzel olmamakla beraber çok 
rağbet görür. Jakolaroz bunlann 
muvaff akıyetlerinin aebeplerini 

izah ederken diyor ki: 

- Evet. Heriflerin mehareti 
çok. Şeytan gibi !eyler! Yoksa e

limizdeki güzel Fransız parçaları 
ile onların pis karıları arasında 

dünya kadar fark vardır .. Mesele 
nin garip noktası tu ki pulak ya
hudiler Fransız karısı getirerek 

yüksek kazitalara yerlettirmiye 
asla yanatmadılar. Onlar bu nok
tada da it ·görmekteki meharetle -

rini ispat ettiler. Onların getir • 
dikleri kadınlar fakirane kazitala 
ra yerleştirilir ve fiatları rekabet 

edilemiyecek kadar ucuzdur. Yal 
ruz çok halk gittiğinden yaptık -

ları işler daha kirlı oluyor. Öyle 

ya, ellerinde aşınmaz bir sermaye 
var. Bunu azla İ§leterek fazla it 

görmek ve fazla kazanmak var -

ken neye yüksek fiatlara göz di • 
kip mütteri çokluğundan istifade 
etmesinler ! 

J aklaroz içini çekerek, hiddet
li bir tavırla anlatıyor: 

- Bu pulak sermaye iıleten • 
ler arasında öyleleri var ki, kırk 
kadar kazita sahibidirler. Bir ka

zita haftada ne getirir bilir misi
niz? En aşağısı bin pezo .. Demek 
ki kazandıkları haftada kırk bin 
pezoyu buluyor. Bu herifler piya
sayı adeta kemiriyorlar, sümürü -

yorlar, bir şey bırakmıyorlar. 

Sonra iki rakip f abrikatörden 
birinin ötekinin malını gözden dü 

şürmek için kullandığı tarza mü • 
racaat ediyor, omuzlarını silke • 
rek devam ediyor: 

- Ne yaparlarsa yapsınlar, on 
lar seri halinde it görüyorlar. Bi· 

zimkisi ise san'atkarane bir ittir. 
Biz az fakat temiz çıkarıyoruz. 

Bununla iftihar etmiye hakkımız 
var. 

.(Devamı var) 

tavırla: "Bu adam,, dedi, "rüya· 
sını anlattyor. Bin liraya yakın 
parayı nereden bulmu§ da bana 
bol keaeden vermiı?. Onun cebin
binde •~Kiz Kuruşu b11e oİmach • 
ğım ispat ederim!,, 
_ Şahit de,şöyle cevap verdi: 

- Ntı demek?. Ben buna harç
lık verecek vaziyetteyim. Doğru 
söylemiyor .. Birikmit param var· 
dı .. Verdim! .. 

ikinci ye UçCJncU ,ahltler 

ikinci şahit gaz ve benzin taci· 
ri Osman Efendi, Fikri Efendinin 
kendisiine yaver olduğundan bah
settiğini~ üniformalı olarak gör· 
düğünü bildirdi. Reis Aziz Bey, 
maznunl\ sordu: 

- Yaver elbisesini kime yaptır· 
dm?. 

- Mercanda bir terziye .. Yap· 
tırdııın, heves ettim, giydim. O ka
dar! .. 

Şahitlerden Hafız Kemal Ef. 
gelmem itti .. Zabıttaki ifadesi o
kundu. O da maznunun yaverlik 
iddiasında bulunduğuna şahitti .. 
Maznun, "o öyle sanmış .. Ben o
na böyle bir §ey söylemedim.,, de
di ... 
Başka §ahit kalmamıfh. Müd

deiumumi Cemil Bey, mütaleasmı 
söylemeğe hazır olduğunu bildir-
d. R · "b ' d d" ı.. eıs, uyurun .,, e ı .. 

MUddelumumi nöylUyor 

Müddeiumu."lli Cemil Bey, kalk
tı, mütaleasmı söylemeğ başladı: 

- Hasan Fikri Efendi, üç ay 
evvel yüzbaşı elbisesi giymiş, ve 
yaver kordonu takmış olarak, Üs· 
küdar müddciumuıniliğine git
mi§ .. Tarçın Hanımın oradaki bir 
işini takip yollu müracaat etmit ve 
bu sırada "ben, Reiıicümhur Hz.· 
nin yaveri Na~it !,, demi§. 

O ıün, tesadüfen Üsküdar ceza 
mahkemesinde işi olan üç kiti, 
kendisini tanımıılar ve böyle ya· 
ver elbiıeıile görünce f&§ırmıtlar. 
"Bu, Kartalda kunduracılık eder. 
Ne münasebet?,, diye müddeiu· 
mumiliğe hakiki hüviyetini haber 

venniıler .. Bu malumatları reı· 
men tesbit ettirilmi§, sonra müd· 
deiumumi Bürhan Bey, alakadar 
askeri makama sorarak bunun za· 
bit, yaver filin olmadığını anla
mı§ .. Fikri Efendi, hemen yaka· 
lanmı§, sorguya çekildiği zaman 
da hakiki hüviyetini itirafa mec• 
bur olmuf .. 

Ele geçen ••rl•r 
Fikri Efendinin kiracı olarak 

oturduğu Tarçın Hanımın evi a• 
ranmı§, "Havva,, mührünü taşı -
yan ve altında kırmızı kalemle 
yazılmı§ "hafiyen tahkikat yapıl-

sın,, terhli ve imzalı bir arzuhalle 
muhafız zabitlere mahıuımut gi· 
bi bir hüviyet varakaaı bulun· 
muş, "ba§kitip namına kalemi 
mahsus müdürü Hasan Rıza ve 
Naşit,, imzalı olan bu hüviyet va
rakasının da arzuhal gibi uyd~r
ma olduğu anlaşılımıf .. 

Maznun Fikri Efendi, bu itleri 
intifa maksadile mi yapmııtır ? • 
Bu cihetin ayrıca tahkiki lazım 
geliyor .. Ve buna verilecek cevap 
şudur: "Evet! ispatına gelince, 
işte ispatı: Havva·Hanımla terlik
çi Aptullab Efendi arasında bir 
dava varmış .. avva anrm. ya-
ver zannile Fikri Efendiye müra
caat etmiş .. Bir istida vermiı, "l
!im aürüncemede kalıyor,, kapı 

kapı dolaşıyorum .. Aman, bu işim 
bir an evvel bitsin .• istirham ede
rim.,, demit .. Fikri Efe~di de bu 

i§i hallettireceği vadile istidayı al
ımı, altına "hafiyen tahkik olun
sun.,, kaydini imza ile illve etmif, 
Bir kaç gün sonra kadına göster· 

miş. Bu işin intifa maksadile ya
pıldığına ve faaliyete geçildiğine 
birinci delildir. 

ikinci delll 

ikincisi de Fikri Efendinin bun 
dan sonra terlikçi Aptullah Efen
di ye müracaatla onu tehdit etme• 
si, bu arada arzuhali göstermeıi • 
dir .. Terlikçiyi kandırması Beyoğ 
lunda bir eilenti ve Çırpıcıya doğ 
ru bir otomobil gezintisi tertip et
tirmesi .. Hadisede menfaat temi
ni vardır, hadise tam manasile do
landıncılıktır. 

Netice itibarile, kendisinin bu 
suretle dolandırıcılığı sabittir. Bu, 
ceza kanununun 503 üncü madde
sine uygundur .. Selahiyeti olma
dan remıi elbise ıiymek. bu ıu· 

retle teşebbüsatta bulunmak, 253· 
üncü maddenin son fıkraıına u· 
yan bir harekettir .. imza taklidi, 
böylece ıahte hüviyet cüzdanı 

tanzimi de 350 inci maddenin bi· 
rinci ve ıonuncu fıkralarında ya· 
zılı cürümlerdir.. Cürüm çoklu· 
ğu vardır .. Dolayiıile de 69 uncu 
madde düıünülmelidir. 

Tarçın Hanıma gelince 

Tarçın Hanıma ıelince, Fikri 
Efendi, bu hanımın evinde kiracı 
olarak oturmuttur. Bu hanım, ıö· 
rülüyor, ki kendi halinde bir ka
dıncağız. Maznunun sahte yaver 
olduğunu bilmemesi, varittir .. be· 
raeti icap eder .. 

Ticaretle mefgul Fahri Efendi· 

nin de cürme i§tiraki belli 
dir .. Gerçi Hüseyin kaptaJl 

sine "Divanı ali reisi F ahrİ.t 
zalı bir tezkere gösterildi 

bahıedyoraa da, onu bu za 
dığı anlatılamıyor .. Onun 
raeti lazım ıelir. 

Hüseyin kaptanın Fikri 

diye para verdiği iddiası d., 
bitlerle tevsik edilemiyor •• 

da ayrıca kaydederek, F' 
fendinin yukarıda söyl 

maddelere göre cezaland 

ıını isterim.,, 

Maznun Fikri Efendi, b' 
ıöz söyledi. Bilhassa Hav a 
nım bahsine dair: ~t 

- Havva Hanımla yüzlet4-r 
Bu kadın, bana geldi,, iıti~e 
tirdi, yalvvdı, yakardı .. "Gifİt" 
le teY olmaz!,, dedim .. Dini 

Bana iltica etmiıti.. 

hot olsun,, diye iıtiduını a 
dum .. Hem dütndüm, ki h 
bilmez, eğer reddedresm, _.. I 
beride "bak, müracaat e~e 
dinlemediler bile!,, Der.. ~ 
iSnUne •ecm• makaadile )ifil 
davrandım .. 

Sonra terlikçi Aptullah 

güya beni eğlentiye götürmiifı · 
lenti parasın da ıundan, b 
aldığı bet, on kuruıla ted•,,;ij"..ıt>ı 
mit .. Nasıl olur?. Bu ıuretle 

kitiden para toplamıt olm 
eğlenti parası bir araya gelıin 

Fikri Efendi, kendisini u 
zadıya müdafaa için mühlet 

diğinden, muhakeme on bir 1ı 
nievvele bırakıldı .. 

Avrupaya 1000 al 
kaçırırken yakal 

nan tren şefi 
Geçenlerde Avrupa eki 

si baraket etmek üzere 
yakalanan ve llıerinde bin 
Türk lirası çıkan tren şefi td 
Bılyoti hakkındaki tahkikat 
disi mevkuf olarak devaOI 
mektedir. Bu alt1nları kead' 
verdiği noktaaından iıticv•~ 
nan diğer bir 
barkılmııtır. 

Muallim mekte 
mOdUrlUill 

Hlmit beyin iıtif au 
mOabal kalan YOkaek 111 
mektebi mOdllrlOğllne etki 
arif mOıteıarı Mehmet E.oti' 
tayin edilmittir. 

Fakir ve kimsesi 
çocuklar 

Fakir ve kimıeaiı ço~ 
himaye için Belediye tar• 
kurulan yurda ve himaye 
)erine ait esasların kara: 
maaı için pazar ıUnO 
sonra Belediyede bir toP 
yapılacakbr. Bu toplanm•~~ı 
doktorlar d& davet edilllllır 



Yüksek Iktısat ve Ticaret 
mektebinde imtihanlar 

d 
ı"J3u sen~ y~ksek lktısat ve Ticaret 
ınektebıneTıcaret mektebi ve Galata

i>aray mezunları imtihanla giriyorlar 
i, Y"k k · kt b' ·~ u. ıe t~caret _me e . ı geçen imtihana giren yüzü müteca -

ene nıhayetınde tıcaret lıseıi a . . b' ki htelif . • vız genem ır ço arı mu 
ını almıştı. Tıcaret mektebi · . 

clJ ı· . d l nın sahalarda it tutmuf ınsanlardır. le&ret ısesı a mı a ması üzerine · - -
ıektebin ders programlarına ta_... ___ .......,.,....,..,.., 1 

ah ve ticaret tarihi, Yllrt bilgiıi 
., ;timaiyat, fizyoloji dersleri ilav~ 

fldilmittir. Ticaret lisesi mezunla 
iJI bundan sonra yüksek bir mek • 

e'9P olan yüksek iktııat ve ticaret 
Jıektebine imtihansız olarak gire 
ı lileceklerdir. Halbuki son ıeneye 

mdar yüksek ticaret mektebin -

' ren mezun olanlar ali tahsil ta -
it ip edebilmek aalahiyetinden 
,bahrumduiar. Bunu yüksek iktı • 

at ve ticaret mektebi müderris -

... r ınecJiıi eski ticaret mektebi 
iıezunlarımn tarih, yurt bilgisi, 

jt,~tiınaiyat ve fizyoJojiden im -

ihan vererek ticaret lise -
,,li mezunu salahiyetini haiz o\m& ; 
ııını tensip etmiştir. Mektep idare l 

i temmuzdan itibaren ticaret Ji. 
ı;tıeıi mezuniyet imtihanına gir • 
s11nek iatiyen ticaret mektebi me • 
~nlarına mahsus olmak üzere ta 
)Jlih, yurt bilgisi, içtimaiyat, f iz • 

loji, kuraları açmıttır. Bu kurs 
ilci ay sürmüttür, Geçen haf • 

~dan heri gençler imtihanlara 
"ıinnektedirler. 
" Yüksek iktıaat ve ticaret mek

bi talebesi olabilmek için mü • 
1 acaat eden gençlerin miktarı 105 
ıı,ı bulmaktadır. 

· YUksek lfaisat ve Tice ret 
mektebi ne girmek için im• 
tlhan olan gençlerden bir 

grup hocalarlle beraber 

Bunlar araamda l>ilhuaa genç 

banka memurları mühim bir ye 

kun te,kil etmektedir. Galatasa • 
ray ticaret kısmından mezun 
gençler de bu imtihanlara girmek 
tedirler. Gençler timdiye kadar 
yµrt bilgisi, fizyoloji, içtimaiyat 

derslerinden imtihan olmuılar -
dır. 
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" Otel/o Kllmil 
i 
1 - Dezdemona.. Dezdemona 

hu mumu söndürünce bir daba 
Yakmak kabildir. Fakat senin 
hayahnm şulesini söndürünce .. 

Şak, şak, şak, şak. 
Bravo. 

Y •ta Kamil, şak şak şak. 
Perde bir defa açıldı. Bir da· 

ha açıldı: Bir daha açıldı. 
1(. 1(. 1(. 

Senelerce evvel Kamil Riza 
böyle alk 1 

ış anıyordu. Türk tiyat· 
ro ve sah . 
ilk defa t nesıne Şekispir zevkini 

. . attıran oydu. Türk sah· 
Deli tyi aktö .. 
ğuna ilk ruo ne demek oldu-
öğrendi. defa Kamil Rizayla 

1(. "' Jf. 

~el~:iyde Türk aktörlerini bir 
ça ı a ın a topladığı zaman her 
glin gazetelerdeki akt•· ı· t 1 
· • .. d or ıs e e· 

:~nı tgoz·ı~n geçirdim. Her çıkan 
ıya ro ı anma baktını. Bir isim 
arıyotdum. Otello Kamil .. yoktu. 
Uzaktan kulagw ıma ral d 
O ~ ınıyor u. 

tello Kamil Anadoluya •t · 
gı mış. 

lımirde imiş, Ankarada imiş, 
Konyada İmiş. Anlıyordum ki 

OtetlloKimil cerre çıkanların en 

yenisi. Aktor sıfatile köy köy, 
şehir şehir bir lokma ekmeğin -peşinde koşuyor. Belki bundan 
bir şey anlamıyacaksınız, diye• 

ceksiPİZ ki : lstanbulda bir çatı 
altında toplanan Türk aktörle-

rinden başka gene ekser;yeti 

Türkler teşkil eden tiyatro kum
panyaları vardı. Onlarda da ça· 
lışır ekmeğini çıkarabilirdi. Ben 
de diyeceğim ki: 

Otello Kamil tuluatı yıkmak 
için senelerce uğraştı. Senelerce 

yalnız piyes oynadı. isteği teme
li sağlam olan bir çatı altında 
Türk aktörlerini toplamaktı. 

Otello bunu yapamadı. Çünkü 
o kadar serveti yoktu. Şehir 
namına bir müessese Türk ak
törlerini topladığı zaman ismini 

aradı. Hem listenin başında 
aradı, bulamadı. Bir zamanlar 
kendi eHle makyajlarını yaptığı, 
sahnede nasıl koouşulmasıoı 
öğrettiği gençlerin bu birlikte 
iyi bir yer bulduklarrnı gördüğü 
zaman lstanbulda duramadı, 
kaçtı.. evet kaçtı. 

ol' .y. ,,. 

Otello Kamili geçen ,,.. , Is-

. ... 
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Cümhuriget gençler mahfili bu 
sene Jıış temsillerine başlıyor 

Cümhuriyet Gençler mahfeli olunmuf ve teıkilatınr yapmıf bu cak olan eserlerinin bazılarını öz 

bu sene bütün teşkilatlarını tama Junmaktadır. Mahfel spor §ubeai türkçeye çevirmiye teşebbüs et• 

men ikmal etmiş ve teşrinievel • bilhassa ferdi sporlara ehemmi - miştir. 

den itibaren faaliyetlerine başla.· yet verecektir. Bu meyanda ola - Bunlardan maada mahfe] peli 

mış bulunuyor. Mahfel temsil şu· rak pek yakında bir ping pong yakında yalnız amatör resim me· .. besinin hu sene oynıyacağı eaer· 

lerin kısmı küllisi yeni eserl;d'ir. 

Bunlar yirmi beşe baliğ olmakta· 

dır. içlerinde telif tercüme ve na 
' 

kil olacak bir çok trajedi, kome -

di, vodvil 6 musikili komedi, mu 
sikili dram ve saire vardır. Sahne 

sini yeniden tamir ve tadil eden 

mahfe! temsil şubesi şu anda Tür 

kiyede denebilir ki en modern 

bir sahneye maliktir. Sahne terti

batı gayet mükemmel olup Türk 
gençliğinin nelerı yapmıya kadir 

olduğunu bir kere daha ispat et· 
mektedir. 

Mahfelin musiki şubesine ge· 
lince: Cazbant ve senfonik orkes 

tra olarak iki kısma ayrılmışlar • 

'dı;.'" Haftanın muayyen günlerin· 
de prova yapmaktadırlar. Bu a • 
yın sonunda da aza ve umuma ak
§am dersleri verilmiye baılana -
caktır. Memleketimizin musiki üs 
tatlarından bazıları muallim ola· 
rak şimdiden temin edilmi§tir. 

Mahfelin spor §ubesi yeniden 

ıslah edilerek değerli ellere tevdi 

müsabakası tertip edecektir. Bu 
müsabakaya yalnız aza değil ha-

riçten arzu edenler de iştirak ede 

cek ve birinci, ikinci ve üçüncüle 
re kupalar, madalyalar verilecek-

tir. 

Mahfelin edebiyat ıubesi top· 

lanmakta olan dil kurultayının fa 

aliyetini adını adım takip etmek

tedir. Her gün Halk fırkası Be -

yoğlu kaza merkezi salonunu dol

duran halkın ekseriyetini mahfe .. 

lin kıymettar azaları teşkil etmek 

raklıları arasında bir resim sergi• 

si açacak ve amatörlerin göndere 
ceği eserler bu sergiyi tetkil ede-o 

cektir. Bu suretle mahfel 1alonta1 

rı on beı gün sürecek bir reaim 
l'I 

sergisi halini alacaktır. Her:Ke~· 

duhuliyesiz olarak bu sergiyi gez 

miye davet edilecek ve ıergilf zi 
yaret edenlerden ve gÜzel aan'a~ 

lar müntesiplerinden müteıekkil 

bir heyet eserlerin içinden birinci 
ikinci ve üçüncüleri aeçereli ma. ! 
dalya ve mükafatlar tevzi oluna-1. 

tedirler. Mezkur ıube azaları öz caktır. 

Türk lisanile konutmak için elle-

rinden gelen faaliyeti yapmaktan 

çekinmiyeceklerini kararlqtır • 

mı§lar ve mahfelin diğer ıubeleri 

nin azalarına öz türk lisanını öğ

retmek ve öz türkçe ile yazılmıf 
eserJer arasında bir müsabaka aç 
mak için tertibat almıya tefebbüı 

etmiı bulunuyorlar. Bu suretle 

mahfelin tema§& tubesi ve edebi .. 
• 

yat şubesinin kararlarını nazan 
dikkate alarak bu aene oynana .. 

Mahfelin tertip ettiği müsaoa 

kalar peyderpeY. ilan edilecektir. 

Mahfelin sahne tertibatı ve saire 

sini gezmek arzusunda olanlara 

her zaman amade bulunmaktadır 

diğer içtimai tetekküllere bir nü 

mune olacak kadar mükemmel o 

lan Cümhuriyet gençler mahfeli 

faal azalarını candan tebrik ede . 
rım. 

Mellh Nazmi 

............................................ ........................................................................................ 

İş hayatına atılan genç kızlar 

Biçki dikiş yurdundan bu sene mezun Biçki dikiş yurdunda genç kızların 
olan genç kızlardan bir grup eseri erinden bir kaç tanesi 

. Dire.kl~r aras~nda ~ürk kadınları biçki ve dikit yurdu bu sene 22 genç daha mezun etmiştir. 
Resımlemmz sergıden bır köşe ile, talebelerden bir gurubu göstermektedir. 

Bu seneki mezunlar. Nigar, Cavidan, iffet, Mürüvvet, Lutfiyc, Hatice, Aliye, Saime, Mualla, 
Meşime, Sabure, Nebahat, Saadet, Nimet, Necmiye, Nazmiye, Bedia, Saime, Meliha, Aliye, Tacünnisa, 
Fetiye Hanımlardır. 
...................................................................................................................................... 

tanbulda gördüm. Bir bastona geldi, bir direğe yaslandı. Sah- mil öteki bacağını kestirmek için 

dayanarak yavaş yavaş yürüyor· neye baktı. Gözleri birdenbire de hastahaneye yatacakmış. Pa· 
du. Bir bacağı topallıyordu. yaşla doldu ve yaşla dolan göz- ra toplıyorlardı. 

Bir gün işittimki; otello Kamil leri bacağına baktı. Ooun ıstıra· :.t- 'f. :f. 

Millet tiyatrosun da bir temsil bını anladım. Bacağı onu sahne- Vakıt gazeles:nin geçen hafta-

verecek, otelloyu oynayacakmış. den mahrum etmişti. Topalhva- ki gençlik sa~fasında okudum. 
:ıt- :f. lf. rak sahneye çıkamazdı, topal O- (Gençler Temaşa grupu) Otello 

tello olamazdı. Sahneye ilk çık-O akşam tiyatroya koştum. 
Kalbim çarparak bekledim, per· 

de açıldı. Otello sahneye çıktı, 
fakat Otelloyu oynayan Kamil 
değildi. Kamilin ve benim dos
tupn Kemal OtelJoyu oynayordu. 

~k güzel oynayordu. 

Etrafa bakındım. Kamil Rıza 

bastonuna dayanarak bir ha.cağı· 

nı sürüklüyordu. Yavaş yavaş 

tığı zaman canlandırdığı, başkası 

oynadığı zaman kızdığı bu rolü 
bu akşam topallıyan bacağı yü

zünden kendi isteğile Kemale 

vermişti. Hem de rica ede ede .. 

1(. "' :f. 

Bir gün işittim ki: Kamil Rı

zanın bir bacağını kesmişler. Ge 

ne bir gün işittim ki: OteUo Ka-

Kamil için bir müsamere verecek 

ve hasılatı da tamı\mİle Otello 
Kamile terk edecel<miş. 

Sahne çocuklarının bir çatı 

altında toplanan ağabey, batta 
babalarını bu geçişleri beni çok 

müteessir etti. Gençliğe ( Kadir 
şinas olunuz) diyenlerin kulakları 

çınlasın. 

E. Şevket 
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lundu. Determinizmin "muayyen 
lerde kullanılan ıstılahların türk -
çeden alındığını fakat sonraları 
bu ıatılahların arapça ve farisi -
den alınarak yanlıt bir yola ıapıl
dığını, 19 uncu asrın batlangıcın
da garp eserlerinden tercüme edi
len ilimlerde hep bu yanlış yol • 
'dan geldiğini, Cemiyeti Tıbbiyei 
Osmaniye tarafından 1873 te neı 
redilen Lugati Tıbbiyede bu yolun 
ihtiyar edildiğini ve bu yüzden ıı
tılahlarımızın terkipli ağdalı ve 
müşevveş bir hale geldiğini izah 
etmiştir. 

Hatip, ıstılahların yabancı diller -
den alınmasının tedrisatta talebe
yi ne kadar müıkülata düıürdüğü 
nü bir çok misallerle göstermiş ve 
çocuklara bir mefhumu anlatır • 
ken o mefhumu kendi ana dille -
rinden vücuda getirilmiı ıatılah • 
larla tesbit etmenin talebenin ko
layca öğrenmesine ilmi meselele 
re karşı daha çok alakadar olma
sına sebep olacağını ispat etmif -
tir. 

Bu gün mekteplerimizde arap 
ça ve acemce dersleri kaldırılmış 
olduğu için bu dillerden alınan ıs 
tılahlan talebemizin anlamasına 

artık imkan bulunmadığını, bin • 
)erce ilmi 11tılahların klite olarak 
öğretilmesi gençlere en ağır bir 
itken~ tahmil etmek olduğunu i· 
leri ıürmüştür. lhıan bey, ıatılah
lann türkçeleştirilmesi yalnız ted 
riıatta inkılap yapmakla kalmıya 
~ğım, halkın ıeviyesini yükselt 
mekte de mühim bir amil olaca • 
~ını izah etmit halk seviyesinin 
yükseltilmeıi Türk inkılabının 
en mühim gayelerinden biri oldu
ğunu söyliyerek halkın aeviyeaini 
yükseltmek lçin kullanacağımız 
Clilin halka yabancı olmaması lü· 
zumunda ısrar etmittir. Ihsan 
bey, yazı dilimiz bir taraftan fev 
kalade sadelik yolunu tutarken ıı 
blahların ağdalı ve terkipli şekli
ni muhafaza etroesi dilimizde bir 
ahenksizlik vücuda getireceğini 

ıöylemiıtir. 

Hatip bundan ıonra, 11tılahla
rımızı türkçelettirmek hususunda 
ki teıebbüılere ilim adamlarımız 
dan bazılarının gösterdiği muka· 
:vemete itaret ederek yeni ıstılah· 
)arda kutaiyet olmadığından bun· 
)arı değiıtirmekte hiç bir mahzur 
olamıyacağını yalnız konulacak 
ıstılahların mefhumlara en uy • 
:ıun dütecek ilmi nüanıları teıbit 
~decek hiç bir tedahüle meydan 
vermiyecek muayyen ve bir aiste
ıne tabi olması lizımgeleceğini 
9öylemiıtir. 

Yeni ıatılahların munis ol -
ınıyacağı itirazına kartı da timdi 
A!ilimize giren bir çok ıstılahların 
:vaktile munis görünmediği fakat 
:zamanla herkesin bu ıatılahlara a 
bttığım, yetiıecek neslin .biz ne 
öğrenirsek onu öğreneceğini söyle 

mittir. 
Hatip bundan s.onra Türk inkı 

labı büyük ba!kumandanının 
yeniden ilan ettiği Türk dili in • 
kılabı seferberliğinde herkesin 
gücü yettiği kadar vazife alması 
bir borç olduğunu, elimizde dün
yanın en zengin bir hazinesi dur 
Cluğunu bu hazineden istifade 
ederek bütün medeni ihtiyaçları 
tatmin edecek yükıek bir ilim di
li yaratmak mümkün bulunduğu • 
nu ıöylemit ve "Dünya tahit ol • 
ıun ki Gazi nesli, Türkün dahi 
kurtarıcııınuı rehberliği altında 

!u çetin iti l>ataracak ve dilde in 
lolap olmaz diyenlere inkılabın 
nasıl olacağını gösterecektir.,, di-

yerek nutkunu bitirmit ve çok sü
rekli alkıtlarla kartılanmıttır. lh 
san beyin nutku kurultayda en 
mühim ve en çok güzel tesir hıra· 
kan, en iyi hazırlanmıı tezlerden 
biri idi. 

Bu nutuktan sonra reiı celseye 
10 dakika aralık verdi. 

ikinci celse 
Riyaset mevkiinde Kazım pa -

şa bulunuyordu. Evvela söz alan 
Ruteni bey kürsüye geldi. Ve 
Türkün bu güne kadar geçirdiği 

muhtelif vaziyetlerden bahsetti. 
Eski devirlerin gelip geçmit bü -
tün muharrirlerine, alimlerine, e -
diplerine ağır hücumlarda buluna 
rak onların Türk diline ve mille
te pek büyük fenalıklarda bulun
duklarını ıöyledi. Bu arada Na -
mık Kemalin methur (Vaveyla) 
manzumesini okudu ve bu satırla
rın ahret kokuıu aşıladığını söy
ledi. Namık Kemal de gelip geç· 
miş bütün edipler gibi memlekete 
fenalık etmiı olmak töhmetinden 
kurtulamamıttı. Ruteni bey bun • 
ları söylerken Namık Kemal be -
yin oğlu Ali Ekrem bey azalar a
rasında bulunuyordu. Babasına 
karşı yapılan bu hücumlar karşı
ıında ağlamıya başladı. 

Ruteni bey ıözünü bitirinı;e 
aza araıından Muhittin Baha 
bey ayağa kalktı. Ve gür bir ses
le haykırdı: 

- Ruıeni bey bütün geçmiı, 
alimleri, edipleri tahtıa ettiler. 
Onların betbahtlıklarım kabul et
mek yahut mes'ut olmayıılarını 
tahtıa etmemek lazımdır. Biz 
meı'uduz. Çünkü en büyük inaa • 
nın zamanında yqıyoruz. 

Onlar da böyle (Gaziyi ifaret 

ederek) bu büyük ve kutsi bayra
ğın altında toplarunı§ olanlardı bu 
hatalara düımezlerdi ! dedi. Mu -
bittin Baha beyin bu sözleri daki
kalarca alkıılandı. (Bravo bravo) 
seıleri yükseliyordu. Nihayet Ru
seni bey tekrar kürsüye geldi, 
dedi ki: 

- Tarihin bir dönüm nokta -
11nı yatarken geçmif'leki hastalığı 
teıhiı etmek iıtedik. Marazı gör
mek lazımdır. 

Bu ıözler de alkıtlandı. 

Bundan ıonra Ahmet lhaan 
bey ıöz aldı, matbuat habraların· 
dan ve bu arada dilimizin ıade • 
leımeıi yolundaki meıaiden bah
ıetti. Sözlerini fÖyle bitirdi: 

- Önümüzde karanlık bir 
hendek var. Bu hendeiin içinde 
arap ve acemce karıtıklığı var. 
Hendeiin üstünde de bir köprü 
var. Bu ıırat köprüsüdür. Bu köp
rüden imanı olanlar geçecektir.,, 
Ahmet lhaan beyin nutku alkışlar 
arasında bittikten ıonra ikinci cel 
ıeye de nihayet verildi. 

K6prillil 7ade Fuat 
Beyin nutku 

Üçüncü celıe açıldığı zaman 
gene Kazım pafa reiılik mevkiin
de bulunuyordu. Köprülüzade 
Mehmet Fuat bey evvelden söz is 
temiıti, kürsüye çağrıldı. Fuat 
bey Gazi Hazretlerine tazimde bu 
lunarak ıöze batladı, "Orhon a• 
bidelerinden 1200 yıl ıonra türk 
diline tekrar iıtiklil kazandırmak 
için toplanan ilk dil kurultayının 
büyük eheımmyetini itaret etti, 
Gazinin açtıiı bu yeni ıeferberlik 
te onu takip etmekte tereddüt e
decek bir tek Türk bulunmadığını 
ıöyledi. "Dil işlerinin düzelmesi -
ni tekamüle bırakmak lazım gel
diğini ıöyliyenlere cevap verece • 
ğim,, diyerek Hüıeyin Cahit be • 
yin evvelki günkü celıedeki müta 

VAKiT 

Gün 
lealarını kasteden ifadelerde bu • 
sebeplerin muayyen neticeler do
ğurması,, şeklindeki tarifini tek • 
rar ettikten ıonra determiniıtle • 
rin de beterin iradesini inkir et
mediklerni, bunu inkar edenlere 
f ataliat - kadere inanan - de nebile 
ceğini söyledi. Memleketimizin 

Londranın 
eğlence 

S Teşrinievvel 1 

sefahet ~ 
yurdunda 

Bir lngiliz muharriri Londra 
iç yüzünü, yabancı adamların 

hayatını ifşa ediyor 
yenile§ıllesi tarihine bir ıöz ata • lnoUterenin marul mudltarrirle -
rak tanzimat adamlarının milJi fU rinden Peter Chalmers, Londrarun 
ura sahip olmadıkları için ıeriye West Ena namile tanılan ve eğlence, 
doğru tekamülü ileriye doğru te • , sdalıat yurtlu olmakla ~öhret ka
kamül saydıklarım, o telakkinin zanan kumuu uzun uzadıya dolaşa

devam ettiğini söyledi. Dedi ki: rak orada gördüklerini müteaddit ya-

bar sahibi onlara bir oda 1 
artist de modeli soyarak oııd 
tan bata tetkik ve itine gel' 

y 

• 
c 

- Orta zaman telakkilerini la zılarla nakletmlftlr. /ngiliz nwlıarri-
ran Türk cemiyeti, yeni ve ileri 
bir cemiyettir. Aramızda muhafa· 
zakarlara yer yoktur. Bizim geç· 
memiz lazım gelen mesafe büyük 
tür. Onun içindir ki atlamak la • 
zımdır. Türk tarihinin milli akıtı· 
m herkesten iyi sezen büyük Ga • 
zi dil inkılabını da ıağlam eaaala 
üzerine yapıyor. "Hedefiniz Ak • 
denizdir, ileri!,, dedği zaman na· 
sıl evvelden uzun uzun hazırlan • 
mııtıysa bu ıefer de ıene öyledir, 
hazırlıklıdır, esaslıdır. 

Bundan evvel dilin temizlen -
mesi yolunda dağınık ve kıımi ha 
reketler olmuftur, fakat bu kurul
tay bazılarının söyledikleri ıibi 
o cereyanların devamı değildir, 

Türk inkılabının en azametli bir 
günü olan 26 eylule ben Türk rö
nesanıının baılangıcı diyorum. 

Büyük Gazi bir nutkunda 
"milli hisle dil arasındaki bağ 

çok kuvvetlidir, Türk dili dillerin 
en zenginlerindendir, yeter ki 
bu dil tuurla itlensin,, demiıler 
ve bu ıuretle hedefi en kat'i ve en 
muciz tekilde ıöıtermiıler • 
dir. Onun iç!ndir ki bu itin muvaf 

fakıyetinden hiç kimse §Üphe ede 
mez. Ey Türk gençliği, sana Ga
zinin dilile hitap ediyorum, muh
taç olduğun kudret damarların • 
daki asil kanda mevcuttur!,, 

Köprülü zadenin nutku da ıü
rekli alkıtlarla kartılandı. 

Besim Atalay Beyin 
hasbUhall 

Besim Atalay bey kürıüye ıel· 
di. Dil yolunda pek eıki zaman· 
lardan beri çalıflığım, onun için 
timdi bu itin Gazi elinde millet 
iti olmasını görmekle düiün bay
ram ettiğini ıöyledi, bu itin ıörül 
lülerinden merhum Tunalı Hilmi
yi andı. Ondan aonra dilimizin 
lahikalar, heceler ve kelime arq
tırma esasları noktai nazarından 
tetkikini yaptı. Bu arada Anado· 
Judaki seyahatlerini, köylü aruın 
daki tetkiklerini, müta.hedeleri • 
ni anlattı, halk §İİrlerinden beyit
ler okudu, misaller getirdi, Beıim 
Atalay Beyin sözleri tatlı tatlı 

dinlenildi, pek güzel bir intiba 
bıraktı. Besim Atalay bey bu ara 
da dilimizin asıl kelimelerinin 
hepsinin tek heceli olduğunu, di • 
ğer hecelerin hep lahika olduğu • 
nu seziyorum, bakalım, tetkikle • 
rim bitince dil heyetine arzedece
ğim.,, dedi, misaller getirdi, keli
meleri tahlil etti, köklerini, eklen 
tilerini gösterdi. 

Beaim Atalay beyden sonra ıöz 
sırası Mediha Muzaffer hanıma 

gelmişti. Mediha Muzaffer ha -
nım dil inkılabının ehemmiyetini 
ve bu inkılabı tatbik huıuıunda 
Türk kadınlığının göstereceği bü
yük gayreti, hizmeti anlattı, alkıt
landı, Mediha Muzaffer hanım • 
dan ıonra doktor Memduh Nec • 
det bey dilimiz ve düzeltilmeai 
bakkınd'lki uzun tetkiknameıini 
okudu. l~timaa bu ıün ıaat on 
dörtte devam edilecektir. · 

rinin bu ycuılannı hülasa ediyoruz: 

Londranın Weıt Ena kısmı ln
gilizin Çinli, Hintli, Franıız, Ame 
rikalı, Ruı ve F aalı ile bir arada 
eğlendiii, Lord ile hırsızın, zengin 
ile eıkıyamn toplandığı yerdir. 

Jqilizler gerçi muhaf azakir
lrklarile töhret kazanmıılardır • 
Bilhaua İqiliz zenginleri ve asil· 
zacleleri mubafazakirhkta pek 
ileriye riderler .• Fakat West Ena
ya devam eden Jnailizler de, ya
bancılar da burada her teYi, her 
an'ane•• her farkı unutur ve en 
müpteael demokraaiye tabi olur· 
lar .• Onun için kumar muaunda 
bir Lordan yanı bqında metbur 
bir hınaı, yahut Yaaıtalık yapan 
bir adamı, meıhar bir edibin ya
nmcla, ihtipç aevkile düten za • 
valb bir .-..U '6rüraünüz. 

Ke,if Yerici aehirlerin her çe
fiti buralarda ap açık aatılır ve 
kullanılD' •. 

Her barda, her ıalonda müfte
rilere kokain ve afyon ıatan a
damalr vardır. Hatta Çin mahal
lesinde hastahanelerdeki haata o
daları aibi odalar vardır. Burala-

rı zehirleri vücutlarına tırınga e
denlerin iıtirahatine tahsiı olun· 
muftur. 

Bu ıef abat ve feaat ocaklarında 
inaanlan aldatacak, imanların ak
lile oymyacak her teY dütünülmüt 
ve hazırlanmıftır. Garaonlar, genç, 
ıüzel ve daiına sülümıiyen kızlar· 
dandır .. Hepai de mükellef ve göz 
alıcı, ıöz kamqtırıcı elbiıeler ıiy 

mitlerdir.. Bu kızlardan başka, 
en yüksek ıınıfa menıup imit gibi 
hareket eden, onlar gibi giyinen 
ve kendilerini aıilzade diye satan 
bir ıürü kızlar vardır. Bunların 
vazifesi zengin ıençleri ve ihti
yarlan avlıyarak kumar maauına 
oturtmak ve orada onları ıoymak
tır. 

Bu yerlerde, ariıtokratlardan 

bir çok kadmlara da teıadüf olu
nuyor. Bu aail hammlar kendile· 
rini tanıtmamak için her feyi ya· 
pıyorlarıa da muvaffak olamıyor
lar .• 

Weıt Ena'ın hayab, bilha11a 
ıece yanıından sonra parlar •• Ve 
inaan kendini Binbir gece masal
ları içinde sanar .• Rakkaseler hep 
çırılçıplak rakaederler. Ve kendi
lerini ıeyredenleri alevlendirecek, 
ihtirasları körükliyecek tekilde oy 
narlar .. Bunlar rakaettikten sonra 
mütterilerin arasına girerler, eller 
onların vücutlarına uzanırken di· 
ğer bir takım gizli eller de ceple
re uzanır, ve cüzdanları aıırır, ya· 
hut kadınların ıinelerinden ger
danlıklannı alıp götürür. 
Romancılardan bir çoğu bu yer 

lere devam ederk mevzu toplar
lar .• Onun için müteveffa Edgar 
Wallce burada meıhur hırsızları 

bulur, göriitür, ve yazdığı zabıta 
romanlannın planını hazırlardı. 

Sonra meıhur artiıtler de bura
ya devam ederek rakkaselerden 
ve bar kızlarından model ıeçerler. 
Artiıtin biri bir kızı beiendi mi 

tifade eder. 
{West Ena)nm batlıca İ , 

den biri beyaz kadın ticar 
Şark ve garp zenginleri 
kadın sipari§ ederler .. Ve o 
iıtedikleri kadınlar bul 
bir fiat mukabilinde kend' 
verilir. 

Bu itle mefgul olan aj 
bilhaaıa ıeyahlar arasına 

rak onları Çin mahallesindeki 
ho,, da tatlı bir gece geçinn
iğf al ederler. 

"Soho Sing,, adını taııyd 
ıark usulünce tefrit oluruııllf 
yet muhteşem bir sefahat 
dır .• Burada herkes mükellef 
tuklara, sedirlere gömüler~ 
rar, afyon çeker ve sefahatıO 
türlüsü en hayvanca §ekilde 
lır. .i 

Burada Cava ve Hint ra~ 
nın türlüsünü görmek mü'f 
dür. Bunların bilhaasa birisini 
'iyyen unutamıyorum. 

Güzel bir kız, bir tahta ÜJ 

yatırılmıt kolları, ve hac 
bağlanmıştı. Derken ifritten 
sız ve ancak bir kaç yaprakl• 
tünmü§ olan bir kaç Hintli o 
çıkmıt ve kızın etrafında if 
raksını yapmıya batlamıtlar 

"' -JP9"1--"'tr-... P" ~ 

tardı. Derken bunların re· 
metre boyunda iri bir yılanı 
rip kızın üzerine atmı§, yıl 
onların ahengine uyarak kızı 
min vücudu üzerinde uyn 
baılamışb, fakat kıza hiç b. 
rar vermemitti. 

(Weat Enan)ın ha§lıca ye 
den biri yüksek sınıf ve asil 
toförlerinin toplandığı bard11 
yük maliyecilerin, büyük ıi 
lerin, büyük iı ve müessese 
lerinin ,oförleri hep burad• 
lanır, aevgililerile bulutur ~' 
!enirler •• Gazete muhabiri 
bir çokları da buraya devaJll 
ler ve toförlerle ahbap olurl 

Bunu gördükten sonra 
muhabirlerinin bir çek bil 
damların iç yüzlerini nasıl 
aldıkaları ve nasıl yazdıklaı1 
latıldı .. 

Akademi yapıla 
Ankara 4 ( Vakıt ) -

vekaleti memlek~timiıde bil 
demi tesisi için tetkikata 
lanıııhr. 

Tetkikat neticesinde bit 
ihzar olunarak heyeti .,e 
verileceğini haber aldım. 

Nafia V eki!1J 
Samsuna giP 

Ankara 4 ( Vakıt) -
vekili Hiımi bey bu gllll 
trenile Samsuna hareket et ~ 

Vekil bey istasyonda b~ 
vekiller ve birçok oıe 
tarafından teşyi edilmittit• ~ 

Nafia vekili Samsund• 
katta bu:unacaktır. 

Fransız konsol~ 
izinle memleketine git~: 

Fransız konso!osu M. •
1 Juan don Piyerloti vapur• e 

rimize aelmiıtir. 
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Damar, Verem hastaJıkJarına, yürümiyen, diş çı- asan · uvvet Urubu Kansızlık. Romatizma, Sıraca, Kemik, Sinir, it Ki $ 
karamıyan çoculdara, genç ve ihtiyarlara & 

3Uncu Kolordu Satlnalmal 
Komisyonu IUinları 

lzmir nıilstabkem mevki kıtaatı 
ihtiyacı için (1181) kilo sığır eti 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 23-10· 932 pazar 
~ü~ü saat (15,30) dadır. ihaleye 
Jfh~ak edeceklerin vakti muay
yenınde lzmir Müstahkem mevki 
1atmalma ı . .. 

<omısyonuna mura-
caatları. (823) (5081) 

• • lf. 

'ht~zmir mllıtabkeın mevki kıtaatı 
kı ıyal cı İçin (1200) kilo sığır eti 

apa ı ıarfla ü 
ın nakasaya kon· 

muştur. ihalesi 23-10 932 .. .. · pazar 

t~unku sdaat (l 6) dadır. ihaleye iş· 
ıra e ece'der' k . . · ın va ti muayye-
nınde lzmır müst hk k' 

l 
a em mev ı 

satına ma komisu 
'onuna müraca-

atları. (822) (5080) .. .. . 
.h !zmir ~~stahkem mevki kıtaatı 
1 tıyacı ıçın (7088 l) k ·ı v r 
kapah zarfla ...... k ı o sıgırk e ı 

.... una asaya on-
m.~ş~ur. lbaJesi 23·10-932 pazar 
ıu:u saat (15) te :lir. l~1aleye işti
r~ edeceklerin vakti muayye
nmde lzmir müstahkem mevki 

ıatınaJına lcomiıyoouna müra
caatJan. (824) (50S2) 

1 LA N 

ONıanlı Bankasının Galata, 

Y enicami ve Beyoğlu devairi, 

MuıevHerin Kirpur bayramı mil· 

nasebetile, şehri carinin 10 uncu 
pazartesi günü kapalı buluna· 
caktır. 

Tetkik mercii hakim· 
Jitinden: BOyiikadada Madende 
berber Koçoaun haot:aiode mOa· 

teciren mukım Hatice ve Behice 
hanımlara: 

Anadoluhiaaranda Y enimahal· 
lede mlikerrer 7 numaralı bir 

arsanın hissedarlarından Hatice 

ve Behice hanımların ikametgah

ları meçhul buJundujundan 15 
gün müddetle ili.nen tebligat ic
rasına karar verilmiş ve mürafaa 
Rllnil olarak 25-10-932 tarihine 

bıiiudif sah gllnil saat 14 de 
layjq edilmiş olduğundan yevm 

"e ıaati mezk iJrda Jstanbul icra 
tetkik mercii hakimliğinde hazır 
bllluııoıaları ilanen tebliğ olu· 
bur. (4625) 

------~~----------. lstaııbul icra tetkik mercii hi-
lcıoıJi ~ • ı· · E f B gıııden : lzmit va ııı ıre 

ey 0~zdinde mukim Saim Bey 
"' Ankarada Divani muhasebat 
ınurak b· B . F • ı Celil ey zevcesı 
atrrıa N 1 

b imet hanım ve stan· 
Ulda. I< B Çif adıköyünde Acı adem 

lı te Ct\rizlerde 1 / numaralı 
anede A 

lst b ""Yşe Sıdıka hanımlara : 

Ah
an ulda Aksarayda Kürkçii 
ınet ş 

142 trnsettin mahaJJeıinde 
nurnar 1 h · a ı bir lut' a arsanın 

ısaedarl . 
arından Fatma Nımet 

vbe ~Yşe Sıdıka Hammlarla Saim 
eyın . ._ 

1 
ı11:aınetgAhları meçhul bu-

undu~ • 
b' gu tahakkuk eylemesıne 
ıoaen 25- 10 932 tarihine müsa

diE Salı günil aaat 14 de mura• 
faaları icra kılınacağından yevm 
Ve nata mezk6rde Jatanbul icra 

tetkik merciinde hazır bulunma

ları illnen tebliğ olunur. (4625) 

Zayi 

932 senesi Eylul zarfında Mal

tepe Askert lisesine verdiğim 
335 kifo taze OzDme mukabil 

6-9-932 tarih ve 70-161370 No.lu 

ve 8-9·932 tarih ve 73·161373 
No. lu iki kıta ayniyat maıbatası 
muhteviyatı olan 38 lira 52 ku

ruş lstanbul M. K. Leva:ıım1nce 
tahakkuk ettirilmiı ve amiri ita 

olan Merkezkumandanı tarafın

dan imza edilmek üzreyken ev· 
rakı sarfiye tarafımdan zayi edil-
miştir. Zayiinden mazbata ala· 

cağımdan hükmll olmadığı ilin 

olunur. [4630) 

Adres: T opkapı haricinde Mal

tepede nUmune bağında Nusret 

lstanbul aJtmcı Noterliğine 

Efendim: 

Mukaddema lstanbul'da Tütün 

gümrüğilnde Yağcı sokağında 

26 No. lu mağazayı, bilahare 
Fenerde Karabaş mahallesinde 
Fener caddesinde 260·262 N o. 
Iu Fabrikayı ikametgabı tüccari 

ittihaz etmiş olan Mevaddı ipti

daiyei nebatiyeden Yağ istihsal 
ve tasfiyui için Fabrikacıhkla 
meşgul ve lstanbul Birinci tica· 

ret mahkemesi sicili ticaret dai
resinin 15059 sicil Nümerosunda 

mukayyet ve ziyrde vazilJimza 

Bilecik mebusu Salih, Gaziantep 
mebusu Kılıç Ali, Mehmet Ali 

Ve Refik Sabri Beylerden mü· 

teşekkil • Mehmet Ali ve Şure· 
kası limitet Şirketi - Sermayesi ' 

Elli bin Türk lirası • Unvanı tüc
car:aiai haiz Limitet Şirketi bil· 
cOmle ŞurekAnaa muvafekatı ile 
fesb ve OJbaptaki Şirket maka-

velenamesi teraiti dahilinde tas

fiyesi icra edilerek Şirketin kim· 
seye bir güna deyni kalmamış 

ve Şirketin Evrak ve defatiri 

mevcudeai Ticaret Kanununun 
251 ci maddesi Hokmi dairesin
de liecellllbıfz Şurekidaa Refik 
Sabri beye yediadil suretile tev-
di edilmfı olmakla, bu bapta bir 
gtina itiraz ve matlubat iddia-
sında buluoanlar1n tarihi iJandan 

itibaren On beş Gün zarfında 
Şirketin mezkur ikametglhı tile· 

carisiode tasfiye Memurları Meh· 

met Ali ve Refik Sabri Beylere 

mliracaat etmeleri ve Aksi halde 

i.f"::::::::::::::::::::::::::ıım::::::::::::.::=:::::.:: lstanbul dördüncü icra memurlu-

~ S11}11Al il ~~§*·i~~vt~&.~ 
i! KARADENiZ POST ASI i= kayden bir bap ~ane halen maabah-
:: :1 çe bir bap hanenm tamamı açık art-
!! v A T A ı\.. T H tırmaya vazedilmiş olup 10 te~rini • 
:: l. ~ ::I evel 932 tnrirande şartn~rnesi Divan-
ES Ei· haneye . talil< edilerek 1 teşrinisani 
Si p b :: 932 tanhine müsadif salı günü saat 
a: vapuru erşem e =ı= 14 den 17 ye kadar lstnnbu1 dördün-
:: 6 Teş.evvel ! cü lcra dalresiınde acrk arttırma ne 
İj günü akşamı Sirkeci'den hare· H s~tılacaktı~. Aı~rnıaya iştirak için 
:: k l Z ld k ( b l :: yuzde yedı temmat ahmr Mütera • 
iğ et e ( oogu a ' ne 0 u, ii kim vergiler He belediye r~simleri va-
as Samsun, Ordu, Giresun, Trab- ~i ~ıf_ icareei müşteriye nittir. lcra YC 

:: zon Sürm R' e ve Hope) ii ıflas kanununun 119 uncu maddesine 
:i . ene, iZ • i: tevfikan hakları tapu sfcillcrile sab:t 
c! ye azımet ve avdet edecektır. n olmıyan ipotekli alacaJdılar ile diğer 
ii Fazla tafsilAt için Sirkeci ii a!a~adaranın irtifak hakkı ~iple • 
:: y lk · H . t 1 1; nruın bu haklarını Ye hususıle faiz si e encı anındakı acen a ı- :! \re masarife dair olan iddialannı füm 
i~ ğma müracaat. Tel: 21515 ff taıibfa~:r'. dttba!en 2~ g~n için~o el'· 
::::::::::::::::::· .. ••••••••• .. ··••••• .. • .. ::::::::::::;11 rakr musbı~lenle bıldırm4!1erı ıa . .......................... 7'..tmdır. Aksi halde haklan eatrrş bede-

-
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linin paylaşmasından hari~ lrnhr • 
lar. Alakadarların işbu maddci kanu 
niye ahkamına göre tevfiki hareket 
etmeleri ve daha fazla matamat al -

1 
Merkezi idaresi Galata Jdlprütıaşı B 26~3 mak i.~tiyenılerln 931 _ 119 dosya nu-

' Şu he A, Slrb:ecl MUhürd:ır zade H3n 22640 maTB.Sile m-emuriyetimi~ müracaatla 

Trabzon poıtaaı 

Gülcemal 
5 Birinci teşTin çarşamba 18 

de Galata rıhtımından kal-
kar. 5237 

Romanya Hükumeti 
idarei Bahriyesi 

Limanımızdan hareket edecek va
purlar: 

"Daçya,, vapuru 6 T. evvel Perşem· 
be saat 12 de (Köstence) ye. 

Daçya vapuru 10 'f. evvel Pazarte
si saat 10 da (Pire, Beyrut, Hayfa ve 
lskenderiye) ye. 

Romanya vapuru 11 T. evvel Salı 
saat 12 (Köstence) ye. 

Pre-n~ipeu Marta vapuru 11 T. 
evvel SaJ,1 saat 16 da (Selanik) e. 

Bu vapurlar Avrupa için, Kösten
ceclen saat 7.15 te hareket eden ve 
bütün Avrupa içi.ın hareket eden tren
lerle rabıtası bulu>Jtan sürat katarile 
aıktarma. 

Romanya HiUu1metl vapurlamv.n 
Kiisten~ye aııimet ve a.vdet günle· 
rinde Oryan Ekspres treninin CaJais
Buca rest VagonJi katarı Köstence 
limanına kadar gelir. Romanya.nm 
b.ı..şlıca ista.syonla.rile merkezi ve ce
nubi Avrupa istasyonları için şimen
diifer bileti verilir. Romanya ve Po
lonya.nıın bütün ~hl.rleri konşimento 
ifo eşya sevked11ir. 

Fazla tafsilat Galata merkez rıh· 
hm Hanmda kain umumi aceııteliii· 
nıe müracaat. Telefon Beyoilu 4828 
1Htanbul • Selanik seyahati .24 saat -
tılr. 

Sultanahmet sulh mahkttsinden: 

A~ ~ ude Hi~seyin İzzet Ben 
':' a!", ~a ~ın~, ~fokJı,Ferusini, Polek
sı~. Dımııtrı, Nik_ola, Kalyopi binti
ınına, t~ıhak Te'\'fik Bey ve hanımlar-

n ilan olunur. 

Usküdar icra memurluğundan: 
Tamaımrna 1000 lira kıymet takdir 

edilen Erenköyünde Sahrayıcedit 
Merdiven karyesinde caddebostanı 
caddesinde atik 66 numaralı 5 dönüm 
jki evlek malıimülhudut tarlanın ta
mamı açık arttırmaya vaz'edilm-iştir. 
6 Teşrinievvel 932 tarıihinde şartname 
si divanhaneye ta.liık edileeekür • 6 
Teşrinisanıi. 932 tarihine müsadif :pa
zar günü saat 14 ten 16 ya kadar Us
kUdar kra dairesinde satrlacaktrr • 
Arttırmaya iştirak f çin yüzde yedi 
buçuk temiıttat akçesi verilmesi icap 
eder .. Müterakim vergi, belediye, va
kıf icaresf müşteriye aittir .. Arttırma. 
bedeli kıymeti muhamminenin yüz
de yetmiş beşini bulduğu takdiırde 
üstünde bıra.Julacaktır.. Aksi ihalde 
en son arttrranın tahahüdü baki ıkal
nınk üzere arttmma on beş giin da.ha 
temdit ediler~k 21 Te~rlnis:ı.:ı.i 93Z ta
rihine müsadif pazartesi günü aynı 
saatte en çoık arttıranm üstünile bı
rak.ılacaık,trr. icra ve illin kanununun 
126 mcı maddesine te\'fiıkan ipotek 
eahlbi alacaklılarla diğer a14kadara
run ve ıirlifak hakkı sahiplerini·n dahi 
gayri menkul üzel'indeki hakları ve 
hususiıle faım ve mesarife dair olu 
dddiııılamıı: evraki müsbitelerile 20 gün 
içinde icra dairesine bildirmeleri JA· 
zımdır. Aksf halde haıkJan tapu eıfcil-
lerile sabit olmayanlar satıt bedellniın 
paylaşmasıından haııiç kalırlar. AIAka. 
darlann icra ve fflıls kanununun mad 
del maluıosuna gUre harelcet etmeleri 
ve daha fala malQmat almak istiyen
ler.in 341-6763 dosya numarasmı müs 
tueben müracaat etmeleri ilAn olu • 
nur .. 

l•tanbul ıl üncü icra dairesinden: 
Tamamına 3500 üç bin beş .. ı. 

krymeıt taıktı.r .edilen Kartald:Mal~~ 
pe maıhallesfrun Tahta kö .. 
d,iğer ttld 1\Ialt . pru namı 
1103-213-24 N el~ dere~n nıtvkiindc 
el ' 0 • arla murakkam tnrla 

yevm tasarruf k d anununun ne~rin-
en ~nra muhdes tahm6n~n 20 dö~ilım 

~~bunde etrafı çitle muhat dotaplr la ls!anbul defterdarlrğının şayian 
uhdeı tasarruflarında bu.Junup fza lel 
şuyuu ~mnın<la füruhtu muliarrer 
Şeyh. ~ehmet ger Jant mahallesinin 

tasfiyenin kapablarak mevcut Peynırcı sokagında 9 - ıı numara 

Şirketin taksim edileceg- i Husu- ile m~ra~a~ g~dı!r..rten ımünkalio iki 
bap d ukkan uzemtde 4 odadan ibaret 

sının ilanı ve alelusul keyfiyeti karrka~~ian tonozl~ kargir ve harapça 
feshin sicili ticaretce de Tescil olup Lul.ed sokagında mezkur bina-

nrn demırknpısı dah} bulunarak 10 
ve ilanı emrinde dairei aidesine numara mevzu oldugu görülen müşaı 

mezkuru 30 gün müddetle müzayede 
müracaat o!unmak ilzere işbu ye vaz'edilrniş ve 15-11-91)2 salı .. 

b 'I d k .. · 1 i Ü gu-fesb eyaonamesı e zeyrio e i nu saat I:> te iha es ıntukarrer bulan-

ı d k f 
muş olduğundan talip olanlann mez 

imza .:ırımızın tas i i ve Key i· kur .dükkı1n!arla üzerindeki odalar: 
yetin sicili ticaret ve lktısat Ve· dan ııbaret bınanrn kıy;rneti muhammi
klleti celifesinde JAcelilarz iıbu nesi olan 20000 yiırnıi bin liranrn yüz-

de on n:ispetinde pey ak~esini müstas 
vesikanın nush kafiyesinin tara• hiben Istanbul Sultanahmct ikinci 
fımııa itası talep ve ı'stı'rham 0 •,0 • sulh huk~. mahkemesine müracaat 

• eylemelen ılan olunur. 

our Efendim hazretleri. (4626) 

f( onf eı·ans 
Darülfünun Enıane

tinden: 
Rus profösör1erinden 

l\1ösyö Orlof, bugün 
( 5 Te~rinievvel 932 çar
şamba)saat l 6da l\taarif 
ve iktisat Vekilleri Bey
f endiler de hazır bulun
dukları halde Darülf ü
nun llukuk Fakültesi 
konferans salonunda 
Anadoludaki tetkik ve 
intibalarına dair n1ühin1 
bir konferans verrcek
tir. 

Bütün l\f üderris ve ta
lebeni o bu n1ühim kon
feransta hazır bulunma
ları ehen1miyetle ilAn 
olunur. (5258) 

lstanbul ikinci icra memurlu· 
ğundan : Bir alacağın temini 
zımnında mahcuz olup paraya 

çevrilmesi takarrOr eden Top· 
hanede Çukurçeşme namı diğer 
Muhittin Ef. mahallesinin Ağa 
hamamı caddesi ve tabıncacı 
sokağında kAin atik 27,2 cedit 

31,2 numaralarla murakkam ve 
tamamına (on altı bin) lira kıy-

met takdir edilen ve altında 

dükkanı müş~emil bir bap apar
tımanın 24 hisse itibarile altı 

hissesi açık arbrmaya vazedil

miştir. 7-11-932 tarihine mUsa
dif pazarteai güall aaat 14 den 

16 ya kadar birinci açık arttırması 
dairede icra kılıoacaktır. Arttır· 

maya iştirak etmek iıtiyenlerin 
meılcür gayrı menkulün kıymeti 

mubamminesi olan 16 bıo lira· 
nm yüzde yedi buçuğu nisbetin· 

de teminat akçesi vermeleri IA· 
ıımdır. Hakları tapu ıicillerile 

sabit olmıyan ipotekli alacaklı· 
larla diğer alikadarlarm, irtifak 

hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını iJln tarihinden 

itibaren yirmi gOn zarfında ey
rakı mOsbitelerile birlikte dai· 
reye bildirmeleri IAzımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu ıicillerile 
sabit olmıyanlann SRlll bedeli• 
nin paylaşmasından hariç kaJır-

Jer. Müterakim vergi ile beledl· 
ye ıüsumlan ve vakıf icaresi 
müşteriye aittir, daha fazla ma· 
Jiimat almak istiyenlerin 10.10-
9.i2 tarihinden itibaren daire 
divanhanesinde asıh ve açık bu· 
Jundurulacak olan arttırma ıar

namesi ile 931-4668 numarala 
dosyasına müracaatla mezkılr 
mahallin evsaf, meaaba ve sal• 

resini havi vaı'ıyet ve takdiri 
kıymet raporunu görOp anhya• 

bilecekleri Hin olunur. (4628) 

Meccanen sUnne\ 
Adres : Istanbul tütbn Güm

rOğQ 26 No. mafazada KıJ.ç Ali, 
Mehmet Ali, Refik ve Salih 
Beyler. 

ilanlardan bu Nüıha talep dai
resinde Muhatap Vakıt gazete· 
sine tebliğ olunur. 

Betlktaı icra dairesinden: Bor· 

cundan dolayı paraya çevrilme

sine karar verilmiş olan bir san 

karyola 6 • 1 O • 932 perşembe 
günü saat 15 de Feriköy Ermeni 

kilisesi önünde açık arthrma ıu· 
retile ıablacağından talip olan· 

lar1n hazır bulunacak memuruna 

müracaatları itan olunur. (4599) 

1 bruı~n ~ku~usunun ' 'e bir kaç eş
carı ınusmıreyı havi gayri menkulün 
tamaımt açrk arttırmaya vaz edllmiş 
o~up. 20-10-932 tarihinde şartoame
Sl dıvnnhaneye talik edilerek ı~ 11 
-932 tarihine mUsadif perşeınbe gü· 
nü saat 14 ten 17 ye kadar Jsta.nbul 
dördüncü icra dairesinde açıık arttır· 
ma suretile satrlaca.ktrr. Arttırmaya 
iştirak için yüzde yedi temmaıt.akç~ 
ahnrır .• Müteraık~m vergi, bl'Jedıye, ,.a 
kıf icareıi mütteriye afttfr .. 929 tarilı
U icra ka.nunu,nun 119 un~u maddesi
ne tevfikan haklan tapu sicillerile sa 
bit olmryan jpotekli alac.aklrlar He di
ğer alakadaran:n ve irtifak hakkkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve mesarife dair olan iddialarını 
ilan tarihinden Wıbaren 20 gün içinde 
enakı müsbitelerile Mldirmeleri ili • 
zımdrr. Aksi haldtı hn.klan tapu si
cillerile sabit olmryanln:r satı~ bede
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Al:l.kadarJann işbu madd~yi kanuni· 
ye ahl<Amrna göre t~vUki hareket et
meleri ,.e daha fazla malümat almak 
istiyenlerin 931 - 1077 dosya nuına
rastl• memurfyetlmlze müracaatla • 
n ilan olunur. 

Ucuz klrahk 
Bomonti caddesinde No. 65 apartıma· 

nm 4 \'C 5 odalı 5a ve 3 üncü katlan 

20 - 25 liraya kiralanacakar. 

Sirkecide Beıir Kemal ecza• 

hanesi karşısında Sfinnetçi baıı 

Halepli zade Ahmet Mehmet 
Bey pazartesi ve perıembeden 
maada gllnlerde fıkaraya mecca• 

Altıncı noter 
Galip Bin Göl 

Sişli Hasat · Peı ihan sokak No. 93. l 
müracaar. (448J) 

oen sünnet ameliyesi yapmaktadır. 

{4057) 



Sayıfa 12 VAKiT 5 Teşrini~ 

• • En yüksek ailelerin rağ~ 

Tüpler 20, vazolar 3o kur .s z cıp ey remı kazanmış yegane cil: kreıı1 

--~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
Adana Erkek Muallim -•Her an sipariş verebllirsınız: ~ 

Doktorlar 
Doktor - Operatör 

Ahmet Asım 
Doğum ve kadm hastalıkları mütehassısı 

Muayene: 10-12 Ortaköy, Şita yurdu 
15-18 Beyoğlu, lstlklO.l caddcm No. 193 

(Opera sineması k&r§JBI) 
Tel. 4,2221 - 4,1960 

Doktor 

Aristldl 
Muayenehanesi: 

Eminönü: Eminönü han 3 üncü kat No.8 

Doktor 

A. Kutlel 
Cilt ve zührevt hastalıklar tedavihanes1 

Karaköy börekçi fırını sırasında 34. 

Diş doktoru 

Arşak Silrenyan 
Beyoğlu lstikla.l caddesi numara 303 
Mımr apartımanı. Müracaat: Cuma pa
zardan maada her gün 9 - 13 ve 15 - 17 

ye kadar. Telefon 40424 

Parl.s Tıp Itııkültcsi mezunu 
Cilt ve zührevi hastalıklar mUtchassıııı 

Doktor 

Bahattin Şevki 
Babıall caddesi Meserret oteli k&r§Isındrı 

Avni Bey apartımanı 125 Sabahtan 
Ak§ama kadar 

Doktor 

Balıkçı yan 
Muayenehanesi: Beyoğlu mektep sokalt 

No. 17 Telefon 3626 Beyoğlu 

Orolo§ • Doktor 

Feyzi 
Böbrek, mesane, idrar yolu hastalıkları 

mütehassm 
Beyoğlu. tsUkla.ı caddesi Elhamra 

apartmıan No. 3 Her gUn öğleden sonra. 
Tel. Beyoğlu 2835 

Operatör Doktor 

Halil Sezai 
Divanyolu: Doktor Emin Paşa sokak 

numara 20 Muayene saati: 13 - 18 
Tcleton 23390 

Urolol Doktor 

Hakkı Rüştü 
ldrtıl' ve Tenasül yolları birinci mut 
mütehassısı ••p AR!S,. den Dlplome 
!stikla.ı Caddesi Yıldız apartmıan 

No. 322 

Doktor 

Horhorunl 
Muayenehanesi: Eminönü Valide kiraa. -

tane& yanında. Tel: 4303 latanbul 

Doktor 

Mehmet Akif 
Ebe ve kadın hastalıkları mUtehassıst 
Beyoğlu lstlkla.l caddesi Rus sefareti 
yazımda No. 451: Tel B. O. 2005 

Her gün öğleden 10nra 

Diş Tabibi 

Beyoğlu ve Kadıköyünde oturanlar aşağıdaki mahallere_!, 
Mektebi Müdürlüğünden: fon ettikleri takdirde derhal siparişleri ikametgabtaı...-

1 26225 1 k f k b 
gönderilir. tl"" y: 

- yirmi atı bin iki yfiz beş • lira eşi li me te imi· Beyoğlu: Şişe birası, Bomonti rakı ve gazozu için Toka ırra 
zin yatakhane pavyonunun Taraça tamiratı, mektep temellerinin d H k · d k. d yanın a irista ci pasaıan a ı epo. • ... 
takviyesi; haricen çimentolu sıva, badana ve dahilen yag-lı boya T l f B O •>862 ~1 

e e on • • ~ it' 
ile telvini, heli duvarlarına müzaik imali ve su oluklanmn tec- Beyoğlu ; Fıçı birası için Galatasaray polis merkezinin a

92 
~e 

didi, u~umi inşaat şartnamesi esaslarma tevfikan ve keşifname· da y eniçarşı caddesindeki depo. Telefon: B. O. 2~ 'Pn 
si mucibince tamir ve inşası 26 Eylul 932 den 15 teşrinievvel· Kadıköy; Şişe, fıçı birası, Bomonti rakı ve gazozu için 

6
15 ~· 

932 tarihine kadar kapalı zarf usulile ve yirmi gün müddetle civarındaki depo. Telefon : Kadıköy 30 e 
mevkii münakasaya vazedilmıştir. BOMONTI ŞiRKE1l A:~ 

2 - Taliplerin usu'ü dairesinde tanzim edecekleri teklifname ~ 

ve işbu inşaat ve tamiratı ifaya muktedir olduklarına dair resmi • U M •• d •• ı ·· o..; •• J~ra 
vesaikin teminatJariJe birJikte ihale günü olan 16-10-932 pa• inhisarlar mum u ur ugunuuv 
zar günü saat 14 te Adana Maarif Müdürlüğünde içtima edecek 10 -10. 932 tarihinde ilan olunan (100,000) kilo Isff ti 
olan komisyona müracaatları ilan o!unur. (5093) Tömbekisinin (13259) numaralı kararnameye tevfikan ya başa r 

takas veyahut Türk para sile tediye esası dairesinde ve yine"~ 
palı zarf usulile 10 - 10 • 932 tarihinde münakasası yapıl• ~n Devlet Demiryolları ilanlar. 

20,000 m3 oksijenin kapalı zarf usulile münakasası 23-10-932 
tarihinde Ankua'da Umumi Müdürlük binasında yapılacakbr. 
Fazla tafsilat, Haydarpaşa ve Ankarada idare veznelerinde üçer 
liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (5220) 

Pancur tadili ilanı 
Belediye Karaağaç Müessesatından: 

Mezbaha et satış salonu hava pancurlarımn tadili kapalı zarfla 
ve yirmi gün miiddetle münakasaya konmuştur. ihale 13 Tetrini
evvel 932 perşembe günü saat 14 te Sütlüce müessese müdüriye· 
tinde icra kılınacaktır. Keşifname ve resmini görmek ve sartnamesini 
almak istiyenlerin Mildüriyet kalemine müracaatları iJin olunur. 4929) 

Istanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları 

Silivride kain Pir Mehmetpaşa camii kurşun ve saire tamiratı 
kapalı zarf usuliJe ve 15 Eylül 932 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle münakasaya vnedilmiştir. Talipler şeraiti anlamak üze
re her gün öğleden sonra Evkaf heyeti fenniyesine ve ihale ta
rihi olan 6 T. evvel 932 perşembe günü saat on dörtte idare 
encümenine müracaatları. (4820) 

Sıhhat ve 1(. ti mai Muavenet Vekaleti Hudut 
ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

On bir kalem evrakı matbua kağıt ve levazımı verilmek üzere 
şartname ve nümunesi veçhile aleni münakasa suretile tabettirile
ceğinden münakasası 26 Teşrinievvel 932 çarşamba günü saat 14 te 
Galatada Karamustafa paşa sakağında lstanbul Limanı sahil sıhhiye 
merkezinde yapılacağından taliplerin şartname ve nümunelerini 
görmek üzere Ankarada Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
ayniyat muhasipliğine ve lstanbulda mezkur merkez levazım memur· 
luğuna müracaatları. (5252) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları ________ _. 

Fatihte Tetümmei Hamise medresesi taş enkazı: Teminat 30 Lira 
Üsküdarda Harem iskelesinde 74 N. hane enkazı: ,, 18 ,, 

Yukarda yazılı mahallerin enkazı sablmak üzere açık müza· 
zayedeye konulmuştur. Talip o!anlar tafsilat almak için her gün 
Levazım müdürlüğüne müzayedeye girmek için de teminat mak
buz veya mektubu ile 24-10-932 pazartesi günü saat on beşe 
kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (5262) 

ın 

tadilen ilin olunur. (5233) di 

ün 

Tayyare PiyangosLJı:ı.i 
Bu keşidede büyük ikramiye !~ 

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

Fırsatı Kaçırmayınız 

Beyoğlu Tapu Başmcmurluğundan : 

iştirak Ediniz 

Yeni 
Açılacak 
Hanımlara 

mahsus 
Bir 

kumaş 

ıi v 

isim 
.Ara·nıyor 

ae 
Yeni Türkçeye muvafık Irk 
nadide bir isim bulanlar kapalı El 
derununda muvazzah adreslerile 50) 
rinlevvelln 12 inc:i çarşamba gün -:ıla 
şnmınn kad:ır Sultanh:ımarnında l rük 

X-ardenya :aktı 
v 

Mağazat!lllUI 
göndcrm eli di rl er. 

Tasnif neticesinde en muvafık 'Uz 

lecek jsmi bulana mağazanın ~/.an 
günü intihap edeceği kumaŞ 'ke 
metroluk k:ıdın mantoluğu lı ,ed 

edilecektir. ,..ka 
Teşrinievelin 17 inci günü gazet~ 
son sahifesinde mezkOr mağıı • : 

iMnını arayınız. 

P. Şamlıyan 
Beyoğlu, İstiklA.l caddesi No. (28) ~ i\nkara Caddesinde ' 

(Mule.nruj yanında # 
11-Muay-ene -saatl:-9 _12 v_e u_21_.1 Kiralık Odalar 

Kasımpaşada Hacı Fer bat ma· 
ballesinde Pirinççi sokağında atik 
39 ve cedit 57 No. larla murak· 
kam ve Hacı Ferhat Camii ima· 
mına meşruta hane arsası nakt 
ile istipdal edilerek müzayedesi 
yapılmış ve 258 lira bedel moka· 
bilinde Fatma hanıma tefviz kı
lınmış olduğu evkaf müdürlüğü
nün 22-8·932 tarih ve bila No.lı 
tefviz tezkeresinden anlaşılmış ve 
Tapuya raptı talep edilmiş bu· 
Junduğundan mezkur mahal için 
iddiayı tasarruf edenlerin vesaiki 
tasarrufiyelerile birlikte ve bir 
ay zarfıoda Sultanabmet'te Def
terhane binasında Beyoğlu tapu 
başmemurluğuna 5173 No. ile 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

1
nıuv 

V A K 1 :vetli 
Gündelik Slyııst Gazete b" t ..• ~ ır 

Istanbul Ankara CnddesJ, VPJV• kral 
Doktor '-Robert Behar Orhanbey hanında - Görmek ve kiralamak için V AKIT 

Doğum, Kadın hastalıkları müteha.sstsı yurduna müracaat. 
Beyoğlu, Altıncı Daire Saadet apartı

maıu 4 Telefon: 42526 

Diş Tabibi 

Y ervant Arşak 
Beyoğlu, Ağacami, lstiklftl caddesi Ma

rinopulo apartımanı No. (98) 

ı•-- Rlrlncl sınıf mutahassıs --•~I 
DAKTERIYOLOG 

DOr. Ihsan Sami 
BAKTERIYOLOJl LABORATUVAR! 

Umuml knn tabli!Atı • .Frengi noktai 
nazarından (Wasserman ve Kıbn tea
mUlleri) kan küreyvau sayılması, tifo 
ve ısıtma hastalıklım teşhisi, idrar, 
balgam, cerahat, kazurat ve su t:ıhlilAu, 

·Ultra mikroskopi, hususi aşılar istihzarı 
Kanda üre şeker, Klorur, kollesterin 
ei"-lanntn tayini. Divanyolu'nda. 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. I•••• Telefon. 20931 ••-•l 

Yüksek Muallim Mektebi 
l\tiüdürlüğünden: 

Yüksek Muallim mektebi duhul imtihana T eşrinievvelin onun
cu, on birinci, on ikinci pazartesi, salı, çarşamba günleri yapı
lacaktır. O güne kadar Lise mezunları müracaat edip kaydolu· 
nabilirler. (5251) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Mahallesi Sokağı Cinsi No. sı Muhammen 

kıymeti 

Feriköy Baruthane Dükkan enkaıı 62, 64, 66, 66/1 648 lira 
,, ,, mülkiyeti ,, ,, 640 lira 
Balada muharrer emlak 20 gün müddetle müzayedeye konul

muıtur. Taliplerin 22 Teşrinievvel 932 cumartesi günü saat 16 
dan on yediye kadar teminat akçelerile Beyoğlu mal dairesi 
milli emlak kısmında müteşekkil satış komisyonuna müracaat· 
lan. (5127) 

(52:>3) 

Kartal Malmiidür
lilğilnden: 

Maltepede Gülsuyu mevkiinde 
yarım dönüm miktarında 30 lira 
kıymeti muhammineli tarla tem
liken satılmak üzere müzayede
ye çıkarılmıştır. ihalesi 8· 10-932 
tarihinde icra kdıoacaktır. Ta· 
!iplerin malmüdürlüğüne müra· 
caatları. (5000) 

Bon 
Her türlü bonolarla mıızbata karar 
sureti ve deyin ilmuh:ıbcri ve sair 
vesikalar üzerine her şekilde isler 
yapar. Balıkpazar 1\l:ıksudiye h:ın 
Ne> 35 Ujturlu z:ıde 1\1. Derviş -

TrlPfrm • 2.1~97. 

Telefon Numaratsr• d 
Yazı t:lerl telefonu: 2tS79 av 
dare telefonu : 2-lS'j İçin 

Telgraf adresi: "'ı:nbuı - V at e 
Posta kutusu No. 46 kala 

- tedi. 
Abone bedelleri : ..,. .... eıJ birle 

Türldye- """" 
1400- 21oO ' los 
750 l4o0 ' kası 
tOO soO , miye 

Senelik 

6 aylık 

S aylık 

ı aylık 150 takd 

llAn Ucretl~ of' vetil 
Resml-lllınlnrm blr satırı ıO t' ' luyo 
Tlcnrl Ua.tıların bir satırı 12.ıs 1 re v 
Ticarl lltınlann bir sanUınl 25 didi -KUçUk llftnlar: c1ef"'JKral 
Btr defruıl8o ikt defası 50 uı; ~.lisicü 

dört defası 75 ve on defası l~~ ~I 
Uç aylık llD.n verenlerin bir d rsSI 
nendir. Dört satın geçen ıuı.nı;ıır· 
satırları beş kuruştan bcstıP c 

1'İJ~ 
~llmı .. iml ...... ~~~-1~·~· 

V AKIT MA 'l'HAAS1 - ı::ı SJ)l p 
SAHlBt: MEHMET~~ 

Umwnl Ne§rlyat MUdUrü: f1 


